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 The aim of this research study is to illuminate employers´ perspectives of 
treatment and rehabilitation measures for employees with fatigue-related 
symptoms, commonly referred to as “burn-out”. The design is qualitative, with 
four interviews conducted with personnel managers and rehabilitation therapists. 
Open questions were designed to reflect the employees´ needs of rehabilitation. 
The study is limited to an examination of the emotional perspectives and attitude 
of employees towards personnel and employment. Questions covered included 
whether it is moredifficult to struggle to emancipate oneself and restore lost self-
esteem in the private sector? A link can be made to Antonovskys theory about 
“sens of context”. The study shows that this is not the case. Follow-ups, 
rehabilitation programs and read-justments have been developed in private 
enterprise. An important conclusion, with a focus on emotion, is that the physical 
work-situation is also combined with the employee´s social situation. Social 
interaction involves the adoption of a “holistic perspective”.       
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"Stress är den fysiska och psykiska reaktion som uppstår  
när människan känner att det inte råder balans mellan  
den mängd krav som ställs på henne och hennes förmåga  
att leva upp till dessa krav"  (Jane Cranewell Ward). 
 

 Utbrändhet är ett individuellt lidande, men även ett samhällsproblem som ökat kraftigt  
senaste åren. Medan tillståndet har diskuterats och ifrågasatts, kan det i grund och botten  
finnas flera orsaker. Andra åter ser en faktisk sjukdom orsakat av ett alltför intensivt arbetsliv 
(Eliason & Kaufman, 2003).  
 Som teoretisk utgångspunkt har valts  Antonovskys ”Känsla Av Sammanhang” 
(KASAM). Denna teori bygger på ”upplevelsen” Då fokuseras på hälsofaktorer som finns, 
istället för eventuella orosmoment (stressorer). Detta är en mycket intressant upplevelse-
faktor. Att individen har en känsla av att hon ”kan”, besitter de resurser att hantera det som 
händer henne. Och kanske varför det som händer henne i livet upplevs som meningsfullt. 
Detta kallas skyddsfaktorer. Antonovsky observerade avgörande skillnader i människors 
uppfattning, trots relativt likvärdiga omständigheter. Hans förklaring lyder: ”att ha en 
genomgripande och dynamisk tillit till att ens yttre och inre värld är förutsägbar, och att det 
finns en hög sannolikhet att saker och ting kommer gå så bra som man rimligen kan förvänta 
sig”  (citerad i Kallenberg & Larsson, 2001, s.90). 
  Idag upplever människan allt oftare känslan att tappa kontrollen över sin tillvaro. Som 
sin egen arbetsplatssituation. En osäkerhet sprider sig, den så kallade ”inre stressen”. För att 
möta detta krävs hanterbarhet.  Människan har olika resurser att möta olika situationer i livet. 
Hemma eller på arbetsplatsen. Det handlar om subjektiv upplevelse. Maktlöshets-känsla är 
enligt Kallenberg & Larsson (2001) en stark grogrund för inre psykisk stress. 
 För att motverka detta för Antonovsky fram sin faktor meningsfullhet. Vilken hänger 
samman med ”upplevelsen av delaktighet”. I allt som sker i och kring oss. Enligt forskarna 
Langer & Rodin (Eysenck, 2000) sammanfaller en sådan upplevelsebild med en god 
utveckling ur både psykisk och fysisk hälsosynpunkt. Denna ”helhetssyn” har bidragit till att 
man kan se samband mellan människors försämrade psykiska hälsa kopplad till medicinsk 
sjukdomsbild.  
 En annan teori är Kellys ”Personal construct theory”.  Att finna hjälpmedel att ”tolka” 
världen. Dessa hjälpmedel är ”begrepp”, vilka kategoriserar händelser, känslor eller 
erfarenheter i ett slags mönster. Att varsebli sig själv och sin omgivning. Här kan den egna 
”självbilden” vara avgörande för vilken motivation vi kan uppbringa att ”komma tillbaka” 
(återanpassning). Allt eftersom vi samlar på oss erfarenheter reviderar vi samtidigt vår bild av 
verkligheten, det vill säga människorna i vår omgivning (Ingemarsson & Östberg, 2001).  
  Personer vilka drabbats av utbrändhet kan uppvisa olika beteendemönster, såväl 
somatiskt som emotionellt. Detta är en konsekvens av stress, personlig frustration och 
individuella sätt att handskas med dessa tillstånd. Samhällsekonomiskt har stressrelaterade 
besvär, vilket leder till långtidssjukskrivning inneburit en kraftig kostnadsstegring. 1997 var 
de direkta kostnaderna för sjukskrivningarna ca 18 miljarder kronor. Fyra år senare (2001) 
hade kostnaderna stigit till över 40 miljarder. De stressrelaterade sjukdomarna står för en stor 
del av ökningen (Eliason & Kaufman, 2003).   
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 Alexander Perski, docent och chef för stresskliniken, Karolinska institutet (Stockholm) 
föredrar ordet utmattningsdepression. 1982 beskrevs detta som ett syndrom av "känslomässig 
utmattning och cynism, vilket främst inträffar bland människor som utför klientarbete”  
(Maslach, citerad i Jenner & Segraeus, 1989, s.18). Tre år senare (1985) klassades utbrändhet 
som en ”utmattning på grund av överdrivna krav vilka uttömmer individens energi, -  och 
åtföljs av stark stress med konsekvenser för motivation, attityder och beteende”  
(Freudenberger & North, citerad i Jenner & Segraeus, 1989, s.18). Denna tid avsågs skillnad 
mellan sjukdomar, ”illness” , i  jämförelse med utmattningssyndrom. Detta kallades naturlig 
reaktion på påfrestande livssituationer, ”disease”, (Hallsten citerad i Jenner & Segraeus, 
1989, s.17). 
 Utifrån ovanstående har forskningen i hög utsträckning ansträngt sig att definiera och 
beskriva syndromet. Betydligt mindre energi har lagts på att hitta behandlings- och 
rehabiliteringsmodeller. Ungefär vid millenieskiftet (2000) skedde en kraftig ökning av mer 
eller mindre ambitiösa behandlingsmodeller för dessa besvär (Eliason & Kaufman, 2003). 
 En definition på begreppet ”rehabilitering” är ordet återupprättelse (Bonniers, 1998).  
Här menas åtgärder som syftar till att träna upp, eller omskola personen efter sjukdom. Det 
kan även röra sig om olycksfall. Riksförsäkringsverket går längre då man beskriver 
rehabilitering i liknande ordalag, men samtidigt kompletterar bilden ”…inte bara bästa 
möjliga funktionsförmåga, utan även ge förutsättningar till ett normalt liv” (RFV, 1991:12). 
 I regeringens proposition (1990/1991:141)  kan man inom området rehabilitering räkna 
åtgärder som råd, upplysning och bistånd i personliga angelägenheter. Med dessa komplement 
till den yrkesinriktade rehabiliteringen förstärks helhetsbilden. Den vars syfte är att 
återanpassa, men även stärka dessa personers ställning på arbetsmarknaden. 
 Tidigare forskning på arbetsgivares och personalorganisationers syn på rehabilitering har 
gjorts av Ingemarsson & Östberg (2001). De belyste skillnader mellan kommunal verksamhet 
och privat industri, avseende långtidssjuka med utmattningssymptom. Deras studie gjordes 
kvalitativt, data insamlades via intervjuer. Ett par huvudfrågor, vilka följdes upp med ett stort 
antal underfrågor. Antaganden gjordes som att privat industri skulle vara mer benägen ”köpa 
ut” sin personal, i jämförelse med den offentliga sektorn. Vidare antog man att formell 
kompetens hos den anställde spelar roll, om det skulle satsas ånyo på den personen, eller på 
ersättare. Antaganden som visade sig inte hålla. Istället satsades på stimulansåtgärder för 
dessa personer, vilket innebar internutbildning eller aktiv rehabilitering. Uppsägning 
tillämpades mycket sparsamt. Byte förekom från kollektivsidan till tjänste-mannasidan, 
däremot inte tvärtom. 
 Eriksson (1991) betonar vikten av behandlingsformer, så kallade ”rehabiliterings-
processer”. Detta då utmattningsdepressiva är i behov av fler faktorer än vila. Olika former 
av rehabilitering och stöd är viktiga behovsfaktorer. Att skapa en god ”psykosocial” miljö 
kring den drabbade. I varje företag, myndighet eller förvaltning förekommer målsättningar. 
Även outtalade sådana. Om man inte kan instämma i, eller förstå dessa uppstår obehags-
känslor Som i relationen med närmaste chef. Än värre när ens egna mål inte alls beaktas i 
organisationen. Då kan på nytt svår och långvarig stress bli följden. (Levi, 2000, s.33). 
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 Det har på senare tid utvecklats olika behandlings- och rehabiliteringsmodeller. Utifrån 
de teorier, samt den kunskap och erfarenhet man erhållit genom enkäter och intervjuer. På 
Södra Re (Malmö) arbetar man med långtidssjukskrivna i privat regi. Dess uppdrag är att 
utreda arbetsförmågan och arbeta med yrkesinriktad rehabilitering. Verksamheten är 
uppbyggd genom multiprofessionella team, bestående av läkare, psykologer, socionomer och 
sjukgymnaster. Försäkringskassan är en av de största uppdragsgivarna, men man samarbetar 
även med försäkringsbolag samt större företag och organisationer, enligt Eliason & Kaufman 
(2003). Basen i dess utredning är den medicinska arbetsförmågan. Dagens forskning och 
erfarenhet pekar på att det medicinska tillståndet bara till en begränsad del är relevant för vår 
arbetsförmåga. Man gör en distinktion (avgränsning) mellan behandling och rehabilitering. 
Deras syn på rehabilitering innebär att individen söker uppnå sina mål och förbättra sin 
livskvalitet. Detta trots de besvär, eller de funktionsinskränkningar hon har. En godtagbar 
rehabilitering behöver därför inte innebära att bli helt återställd från besvären.En lyckad 
tillämpbar rehabilitering, enligt Södra Re, är en modell där individen lyckats uppnå de mål 
hon haft med rehabiliteringen. Detta kallas ”lösningsfokuserade och salutogena förtecken”  
Ett salugent tänkande, (systemteoretiskt) baseras på en lösningsfokuserad  
metodik med inslag av kognitiv beteendeterapi (Eliason & Kaufman, 2003). Detta är en 
emotionell struktur med starka kopplingar till Antonovskys teorier. Även till Maslow´s 
behovsteori, samt Kellys Personal Construct theory  kan man finna kopplingar. 
 Enligt Eriksson (1991) har vi på senare tid upplevt en förbättring av den fysiska 
