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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av att delta i en förrehabiliterande insats. 
Frågeställningen var; Hur upplever patienter att deras deltagande i en förrehabiliterande insats påverkat 
rehabiliteringsprocessen? Förhoppningen var att förstå något om vad som underlättar för patienterna att 
bli redo för arbetslivsinriktad rehabilitering samt om den förrehabiliterande insatsen upplevdes vara till 
nytta i rehabiliteringsprocessen. Förhoppningen var också att kunna bidra till fortsatt diskussion kring hur 
man inom vården kan arbeta för att underlätta arbetsåtergång vid utmattningssyndrom.  
 
För att uppnå studiens syfte har kvalitativ metod använts. Fyra av de fem patienter som deltog i insatsen 
intervjuades. Öppen kodning användes utifrån Grundad Teori. Resultatet har analyserats utifrån Krav-
kontroll-stödmodellen samt KASAM-teorin. 
 
Empirin tyder på att insatsen upplevdes värdefull i patienternas rehabiliteringsprocess. Stödet i 
kombination med inflytande över aktivitetsnivån samt praktiskt övande angavs vara de viktigaste 
faktorerna för att patienterna skulle uppleva projektet som både hanterbart och meningsfullt. Aspekter 
kring insikter och en ökad förmåga att hantera utmaningar har lyfts fram som betydelsefulla effekter för 
individen. Patienterna har lagt stort värde i att träffa andra som förstår och normaliserar de erfarenheter 
man bär på. Att reflektera tillsammans verkar ha bidragit till en ökad känsla av samhörighet och större 
acceptans för de egna begränsningarna. Projektets längd, eller kanske snarare brist på längd, har 
försvårat för patienterna att uppnå den aktivitetsnivå som krävs vid arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Nyckelord 
Utmattningssyndrom, arbetsåtergång, förrehabilitering, meningsfullhet, socialt stöd.



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .......................................................................................................................... 4 

2. Problemformulering och syfte ......................................................................................... 5 

3. Metod ............................................................................................................................... 7 

3.1 Undersökningsdeltagare ................................................................................................ 7 

3.2 Genomförande ............................................................................................................... 7 

3.3 Bearbetning av data ....................................................................................................... 8 

3.4 Etiska frågeställningar ................................................................................................... 9 

3.5 Validitet och reliabilitet ................................................................................................. 9 

4. Teori och tidigare forskning .......................................................................................... 11 

4.1 KASAM-teorin ............................................................................................................ 11 

4.2 Krav-kontroll-stödmodellen ........................................................................................ 12 

5. Resultat .......................................................................................................................... 18 

5.1 Projektets upplägg ....................................................................................................... 18 

5.2 Hanterbarhet ................................................................................................................ 19 

5.3 Upplevt stöd ................................................................................................................ 22 

5.4 Meningsfullhet ............................................................................................................. 25 

6. Analys ............................................................................................................................ 28 

6.1 Hanterbarhet och upplevt stöd ..................................................................................... 28 

6.2 Meningsfullhet ............................................................................................................. 31 

7. Diskussion ..................................................................................................................... 33 

8. Sammanfattning ............................................................................................................. 36 

9. Referenslista .................................................................................................................. 38 

10. Bilaga ........................................................................................................................... 40 

 



 

4 

 

1. Inledning  

Stressrelaterad ohälsa är ett omfattande folkhälsoproblem och står idag för en stor del av 

långtidssjukskrivningarna i Sverige. Ohälsan innebär förutom lidande stora kostnader för 

både individ, organisation och samhälle (Arnetz & Ekman 2013, s. 65; Währborg 2009, s. 

31). Reaktioner på svår stress såsom utmattningssyndrom är de sjukfall som ökar mest, och 

leder ofta till långvarigt nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan 2016; SBU 2018).  

Olika aktörer i välfärdssamhället ska möjliggöra återgång i arbete, men sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen blir många gånger komplex beroende på variationer i aktörernas 

perspektiv och vilka regelverk som är tillämpbara (Ekberg, Eklund & Hensing 2015, s. 27). 

I Sverige är sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen strukturerad i tidsintervaller, där 

olika aktörer har olika uppdrag, ansvarsområden och kompetenser i olika faser av 

sjukskrivningen. Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen och 

arbetsgivaren för den arbetslivsinriktade. Försäkringskassan utreder behovet av 

arbetslivsinriktade åtgärder och samordnar insatserna från hälso- och sjukvården, 

Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren, socialtjänsten och andra aktörer, med målet att 

patienten ska kunna återgå i arbete eller som arbetssökande (Försäkringskassan 2019).   

Denna organisering innebär att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen sällan 

utformas som en kontinuerlig process mellan aktörerna och den sjukskrivne. Åtgärder 

bygger inte på patientens hela situation och den sjukskrivnes delaktighet begränsas, vilket 

minskar möjligheterna för en framgångsrik process. Arbetsförmåga är alltså något som i 

hög grad är påverkat av de strukturella förutsättningarna för sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen (Ekberg 2014, s. 194; Ekberg, Eklund & Hensing 2015, s. 27).  

Olika initiativ har tagits för att främja samverkan mellan hälso- och sjukvård, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kunskapen är dock fortfarande otillräcklig när 

det gäller vilka åtgärder som bör vidtas av olika aktörer, och hur dessa bäst kan samverka 

för att främja arbetsåtergång vid långvarig stressrelaterad ohälsa (Aronsson & Lundberg 

2017, s. 3.) En i längden hållbar process för återgång i arbete tycks alltså vara en utmaning 

för såväl individen, arbetsgivare, socialförsäkringssystem och samhället i stort. En ökad 

kunskap och förståelse kring hur återgång i arbete efter utmattningssyndrom bäst främjas 

torde medföra stora hälsovinster för individen, samt minskade kostnader för alla parter. 
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2. Problemformulering och syfte  

Långvarig stress utan möjlighet till tillräcklig återhämtning kan leda till såväl kroppsliga 

som psykiska symptom. Utmattningssyndrom har ofta föregåtts av en lång, kanske 

mångårig process av tilltagande utmattning som till slut lett till arbetsoförmåga och 

sjukskrivning. Syndromet beror ofta på en kombination av långvarig påfrestning från både 

arbetsliv och privatliv, med brist på återhämtning under en längre tid. Det akuta 

insjuknandet innebär allvarligare stadier av psykisk och fysisk utmattning, med en 

avancerad symtombild. Den akuta fasen följs sedan av en återhämtningsfas som kan pågå 

under många år med kvardröjande symtom och en uttalad stressintolerans. Den som 

drabbas av utmattningssyndrom har ofta en omfattande kognitiv funktionsnedsättning i 

kombination med uttalade affektiva problem, samt olika somatiska symtom (Arnetz & 

Ekman 2013, s. 139; Socialstyrelsen 2019).  

Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) är Västra Götalandsregionens specialist-

mottagning för utmattningssyndrom. Mottagningen tar emot patienter som inte blivit 

hjälpta av primärvårdens och psykiatrins insatser, och majoriteten av patienterna har varit 

sjukskrivna under flera år med minst ett försök bakom sig vad gäller arbetsåtergång 

(Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019).  

Efter behandlingen på PMU är det fortfarande få patienter som bedöms redo för 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta hänger ihop med Försäkringskassans regelverk om 

att man inte kan påbörja en sådan under 25 % av tidigare arbetsutbud, vilket för dom flesta 

innebär tio timmar i veckan (Försäkringskassan 2019). Steget blir för stort för många av 

patienterna som skulle riskera att återinsjukna och få ytterligare en negativ erfarenhet kring 

sin arbetsåtergång. Faran med att misslyckas i detta skede bekräftas av forskning som tyder 

på att sjukidentiteten stärks och individen riskerar hamna i ett kroniskt sjukdomstillstånd 

(Theorell 2002, s. 113; Ekberg, Eklund & Hensing 2015, s. 116). 

I januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, det 

som i dagligt tal kallas för Finsam. Lagen syftar till att ge Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, kommun och landsting/region bättre möjligheter att prioritera 

gemensamma insatser genom att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliterings-

området. På så vis hoppas man hindra att människor hamnar i en gråzon mellan olika 

aktörer, samt underlätta för att individen ska uppnå förmåga till eget förvärvsarbete.  
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Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och bedriver samverkan 

utifrån lokala förutsättningar och behov (Finsam 2007). PMU skulle kunna remittera 

patienter till Samordningsförbundens förrehabiliterande aktiviteter. Dock är väntetiderna 

till dessa insatser i perioder upp emot ett år långa. I väntan på att få adekvat rehabilitering 

riskerar patienten att försämras i sitt hälsotillstånd.  

Av denna anledning startades ett projekt på PMU. Projektet vände sig till patienter som 

hade gått färdigt PMU:s behandlingsprogram men som inte bedömts redo för 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Under fortsatt medicinsk rehabilitering med stöd från 

mottagningen erbjöds patienten att utifrån sina individuella förutsättningar vara på en 

arbetsplats några timmar i veckan i syfte att öva på, och finna mer hållbara strategier och 

förhållningssätt kopplat till arbetslivet. På så vis hoppades man underlätta för patienten att 

både förbereda sig inför arbetsåtergången, och successivt närma sig den aktivitetsnivå som 

krävs vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen pågick under tio veckor hösten 2018. 

Denna uppsats ämnar undersöka patienternas upplevelser av att delta i ovan nämnda 

projekt. Genom att ta del av deras upplevelser är förhoppningen att förstå något om vad 

som underlättar för patienterna att bli redo för arbetslivsinriktad rehabilitering, samt om 

den förrehabiliterande insatsen upplevdes vara till nytta i rehabiliteringsprocessen. 

Förhoppningen är också att kunna bidra till fortsatt diskussion om hur man inom vården 

kan arbeta för att underlätta arbetsåtergång vid utmattningssyndrom.  