arbetsmiljön, generellt sett. Främst genom att de dåliga arbetsplatserna blivit färre. Men trots 
detta har vissa fysiska besvär ökat, i första hand belastningsskador. En enkät bland LO-
medlemmar visade att man i betydligt högre utsträckning uppgav sig vara utsatt för fysiska 
miljörisker 1980, jämfört med 10 år tidigare. Kraven, men även anspråksnivån uppgavs ha 
ökat (Eriksson, 1991).  
 Det bedrivs omfattande arbeten i syfte att motverka arbetsmiljöproblem. Inte minst 
lagstiftningsmässigt. Företagshälsovården och skyddsombudens makt- eller befogenheter har 
byggts ut. Likaså stödet till forskningen genom inrättande av Arbetarskydds-/miljöfonder. 
Under 80-talet inrättades Arbetslivsfonden. Och vid decenniets slutskede tillsatte regeringen 
den så kallade Arbetsmiljökommisionen. Vars uppdrag var just att lägga fram förslag till 
åtgärder i syfte att ändra arbetsförhållanden som förorsakar sjukfrånvaro och utslagning. Samt 
förebygga nya hälsorisker (Eriksson, 1991).   
 Att motverka stress och utbrändhet kräver mer än rent konkreta åtgärder, 
fysiologiskt. Med i bilden finns även mentala, psykologiska aspekter. Som exempelvis de 
perspektiv  
C Maslach (peoples work 1982)  tillsammans med Freudenberger studerade, social-
psykologiskt och individualpsykologiskt  (Jenner & Segraeus, 1989). Från denna undersökning 
förekommer ett sådant konkret exempel, MaSam (massage/samtal). 
 Det har i studier påvisats ett visst samband mellan arbetstillfredsställelse och prestation. 
Lawler konstaterade redan 1973 att de flesta psykologer anser att denna tillfredsställelse 
påverkar oss. På så sätt att den skulle påverka frånvaro och personalomsättning, däremot inte 
arbetsprestation (Schwab & Cummings citerad i Alvesson, 1993, s.73).  
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 Just faktorn tillfredsställelse anses vara nära relaterad till den inom psykologin 
emotionella faktorn motivation. Och forskningen tillmäter ofta motivationen större intresse än 
arbetstillfredsställelsen (Alvesson, 1993). Många forskare har teorier om faktorn motivation. 
En sådan teori, är Aldorfers ERG-teori. Den innehåller ett fåtal nivåer, dock starka 
behovsfaktorer som Existence, Relatedness och Growt.  I dessa finns en stark koppling till 
Maslows kända behovsfaktorer som  trygghetsbehov och självförverkligande, (Alvesson, 
1993, s.76). Utan sådana starka betingelser gör individen inget fullgott arbete, ingen fullgod 
insats. Resultatet brukar så småningom visa sig i sjukskrivningsstatistiken. 
 Det är inte bara en fysisk arbetsmiljö som avgör om vi är friska nog att arbeta. Vår 
hemmiljö spelar även roll. Den psykosociala arbetsmiljön rör även aspekter som livsvillkor. 
Att söka självkänsla, som i sin tur är beroende av ”egenkontroll” och ”gruppdynamik”. En 
gruppkänsla präglad av gemenskap (Levi, 2000). Dessa båda faktorer finner en stark koppling 
i två av Antonovskys tre KASAM-begrepp: hanterbarhet och meningsfullhet, vilka tidigare 
beskrivits Eller som man gärna uttrycker det idag, att se till ”helheten”. Går det en längre tid 
utan att vi uppmärksammar vår egen sårbarhet, då ligger vägen öppen mot någon form av 
utmattningsdepression (Arnetz & Ekman, 2002).  
 Ibland kan psykoterapi vara en hjälp att söka förstå och hantera sin egen sårbarhet och 
känslighet för stress. Om man önskar och behöver landstingsfinansierad psykoterapi bör man 
först vända sig till sin psykiatriska öppenvårdsmottagning för remittering. Hjälp finns även att 
få bland arbetsgivare vilka är anslutna till företagshälsovården. Dessa kan i sin tur  
remittera till privat psykoterapi. Vissa arbetsgivare kan även stå för en del av kostnaden, då 
det kan bli för kännbart att själv betala för privata insatser (Stressmottagningen, 2003).  
För att få utrett om det kan vara själva arbetet som är den utlösande faktorn till stressymtom 
eller sjukdomstillstånd bör Företagshälsovården kontaktas tidigt. Där finns i regel både läkare, 
sjukgymnast och beteendevetare med kompetens att söka utreda orsaker, och därefter hjälpa 
individen. De är bekanta med arbetsplatsen och kan hjälpa arbetsledningen att 
uppmärksamma eventuella problem. De kan även uppmärksamma arbetsledningen på 
individuella beteendeförändringar, enligt Stressmottagningen, (2003). 
 .Ett grundläggande problem är om/hur man kan mäta stress. Ett sätt är via enkäter, 
intervjuer, söka kartlägga anställdas situation på arbetsplatsen. Antonovsky utverkade sitt 
KASAM (ett självsvarsinstrument bestående av 203 punkter) i syfte att öka motstånds-kraften 
vid stress, (mäta livshållning) och därmed vara en hälsobefrämjande egenskap (Eliason & 
Kaufman, 2003). Enligt Levi (2000) är risken för felkällor stor, då man är beroende av den 
intervjuades vilja och förmåga till ärlighet. Enklast är att man helt enkelt frågar den drabbade 
hur hans/hennes situation faktiskt ser ut? Utifrån de erhållna svaren söker påverka 
organisation och ledning. Ett annat sätt  -  vilket praktiserats i denna studie,  är att direkt fråga 
ledare samt behandlingspersonal hur de ser, tolkar in, och bedömer den drabbades situation  -  
samt ställa det i relation till tidigare forskning. Och sådan forskning har tidigare gjorts, det vill 
säga man har försökt ”mäta” psykiskt välbefinnande på olika sätt. Resultat vid tidigare studier 
har pekat på tillfredsställande validitet och reliabilitet (Ingemarson & Östberg, 2001).  
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  Forskning på ”stressmätning” har förekommit i vetenskapliga sammanhang. Bland en 
utvald yrkesgrupp (specialistläkare) studerades stress, utbrändhet och tillfredsställelse.  
Dessa faktorer eller variabler mättes kvantitativt genom intervaller månadsvis. Det kunde 
påvisas kvalitetsskillnader, varav tydligast kombinationen hög stress – låg arbets-
tillfredsställelse, vilket i stor utsträckning framkallade utmattningsdepression (burnout). Detta 
främst bland psykiatri-specialisterna, enligt Canadian Medical Association (Visser, Smets, 
Oort & Hannieke, 2003). 
 Ytterligare en undersökning på ”upplevelsefaktorer”, denna gång hämtat från Kanada. 
Via ett samarbete mellan sjukhus, departement, och universitet i Ottawa, har granskats 
livstillfredsställelse (uplifts), energi, koncentrationsförmåga, social interaktion, 
sjukdomsdagar, men även stress och copingstrategier. Man har använt sig av en 
kontrollgrupp och två experimentgrupper. De senare med depressiva symtom, såväl kroniska 
som akuta. Här har man funnit att båda depressiva grupperna uppvisar hög tendens till ett 
stressat beteende, i jämförelse med kontrollgruppen. Detta bedöms som ett av flera störande 
funktionshinder när man kategoriserat depressiv sjukdom. Resultatet av undersökningen 
påvisar att livskvalitet relaterar till en serie funktionala beteenden, och ömtåliga skillnader i 
karaktärer hos individen. Studien påvisar vikten av uppskattande signaler (Ravindran, 
Matheson, Griffits, Merali & Anisman, 2002). 
 Levi (2000) ser en koppling till grundtrygghet (tillfredsställelse) i för mycket att göra, när 
alternativet är något värre att frukta, nämligen arbetslöshet (Levi, 2000, s.29, 33). Faktorn 
”alldeles för mycket att göra”  uppvisar den högsta procentsiffran i SCB:s rapport (1997).  
Där uppger 39 procent av männen, samt 32 procent av kvinnorna, att de ”för det mesta inte”, 
eller ”aldrig” upplever stöd och uppmuntran från sina chefer. Olika människor är olika 
attraktiva på arbetsmarknaden, dels på grund av sin förmåga, men också på grund av 
förutfattade meningar. Detta genererar i längden ett tillstånd vilket kan betecknas psykiskt 
påfrestande. I så motto att det kan utveckla inre stress, skapa oro och ångest. Detta då man 
inte känner av ett ”reservkapital” att ta av, (en så kallad trygghet att vid behov våga 
sjukskriva sig - utan att förlora kontrollen av att min plats är säker). Detta skulle kunna vara 
symptom på en begynnande utmattningsdepression (Levi, 2000). En samsyn som delas av 
såväl tidigare forskning som föreliggande studie.  
 Ett annat sätt är att istället förändra eller helst eliminera källan, den stressframkallande 
situationen. Detta är främst en fråga för arbetsledare eller beslutsfattare i samarbete med de 
institutioner, fack, företagshälsovård, skyddsombud med flera, vilka har som uppgift att 
tillvarata den anställdes intressen. Det är åter Levi (2000) som förespråkar handfasta råd 
gällande förbättringar av själva arbetsmiljön. Han föreslår även nyttan av byte av arbetsmiljö 
vid problem, vilket även i min undersökning tas upp.   
 Perski (2002) har genomfört en kvalitativ omfattande undersökning rörande problemet 
utmattningssyndrom. Där han efter 6 månaders observationsstudie beskrivit förändringar  
efter behandling. Syftet var att kartlägga sjukdomsbilden hos långtidssjukskrivna personer 
med stressrelaterade diagnoser. Dessutom utvärdera en systematisk behandlingsmodell för 
dessa grupper. Man använde sig av 93 deltagare. Kriteriet var att samtliga varit sjukskrivna  
mer än 90 dagar för stressrelaterade diagnoser. Samt försäkrade genom ett försäkringsbolag.  
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Via en medelålder på 46 år visade utvärderingen att hela 61 procent efter avslutad behandling 
återgått i arbete. Inräknat planerad eller påbörjad arbetsträning. Det konstateras i 
slutrapporten, ”vi har lyckats påverka hälsa, livskvalitet och arbetsstatus i positiv riktning”  
(Perski & Grossi, 2002, s.6). Framgången kopplade man till stödet från rehabiliterings-
specialist, samt lyckade förhandlingar med arbetsgivare och försäkringskassa. En sådan  
framgång ligger helt i linje med denna undersöknings tema och huvudsyfte  -  framgång  
gällande individens återgång till arbete, alternativt livskvalitet i ny verksamhet. 
 Syftet med föreliggande studie var att ur personalansvarigt håll belysa återanpassning av 
personal som återkommer i tjänst efter långtidssjukskrivning, på grund av utmattnings-
depression. 
 Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 - Vad är viktigt sett ur arbetsgivarperspektivet att förändra i syfte att söka behålla        
drabbad återinträdd personal? 