Uppsatsens frågeställning lyder: 

Hur upplever patienter att deras deltagande i en förrehabiliterande insats påverkat 

rehabiliteringsprocessen?  
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3. Metod 

Undersökningen strävade efter att nå en förståelse kring patienternas upplevelser av att 

delta i det projekt som startades på PMU vars syfte var att underlätta övergången mot 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Utifrån studiens syfte ansågs kvalitativ metod lämpa sig 

bäst. Den kvalitativa metoden med ett fenomenologiskt förhållningssätt ger förutsättningar 

att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. Detta genom att världen 

beskrivs som den upplevs enligt antagandet om att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44). För att uppnå detta 

användes halvstrukturerade intervjuer som är en intervjuform där man vill förstå teman i 

den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. Det är varken ett 

öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Strukturen minskar risken för att man 

kommer ifrån ämnet i den samtalsliknande intervjun. De öppna frågorna ger informanten 

möjlighet att ta fram de dimensioner som hen finner viktiga, och man kan få mer 

beskrivande svar på de frågor man ställer (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 45, 48). 

3.1 Undersökningsdeltagare 

Studien baseras på intervjuer med fyra av de fem patienter som deltog i projektet. 

Patienterna hade gått färdigt behandlingsprogrammet på PMU men inte bedömts redo för 

de krav som ställs vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Samtliga informanter var kvinnor 

och befann sig i åldern 32 till 54. De skiljde sig åt vad gäller civilstånd, typ av boende, om 

de hade hemmaboende barn, längd på sjukskrivning samt om de hade en anställning eller 

om de var arbetslösa.  

3.2 Genomförande 

Patienterna hade inför sitt deltagande i projektet fått information om att det önskades 

genomföras en studie kring deras upplevelser av att delta. Det gavs också information om 

att det skulle skrivas två olika C-uppsatser, en inom sociologi och en inom arbetsterapi. 

Frågeställningen skulle dock vara densamma och intervjuerna skulle därför göras 

tillsammans. Sammanlagt skulle två personer hålla i intervjun. Efter tillstånd från aktuell 

verksamhetschef kontaktades patienterna via brev när projektet var slut. I brevet framgick 

syftet med intervjun, att det var frivilligt, att materialet skulle behandlas konfidentiellt och 
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att deltagandet närsomhelst kunde avbrytas. Det framgick också att intervjuerna önskades 

spelas in samt var dessa ljudfiler skulle förvaras. 

Intervjuerna hölls på mottagningen då en trygg miljö antogs underlätta för informanterna. 

Insamlingen av data genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden 

utformades utifrån undersökningens syfte och frågeställning, och inleddes med några 

bakgrundsfrågor för att få en ökad förståelse kring respondentens situation. Utifrån några 

öppna frågor fick intervjudeltagaren sedan beskriva sin upplevelse. Med följdfrågor kunde 

svaren ytterligare fördjupas. För att minska risken för att samtalet leddes in på områden 

som inte var relevanta för undersökningen ställdes riktade frågor för att leda tillbaka 

samtalet till det område som önskades undersökas. Med deltagarnas samtycke spelades 

intervjuerna in. På så sätt kunde författarna fokusera på ämnet och dynamiken i samtalet. 

Dessutom kunde man fånga hur saker sas, något som kan påverka analysen (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 218).  

3.3 Bearbetning av data 

Intervjuerna som varade mellan 50 och 90 minuter transkriberades och lästes sedan igenom 

ett antal gånger. Öppen kodning användes utifrån Grundad Teori, vilken är en forsknings-

metod som utvecklats inom medicinsk sociologi. Inom Grundad Teori behöver man inte 

kvantifiera koderna utan man gör en kvalitativ analys av deras relation till andra koder, 

kontexten och till handlingskonsekvenserna. Målet är att utveckla kategorier som fångar 

erfarenheter och handlingar fullt ut (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 41, 42).  

Utifrån kategorierna formulerades tre teman som baserades på innehållet i kategorierna 

samt på en känsla av det underliggande som gått som en röd tråd genom samtliga kategorier. 

Dessa tre teman; Hanterbarhet, Upplevt stöd och Meningsfullhet har sedan redovisats via 

citat. Namn på personer och på arbetsplatsen har tagits bort och informanterna har döpts 

till intervjuperson 1, 2, 3 och 4, vilket skrivs under citaten som IP1, IP2, IP3 och IP4. 

Resultatet har sedan analyserats med hjälp av den teori som presenteras i uppsatsen. Valet 

av teori gjordes utifrån ett antagande om dessa teorier tillsammans skulle vara användbara 

i analysen av resultatet. För att få tillgång till forskning på området användes sökmotorerna 

LIBRIS, Supersök och DiVA. Exempel på ord som söktes på och i kombination med 

varandra var ”utmattningssyndrom”, ”förrehabilitering”, ”återgång i arbete”, ”samverkan”, 

”arbetslivsinriktad rehabilitering”, ”arbetsåtergång” samt de engelska motsvarigheterna. 
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3.4 Etiska frågeställningar 

Undersökningen har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

framhåller fyra huvudkrav för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna får information om studiens syfte, vilka villkor 

som gäller för att delta, att deras medverkan är frivillig samt att de när som helst har rätt att 

dra sig ur studien. Samtyckeskravet innebär att informanterna har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna ska förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt uppgifterna samt att det heller inte ska gå 

att urskilja identiteten hos informanterna. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlats in endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2016). 

I samband med informationsmötet och intervjutillfället, samt skriftligen i inbjudan till 

intervjun fick patienterna information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och 

anonymt samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Patienterna fick också 

information om att intervjuerna önskades spelas in samt hur ljudfilerna skulle hanteras och 

att det endast var de som höll intervjun som skulle lyssna på ljudinspelningen. I 

transkriberingen namngavs inte sådant som kunde riskera röja någons identitet, och 

materialet redovisades på ett sådant sätt att någon identifiering inte ska kunna urskiljas. 

Man bör också fråga sig vilka konsekvenser undersökningen kan få för dem som deltar 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 99). Eftersom patienterna hade en mycket begränsad mängd 

energi var det troligt att deltagandet skulle innebära konsekvenser i form av en betydande 

energibrist efter intervjun. Det fanns också en risk att patienterna skulle ställa upp utifrån 

en farhåga att relationen med mottagningen annars skulle påverkas negativt. Med dessa 

risker i åtanke var ändå förhoppningen att patienterna upplevde det meningsfullt att dela 

med sig av sina erfarenheter av projektet, och att dom gjorde detta utifrån egen vilja. Genom 

att delta kunde en situation som dom själva befann sig i belysas och problematiseras, något 

som antas ha ökat motivationen att delta (Ejvegård 2009, s. 53). 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten påverkas negativt om informanterna valt att endast förmedla det som upplevts 

som positivt med projektet. Detta skulle kunna hända om informanten trott att det är vad 

de som håller intervjun vill höra. För att undvika detta har det vid flera tillfällen, både 
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muntligen och skriftligen påpekats att det är av stor vikt att informanten är ärlig, och att 

syftet varit att fånga patientens upplevelse oavsett om denna innehåller positiva eller 

negativa erfarenheter. Att två personer med olika yrkesperspektiv höll i intervjuerna ansågs 

positivt då följdfrågorna fick en större bredd. Följdfrågorna underlättade för informanten 

att ge ytterligare djup i sitt svar, och risken att någon följdfråga missades hade varit större 

om det endast varit en person som hållit intervjun. Däremot bör man fundera på om det 

faktum att författarna själva arbetar med behandling av utmattningssyndrom påverkar 

analysen genom den förförståelse de besitter. Å andra sidan kan detta vägas upp av att 

författarna genom sin förförståelse vet vad de ska fråga efter och vad som kan vara 

utmanande, och därmed också lättare kan bemöta och ta in det som patienten delger. 

Förhoppningen är att förförståelsen kan bidra till en ökad förståelse av problematiken. 

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av liknande projekt inom vården, och 

målsättningen har varit att ta emot informanternas svar med så stor nyfikenhet och öppenhet 

som möjligt. Genom frågor som ”tolkar jag dig rätt?”, ”vill du berätta mer om”, ”kan du ge 

exempel på” fick informanten möjlighet att bekräfta, vidareutveckla och/eller förneka vad 

författarna uppfattat. Detta antas ha stärkt uppsatsens reliabilitet. 
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4. Teori och tidigare forskning 

Den sociologiska forskningen om hälsa, medicin och vård brukar sammanföras under 

beteckningen medicinsk sociologi. Begreppet ”medicinskt” syftar i det här sammanhanget 

inte på medicinsk vetenskap eller praxis, utan betraktas här som en social institution i 

samhället. Dagens hälsoproblem behöver ses i ett socialt perspektiv och sjukvården måste 

utgå från ett helhetsperspektiv – inte begränsa sig till det medicinska (Svensson 1993, s. 9). 

Förutom analyser av ohälsa så kan den sociologiska forskningen hjälpa till med analyser 

av samhällets sätt att hantera denna. Den sociologiska kunskapen är många gånger 

användbar för att lösa olika problem som man ställs inför inom sjukvården och åtskilliga 

sociologer har kommit att knytas till hälso- och sjukvården för att bedriva forskning som 

kan bidra till att utveckla sjukvården. Genom att sociologin försöker förstå människor 

utifrån deras sociala och kulturella kontext, ger sociologin ett samhällsperspektiv på 

sjukdomar och bidrar på så vis med ett tredje perspektiv på sjukdom, utöver det 

psykologiska och medicinska perspektivet (Svensson 1993, ss. 13–16).  

I och med globaliseringen och den moderna teknologin har människans förutsättningar 

förändrats drastiskt. De sociala och kulturella förändringarna ställer nya krav på 

människors anpassningsförmåga, och hälsorisker och påfrestningar ser idag annorlunda ut. 

Stress och utmattning definieras ofta som individens oförmåga att hantera det liv hon 

förväntas leva, och förståelsen för framtidens sjukdomar kommer till stor del behöva ta 

fasta på människan i sitt sammanhang (Währborg 2009, ss. 28, 32).  