- Förekommer arbetsplatsanpassning, tillämpas utbildning, omplacering eller saknas helt    
policy för sådan anpassning?  

- Personal som via rehabutredningar hamnat i åtgärd, typ rehabprojekt  -  vilka kriterier 
avgör? 

     - Sker uppföljning av personer som återkommit i tjänst, samt (inte minst viktigt) de som                       
är långtidssjukskrivna i hemmet? 

 
Metod 

Deltagare 
 I undersökningen deltog fyra respondenter. Två arbetade med behandling. Den första 
respondenten arbetade som massör inom privat näringsliv. Behandlare nr två var en 
sjuksköterska från primärvården, som startat en ”Självhjälpsgrupp” för utmattnings-
depressiva. Övriga två innehar personalledande befattningar, dels en person från 
Försäkringskassan, samt en personalchef från privat näringsliv, som dessutom är rehab-
ansvarig inom företaget. Namnen som förekommer är fingerade av etiska skäl, för att ingen 
ska kunna identifieras. 
 Urvalet har skett strategiskt, via ett geografiskt område, utspritt inom Västra 
Götalandsregionen. Ett kriterium var att, trots det begränsade strategiska urvalet, söka erhålla 
en balanserad nivå av blandningen statlig/kommunal förvaltning, respektive privat 
näringsverksamhet. 

 
Mätinstrument 
 Mätinstrumentet bestod av en intervjuguide, med ett fåtal huvudfrågor. Intervju-modellen 
byggde på öppna frågor, för att respondenten skulle få tid och möjlighet att utveckla sin syn 
på hela undersökningsområdet. Allt från en emotionell syn till konkreta åtgärder försökte 
beaktas under intervjun. Intervjuerna har vid behov kompletterats med följdfrågor. Valet att 
använda en kvalitativ undersökningsmetod utgick från att skaffa djupare kunskap om ämnet 
än vad som kunde erhållits från en kvantitativ metod. Detta då ambitionen var att försöka 
analysera helheten. 
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Tillvägagångssätt 
 Efter att ha kontaktat respektive respondent per telefon, avsattes bokad tid. På 
förfrågan hur lång tid intervjun förväntades ta uppgavs mellan 60-90 minuter. Förutom en av 
intervjupersonerna, som träffades i bostaden, intervjuades de övriga på  respektive arbetsplats. 
En av deltagarna ville i förhand ha intervjufrågorna, vilka mailades. Tre av intervjuerna 
bandades. Intervjun med en av respondenterna nedskrevs efter önskemål. Samtliga intervjuer 
kompletterades skriftligt med stödord. 

 
Bearbetning och analys 
 Sker med en fenomenologisk ansats, det vill säga det är intervjupersonernas upplevelser 
av en situation som står i centrum för analysen. Först av allt ”transkriberades” intervjuerna, 
det vill säga bandintervjuerna renskrevs ordagrant Därefter har bearbetning  skett med hjälp 
av meningskoncentrering och kategorisering. Metoden som använts har skett i fem steg och 
analyserats  
  

Bearbetning och analysens 5 steg 
 
Steg 1  -  bestod av läsa igenom samtliga intervjuer noggrant. Och samtidigt stryka under 
viktiga små stycken. En metod som också praktiserades var att ute i marginalen anteckna 
viktiga ord. 
Steg 2  -  bestod i att bygga upp meningsenheter. Genom att korta ned varje stycke till endast 
en  (1) mening. Som berättar innebörden i uttalanden. 
Steg 3  -  här kodades meningsenheterna till kategorier, så kallad meningskategorisering. 
Steg 4  -  innebar att kategorierna döptes. Dessa fick en överskrift och gjordes separat för 
varje intervju. 
Steg 5  -  samtliga intervjuers kategorier sattes ihop. Bildade 10 kategorier vilka döptes. 

 
 

Resultat 
 

 Presentation av intervjupersoner (respondenter) samt deras verksamhetsfält. 
Företagshälsovården inom privata näringslivet representeras av Kia, respondent 1.  Massage-
terapeut, och vidareutbildar sig med 2 kurser per år inom muskeltestdiagnostik. Numer verkar 
Kia som rehabiliterings-konsulent inom två olika företag, delad tjänst 50 procent vardera. Till 
henne kommer i första hand personal som farit illa belastningsmässigt. Det förekommer tunga 
lyft i stor omfattning. Till detta är kopplat ett ackordssystem vilket driver upp tempot. När 
pressen ökar gör sig den negativa stressen påmind och många anställda tänker inte på hur man 
lyfter, fast man i grund och botten är väl medveten om vikten att ”lyfta rätt” Efter en tid gör 
sig värken påmind och man slussas till Kia som tar sig an värkande ryggar och ömmande 
muskler. Samtidigt är hon förespråkare för metoden ”kroppsrening”, som bygger på att ge 
kroppen näring och balans. 
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   Respondent 2, Moa har till stor del verkat inom primärvården, Västra Götaland, som 
sjuksköterska under 23 års tid. Hon har dessutom startat flera Självhjälpsgrupper. Här 
förekommer blandade teman, exempelvis Rökavvänjningsgruppen och  Anhöriggruppen. Det 
finns en grupp som behandlar det ömtåliga ämnet relationer.  Temat för den självhjälps-grupp 
som bidrager till denna undersökning lyder: Utmattningsdepression. 
 