4.1 KASAM-teorin 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, har med sitt salutogena perspektiv 

utvecklat KASAM-teorin. Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på 

hälsobringande faktorer, vad som skapar och vidmakthåller hälsa, istället för att förklara 

uppkomst och utveckling av sjukdom (patogenes). Antonovsky intresserade sig för faktorer 

och omständigheter som kan förklara människors förmåga att upprätthålla hälsan trots stora 

påfrestningar. Istället för att söka efter stressorer att eliminera tittade han på vilka resurser 

som fanns tillgängliga för att hantera det som upplevdes hotande (Antonovsky 1991, s. 12). 

KASAM står för känsla av sammanhang och svarar på frågan i vilken grad en människa 

har kapacitet att möta livets påfrestningar och skiftningar, med hälsan i behåll. Utifrån 
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denna modell behöver individen uppleva tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull 

för att vidmakthålla hälsa. De tre begreppen är således grundkomponenterna i KASAM-

teorin (Antonovsky 1991, s. 38).  

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning som inre och yttre stimuli upplevs som 

förnuftsmässigt gripbara, och i vilken utsträckning omgivningen upplevs som strukturerad, 

ordnad, sammanhängande och tydlig (Antonovsky 1991, s. 39).  

Hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning individen upplever att hen har tillgång till 

resurser med vilkas hjälp hen kan möta de krav som inre och yttre stimuli innebär. 

Resurserna kan komma genom individen själv eller via andra. Hög känsla av hanterbarhet 

gör att man inte känner sig som ett offer för omständigheterna eller tycker att livet 

behandlar en orättvist (Antonovsky 1991, s. 40).  

Meningsfullhet betraktar Antonovsky som KASAMS motivationskomponent. Meningsfull-

heten syftar på i vilken utsträckning individen upplever att det finns områden i livet som 

engagerar och som har en känslomässig betydelse – att utmaningarna är värda att investera 

energi och hängivelse i (Antonovsky 1991, s. 40).  

KASAM kan således sammanfattas som en grundläggande upplevelse av att det som sker i 

och utanför individen är någorlunda förutsägbart, begripligt och strukturerat (begriplighet) 

och att resurserna dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets 

utmaningar upplevs värda att investera engagemang i (meningsfullhet). 

4.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Den amerikanske sociologen Robert Karasek utvecklade Krav-kontroll-stödmodellen i 

slutet av 1970–talet. Modellen beskriver hur arbetets struktur kan ha påverkan på individens 

hälsa och välbefinnande (figur 1). I grunden handlar modellen om i vilken grad arbetstagare 

kan påverka när och hur arbetet ska utföras. Fokus ligger på relationen mellan krav och 

kontrollmöjligheter, och modellen utgår från att reaktionerna på arbetsvillkoren påverkas 

av de krav som arbetet ställer samt de möjligheter som finns till att påverka arbetet (Karasek 

& Theorell 1990, ss. 30–32).  

Med krav avses individens arbetsmängd, tidspress samt vilken fysisk och psykisk 

påfrestning arbetet innebär. Kontroll handlar om i vilken utsträckning individen får 
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använda sina kunskaper och kompetens, samt i vilken grad arbetsuppgifter varieras, och i 

vilken utsträckning personen har möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetssituation. 

Relationen mellan krav och kontroll kan beskrivas genom fyra olika arbetssituationer som 

alla har olika effekt på hälsan (Karasek & Theorell 1990, ss. 30–32). 

1. Spänt arbete: höga krav och låg egen kontroll.  

2. Avspänt arbete: låga krav och hög egen kontroll. 

3. Aktivt arbete: höga krav och hög egen kontroll.  

4. Passivt arbete: låga krav och låg egen kontroll. 

Figur 1: Krav-kontroll-stödmodellen enligt Karasek & Theorell (1990, s. 32) 

 

Ett arbete kan ha höga krav men ändå upplevas som stimulerande. Om individen har stor 

kontroll över arbetssituationen, genom påverkansmöjligheter och stöd, kan handlingar 

resultera i utveckling och produktiva resultat. I modellen kallas dessa arbeten för aktiva 

jobb. Ett avspänt arbete innebär att kraven inte uppfattas som särskilt höga och att 

beslutsutrymmet är stort. Individer med en spänd arbetssituation har höga krav och liten 

kontroll och löper större risk att drabbas av både psykisk och fysisk sjukdom.  

Karaseks modell har vidareutvecklats genom ett tillägg av en tredje faktor, socialt stöd. 

Socialt stöd har visat sig kunna fungera som buffert vid obalans mellan arbetskrav och den 

egna kontrollen. Bra socialt stöd på arbetet minskar negativa effekter av höga krav, och 

därmed minskar risken för ohälsa (Karasek & Theorell 1990, s. 33). 

Norlund et al., (2013) har utvecklat en modell som beskriver processen till att återfå 

arbetsförmåga vid utmattningssyndrom (figur 2). Modellen består av en huvudkategori; att 

återfå arbetsförmåga vilket betyder att hitta ett nytt hållbart sätt att utföra sitt arbete på, 

 Avspänt arbete Aktivt arbete 

 Passivt arbete Spänt arbete 

    Låga krav        Höga krav 

  Aktivitet 

Negativ stress 

 Hög kontroll 

 Låg kontroll 
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samt underkategorierna inre resurser och externt stöd. Dessa underkategorier beskrivs som 

två samverkande faktorer och har visat sig vara centrala för att patienterna ska utveckla en 

positiv framtidstro till sin arbetsförmåga (Norlund et al. 2013, s. 273). 

 

               

 

Figur 2: Modellen beskriver processen till att återfå arbetsförmåga vid utmattnings-

syndrom (Norlund et al. 2013, s. 273) 

 

De inre resurserna har i sin tur tre underkategorier; upplevd validering, insikter och 

anpassningsbara copingstrategier. Upplevd validering handlar om interaktionen mellan 

den sjukskrivne och andra inblandade aktörer, där arbetsplatsen anses viktigast. Modellen 

beskriver tre olika typer av validering. Upplevt stöd – att uppleva praktiskt, strukturellt och 

emotionellt stöd. Att bli trodd – att uppleva att andra tror på att man faktiskt är sjuk. Att bli 

uppskattad – att få känna sig uppskattad på arbetsplatsen, både som individ och som en 

kompetent medarbetare (Norlund et al. 2013, ss. 273, 274).   

Kategorin insikter handlar om de insikter den sjukskrivne nått om sig själv och vad som 

orsakat sjukdomen och därmed också vilka faktorer som kan påverka arbetsåtergången. 
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Anpassningsbara copingstrategier hör ihop med kategorin insikter, och handlar om 

individens förmåga att anpassa sina strategier till rådande omständigheter (Norlund et al. 

2013, s. 274).  

Externt stöd delas upp i praktiskt/strukturellt, samt i emotionellt. Det praktiska stödet 

handlar dels om att någon annan än individen själv tar befäl och samordnar processen för 

att återgå till arbetet, och dels om arbetsanpassningar och stegvis återgång i arbetslivet. 

Struktur, upplägg av arbetsuppgifter samt regelbunden uppföljning har visat sig ha stor 

betydelse (Norlund et al. 2013, s. 275).  

Det emotionella stödet handlar om känslan av att ha någon att vända sig till, kamratskap i 

arbetsgruppen och uppmuntrande ord från omgivningen (Norlund et al. 2013, ss. 275–276). 

Utöver Norlund et al. (2013) finns det få studier som har återgång i arbete som utfallsmått 

när det gäller stressrelaterad ohälsa, och det är sparsamt med forskning som belyser den 

enskilde individens erfarenheter av sjukskrivning och rehabilitering samt vad som ur det 

perspektivet främjar arbetsåtergång (Gerner 2007, s. 420).  

I stort sett saknas det evidens för specifika åtgärder när det gäller att främja arbetsåtergång 

vid stressrelaterad ohälsa. Utvärdering av effekter av olika former av rehabiliterings-

åtgärder grundas ofta på randomiserade kontrollerade studier och resultaten avseende 

åtgärdernas effekt är inte generellt tillämpbara på den mer mångfacetterade situation som 

många sjukskrivna befinner sig i (Ekberg 2014, s. 192; SBU 2018).  

Rehabiliteringsrådet, en av regeringen särskilt tillsatt arbetsgrupp, fick i uppdrag att följa 

och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet. Rehabiliteringsrådet anger att 

rehabilitering är angelägen för tillstånd som den långvariga stressrelaterade ohälsan och då 

särskilt utmattningssyndrom, men att evidensläget är sådant att några bestämda 

rekommendationer inte kan ges, och att det behövs mer forskning på området (Ekberg, 

Eklund & Hensing 2015, s. 115). 

Även om det saknas evidens för specifika åtgärder så visar forskningen att det finns vissa 

gemensamma och grundläggande faktorer som sannolikt har betydelse för hur 

framgångsrik processen för återgång i arbete blir. Vad som betonas i de studier som finns 

är vikten av att ta hänsyn till den enskilde individen och dennes livssituation, samt att ha 

en helhetssyn på den sjukskrivne. Det som rekommenderas är interventioner på flera olika 
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nivåer och i kombination med varandra. Förändringar behöver ske gradvis och med ett 

kontinuerligt stöd till den sjukskrivne både från rehabiliteringsprofessionerna och från 

arbetsplatsen (Ekberg, Eklund & Hensing 2015, s. 118; Gerner 2007, s. 420).  

Rehabiliteringsprocessen innebär en förändringsprocess för individen där åtgärderna 

successivt behöver anpassas till individens olika förutsättningar, förmågor, kompetens, 

självuppfattning, motivation och hur mentalt förberedd man är för återgång i arbete. Flera 

studier pekar på behovet och nyttan av någon form av individuellt stöd för den sjukskrivne 

i processen att komma tillbaka i arbete, och att det ofta handlar om att få stöd i att acceptera 

sin funktionsnedsättning och hitta nya vägar och möjligheter. Långtidssjukskrivna som 

återgått i arbete efter rehabilitering betonade betydelsen av möjligheterna som 

rehabiliteringen gav till självinsikt, vilket i sin tur hade främjat ett nytt beteende (Ekberg 

2014, ss. 154, 155). 

Internationellt har det publicerats liknande rekommendationer för hur rehabilitering för att 

främja återgång i arbete bör utformas. Centralt för dessa rekommendationer är att arbets-

platsen har ett ansvar och engagemang i processen, att åtgärder bygger på en dialog med 

den sjukskrivne och att det finns tillgång till kontinuerligt stöd, via till exempel en 

rehabiliteringskoordinator. Vid arbetsåtergång påverkas det sociala samspelet på 

arbetsplatsen bland annat av vilka kvarstående funktionshinder den sjukskrivne har. 

Arbetskamraternas möjlighet och vilja att stödja, liksom arbetsledarnas kompetens och 

förmåga att ge stöd i processen, kan vara viktiga för den sjukskrivnes möjligheter till 

fortsatt arbetsförmåga (Ekberg, Eklund & Hensing 2015, s. 29). 

Att identiteten påverkas av långvarig sjukskrivning, och att individer som är sjukskrivna på 

grund av psykiska besvär anpassar sitt liv till vad de inte förmår verkar forskningen vara 

överens om (Ekberg 2014, s. 163). Att vara sjukskriven länge innebär att individen riskerar 

att förändras i sin självuppfattning - ju längre sjukskrivningen pågår, desto större är risken 

att tilltron till den egna förmågan samt motivationen för arbete minskar (Ekberg 2014, s. 

154). Hur patientens identitet utvecklas verkar också till stor del påverkas av de 

professionellas bemötande, och en slutsats som dragits av tidigare forskning är att tilltron 

till den egna förmågan kan återskapas genom yttre faktorer såsom anpassningar på 

arbetsplatsen samt de professionellas förhållningssätt och bemötande. Möten med 
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sjukvårdspersonal där man upplevt att ens egna styrkor, förmågor och möjligheter på olika 

sätt lyfts fram har påverkat självförtroendet i positiv riktning (Ekberg 2014, ss. 163, 170).  

Samtidigt är det inte ovanligt att människor som drabbats av utmattningssyndrom har svårt 

att sätta gränser och känner ett högt ansvar, vilket kan innebära att man återgår i arbete för 

tidigt. Stressrelaterad sjukdom leder ofta till en ökad stresskänslighet i många år efteråt och 

en ökad sårbarhet under en lång tid är inte ovanligt. En öppen kommunikation kan 

underlätta under denna sårbara period och många föredrar att återgå i arbete gradvis för att 

pröva hur mycket de klarar (Ekberg, Eklund & Hensing 2015, s. 117). 
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5. Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultatet av intervjuerna utifrån faktiska svar och författarens 

tolkningar. Resultatet presenteras utifrån tre teman: Hanterbarhet, Upplevt stöd och 

Meningsfullhet. Denna uppdelning har gjorts utifrån den tematisering som funnits ur 

intervjumaterialet. Avsnittet inleds med en beskrivning av projektets upplägg för att läsaren 

lättare ska kunna ta till sig resultatet.  

5.1 Projektets upplägg 

Projektet vände sig till patienter som hade gått färdigt PMU:s behandlingsprogram men 

inte bedömts redo för arbetslivsinriktad rehabilitering. Under fortsatt medicinsk 

rehabilitering, med stöd från PMU erbjöds patienten att utifrån sina individuella 

förutsättningar vara på en arbetsplats några timmar i veckan i syfte att öva på, och finna 

mer hållbara strategier och förhållningssätt kopplat till arbetslivet. På så vis hoppades man 

underlätta för patienten att både förbereda sig inför arbetsåtergången, och successivt närma 

sig den aktivitetsnivå som krävs vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen pågick under 

tio veckor hösten 2018. I projektet deltog fem patienter. 

Arbetsplatsen var den samma för samtliga projektdeltagare. På arbetsplatsen fanns en 

handledare som var införstådd med syftet och som var van vid att ta emot personer i behov 

av anpassning. Djur och natur var en del av arbetsmiljön och arbetsplatsen låg i nära 

anslutning till ett naturreservat. Patienterna välkomnades till ett informationsmöte på 

mottagningen samt ett studiebesök på arbetsplatsen. Därefter fick de patienter som visat 

intresse ge besked om de ville delta i projektet eller ej. Fem patienter tackade ja.  

I samråd med sin behandlare fick patienten välja hur många timmar per vecka hon ville 

starta på, samt när dessa skulle vara förlagda. Utöver de timmar patienten var på 

arbetsplatsen kom hon till mottagningen en gång i veckan och träffade de andra 

projektdeltagarna. Detta grupptillfälle hölls av den behandlare som var ansvarig för 

projektet. Syftet med grupptillfället var att patienten skulle få stöd i sin 

rehabiliteringsprocess. Mellan gruppträffarna erbjöds patienten individuellt stöd från 

behandlaren utifrån behov. Detta stöd gavs via möte på mottagningen eller via telefon. 

Behandlaren hade också regelbunden avstämning med handledaren på arbetsplatsen. 
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Patienterna uppmuntrades att använda sig av en energiskala som skulle fyllas i morgon och 

kväll för att få en överblick kring sin energinivå. Syftet med denna var att göra patienten 

uppmärksam på hur energinivån påverkades utifrån hennes aktivitetsnivå. 

5.2 Hanterbarhet 

Några av informanterna beskriver hur det tog ett tag innan dom upplevde att dom hittade 

en balans mellan aktivitet och återhämtning, och att det kunde vara svårt att komma ner i 

varv efter att man varit på arbetsplatsen eller en gruppträff på mottagningen.  

Det tog ju några veckor att komma ner och landa när jag kom hem… istället för att 

spinna iväg och börja baka bullar… jag fick säga till mig själv att nu ska du lägga dig 

och vila, men först ska du ha i dig lite mat… och det tog några veckor att komma in 

i det… För i början så spann det iväg vid första gruppmötet vi haft… så då sprang jag 

hem och rensade i något… men det blir ju en del av arbetet också. (IP1) 

 

Någon annan upplevde tvärtom att det från början blev lättare - att projektet gav struktur 

som underlättade för henne att få balans mellan aktivitet och vila.  

Det har gett mig energi… så jag har kommit hem, kunnat vila lite, fixa lite mat, äta 

och sen tagit disken och sen kanske gjort något annat, fast med en lätthet… eller 

glädje eller en nöjdhet… alltså nöjd har jag inte varit på hur många år som helst. (IP4) 

 

Att få börja på en nivå som man själv trodde var rimlig beskrevs av samtliga informanter 

som en avgörande faktor för hanterbarheten. En av patienterna förklarar betydelsen av att 

få börja på en lägre nivå genom att beskriva vad som skulle hänt om hon hade behövt börja 

på en högre nivå. Detta utifrån tidigare erfarenhet. 

Det som händer när någon som exempelvis en myndighet säger att jag ska göra något, 

så gör jag det. Men det hade ju… alltså jag orkar ju inte, jag vet att jag inte hade orkat 

men jag hade ju försökt och jag hade ju kämpat och jag hade tagit till alla mina krafter 

för att göra detta, för det är ju vad dom förväntar sig och då får jag ju göra detta… 

och jag hade totalt glömt av alla strategier och alla sätt att hantera det… (IP4) 

 

Att få trappa upp successivt utifrån de utmaningar man upplever, var något som uppgavs 
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ha stor betydelse. Att komma iväg, och få rutiner angavs som en positiv del, och som i sig 

var tillräckligt utmanande. 

Det som hjälpte var nog att jag började komma in i rutiner och komma iväg, och att 

det blev en upptrappning… det hjälpte jättemycket… men också upptrappning 

socialt, inte bara komma hemifrån utan även socialt. Men också det här med att åka 

kollektivt, jag fick börja med att trappa upp det. (IP2) 

Jag tror att fördelen med att vara med i projektet för mig var att… det är ju en 

arbetsplats på riktigt så att säga, men det är ju ändå under väldigt ordnade former och 

väldigt anpassat, så för mig var det ju ett väldigt bra steg ut i verkligheten utan att 

behöva gå direkt på en vanlig arbetsplats... (IP3) 

 

Informanterna beskriver hur arbetsmiljön både var anpassad och utmanande. Anpassningen 

låg framförallt i arbetstiden och i en tillåtande miljö. Informanterna beskriver hur de med 

hjälp av anpassningar lyckas behålla tillräckligt med energi utifrån de utmaningar de möter. 

Det kan vara att jag är på väg till arbetsplatsen, att jag tänker gud jag är sen… då 

rusar det… gör jag rätt nu eller gör jag fel… det är väldigt starkt hos mig, att man ska 

göra rätt för sig… och det var en väldigt bra miljö att träna på det, för handledaren på 

arbetsplatsen ställde ju inga krav på oss... vilket gjorde att allt eftersom tiden gick så 

kunde man luta sig mot det… då behövde man inte få den här ruschen av… ja för det 

är ju skam... (IP1) 

Jag kunde hantera mina tillkortakommanden där på arbetsplatsen på ett bra sätt, så 

att jag inte släppte ut för mycket energi. För det är ju ändå det som jag tränar på hela 

tiden att behålla min energi… till mig själv (IP4) 

 

Flera informanter nämner informationsmötet och studiebesökets betydelse, och vikten av 

tillräcklig information. En av informanterna hade önskat information kring projektet i ett 

tidigare skede då detta hade hjälpt henne att känna sig mer förberedd. 