 Respondent 3, innehar en personal-ledande funktion inom offentliga sektorn. Som 
personalansvarig inom Västra Götalandsregionen kommer Jan i kontakt med ett flöde av 
människor. Genom denna intervju har skildrats Försäkringskassans syn på problematiken 
långtidssjukskrivning kopplat till utmattningssymtom. Främst ur ett personalperspektiv. Detta 
innebar att fokus riktats mot huruvida personal drabbats, och  inte i första hand sett ur ett 
”allmänperspektiv”. 

 
 Respondent 4, är personalansvarig chef för ett medelstort företag inom privata 
näringslivet. Anne står som Human Manager , och hennes områden är personalvård och 
rehabilitering. Här finns flera inblandade, med Anne som huvudansvarig. Hon är även 
ansvarig för en undergrupp kallad Rehabgruppen.  Ovanför den sitter Arbetsmiljö-kommittén. 
Det finns en arbetsmiljöpolicy inom koncernen, som i styrd och organiserad form följs ute i 
företagen. Här finns även arbetsutskott, skyddsgrupper samt en utomstående sjuksköterska. 
Företaget hyr in företagshälsovård på konsultbasis. Rehabarbetet sker före-trädesvis i 
projektform. 
 
 Totalt bestod intervjutexterna av 109 meningsenheter, vilka bildade 11 olika kategorier. 
Dessa kategorier är i sin tur minimerade från ett större antal, men har sammanlänkats då 
kategorierna befunnits i sådant närområde att man kunnat sammankoppla innebörden. För att 
erhålla ett strukturerat resultat som inte blivit alltför abstrakt, har ändå avsikten varit att hålla 
isär sådana meningsenheter att inte tankegången hos respondenterna gått förlorad. Dessa 
strukturer har skapat en oliksidig bild av fenomenet återanpassning. 
 

• Psykosomatisk ohälsa och nedsatt livskvalitet 
• Rehabiliteringsbehov tillgodosedda 
• Omgivningens och egna krav som orsakar psykisk oro 
• Engagemang och omtanke skapar gynnsamt klimat 
• Ansvarstagande och erfarenhet – inspiration i förebyggande arbetsmiljöåtgärder 
• Stimulansåtgärder i samverkan 
• Uppföljning och återkoppling 
• Balanserad arbetsmarknad 
• Målsättning – ett utvecklande helhetsperspektiv 
• Utvärderingar med samlad expertis 
• Visioner 
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Fyra frågeställningar ligger till grund för studien: Frågeställning 1: 

 - Vad är viktigt sett ur arbetsgivarperspektivet att förändra i syfte att söka behålla drabbad 
återinträdd personal? 
  
 Psykosomatisk ohälsa och nedsatt livskvalitet.  Insikten stärks att själ (psyko)  
och kropp (soma) är något som hör samman. Den ohälsa som här talas om gäller sådan 
långvarig sjukdom som kan leda till depression. Att må dåligt i själen. Yttre belastning skapar 
inre problematik. Adekvata handlingar, tillstånd som exempelvis spänningar i muskulaturen 
kan förekomma psykosomatiskt. Kroppslig fysisk anspänning kan även ge utslag psykiskt. 
Livsviljan som spelar en stor kraft kommer av den livskvalitet som upplevs. Hur vi ser på oss 
själva i omgivande miljö och hur det påverkar individen i ett  sammanhang. Utifrån detta 
återfinns det tillstånd vilket här beskrivs som det allmänna hälsoläget, psykosomatiskt 
kopplat till den situation människor idag lever i. Många har varit så stressade att de inte bara 
dragit på sig fysiska åkommor. Här har även märkts en mental trötthet. Personer som i olika 
skepnader uppvisar symtom på begynnande utmattningsdepression. Med frågeställningen som 
grund pekas på vikten av insikt och öppenhet hos personalansvariga. Problemet 
utmattningsdepression har ett globalt helhetsperspektiv, individens problem kvarstår även 
utanför arbetet.   
 
 Exempel: ”Det är två sidor av en helhet. Dels ena sidan där folk kan vara sjuka 
fysiologiskt, med hög feber, eller reumatisk värk. Men även hur folk upplever sin situation, det 
vi idag kallar livskvalitet. Då upplevs ohälsan som större idag……” 
 ”Och orsakerna, teorierna kan man ha olika uppfattningar om. En stark känsla är att 
folk har större press på sig, generellt. Både på arbetet och runt omkring sig hemma, totalt 
sett. Det är så mycket ”mer” än bara arbetet idag, som kan ge en ökning av olika 
utmattningssymtom, ”trötthet”, i olika faser överansträngning.” 
 
 Engagemang och omtanke skapar ett ”gynnsamt klimat”. Det jobbas mycket ute på 
”fältet” med enkäter inom olika rehab-områden, faktorer som personalen skulle kunna 
påverka, och man vill gärna tala om ett ”öppet klimat”. En respondent förklarade utan omsvep 
sitt yrkesval med en stark drivkraft att vilja jobba med människor. Sades besitta en ”inbyggd 
omtanke”.  En upplevelsekänsla skapas att ”jag” är den viktiga personen. Den vård och det 
engagemang som tillsammans med olika yrkeskategorier, med stöd och samtal skapas i 
gruppen utlöste tankar som: Det känns som om du pratar om ”mänsklig” vård.  Att mitt i ett 
accelererande stressamhälle finns små öar med vård utifrån en slags ”värdegrund”. Detta 
begrepp baseras här på upplevd självkänsla, i den 
miljö man befinner sig i. Låg självkänsla är ett framträdande drag, många gånger orsakat av 
egna krav, som fokusering på allt man vill räcka till för  -  men inte gör. Likaså 
arbetskamraters, chefers eller kollegors negativa attityder. Det är när motsatsen får råda, 
verklig omtanke, som ett positivt klimat skapas. Där personalen inte bara vill, utan även orkar 
engagera sig i medarbetare och omgivning.  

 
 Exempel: ”…en vilja att ta på sig andra människors bekymmer, vill dem väl. /…/ Man 
måste få känna… typ likt en röd tråd, hur andra människor… instanser bryr sig om mig. / … / 
Lyssnas på, kanske träffa en dietist, kurator där man får tid att berätta ”hur har jag det 
egentligen?. / … / Devis: ”att lyssna till framgång!”  
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 Exempel 2: ”Vårat klimat på ”XX” (företagsnamnet) ... ex. uppåt mot min chef är 
gynnsamt. Hade jag kommit och sagt saker som inte fallit i ”god jord” eller inte hörsammats, 
skulle läget varit mycket svårare. Inte den stöttningen som finns nu. Jag har ett väldigt bra 
stöd. / …/ Medarbetare som utgör ett positivt klimat.” 

 
    Exempel 3: Det tveklösa svaret på en fråga om ”engagemang?” ”Stort. Det sker av 
utstrålning …tappad energi kan vara förödande för effekten”. 
 
 Utvärderingar med samlad expertis. En större samverkan instanserna mellan. Även om 
rollerna är relativt klara inom respektive organisation, så behövs mer kontakt.  
Avstämningsmöten, då rehabiliteringsärenden inte avgörs i en enda instans. Närvaron av en 
representant från Försäkringskassan vid exempelvis större företag anser man sig ha stor nytta 
av. 
 
 Exempel: ”När jag började fanns den personen med. Jag skulle gärna vilja ha tillbaka 
den här Försäkringskontakten (här) …en samlad person som kunde vara bollplanket mer, och 
veta… alltså ha den expertisrollen. Tillsammans med den sortens expertis kan man på en och 
samma gång få bidragsdel och stöd. /…/ Det hade underlättat. Nu ska man ha att göra med 
respektive F-kassa, och så ska man ”jaga upp”, det är inte lätt… och man byter 
handläggare.”/…/ 
 
”Det var flera små handläggare som förundrade sig över indragningen, ”men ni är ju 
stora…”(X X). Men vi fick aldrig igenom det …och det saknar vi …även de själva längre 
tillbaka tyckte det fungerat bra då.” 
 
 Frågeställning 2: Förekommer arbetsplatsanpassning, tillämpas utbildning, omplacering 
eller saknas helt policy för sådan anpassning? 
 
 Målsättning  -  ett utvecklande ”helhetsperspektiv”. Inom privata näringslivet har man 
satsat på rehab-återanpassning inför framtiden via en form kallad ”målsamtal”. Där utverkas 
årligen mål- och utvecklingssamtal med cheferna. Samarbete med ett konsultföretag gör att de 
kan se helheten på ett annat sätt, det vill säga utan ”interna skyddsglasögon”. Samtidigt som 
man även måste utgå från arbetsgivarnas synvinkel. Deras målsättning måste lyssnas på och 
beaktas då en funktionell verksamhet är beroende av personal som inte bara kommer till 
arbetet och ”avverkar timmar”, utan känner tillfredsställelse och vill utvecklas. Och därmed 
inte bara håller sig frisk, utan vill stanna på arbetsplatsen. Det företag eller den organisation 
som engagerar sig socialt i sin personal, alltså månar om dennes hemförhållanden och fritid 
har mycket vunnet tillbaka. Utvecklande ”målsamtal” utifrån en helhetssyn. Något som här 
togs upp för att  det berör ”helhetsperspektivet” var frågan om den långtidssjuke kontaktas av 
företaget under sin bortovaro. I syfte att motverka utanförskap, och istället skapa trygghet. Att 
sådana aspekter hänskjuter till begrepp som ”uppföljning och återkoppling” samt 
”engagemang och omtanke” ger ytterligare stöd åt uppfattningen att rehabilitering med 
åtföljande återanpassning i väsentlig grad måste ses ur ett ”helhetsperspektiv”. 
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  Exempel: ”Där försöker vi pusha på… olika direktiv som skall med… hur personalen 
mår, hur hemmafronten ser ut… omgivande miljö… för att kunna stämma av sådana saker. I 
syfte att kunna se helheten. /…/ Det går ut på helheten. Att inte bara fokusera på 
arbetsrelaterad stress… utan även hur det ser ut hemma. /…/  
 Men även innan personen kommer tillbaka… om någon varit borta, åtminstone  
ställs frågor till den personen om den vill vara med vid informationsträffar… eller om  
man skall göra något roligt, socialt, gå ut. För att inte bara ”klippas av”. /…/ Men man skall 
vara medveten om att personen kanske inte mår så bra… känner sig i fas med oss” 

 
 Exempel 2: ”Det står för ett val, jag väljer bort min högre inkomst för att istället gå 
sjukskriven. Orsakerna till detta kan man ju spekulera i, men man måste titta på ohälsan i ett 
”helhetsperspektiv”. /…/ En mängd olika aktörer utanför F-kassan används som hjälp till 
rehabilitering… vägval. En person som behöver rehabilitering får många gånger träffa en 
konsult för hjälp med vägval.” 
 
 Omgivningens och egna krav orsakar psykisk oro. Upplevd tidsbrist genererar psykisk 
oro. När väl en anställd besöker företagshälsovården har den personen i regel utsatts för 
”slitage” under en längre tid. Och då är det inte bara de fysiska rehab-behoven som pockar på, 
utan personalen kan ”läsa mellan raderna” att dennes psykiska hälsotillstånd är ansträngt. 
Frågor ställs om dennes sömn, hemförhållanden, samt även  ekonomin. Personal som 
återkommit i tjänst kan uppleva psykisk oro inför framtiden, av rädsla att bli långtidssjuk 
igen, då tempostegringar och en allt större rotation generellt i samhället gör det svårt att 
”förverkliga sig själv”. Ta kontrollen över sitt liv. En viktig målsättning i syfte att påverka sin 
livssituation.  
  
 Exempel: ”Tumskruvarna” har dragits åt på båda håll mer. Det är ju så, både hemma 
och arbetsmässigt. Många ställer högre krav /…/ Det finns mindre luft i systemet överallt. 
Och det gör det för att det krävs mer effektivitet, det är hårdare puls i arbetslivet generellt. 
Det finns sällan ”backuper” till folk, …utan det är som det är.” 
 
 Exempel 2.  Den respondent som var verksam på två arbetsplatser säger sig kunna se att: 
”många är på fel ställe /…/ varför tar inte folk större ansvar för sig själva och sin kropp? 
Våga säga nej! Istället ser jag depressioner. /…/ Rädslan… den gör att folk inte vågar säga 
”nej”. Rädslan att göra sig obekväm på arbetsplatsen, indragningar är ju något man tyvärr 
vant sig vid, men kanske just därför ständigt oroar sig för? Har man då redan en kärv 
ekonomi så ökar den psykiska stressen ytterligare.” 
 
 Exempel 3: ”Folk mår sämre idag, det saknas nånting. Det är mycket som har ändrat sig 
i samhället idag, I jobbet, hur ofta träffar folk varandra på ”golvet”? Folk har inte tid. 
Glömmer bort vad som är viktigt, /… / Tempot är oroande, besparingar i samhället skapar 
inga ”bra vibrationer” /… / titta på lärarna, de är fruktansvärt illa ute idag. Många lärare är 
utbrända. Våldet i skolorna senare tid är illavarslande.” 
 
 Balanserad arbetsmarknad. Det ifrågasattes huruvida man ”alltid” bör sträva efter 
målet: ”Alla långtidssjuka tillbaka till arbetet  -  ju förr dess bättre?” Det klargjordes att som 
sidoeffekt bromsas nyanställningar om vi fick tillbaka alla  
långtidssjuka i tjänst, en ”balanserad” syn, vilken utvecklades ytterligare. Med detta  
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menades inte sjuk- förtidspensionering för den kategorien, istället en öppnare syn på 
förnyelse. Som att söka nya behovsvägar, egen verksamhet, eller studier på högre nivå. Man 
talar om att öka sin kompetens. Det handlar om att ”skydda sig själv”, och att möta en allt 
hårdare konkurrens på en befintlig arbetsmarknad. 

 
 Exempel: ”I vilken utsträckning skall man alltid sträva efter att komma tillbaka till 
gamla jobbet? …om många långtidssjuka kommer tillbaka får det effekt på den befintliga 
arbetsmarknaden. Ungdomar ex. som nyanställts… har fungerat som vikarier, lärlingar etc. 
kan åter hamna i arbetslöshet. /…/ Den befintliga (totala) 
arbetsmarknaden ökar ju inte för att fler sjuka kommer tillbaka.” 

 
 Exempel 2: ”Vår uppfattning (försäkringskassan) är många gånger att remittering till 
annat arbete är inte bara bra, utan till och med rent lyckosamt. Det kan resultera i en 
”nystart” för individen.” 
 
 Exempel 3: ”Vi är öppna för nya kontaktvägar och önskemål… typ… ”nu  vill jag pröva 
nåt annat”,  vilket jag ex. pushat en medarbetare till, med lyckat resultat.” 
 
 Frågeställning 3: Personal som via rehabutredningar hamnat i åtgärd, som rehabprojekt  
-  vilka kriterier avgör? 
 
 Stimulansåtgärder i samverkan. Respondenterna som arbetade i den offentliga 
förvaltningen poängterade en brist på, eller saknad av mer samverkan. Man måste få hjälp 
såväl fysiskt som psykiskt. Problemen är i regel resursbrist, kompetens finns, men  
är ofta bortrationaliserad av kostnadsskäl. De modeller som ändå prövats anses ha gett goda 
resultat. Som de punktinsatser inom rehab denna undersökning tagit del av. Sådana 
punktinsatser som kombinationen massage/samtal. Exemplet nedan kallar rehab-ansvarige för 
ett ”solfall”. I ett åtgärdsprogram har testats en stimulerande modell. En ”dagligverksamhet”, 
i första hand till för personalen har ansetts väsentlig. Det finns ett behov av samverkan, och 
här medverkar i denna samverkansinstitution  
även arbetsförmedling, socialtjänst, primärvård och psykiatri. 
 
 Exempel: ”Modellen kommer från Karolinska, via en kollega på ett seminarium i 
Stockholm som föreläser inom stressrelaterad behandling. /…/ En extern person, 
beteendevetare, undersökte vad det var för något… stressrelaterad massage. /…/ Ett riktigt 
”solfall” minns jag, en kille från verkstan med problem, han var borta mycket,  
fått medicin och varit hos läkare …även sömnproblem ingick i bilden. Efter bara ett par 
gånger med punktinsatsen släppte problemen, och han kunde sluta med medicinen.” 
 
 Exempel 2: ”Daglig-verksamheten kan röra sig om verksamhet i kök, restaurang, data, 
kontor eller administration i olika program, …där individen prövar sig fram, …vad man 
klarar alt. inte klarar. De delas in i grupper, upp till sex mån. åt gången. Därifrån slussas de 
vidare, …till en rad andra åtgärder, ex. grupphandledning, väghandledning m m, …i syfte att 
prata framtid i former av hjälp och stöd. /…/ Vi har friskvårdsprogram för personalen. 
Aktiviteter, stimulansåtgärder. Det är det synliga i behandlings… återanpassningen av… 
rörande stress och stresshantering.” 
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 Rehab-behov tillgodosedda.   Fysisk rehabilitering tycks vara viktig då ett speciellt 
rehabprogram ansågs högaktuell. Ett processinriktat arbetssätt för personer med 
stressrelaterad utmattning. I en konkret och mycket uppskattad ”punktinsats”,  har 
förekommit en kombination av massage och samtal (MaSam) i ett paket. Försäkrings-kassan 
använder sig flitigt av aktörer utanför organisationen. Som en riktad insats kan de remittera 
utmattningsdeprimerade personer till några veckors vistelse i avskildhet, där läkprocessen 
tillåts ta tid. Detta anses viktigt vilket tagits fasta på. Något som tillämpas är ”enskild 
vägledning”. Riktade insatser sker även  i gruppform. Kreativa initiativ som en 
”Självhjälpsgrupp” har startats. Kost och motion är andra viktiga fokus. 