Jag tyckte att det kom lite hastigt på, det var ju väldigt snabbt jämfört med kanske 

vad min hjärna hänger med på nu för tiden. Så jag hade kanske föredragit att det hade 

varit lite längre startsträcka, så jag hade hunnit förbereda mig lite mer mentalt. (IP3) 
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Det här är ett ställe som är tryggt på något sätt, och det gör att ett möte här blir mycket 

lugnare (…) det var väldigt viktigt att det skedde här, det mötet (…) Då fick vi veta 

saker som oroar, till exempel finns det parkering? Vad förväntar de sig av oss och 

vad förväntar sig PMU… massa sådana saker som är viktiga för mig då… (IP4) 

Jag var lite rädd när jag hörde om projektet… vad det skulle innebära… och jag hade 

väl lite fördomar mot den typen av arbetsplats… och var lite osäker om jag skulle 

tacka ja. Men efter att jag varit på studiebesök där och så… så kändes det ju bättre… 

jag tycker ju om djur… jättemycket… så det kändes ändå mysigt. (IP2) 

 

Längden på projektet upplevdes av dom flesta som för kort och det hade behövts fler veckor 

både för att få öva in nya beteenden och för att få möjlighet att närma sig den aktivitetsnivå 

som krävs vid arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Just för mig… en månad till hade räckt… då hade jag nog kunnat trappa upp en dag 

till liksom. Då hade jag fått känna på det lite mer… Det har nog med det att lära sig 

sätta gränser… att då hade jag känt mig tryggare i det… jag hade kanske kunnat få 

testat mina gränser lite mer också... jag hade kanske hunnit lära mig att känna efter 

när gränsen börjar tänjas för mycket. (IP2) 

Jag vet att vi pratade jag och en av dom andra i gruppen, om det här med längden, 

och vi tyckte båda att det hade varit värdefullt att kunna få fortsätta lite när man väl 

hade kommit över det här att allting var nytt så att säga. (IP3) 

 

De flesta informanter nämner att de genom sina erfarenheter fått en tydligare bild av vad 

dom faktiskt klarar, och att detta kan vara viktigt både för självförtroendet och för 

acceptansen kring sina begränsningar. 

Det gav mig information och självförtroende att se att... jag kanske inte klarade tre 

dagar men jag klarar ju två dagar… och det är mycket bättre än ingen dag, som det 

var innan. Så jag tycker ju att jag fick insikten att jag kan faktiskt göra någonting, 

även om det inte är så mycket just nu som jag skulle vilja, så är det ändå mer än 

ingenting. (IP3) 
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Bara att inse att det var jobbigt, bara det lilla, det gjorde också mycket för min 

acceptansprocess… som pågår hela tiden, som sagt hela tiden… Det var en väldigt 

viktig byggsten i det hela… (IP1) 

 

Energiskalan användes av några men inte av alla. Här beskriver en av informanterna hur 

denna hjälpte henne att inse att hon använde sig av mer energi än vad som var hållbart. 

Det är ju det här med den energilappen, som jag har också har i mobilen i en app. Det 

var ju inget vi kunde jämföra med varandra… utan alla hade ju sin egen grundskala 

så att säga… och där kunde jag ju se, men det var ju hela tiden i backspegeln, så jag 

måste ju liksom notera och anteckna, och sedan kan jag bläddra tillbaka och se att 

herregud vad det spann loss nu, för där fick jag ju det som jag kallar 10 då… och då 

tycker kanske folk att det är ju toppen att man har 10, men nej jag skall inte vara på 

10... För 8 då är jag i balans liksom. 6 då är jag okej… (IP1) 

 

5.3 Upplevt stöd 

Samtliga informanter uttryckte att det upplevda stödet var en viktig del av projektet. Stödet 

kunde komma från både handledaren på arbetsplatsen, från behandlaren som höll i projektet 

samt genom de gruppträffar som hölls på mottagningen.  

Informanterna uppskattar att de fått stöd i att träna på nya sätt att hantera och förhålla sig 

till situationer som kan uppstå på en arbetsplats. Flera beskrev hur de först hamnade i 

invanda mönster men hur de med hjälp av gruppen och gruppledaren blev påminda om vad 

man arbetat med under behandlingen, och hur detta kunde föras in i arbetslivet. Även 

handledaren på arbetsplatsen upplevdes som ett stöd i detta.  

Framförallt så fick jag ju uppmuntran, stöd och hjälp att sätta den gränsen, och 

klarade då att sätta den innan det gick för långt. För det är jag ju jätterädd för att jag 

själv inte tillåter mig att göra det förrän det blir... alltså att det tippar över kanten så 

att säga. Nu fick jag ju hjälp både från handledaren på arbetsplatsen och från 

behandlaren här och från gruppen att ta beslutet att nej det gick inte att lägga till en 

dag till. Men det betyder ju inte att det är kört för det utan jag har ju mina två dagar 

och jag fortsätter med dom och det är också okej. (IP3) 



 

23 

 

Kombinationen av att vara i en arbetsmiljö, uppleva stöd från handledaren på arbetsplatsen, 

kunna ringa sin behandlare samt att få reflektera tillsammans med andra uppgavs som 

betydelsefullt. 

Det är ju när jag kommer på det själv… i görandet och reflekterandet… det var ju 

otroligt lyxigt att ha sådan tillgång till behandlaren, man kunde ringa liksom… och 

alla i gruppen upplevde den tryggheten. Och väldigt högt i tak hade vi i gruppen. Det 

blev en bra grupp. Det här har bidragit mycket i insikten… processinsikten. (IP1) 

Sen så kom jag ju tillbaks och berättade om den här historien i gruppen… och där får 

jag ju då hjälp i hur jag ska hantera detta, jag visste ju inte alls hur jag skulle göra… 

och det som hände var att jag fick positiv feedback genom att jag faktiskt bad om 

hjälp. (IP4) 

Jag hade ju egentligen inte så mycket val den gången jag sa att jag inte kunde komma 

den där extra dagen, eftersom jag helt enkelt inte hade energi nog att ta mig hemifrån. 

Jag tyckte det var väldigt positivt bemötande från handledaren på arbetsplatsen, hon 

var väldigt tydlig med att det är okej, och det var väldigt skönt. (IP3) 

 

Flera informanter berättar om erfarenheter de gjort under projektets gång och hur dom med 

hjälp av gruppsamtalen dragit lärdomar av olika slag och på så vis hittat nya strategier.  

Att någonstans få den erfarenheten att man inte pushar tills det tar helt stopp, utan att 

det också kan vara så att man provar och får lov att ta ett steg tillbaka om det inte 

fungerar. Det behövde inte bli tvärstopp utan jag kunde fortsätta med mina timmar 

den dag jag var på arbetsplatsen och gruppen här, det blev inte ett så stort bakslag att 

jag behövde börja om från början. Och det är ju det jag har varit lite rädd för hela 

tiden, att om man provar så måste man liksom pusha det hela vägen... (IP3) 

Det har jag fått tack vare att jag gått i den här gruppen och med hjälp av behandlaren. 

Annars hade jag inte förstått att jag kan be om mer instruktioner. Jag tycker väl oftast 

att det behövs mer instruktioner, men tänkt att jag ska klara det ändå (…) Men det 

viktiga jag lärde mig var att det var helt okej, det var nästan det som var grejen. (IP4) 
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Handledaren på arbetsplatsen har också betytt mycket för informanternas möjlighet att öva 

in nya beteenden. 

Det hjälpte ju mig genom att jag kände mig välkommen, att jag inte skulle vara till 

besvär, över huvudlaget, hon gjorde det väldigt klart när hon berättade hur hon ville 

ha det och vad vi skulle göra där. (...) Även om hon kanske inte förstår det som händer 

så kan hon förstå när jag förklarar eller när jag säger stopp. Jag får lov att säga stopp 

- det är det, jag får lov att säga nej, eller det där kan jag inte, eller det där var alldeles 

för mycket för mig - för då förstår hon. Och för mig är det svårt att säga stopp, och 

det är svårt att säga nej…(IP4) 

 

Genom gruppträffarna kunde patienterna dela erfarenheter och känna igen sig i varandra, 

något flera av informanterna menade gav insikter och underlättade acceptansen för de egna 

svårigheterna. 

… dels att känna igen sina erfarenheter och reaktioner hos andra för att förstå att det 

inte är konstigt eller fel eller farligt att man reagerar på att exempelvis påbörja en 

aktivitet, gå upp i tid eller få mycket intryck - att vi faktiskt allihop upplevde de här 

trösklarna så att säga. Men även att få bekräftat att det är okej att inte alltid orka eller 

kunna, och det behöver inte betyda att man inte vill eller att det inte kommer att gå 

längre fram. Det går ju att komma tillbaka igen, och det kanske tar lång tid men det 

är ju inte bara för mig det tar lång tid. Så här har jag ju på något sätt fått bekräftat att 

det inte är jag som är extremt långsam eller att det liksom är onormalt att det tar lång 

tid, utan att det kan vara så. (IP3) 

Det jag har lärt mig är att… saker inte är fel… att alla gör på olika sätt. Jag har inte 

alls samma krav på andra människor som jag haft innan, och i och med det har jag 

inte samma krav på mig själv heller… (IP4) 

Medicinsk rehabilitering på arbetsplats det lärde jag mig vad det var... och med 

samtalen som vi hade, med de andra deltagarna och behandlaren, dom var 

superviktiga i processen. (…) Det har bidragit mycket i insikten - processinsikten att 

det här, det här kommer att ta tid och kommer att fortsätta att ta tid… Även i distans 

till… distans till Försäkringskassan och dom yttre kraven man hela tiden känner.  

(IP1) 
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5.4 Meningsfullhet 

Informanterna tar alla upp meningsfullheten som en viktig del av deras upplevelse av att 

delta i projektet. De beskriver hur de finner mening i olika saker. Det kan handla om att få 

ta nästa steg, känslan av att få bidra, det sociala, att upptäcka vad som utmanar och att få 

möjlighet att öva på nya strategier. Arbetsuppgifterna i sig, att få struktur på dagen och att 

komma iväg någonstans utifrån egna förutsättningar angavs också som betydelsefullt. 