 
 Exempel: ”Arbetsgivaren har primärt ansvaret att göra en rehabilitetsutredning, när så 
sker får många stöd. Det kan ske punktvisa insatser, men även vid behov en kombination av 
stöd som vård, samtal, sjukkassa.” 
 
 Exempel 2: ”Jag har 30 –60 min. till förfogande att ge massage. Är behovet större kan 
personen få ytterligare tid /…/ Skulle förslitningsskadan vara av sådan art att uppmjukning, 
…knådning inte har verksam effekt kan jag rekommendera personen till en kiropraktor”. 
 
 Exempel 3: ”Inom varje skyddsområde tas beslut om eventuellt riktade insatser, t.ex. php 
(personlig hälsoprofil). Riktas till ett par avd. varje år, att gå igenom allt betyder att 
successivt tugga sig igenom. Detta görs i samarbete med ”XX”. /……/  
 ”En anställd gav massage… en timma per tillfälle. Samtalen fick en pastor ansvaret för.”  
 Exempel 4: ”Individuell avstämning /…/ I ”Vägen tillbaka” träffar person X  
läkare, sköterska och beteendevetare. /…/ Man bor två och två. Nyligen var man på  
Kanarieöarna. /…/ En sak var att man kom på att det behövdes mer motion, några blir 
faktiskt beordrade det. En person som förelades det visste inte hur ”nära” hon var, i slutet 
kom hon på att …ja ja, det kan väl vara bra (nyttigt).”  
 
 Ansvarstagande och erfarenhet  -  inspiration i förebyggande arbetsmiljö-åtgärder. 
Den så kallade ”Självhjälpsgruppen” bygger praktiskt taget uteslutande på ett frivilligt 
ansvarstagande. Det verkar som att ”ge av sig själv och ta emot av andra” är ett tema som 
höjer deltagarens kreativitet. Samlade gemensamma erfarenheter i grupp såväl hjälper och 
lindrar, som skapar förståelse och stöd.  Samtidigt får man med individer som drabbats av 
utmattningssyndrom gå oerhört varsamt fram. Varje krav på aktivitet kan lätt uppförstoras, få 
deltagaren att känna kravet som en ytterligare  belastning, och därmed blockeras. När en 
anställd drabbas av långtidssjukskrivning ges den inte bara stöd och stöttning, utan man tar 
även vara på dennes erfarenheter. Dessa kan senare kopplas till åtgärdsprogram. Man talar om 
hur väsentligt det är att de finns, och att de sätts in vid behov. Inte minst i förebyggande syfte. 
Och det är just vad som sker i och med projektsamarbeten, som här i fallen med utomstående 
aktörer. Att det dessutom finns ekonomi med i bilden står utom allt tvivel. 
 
 Exempel: ”Det har även hjälpt andra. Den som har kommit ”tillbaka” har även kunnat 
vara vaken för nya signaler hos andra, när det gällt sådana (personer) som inte  
mått så bra. Den delen har gett positiv effekt …om man säger så.” 



 

 15

 Exempel 2: ”Ofta kan den (självhjälpsgruppen) som befinner sig mitt i problemet ha 
svårt att kommunicera, /… / verksamheten är till för de som vill träffa andra människor i 
samma situation,…alltså i detta fall direkt riktade till den som drabbats av 
utmattningsdepression, i någon form. / … / Givetvis kan den eller de som har tankar, 
funderingar eller liknande problem …eller upplevelser vara med. Ex. anhörig till en person 
som ”gått in i väggen.” 
 
 Frågeställning 4: Sker uppföljning av personer som återkommit i tjänst, samt de som är 
långtidssjukskrivna i hemmet? 
 
 Uppföljning och återkoppling. Man fokuserar på tre faktorer: ”förhållningssätt”, 
”uppföljning”, ”kontakt”. Och att detta skulle vara ett slags nytänkande. Sammanlänkat med 
uppföljning och återkoppling skapar det den trygghet hos den anställde, vilket minskar risken 
för återfall. När en respondent såg hur utmattningsdepressiva, vilka via primärvården 
genomgått behandling, inte följdes upp, togs fasta på det. Ett mönster kunde skönjas. Efter ett 
4-veckors behandlingsprogram förväntades personen återgå i normal verksamhet. Och det 
gjordes också, men saknaden av rehabiliteringsuppföljning, kontakt gör att personen inte 
känner sig trygg. En rädsla att inte leva upp till de förväntade krav som tidigare omkullkastat 
henne. Vården idag är bra på att mäta eller göra en diagnos av människan anses det. Att det är 
enda sättet att mäta statistiken på, i form av diagnoser. Sedan det andra ”talet”, det som inte 
syns, människor som drabbas psykiskt, det ”talet”, eller behovet är jättestort. Man trycker på 
den grundläggande  överenskommelse som numer finns inom organisationen: Vi skall ha 
kontakt.  
 
 Exempel: ”…primärvårdens egen behandling, som jobbar på samma sätt. Så vad 
händer… om man inte fortsätter? Jo, man behåller samma status, men sedan går det 
långsamt, långsamt utför. Så är jag här nere igen. Då är ju de 4 veckorna som under tiden 
kostat mycket pengar i rehabilitering ”slängda i sjön”. /…/ Jag har kommit mig upp,  men 
mår man inte helt bra, (ur trygghetssynpunkt) då har man inte styrkan att själv behålla den, 
efter 4 veckor eller mer.”  
 
 Exempel 2: ”Men … i vården idag jobbar vi inte så, det finns inte resurser, inte pengar. 
/…/ Med detta menar jag, det spelar väl ingen roll om man går på världens bästa behandling,  
om det inte finns något som fortsätter sedan.”     

 
 Exempel 3. ”Just vår person hade svårt att se …veta själv vad det berodde på. För att till 
en del försöka förstå vidden av verklig långtidssjukskrivning hölls kontakt med kvinnan hela 
tiden! Hon prövade sig fram, fanns delvis med i den modellen (X X) vilket innebär 
”människonära” kontakt.” 

 
 Exempel 4: ”Till en början är säkert omgivningen förstående  …men med vardagen 
kommer en allt högre ribba, och risk att ”dippa” igen.” 
 
 Visioner.  Denna punkt beskriver respondenternas önskemål avseende  
framtida rehab-arbete. Med det avslutande upplägget ”utveckla fritt” kom till uttryck tankar 
om framtiden. Vad skulle man kunna göra, vilja göra åt situationer man tidigare beskrivit? 
Det handlar mer om åtgärdsvisioner än åtgärdsprogram. Man är ense om att  
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”trösklarna” är för höga idag, och vill öppna upp organisationer som jobbar runt  
människan att bli klart synliga. Sedan vittnar ju tanken om ett stort jättehus att disponera på 
en stark empatisk känsla. Samla under ett tak samverkande institutioner att praktiskt 
samarbeta, inte bara ha en teoretisk referensram. Alltså ingen annan styrning uppifrån än att 
utgå från människans behov. Som i detta fallet är att varva ner kropp och själ. Således skapa 
förutsättningar till den utmattningsdepressive att i sin egen takt hitta hopp, motivation och 
framtidstro. 

 
 Exempel: ”För egen personlig del skulle jag sluta på jouren. Istället ha ett stort hus på 
stan, …dit skulle de komma (långtidssjuka och depressiva) /…/ …där alla samarbetar. Där 
kan man ta en fika, få delta i aktiviteter, föreläsningar, kurser, m m kanske gi.gong. Där vill 
jag jobba. Ett projektjobb att hjälpa människor ”ta steget själv”. Verksamheten skall inte 
vara styrd, inriktningen skall ligga på att arbeta utåt. Jag/vi finns där att ”pusha på” vid 
behov, skapa motivation. Samtidigt som vi ska ge människor det de kanske mest av allt 
behöver. En atmosfär av lugn och ro, avslappning i syfte att hämta krafter.” 
 
 

Diskussion 
 

 I denna kvalitativa undersökning har inte de direkt berörda intervjuats. Istället har 
frågorna ställts i ett annat perspektiv. Hur ser personalansvariga på anställda vilka drabbats av 
utmattningsdepression? Och i de fall personal återkommit i tjänst efter långtidssjukskrivning  
-  är de samma resurs, tillgång som övriga anställda? Eller finns problem? I denna 
undersökning har fokus försökt läggas på den emotionella miljön. 
 Låt mig omgående klargöra att försöka få en så rättmätig bild som möjligt lät sig inte 
göras så lätt. Inte genom ledares och personalansvarigas ögon. Troligen inte heller genom att 
intervjua den drabbade själv. Risk att bilden kantrar över åt ett helt annat håll, då en 
utmattningsdepressiv ofta uppvisar ett obalanserat känsloliv, med ökad sårbarhetskänsla som 
följd. Nej, med en renodlad fenomenologisk studie, där man beskriver direktupplevelsen, 
även sådant som inte berättas, utan omskriven analys. Här avses uttryck och åtbörder i 
arbetsmiljö emotionellt. Tonfall och kroppsspråk är ofta avslöjande. Detta sagt med tanke på 
framtida forskning. 
 Undersökningen speglar, trots det snäva upptagningsområdet såväl geografiskt som 
antalet undersökningsplatser, olika slags syn på rehabiliteringsarbete. För att erhålla en 
starkare helhetsbild användes både personalansvariga och behandlingspersonal  -  i syfte att 
belysa olika perspektiv på undersökningsområdet. Konkret innebär det att jag sökt utröna 
vilka uppföljningar görs, dels från samhällets sida, vilket här är liktydigt med vården och 
Försäkringskassan, samt från näringslivet. Försök har gjorts att belysa de rehabiliterings- och 
behandlingsmodeller institutionerna använder sig av, och då har fokus lagts på det 
emotionella planet  -  ”individens återanpassning”. Detta får anses som det starkaste syftet 
med rehabilitering, att få människan, (den anställde) tillbaka i någon form av återanpassning. 
Detta i en miljö som inte bara är godtagbar, utan helst stimulerande ur ett psykosocialt 
perspektiv. Vissa förändringar kan ha varit nödvändiga i levnadssättet utanför arbetsplatsen, 
som exempelvis beteendet på fritiden. Idag är vi mer öppna för att uppmärksamma, och 
därmed bearbeta den så kallade ”inre stressen” genom att se på ett helhetsperspektiv. Vi är 
människor med begränsade resurser som måste stanna upp innanför sårbarhetsgränsen (Arnetz 
& Ekman, 2002). 
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 Att denna syftesavgränsning kommit till stånd har att göra med betydelsen av vilket 
intresse och engagemang en arbetsgivare, säg personalchef i grund och botten har att få 
tillbaka en anställd som blivit ”utbränd”, varit långtidssjukskriven på grund av en så allvarlig 
diagnos som utmattningsdepression? Har ”gruppdynamiken” förändrats i någon riktning? 
Med tanke på sådana frågeställningar har koncentrationen i intervjuerna legat kring aspekter 
som engagemang, omtanke, uppföljning. Och i vilket sammanhang kommer återkoppling in i 
bilden? Kanske det kan vara ett annat ord för återanpassning? Min tolkning av detta begrepp 
kan kopplas till Antonovskys KASAM (Kallenberg &  
Larsson, 2001). För att en ”återanpassning” kan betraktas som lyckosam förutsätts att ett par 
kriterier uppfylls. En person som återvänt till sin arbetsplats efter långvarig sjuk-skrivning bör 
känna ”meningsfullhet”. Det vill säga man bör känna sig så delaktig i hela miljön, 
arbetsprocessen, att man inte känner av några som helst symtom på en ”psykiskt negativ” 
belastning. En sådan belastning kan till exempel vara att kunna utebli från en del 
”gruppaktiviteter”, åtminstone i inledningsfasen, utan oroliga funderingar på eventuell rubbad 
gruppdynamik. Eller en avsaknad ”tillhörighetskänsla”.  
 Minst lika viktigt är att känna ”hanterbarhet”. Att inte känna av ”belastnings-syndromet”. 
Ett lägre tempo, eller kortare arbetstid jämfört med kollegor kan uppvägas  
av en ”hanterbarhetskänsla”, en totalt sett bredare kompetens. Här bör uppmärksammas 
vilken grad av självkänsla och självdiciplin kan jag uppbringa hos mig själv? Ju starkare, dess 
mer ”delaktighet” kan jag känna. 
 Självkänslan är en mycket viktig faktor enligt Levi (2000) då den kopplas ihop med 
”egenkontroll” och ”gruppgemenskap”. Att den saknas i mer eller mindre utsträckning 
konstaterade den respondent (massören) som utbrast: ”Varför tar inte folk större ansvar för 
sig själva och sin kropp? Våga säga nej?” Och spekulerade själv att detta beror på rädslan 
hos folk. Rädslan för negativa konsekvenser genom att säga ”nej”. Rädslan att göra sig 
obekväm på arbetsplatsen. Har man familj och huslån aktar man sig troligen noga för att vara 
en sådan belastning att man riskerar ses som obekväm. Men genom att anpassa sig till en 
energikrävande arbetsmiljö där ens ”egenkontroll” kommer till korta skapas en ”psykisk inre 
stress”. Här saknas hanterbarheten till förmån för en maktlöshetskänsla, enligt Kallenberg & 
Larsson (2001).  
 Trots ett starkt begränsat urval har man dock kunnat skönja både likheter och vissa 
skillnader mellan näringsliv och offentlig förvaltning vad gäller synen på rehabilitering.  
Detta kan konstateras utifrån såväl föreliggande som tidigare studie (Ingemarsson & Östberg, 
2001). Likheter finns såtillvida att det finns strukturerade arbetsmetoder, man följer en viss 
policy i rehab-arbetet. Inom förvaltning som exempelvis Försäkrings-kassan avvaktar man 
först beslut från ansvarig läkare innan ett åtgärdsprogram sätts in. Detta kan ha föregåtts i den 
form av samverkansinstutition, där såväl arbetsgivare, alternativt arbetsförmedling, 
primärvård, socialtjänst samt psykiatri varit involverade. Vid behov kan ytterligare instanser 
eller myndigheter kopplas in som stödform. Själva rehabiliteringen har sedan skett i 
projektform, vilket studien givit exempel på. Företags-hälsovård förekommer även på mindre, 
eller de medelstora företag jag intervjuat personal från. Vad som skiljer det större företaget 
från andra mindre organisationer är att man använder sig av konsulttjänster. Och man hanterar 
hela processen rörande sjukskrivna anställda med rehabiliteringsbehov utifrån ett större 
helhetsperspektiv. Detta betyder i klartext att man agerar mycket utifrån förebyggande syfte. 
Här finns en  
synnerligen stark organisation med rehabgrupp och arbetsmiljökommitté, förutom  
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företagshälsovården, vilken sköts av utomstående aktör. Förutom de ”fall” som kommer på 
bordet träffas man regelbundet för så kallade avstämningsmöten. De ”målsamtal” som kom 
upp under intervjun understryker det förebyggande arbetet. 
 Eftersom antalet intervjupersoner är så få, kan inget med säkerhet sägas huruvida den 
offentliga sektorn agerar mer utifrån givna ramar och normer. Primärvården präglas av 
kommunala ekonomiska beslut. Medan lagar och regler gäller för Försäkringskassan.  
Däremot kan skönjas att i näringslivets syn mer människan (den anställde) är en resurs, en 
tillgång som inte genererar produktivitet (produktion och ekonomi) om hon är sjukskriven, 
särskilt inte på längre sikt. Det tycks finnas en rad skillnader i ”synen” på  
både individen, behoven och omgivningen, speciellt vad här avser framförhållningen. En 
sådan utgår från individen som ”sund och frisk”   -   dock inte utan behov. Maslow pekade i 
sina teorier mycket på våra behov (Alvesson, 1993). Ett exempel kan vara att gå till arbetet. 
Härigenom tjänar man pengar (mer än att vara sjukskriven), de organiska behoven. Men vad 
Maslow tydligt pekar på i sin behovshierarki är helt andra behov,  sociala- och 
prestationsbehov. Vilka även de får anses synnerligen viktiga att få tillgodosedda genom 
arbetet. En sådan ”bild” genomsyrar syftet med min undersökning.  
  Människor vilka berörs har ett verkligt behov: rehabilitering  -  till kropp och själ. Att bli 
så ”hela” att man kan komma tillbaka. Det ifrågasattes om man verkligen skall 
sträva efter att komma tillbaka till sin gamla arbetsplats. Här utgick jag ifrån att så alltid var 
det målet man skulle sträva efter. Men Försäkringskassan jobbar med alternativa modeller. 
Detta ger upphov till diskussion och fundering på en utav de frågeställningar denna studie 
grundar sig på: vad är viktigt att förändra i syfte att söka behålla drabbad återinträdd 
personal? Där det överraskande svaret blev en motfråga: ”Är det viktigt att alltid sträva efter 
detta?” Som respondenten från Försäkringskassan något drastiskt sammanfattade denna fråga: 
”Om ohälsan minskar, ökar arbetslösheten!”   