Ja, framförallt lite så här i backspegeln några månader senare… då i det ögonblicket 

så var det så himla skönt att komma ut… och göra någonting, och få en rutin. Det låg 

helt rätt i tiden för mig… jag stod och skrapade med foten… (IP1) 

Det handlar om att ta sig iväg någonstans som inte är den trygga miljön som 

mottagningen innebär… utan att på egen hand komma ut till ett annat ställe, ha tider 

att passa, ha arbetsuppgifter att utföra, utan att ha den tryggheten som man har på 

mottagningen… Så jag tror att det är på något sätt ett mellanläge… mellan en vanlig 

arbetsplats och att vara i den trygga miljön på PMU. (IP3) 

Det fanns en längtan i mig att få komma ut någon stans… att få något i mitt liv så att 

jag kommer ut i världen… för jag behöver komma ut och träffa människor… jag var 

ju jätteisolerad… (IP4) 

 

De flesta av informanterna nämner upplevelsen av att vara i ett sammanhang som 

betydelsefull. Även känslan av att bidra skapar mening. 

Att få vara med i ett sammanhang naturligtvis… det är ju det viktigaste… det absolut 

viktigaste… att ha en tillhörighet... och att någon väntar på en… det ger ju mervärde 

som människa… (IP4) 

Jag känner ju att jag faktiskt bidrar med någonting, även om det kanske inte är så 

stort ännu så gör jag ju faktiskt någonting och det gör ju att jag känner att jag ändå 

har lite större värde än att bara vara hemma… Det är svårt att förklara. (IP3) 

 

Informanterna beskriver också hur tiden i projektet hjälpt dem få syn på och aktivt arbeta 

med sådant dom upplever att dom behöver träna på. 
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Det har hjälpt mig att få distans, jag ser nu att det skall vara som det var på den här 

arbetsplatsen... jag ska inte in i allting, jag ska inte, det är miljöträning liksom. Träna 

på att backa.  Det är liksom… det är ett jättearbete.  (IP1) 

Ja det är en av dom stora utmaningarna, att komma till en arbetsplats och utföra mitt 

jobb i min takt. Det andra är att låta andra göra sitt jobb i sin takt, oavsett om man 

gör det fort eller slarvigt, eller långsamt eller vad det nu än är… (…) Jag tränar på att 

inte agera, och inte gå in… (IP4) 

 

Några av informanterna beskriver hur de från början arbetade medvetet med att träna på 

nya strategier och förhållningssätt, andra beskriver hur de mer med tiden upptäckte vad de 

hamnade i för mönster och vilka mönster och beteenden de önskade bryta eller förändra. 

Det var ju en väldigt bra miljö att öva i… just det här att jag åkte till en helt annan 

miljö… jag kunde ju bara fokusera på mig där… jag jobbade väldigt hårt med detta, 

att inte sitta och känna in alla signaler, det var ju träning i att begränsa ansvarstagande. 

(…) Jag sugs ju in av människor som har hög energi... och det är ju inte alltid bra för 

mig... utan jag kanske ska gå och sätta mig i hörnet med någon som inte pratar så 

mycket, och bara sitta tyst en stund. Det var ju också något att träna på. (IP1)  

Till en början var jag ju väldigt mycket så här att jag ville väl visa, eller jag ville inte 

säga nej till något… jag tyckte liksom att jag skulle göra allt som alla andra gjorde 

och så… Det blev ju bättre sedan... att jag kunde sätta lite gränser... och då märkte 

jag att det blev mer hanterbart för mig… (IP2) 

Jag upplevde ju att jag försökte lite i början att... ja jag tyckte att allting gick så 

långsamt, och jag vill ju hela tiden, ja men det här skulle man ju kunna göra snabbare 

eller effektivare, styra upp det här lite. Men efterhand så fick jag ju någonstans bara 

acceptera att det är ju inte det som är meningen med det här - att det ska gå snabbt 

och vara effektivt och så - utan meningen är ju att alla ska kunna vara med och ge sin 

del i det. (IP3) 

 

En av informanterna uttrycker att det kanske skulle känts mer meningsfullt att förlägga en 

del av tiden som hon gruppträffarna tog, på arbetsplatsen istället. 
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Så jag kan inte riktigt avgöra vilket som hade varit bäst för mig så att säga. I och med 

att det var gruppträff varje vecka så blev det ju… ja det tar ju också energi. Det var 

kanske lite ofta att ses varje vecka men jag tycker att det var en väldigt värdefull del 

i det. Kanske att man skulle lagt det varannan vecka så att man kunde vara två dagar 

på arbetsplatsen till att börja med då… och så andra veckan en dag på arbetsplatsen 

och en dag på PMU. (IP3)  

 

Flera av informanterna uttryckte att det upplevdes skönt att ha något att fokusera på, och 

att det faktum att djur var en del av arbetsmiljön underlättade detta. Att få vara med djur 

kunde också öka motivationen till att våga prova. 

Jag tycker ju om djur… jättemycket… och dom behöver ju lite mer fokus… eller 

omhändertagande, och det kändes skönt att tänka på något annat än mig själv. (IP2) 

Även om jag blev väldigt trött, och det tog jättemycket energi, så var det ju väldigt 

positivt att vara där, vilket gör att jag får ju en del i hela det här pusslet som faktiskt 

är förväntan, och att känna mig positiv till att våga så att säga. För vill gör jag ju... 

men det är ju lite det här att; vågar jag satsa eller är det så att jag kommer få ett 

bakslag som gör att det inte var värt försöket? Men att få vara med djur är ju för mig 

jättemotiverande, så det har ju ökat motivationen att våga prova… och sen att jag 

också fick lov att backa när det blev för mycket och att det var okej. (IP3)  

… härligt att ha någonting annat att fokusera på … och så gillar jag ju djur och hundar 

även om jag inte är en hundmänniska på det viset. (IP4) 
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6. Analys  

Analysen nedan utgår i huvudsak från de teman som kunnat urskiljas ur empirin; 

Hanterbarhet, Upplevt stöd och Meningsfullhet. Då dessa teman i hög grad samverkar 

kommer hanterbarhet och upplevt stöd att analyseras i samma avsnitt. Således presenteras 

analysen under de två rubrikerna: Hanterbarhet och upplevt stöd samt Meningsfullhet. 

6.1 Hanterbarhet och upplevt stöd 

Hanterbarheten uppgavs till stor del ha påverkats av möjligheten att själv bestämma antal 

timmar på arbetsplatsen, att få trappa upp successivt utifrån de utmaningar man upplevt 

samt av att få säga nej och gå ner i tid om utmaningarna upplevts för stora. Även det 

upplevda stödet samt den information som man fått inför och under projektet har varit 

viktiga faktorer för hanterbarheten. Med hjälp av anpassningar, stöd och nya strategier 

lyckas patienterna oftast behålla tillräckligt med energi utifrån de utmaningar de möter.  

Anpassningarna på arbetsplatsen handlar om anpassning av tid samt en tillåtande 

arbetsmiljö där patienten fått möjlighet att träna på nya sätt att hantera och förhålla sig till 

upplevda krav. Patienterna beskriver hur arbetsplatsen genom anpassning innebär relativt 

låga krav men att det uppstår situationer där utmaningarna ökar. Genom egna resurser, men 

framför allt genom andras stöd lyckas patienterna hantera dessa utmaningar. Utifrån Krav-

kontroll-stödmodellen ger patienterna här exempel på arbetssituationer som är avspända 

respektive aktiva. Båda innebär hög kontroll, men den aktiva arbetssituationen innehåller 

högre krav i form av de utmaningar som uppstår. I båda situationerna finns upplevelsen av 

man har tillräckligt med resurser för att hantera kraven, vilket gör arbetssituationen 

hälsosam. Det sociala stödet fungerar som en buffert när utmaningarna ökar vilket minskar 

negativa effekter av högre krav, och risken för ohälsa minskar (Karasek & Theorell 1990, 

ss. 30–33). 

Utifrån KASAM-teorin lyckas patienterna hantera utmaningarna genom att tillägna sig 

resurser genom det sociala stödet, något som ökar både begripligheten och hanterbarheten. 

Begripligheten ökar genom att patienterna genom stödet bättre förstår vad som triggar deras 

stress, och hur dom med nya strategier kan hantera och bemästra situationer som uppstår. 

Dessutom kan känslan av hanterbarhet stärkas även om man utsätts för en tillfällig 

överbelastning. Antonovsky menar att arbetssituationer som innebär både tillfällig 

överbelastning och möjligheter att dra sig tillbaka och lagra energi, kommer att stärka 
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hanterbarheten. Lär du dig dessutom hantera situationer på ett nytt sätt, kan känslan av 

sammanhang bli högre (Antonovsky 1991, s. 143).  

I studier av arbetsbetingad stress har man ofta gjort antagandet att arbetskraven är rimliga 

och att man behöver hjälpa och lära arbetstagaren att anpassa sig till stressorerna. Personer 

med svag KASAM accepterar ofta detta synsätt i motsats till personer med stark KASAM 

som förmår lägga skulden där den hör hemma (Antonovsky 1991, s. 85, 143). Detta kan 

tolkas innebära att när patienterna får stöd i att skydda sig mot ohälsosam belastning i form 

av att gå ner i tid när detta behövs, får dom samtidigt hjälp att stärka sitt KASAM. 

Vetskapen om att man inte behöver pressa sig till en nivå man inte mår bra av, utan att man 

får lov och hjälp med att testa och vid behov backa, gör att man hittar nya strategier för att 

inte anpassa sig mer än vad som är hållbart. Genom ökad förmåga att hantera spänning, 

stärker man sitt KASAM (Antonovsky 1991, ss. 85–86). Detta förutsätter dock att den nya 

erfarenheten av att inte anpassa sig mer än hälsan tillåter, införlivas och också blir en del 

av individens fortsatta beteende. 

Det sociala stödet sker kontinuerligt och upplevs därför som strukturerat, något som enligt 

Antonovsky (1991, ss. 39–40) ökar begripligheten ytterligare. Om patienterna dessutom 

fått information om projektet i ett tidigare skede, samt om projektet pågått under fler veckor 

hade detta antagligen underlättat både begripligheten och hanterbarheten ännu mer. Detta 

genom upplevelsen av rehabiliteringen som någorlunda förutsägbar, ordnad och 

strukturerad, samt genom att få tillräckligt med tid för att öva in nya mer hållbara beteenden 

och förhållningssätt. Den energiskala som några av patienterna valde att använda sig av har 

varit en hjälp för att få mer klarhet i den egna energiförbrukningen, något som också hjälpt 

patienten till ökad begriplighet. Däremot är det inte säkert att verktyget har den funktionen 

för alla, och anledningen att fler inte använde den får antas handla om att den inte hade 

denna effekt och därmed inte upplevdes meningsfull att investera energi i (Antonovsky 

1991, ss. 39, 40). 

Det sociala stödet har betytt mycket för patienterna under projektets gång. Det har hjälpt 

dem att träna på nya sätt att hantera och förhålla sig till situationer som kan uppstå på en 

arbetsplats. Flera beskrev hur de först hamnade i invanda mönster men hur de med hjälp av 

gruppen och gruppledaren kunde hitta nya och mer hållbara strategier och förhållningssätt. 

Även handledaren på arbetsplatsen upplevdes som ett stöd i detta. Kombinationen av att 
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vara i en arbetsmiljö, uppleva stöd både på arbetsplatsen, av sin behandlare och av gruppen 

uppgavs som betydelsefullt. Detta stämmer väl överens med den forskning som finns på 

området som visar att det är just interventioner på flera olika nivåer och i kombination med 

varandra som visat sig fungera. Förändringar behöver ske gradvis och med ett kontinuerligt 

stöd till den sjukskrivne både från rehabiliteringsprofessionerna och från arbetsplatsen 

(Ekberg, Eklund & Hensing 2015, s. 118; Gerner 2007, s. 420). 

Flera informanter berättar om erfarenheter de gjort under projektets gång, och hur dom med 

hjälp av gruppsamtalen dragit lärdomar och fått insikter av olika slag, och på så vis hittat 

nya strategier och förhållningssätt. Genom gruppträffarna kunde patienterna dela 

erfarenheter och känna igen sig i varandra, något flera av informanterna menade gav 

känslomässigt stöd samt underlättade acceptansen för de egna svårigheterna. Det här 

stämmer väl överens med Norlunds et al. (2013) modell som beskriver processen till att 

återfå en hållbar arbetsförmåga efter utmattningssyndrom. Deras forskningsresultat pekar 

på att inre resurser och externt stöd samverkar och är centralt för att patienterna ska utveckla 

en positiv framtidstro till sin arbetsförmåga. En viktig del av detta är känslan av att bli 

förstådd samt att genom insikter utveckla mer hållbara strategier (Norlund et al. 2013, s. 

273). 

Genom gruppträffarna har patienterna uppmuntrats till att uttrycka sina känslor och 

reflektera kring sina behov, något som en enlighet med Antonovskys teori borde bidra till 

stärkt KASAM. Personer med stark KASAM har ofta lättare för att ge öppet uttryck för 

sina känslor snarare än att tränga undan dem (Antonovsky 1991, s. 85–86). Hur detta 

bidragit till insikter och nya sätt att hantera utmaningar kan också tänkas ha stärkt 

patienternas KASAM. Vid stark KASAM utgår man från ett antagande om att det är lönt 

att handskas med det som stressar och väljer den copingstrategi som verkar mest lämpad 

för att handskas med den stressor man ställts inför. Med stödets hjälp har patienten fått 

hjälp att göra stressorn begriplig och att välja en hållbar strategi. (Antonovsky 1991, ss. 

171, 173). 

Utifrån Krav-kontroll-stödmodellen är den kritiska faktorn inte krav utan kontroll. Med 

kontroll menas beslutsutrymme, inflytande och påverkansmöjlighet. Även stimulans och 

personlig utveckling ingår här. Kanske skulle upplevelsen av inflytande varit ännu större 

om patienterna fått frågan om hur ofta dom ville delta i gruppträffarna utifrån vad dom 
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själva trott var lagom. Varje vecka kan upplevas vara för mycket utifrån hur många timmar 

man är på arbetsplatsen (Karasek & Theorell 1990, ss. 35–37).  

Patienterna beskriver hur kraven ofta kommer från dom själva och att det sociala stödet inte 

bara lett till ökad kontroll, utan även bidragit till insikter och acceptans, och därmed till 

deras personliga utveckling. Genom att vara med och bestämma antal timmar på 

arbetsplatsen, samt genom upplevelsen att få lov att säga nej eller gå ner i tid när kraven 

upplevts för höga, har känslan av inflytande och kontroll ökat. (Karasek & Theorell 1990, 

ss. 35–37). 

6.2 Meningsfullhet 

Patienterna tar alla upp meningsfullheten som en viktig del av deras upplevelse av att delta 

i projektet. De finner mening i olika saker såsom känslan att få ta nästa steg, att få insikter, 

att upptäcka vad som utmanar och att få möjlighet att öva på nya strategier. Även 

arbetsuppgifterna i sig, känslan av att bidra, att få struktur på dagen, det sociala och att 

komma iväg någonstans skapade mening. De flesta av patienterna nämner upplevelsen av 

att vara i ett sammanhang som betydelsefull. Att ha något att fokusera på kändes skönt, och 

att djur var en del av arbetsmiljön underlättade detta. Att få vara med djur kunde också öka 

motivationen till att våga prova – att våga investera sin energi med den risk för bakslag som 

man visste fanns. 

Utifrån KASAM-teorin är den avgörande faktorn bakom mobilisering av resurser den 

starka känslan av meningsfullhet. Patienterna har upplevt att utmaningarna varit värda att 

investera energi i, eller kanske bättre uttryckt, värda att våga satsa sin energi på. För det är 

ibland först efteråt som patienterna kan veta om resurserna varit tillräckliga. I stunden kan 

man uppleva att man klarar ytterligare en förmiddag på arbetsplatsen, men dagen efter 

kommer symptomen på att man ansträngt sig mer än vad man haft resurser till. Insikten om 

huruvida kraven är för höga eller ej kan vara meningsfull i sig, och patienterna beskriver 

hur dom övar på nya strategier utifrån sina insikter. Ett exempel kan vara att börja sätta 

gränser både gent emot sig själv och omgivningen. Patienterna beskriver hur det sociala 

stödet varit en viktig del i detta (Antonovsky 1991, s. 40).  

Enligt Krav-kontroll-stödmodellen har patienterna nytta av utmaningarna på arbetsplatsen 

då dessa stimulerar den personliga utvecklingen och bidrar till att patienten utvecklar mer 
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hållbara strategier. Detta så länge som patienten upplever att hon har tillräckligt med 

beslutsutrymme och stöd. Om patienten upplever höga krav men även bra möjlighet att 

själv bestämma hur dessa krav ska hanteras, utvecklas hon i sina kunskaper i konsten att 

utöva kontroll. Detta gör också att hon kommer klarar av att hantera perioder av spänt arbete 

dvs. höga krav och låg kontroll, om sådana skulle komma (Theorell 2002, s. 20). 

Patienternas längtan efter att ta nästa steg, komma till ett sammanhang och bryta isolering, 

kan utifrån Krav-kontroll-stödmodellen tolkas som att dom befann sig i en passiv situation 

med låga krav och låg kontroll - något som enligt denna modell kan vara mycket stressande. 

Patienterna upplevde sig inte redo för den nivå arbetslivsinriktad rehabilitering kräver, men 

hade resurser i någon form, och saknade ett sammanhang och stimulans där dom kunde få 

utlopp för detta. Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna kan tolkas ha varit få, 

samtidigt som påverkansmöjligheten upplevdes väldigt låg (Theorell 2002, s. 20).  

Även Antonovsky beskriver problemet med underbelastning. När det sällan eller aldrig 

krävs att vi använder våra förmågor eller utnyttjar vår kapacitet, kan vi aldrig få någon 

tilltro till att världen är hanterbar (Antonovsky 1991, s. 143). 

Anpassning underlättas av att man känner mening i tillvaron. Denna mening kan ofta 

kopplas till ett sammanhang som ger en känsla av delaktighet och motivation - något som 

känns värt att investera energi i. En tolkning av intervjuresultatet är att det upplevda stödet 

var en viktig del för att patienterna skulle våga utmana sig själva, och uppleva det nya 

sammanhanget som hanterbart (Antonovsky 1991, s. 40).  
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7. Diskussion 

Syftet var att undersöka patienters upplevelser av att delta i en förrehabiliterande insats som 

innebar fortsatt medicinsk rehabilitering, delvis förlagd i verklig arbetsmiljö. Genom att ta 

del av deras upplevelser var förhoppningen att förstå något om vad som underlättar för 

patienterna att bli redo för arbetslivsinriktad rehabilitering samt om insatsen var till nytta i 

deras rehabiliteringsprocess. Förhoppningen var också att kunna bidra till fortsatt 

diskussion kring hur man inom vården kan arbeta för att underlätta arbetsåtergång vid 

utmattningssyndrom.  

Empirin tyder på att projektet upplevdes värdefullt i informanternas rehabiliteringsprocess. 

Stödet i kombination med inflytande över aktivitetsnivån samt praktiskt övande angavs 

vara de viktigaste faktorerna för att patienterna skulle uppleva insatsen som både hanterbar 

och meningsfull. Aspekter kring insikter och en ökad förmåga att hantera utmaningar har 

lyfts fram som betydelsefulla effekter för individen. Patienterna har lagt stort värde i att 

träffa andra som förstår och normaliserar de erfarenheter man bär på. Att reflektera 

tillsammans verkar ha bidragit till en ökad känsla av samhörighet och större acceptans för 

de egna begränsningarna.  

Studien belyser vikten av att patienten får möjlighet att med stöd gradvis ta sig an de 

utmaningar som en arbetsåtergång innebär. Stödet behöver anpassas till varje enskild 

individ, inte minst eftersom det skiljer sig mellan olika personer vad som utmanar och vilka 

strategier man behöver förändra eller utveckla. Patienterna behöver ofta stöd i att lyssna in 

sina egna behov och hitta mer flexibla och hållbara strategier som underlättar återhämtning. 