 Här kan man ana ett resultat av samverkansinstitutionerna så till vida att åter-anpassning 
av långtidssjuka utbrända kopplas samman med en satsning på en så kallad ”balanserad 
arbetsmarknad”. Hur hänger detta ihop? Genom ett sådant synsätt att individen förmås tänka i 
nya banor. Tilllbaka till arbetslivet  -  ja, men kanske till  
något bättre, annorlunda, ett nytänkande. Eller varför inte stärka sin utbildnings-kompetens, ta 
steget man drömde om tidigare i livet, men inte gjort. Arbetsträning är visserligen ingen ny 
metod, men med andra riktlinjer, som att satsa på helt nya branscher kan för individen skapa 
den så kallade ”balanserade arbetsmarknaden”. Resultatet av samarbetet är en vinst 
samhällsmässigt. Man behöver inte tvinga bort ersättare och vikarier.  
 Inställningen vad gäller ”utmattningssymtom” är att detta är något det inte går att sova sig 
ifrån, inte heller alltid ett medicinskt problem utan ett beteende som måste brytas. Först 
därefter kan det bli tal om verklig återanpassning. Kellys teorier om stress och den sjuka 
människan är att vad som händer när hon insjuknar är att hon förlorar, åtminstone temporärt, 
kontrollen över sin tillvaro. Man kämpar för att finna nya begrepp att hantera tillvaron på, 
prövar nya vägar, allt för att rekonstruera (rehabilitera) sin tillfälligt raserade begreppsvärld. 
Den stressade människan kan ha en plågsam känsla av att hon måste utföra något konstruktivt, 
annars drabbas hon av skuldkänslor (Tamm (1991) citerad i Ingemarsson & Östberg, 2001).  
En respondent förklarade att hon kunde förstå om en person som kanske arbetstränar ett par 
timmar i veckan, kunde känna av ett ”tveksamt samvete”, då hon innan sjukdomen drabbade 
henne arbetat full tid i närmare 40 år. Människans egna krav kan orsaka henne psykisk oro. 
Detta kan  
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kopplas till en oförmåga, eller än värre, en avsaknad av verklig emotion  -  den klapp på axeln 
hon fick när hon återvänt kanske var så ytlig att den bara inte kunde undgå att genomskådas. 
Man finner detta kopplat till till kategorien: ”omgivningens och egna krav orsakar psykisk 
oro (kategori 3), en mental trötthet, depression. Här vill jag uppmärksamma den respondent 
som dubbelarbetade inom företagshälsovården. Hon uttryckte sin oro över flera aspekter, dels 
detta med att vi inte ”tar oss tid längre”, men även detta att hon såg att ”många tycks vara på 
fel ställe”. Eventuellt bottnar uttalandet i att vad hon egentligen säger är att många verkar så 
”nergångna”, mentalt trötta att de 
inte längre reflekterar på ett miljöombyte. Vilket då skulle innebära att byta arbetsplats och 
inriktning helt. Liknande tankegångar vi här sett att tydligen Försäkringskassan anammat.  
 Dessa motsägs inte heller av den respondent som startat egen ”självhjälpsgrupp” då hon 
menade på att ”det är mycket som ändrat sig i samhället idag”. Under intervjun gav hon ett 
intryck av att hon saknar mycket av såväl empati som engagemang hos medarbetare och 
personal, den motivation och vilja som drev henne att starta ett flertal ”Självhjälpsgrupper”. 
Den benämnd ”Utmattningsdepression” gjorde att hon blev aktuell för denna undersökning. 
Men hon har högre visioner än så. Då undersökningen avslutades med en huvudkategori, kort 
och gott kallad ”Visioner,” (kategori 11)  
beskrevs en önskan om ett stort hus, dit långtidssjuka och människor med depressions-
symtom kunde komma. Delta i kurser, föreläsningar, mindre projekt, men fram för allt vila 
och rekreation. Allt byggt på ”engagemang och omtanke” (kategori 4).  
 Ovanstående kan innebära att varje individ får själv ta ansvar för hur lång tid hon behöver 
för vila, arbetsträning  -  kort sagt återanpassning. Därefter kan hon vara mogen att åter träda 
in i det ordinarie samhället. Med dess krav och förpliktelser. 
 Ännu en frågeställning denna studie grundar sig på är den viktiga uppföljningen av 
långtidssjukskrivna, då främst de i hemmet, förekommer den?  Om man tittar på de inom 
privata näringslivet som drabbats  –  och haft förmånen att då fått ingå i ett rehabiliterande 
åtgärdsprogram  –  dessa åtnjuter kontinuerlig uppföljning i så motto att man ”på heltid” står i 
kontakt med företagets konsultuppdragsgivare (entreprenörer) genom läkare, psykolog, 
sjukgymnast, präst eller som beteendevetare. Alternativt en 
rehabutredning genom human managerns försorg (respondenten). Där talar man sig varm för 
att man så att säga bevakar hela personalen, med avseende på hur dessa mår. Detta sker 
knappast förutsättningslöst. Man har vissa kriterier att gå efter, vilket var ytterligare en 
frågeställning inför denna studie: Personal som via rehabutredningar hamnat i åtgärd, typ 
rehabprojekt, vilka kriterier avgör? Det visade sig att högfrekvent, alternativt oregelbunden 
sjukfrånvaro kan vara en orsak.  
 På en följdfråga om uppföljning sker av personal sjukskrivna i hemmet gavs svaret att 
kontakt tas  -  varannan månad. Att det kan tänkas vara för långa intervaller emellan 
påpekades i förbigående -  samtidigt som det kan ifrågasättas om det inte måste anses som 
helt otillfredsställande. Istället borde en kontinuerlig kontakt ske för att F-kassan redan i detta 
”sjukdomsstadie” agerar för att bilda sig en uppfattning om en persons tillstånd förändras. Här 
kan man inte vara säker på att personen själv orkar ta en sådan kontakt. Det handlar om 
människor som i regel mår mycket dåligt psykiskt.  
 Att tillgodogöra sig synbara behov, såsom ergonomiska eller medicinska är något personal 
och medarbetare alltmer fått gehör för de senaste åren. I takt med belastnings-skador vilka 
ökat markant (Eriksson, 1991). Men individen har även sociala behov. Här kan då kopplas 
samman Maslow´s behovsfaktorer (trygghet och självförverkligande)  
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med det fokus jag sökt lägga på undersökningen om emotionell syn på återanpassning. Inget 
motsäger att en sådan syn skulle finnas på de aktuella arbetsplatser jag intervjuat personal. Å 
andra sidan är denna känsla, den ”emotionella atmosfären” mycket svår, för att inte säga 
obefintlig att få fram via en personalintervju. 
 Att emotionella och sociala behov dock tillmäts ett visst värde vittnar det företag som 
startat MaSam, massage och samtal i rehabsyfte (s.10). När ett psykoterapeutiskt positivt 
utfall erhålls, kan det även få fysiologiska positiva biverkningar. Som den person vilken 
erhöll massage/samtalsterapi, parallellt kunde sluta helt med sin  
medicinering. Den respondent vilken förmedlade detta till undersökningen betraktade inte det 
inträffade som en slump (exempel 1, s.13). Förmodligen släppte den inre psykiska stressen, 
enär denna person burit på en  maktlöshetskänsla (Kallenberg & Larsson, 2001). Denna 
respondent myntade begreppet ”gynnsamt klimat”, att punktinsatser, stimulansåtgärder i 
samverkan, parat med engagemang och omtanke skapar detta gynnsamma klimat (kategorier 
4, 6).  Vilket i sin tur mycket väl kan kopplas samman med ”Stressmottagningens”, (2003) 
syn på de olika aspekterna till utbrändhet: ”ofta är en arbetstagares stressyttringar en fråga 
om ett samspel mellan organisation, individens personlighet och sårbarhet  -  eller 
livsbetingelser” . 
 Utifrån de slutsatser denna undersökning bidragit med, har dessa i hög grad byggt på hur 
personal, -personalansvariga uppfattar sin roll, sitt ansvarsområde, att utmattningsdepressiva 
inte bara erbjuds, utan tillhandahålls behandling, rehabilitering, arbetsträning, kort sagt en 
återhämtning  -  som i sin tur förväntas leda fram till återanpassning.  
 Inget har framkommit denna vägen att någon långtidssjuk utmattningsdeprimerad som 
återvänt i tjänst skulle känt sig förfördelad. En resurs man inte längre vet var man har. Min 
slutsats grundar sig på att i sådana eventuella tveksamma fall har långt tidigare utstakats en 
annan väg för denne. I samråd med såväl personalansvariga, samverkans-institutionerna, som 
individen själv. 
 Om man med hjälp av erfarenhet samt forskares teorier kopplar liknande studier i 
ett försök att lyfta fram problematiken ”utbrändhet”, det är då man måste inse 
en ”medvetenhet” om situationen. Att individens problematik inte bara beror av felaktig 
arbetsställning eller högt tempo (arbetsbelastning). Att det lika mycket handlar om såväl den 
enskilda människans tankar och föreställningar, som omkringliggande faktorer  -  det vill säga 
den emotionella miljön runt omkring oss. 
  
  
     Henrik Samuelsson 
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