Resultatet från intervjuerna stämmer väl överens med den forskning som finns på området. 

Rehabiliteringsprocessen innebär en förändringsprocess för individen där åtgärderna 

successivt behöver anpassas till individens olika förutsättningar, och där patienten ofta är 

hjälpt av att få stöd i att acceptera sin funktionsnedsättning och hitta nya vägar genom 

insikter och nya strategier (Ekberg 2014, ss. 154, 155). 

Något som inte diskuterats i den här studien är samsjuklighet. Eftersom samsjuklighet är 

vanligt vid utmattningssyndrom, inte minst ångest och depression, är det viktigt att 

behandlaren som håller i denna typ av intervention också är insatt i hur samsjukligheten 

kan påverka rehabiliteringen. Vid psykisk ohälsa är det inte ovanligt att patienten använder 

sin kontroll till att undvika situationer som hon skulle ha nytta av att exponeras för. Genom 
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stöd från någon som kan uppmärksamma detta kan patienten få hjälp att istället använda 

kontrollen till aktiva och utvecklande beteenden (Almén 2007, s. 383).   

Projektets längd, eller kanske snarare brist på längd, försvårade patienternas möjlighet att 

närma sig den aktivitetsnivå som krävs vid arbetslivsinriktad rehabilitering. De flesta av 

patienterna hade önskat att insatsen pågått under fler veckor. Att låta processen få ta den 

tid den behöver och anpassa längden på insatsen efter individens behov, är troligtvis mer 

effektivt. Vikten av att åtgärder bygger på den sjukskrivnes behov bekräftas också av 

tidigare forskningsresultat som pekar på att detta är en förutsättning för en framgångsrik 

rehabiliteringsprocess (Ekberg 2014, s. 194).  

Man får utgå ifrån att det krävs en matchning av patient och arbetsmiljö för att projektet 

ska upplevas meningsfullt. Patienterna som deltog hade tackat ja utifrån en upplevelse av 

att arbetsmiljö och arbetsuppgifter skulle passa. De patienter som inte upplevde detta 

tackade troligtvis nej. Vid liknande interventioner skulle det därför behövas finnas fler 

typer av arbetsplatser att välja mellan, så att fler patienter upplever att det erbjuds en 

arbetsmiljö och uppgifter som upplevs tillräckligt stimulerande och meningsfulla. Det 

skulle vara intressant att veta mer om betydelsen av att vara på samma arbetsplats som 

resterande projektdeltagare, och om stödet skulle få samma effekt om patienterna är på 

olika arbetsplatser.  

Oavsett så behöver stödet vara både känslomässigt, informativt och praktiskt, och fokus 

behöver ligga på att hjälpa patienten att hitta ett nytt hållbart sätt att möta påfrestningar på. 

För detta är det viktigt att patienten upplever stöd både från vården och arbetsplatsen, något 

som både denna studie och tidigare forskning pekar på (Theorell 2012, ss. 113, 165). Målet 

är till sist att få till en arbetsåtergång som består av en balans mellan anspänning och 

avspänning, och som är hanterbar och meningsfull (Almén 2007, s. 386).  

En begränsning med denna undersökning är att den endast består av fyra intervjuer. Att en 

av patienterna valde att inte delta innebär att det kan vara svårt att utvärdera projektet när 

inte samtliga fem kommit till tals. Man måste fråga sig om minskad motivation att delta 

har att göra med en negativ upplevelse av projektet. Det har dock inte framkommit någon 

information om att detta skulle vara fallet. 

En annan begränsning med undersökningen är att det framkom för lite information kring 

upplevelsen av att använda energiskalan. Frågor om denna glömdes helt enkelt bort och det 
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var upp till informanten själv att ta upp ämnet. Ett bättre alternativ hade troligtvis varit om 

en av underfrågorna i intervjuguiden berört just detta.  

I den första intervjun hade det behövts fler följdfrågor. Genom att de som höll intervjun 

bekräftade informanten och på olika sätt visade att de förstod vad hon menade, uttrycktes 

inte allt tillräckligt i ord på ett sätt som behövdes för att man skulle kunna ta med det som 

citat i resultatbeskrivningen. Detta får ses som ett exempel på när förförståelsen sätter 

hinder i intervjusituationen.  

Det skulle vara intressant att göra uppföljande intervjuer med patienterna om exempelvis 

ett år för att se hur de då ser på projektets betydelse för deras fortsatta rehabilitering mot en 

hållbar arbetsåtergång. 

Några större generaliseringar kan inte dras från resultatet eftersom studien enbart bygger 

på fyra intervjuer. Däremot får det betydelse för PMU:s fortsatta arbete med att underlätta 

övergången mot arbetslivsinriktad rehabilitering. Undersökningen borde också kunna ses 

som ett bidrag till diskussionen om förrehabiliteringens betydelse vid utmattningssyndrom, 

och hur denna skulle kunna ligga inom vårdens ramar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

8. Sammanfattning 

Stressrelaterad ohälsa står idag för en stor del av långtidssjukskrivningarna i Sverige och 

innebär förutom lidande stora kostnader för både individ, organisation och samhälle 

(Währborg 2009, s. 31). Reaktioner på svår stress såsom utmattningssyndrom är de sjukfall 

som ökar mest, och leder ofta till långvarigt nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan 

2016; SBU 2018). Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) är Västra Götalands-

regionens specialistmottagning för utmattningssyndrom. I syfte att underlätta patienternas 

övergång mot arbetslivsinriktad rehabilitering startades ett förrehabiliterande projekt på 

PMU. I denna förrehabilitering som innebar fortsatt medicinsk rehabilitering delvis förlagd 

i verklig arbetsmiljö, deltog fem patienter. Projektet pågick under tio veckor hösten 2018. 

Studien ämnar undersöka patienternas upplevelser av att delta i ovan nämnda projekt. 

Genom att ta del av deras upplevelser är förhoppningen att förstå något om vad som 

underlättar för patienterna att bli redo för arbetslivsinriktad rehabilitering samt om insatsen 

upplevdes vara till nytta i rehabiliteringsprocessen. Förhoppningen är också att kunna bidra 

till fortsatt diskussion kring hur man inom vården kan arbeta för att underlätta 

arbetsåtergång vid utmattningssyndrom.  

För att uppnå syftet användes kvalitativ metod. Fyra av de fem tillfrågade patienterna 

tackade ja till att bli intervjuade. Utifrån några öppna frågor fick intervjudeltagaren fritt 

beskriva sin upplevelse. Med följdfrågor kunde svaren ytterligare fördjupas. Öppen 

kodning användes utifrån Grundad Teori med målet är att utveckla kategorier som fångar 

erfarenheter och handlingar fullt ut (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 41, 42). Utifrån 

kategorierna formulerades tre teman som baserades på innehållet i kategorierna samt på en 

känsla av det underliggande som gått som en röd tråd genom samtliga kategorier. Dessa tre 

teman; Hanterbarhet, Upplevt stöd och Meningsfullhet har sedan redovisats via citat. 

Resultatet har analyserats med hjälp av Krav-kontroll-stödmodellen samt KASAM-teorin.  

Empirin tyder på att projektet upplevdes värdefullt i informanternas rehabiliteringsprocess. 

Stödet i kombination med inflytande över aktivitetsnivån samt praktiskt övande angavs 

vara de viktigaste faktorerna för att patienterna skulle uppleva insatsen som både hanterbar 

och meningsfull. Aspekter kring insikter och en ökad förmåga att hantera utmaningar har 

lyfts fram som betydelsefulla effekter för individen. Patienterna har också lagt stort värde 

i att träffa andra som förstår och normaliserar de erfarenheter man bär på. Att reflektera 
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tillsammans verkar ha bidragit till en ökad känsla av samhörighet och större acceptans för 

de egna begränsningarna. Projektets längd, eller kanske snarare brist på längd, har försvårat 

för patienterna att uppnå den aktivitetsnivå som krävs vid arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Med hjälp av anpassningar, stöd och nya strategier lyckas patienterna oftast behålla 

tillräckligt med energi utifrån de utmaningar de möter. Anpassningarna på arbetsplatsen 

handlar om anpassning av tid samt en tillåtande arbetsmiljö där patienten fått möjlighet att 

träna på nya sätt att hantera och förhålla sig till upplevda krav. 

Studien belyser vikten av att patienten får möjlighet att med stöd gradvis ta sig an de 

utmaningar som en arbetsåtergång innebär, samt att stödet anpassas till varje enskild 

individ. Patienterna behöver ofta öva på att lyssna in sina egna behov och hitta mer flexibla 

och hållbara strategier som underlättar återhämtning.  

Några större generaliseringar kan inte dras från resultatet eftersom studien enbart bygger 

på fyra intervjuer. Däremot får det betydelse för PMU:s fortsatta arbete med att underlätta 

övergången mot arbetslivsinriktad rehabilitering. Undersökningen borde också kunna ses 

som ett bidrag till diskussionen om förrehabiliteringens betydelse vid utmattningssyndrom, 

och hur denna skulle kunna ligga inom vårdens ramar.  
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10. Bilaga 

 

Bakgrundsfrågor 

 

● Civilstånd, boende, minderåriga/hemmaboende barn? 

 

● Hur lång tid har du varit sjukskriven i utmattningssyndrom? 

 

● Har du en anställning i botten? 

 

 

Intervjuguide 

 

 Kan du beskriva din upplevelse av delta i projektet? 

Utifrån behov ställs underfrågor: 

- Vad fungerade bra? 

- Vad fungerade mindre bra? 

- Vilka utmaningar mötte du? 

- Vad uppskattade du med projektet? 

- Vad saknade du? 

 

● Hur har deltagandet i projektet påverkat ditt vardagsliv? 

 

● Kan du beskriva på vilket sätt projektet har bidragit, eller inte bidragit till att 

hjälpa dig att bli mer redo för arbetslivsinriktad rehabilitering? 

       

● Har du några andra synpunkter eller åsikter som du vill dela med dig av? 

 

 

 


