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ABSTRAKT 

Bakgrund: Långtidssjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa har under senaste 

åren ökat i Sverige. Det medför oftast ett stort lidande för den enskilde och ger även 

ökade kostnader för samhället. Hur rehabiliteringen genomförs är av vikt för att kunna 

hjälpa personerna som är långtidssjukskrivna tillbaka till familjeliv och arbetsliv. Därför 

är det viktigt att få ta del av de sjukskrivnas egna erfarenheter av rehabiliteringen. 

Syftet: Var att undersöka hur personer som är långtidssjukskrivna > 3 månader på grund 

av långvarig stress har upplevt sin rehabilitering och vad som har underlättat för 

återgång till familjeliv och arbetsliv.  

Metod: Semistrukturerade intervjuer med 4 kvinnor och 1 man (n= 5) har genomförts. 

Kvalitativ innehållsanalys har använts vid analys av data. 

Resultat: Följande fem kategorier framkom: Förändringar i arbetslivet, förändringar i 

det dagliga livet, försäkringskassans, arbetsförmedlingens och arbetsgivarens betydelse, 

framgångsfaktorer i rehabiliteringen och strategier för att hantera stress. 

Slutsats: Denna studie visar på betydelsen av att lyssna på personen som är sjukskriven 

för att kunna upprätta en individuell rehabiliteringsplan. Att ha ett holistiskt perspektiv, 

för att kunna se helheten och att alla rehabiliteringsaktörer jobbar mot samma mål är 

viktigt. 

Nyckelord: Sjukskrivning, stress, utmattningssyndrom, rehabilitering 

 



 

 

     

                                               

 

How persons with long term stress experience the 

rehabilitation and what has facilitated for them  

 

Carina Kvarnström 

 

Abstact 

Background:  Long-term sickness absence due to stress-related illness has increased 

during recent years in Sweden. Most often the sick-leave entails a great suffering for the 

individual, as well as increased costs for society. How the rehabilitation is carried out is 

of importance to help people who are on sick-leave to return to work and family life. 

Therefore it is importance to listen to these peoples own experience of the rehabilitation. 

Aim: To examine how people on sick leave > 3 months because of prolonged stress 

have experience their rehabilitation and what has facilitated for the return to family and 

work. Method: Semi-structured interviews were conducted with 4 women and 1 man 

(n= 5) Data was analyzed by qualitative contens analysis. 

Results: The following five categories were identified: Changes in work life, changes in 

daily life, insurance offices, empolyment office and employer’s role, successful factors 

in the rehabilitation and strategies to cope with stress.      

Conclusion: This study demonstrates the importance of listening to the person who is on 

sick leave in order to prepare an individual rehabilitation plan. To have a holistic 

perspective in order to see the big picture and that all rehabilitation actors are working 

towards the same goal is important. 

Keywords: Sick leave, stress, exhaustion disorder, rehabilitation. 
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INTRODUKTION 

 

Antal kvinnor och män mellan 16 – 64 år som varit sjukskrivna längre än 30 dagar 

har ökat bland befolkningen (Socialstyrelsen, 2003). Anpassningsstörning och 

reaktion på svår stress var i september 2010 den näst vanligaste diagnosen vid 

pågående sjukskrivning i Sverige (Försäkringskassan, 2011). Fler kvinnor än män är 

sjukskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomar (Försäkringskassan, 2011). 

Personer som blir sjukskrivna på grund av långvarig stress blir ofta sjukskrivna under 

en längre tid (Socialstyrelsen, 2003) vilket kan medföra ett stort lidande för den 

sjukskrivne och dennes familj. Det medför även förlust av inkomst för den enskilde 

och ger stora kostnader för samhället samt att arbetsgivaren förlorar kompetent 

arbetskraft. Det av regeringen utsedda rehabiliteringsrådet betonar att det behövs mer 

kunskap om hur rehabiliteringen bör utformas och föreslår att ytterligare forskning 

behövs för att utveckla rehabiliteringsmodeller (SOU 2011:15). Kommuner och 

landsting har kommit överens om ett underlag angående rehabiliteringsgaranti inom 

hälso- och sjukvården. Där syftet är att förbättra hälsan samt stimulera återgång till 

arbete (Unge & Östbom, 2011).  Därför är det viktigt att undersöka hur personer som 

är sjukskrivna på grund av långvarig stress har upplevt rehabiliteringen, samt vad de 

önskar få hjälp med för att underlätta återgång till familje- och arbetsliv. 

 

BAKGRUND 

Stress och stressreaktioner 

McEwen (2008) menar att stress börjar i hjärnan och ger effekter på övriga kroppen. 

Den akuta stressreaktionen främjar överlevnad och anpassning, medan kronisk stress 

kan främja och förvärra sjukdomstillstånd. Stress påverkar hjärt-, immun-, 

autonoma- och metabola systemet. Kronisk stress kan leda till förändringar i 

personliga beteende som till exempel dålig sömnkvalitet, att äta fel och för mycket, 

alkoholkonsumtionen och rökning ökar. Vid stress som varar några veckor kan de 

skador som blir på hjärnan vara reversibla, men om stressen få fortgå är det oklart 

vilka skador det kan bli på hjärnan (McEwen, 2008).  

Selye (1950) menar att stress i en biologisk mening är en anpassning för kroppen. 

Den bygger på ett samspel mellan vilka resurser som finns och vilka påfrestningar vi 

utsätts för. Enligt Selye består stress av tre faser, alarmreaktion är den första fasen 
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som innebär att personen är rustad för att möta ett kortvarigt ”hot” som ska 

undanröjas och sedan ska kroppen återgå till normalläge. I alarmreaktionen sätter 

kroppen igång en process som påverkar hjärta, mage och tarm, blodsocker, 

blodfetterna och hemoglobinet. Återgår kroppen inte till normalläge fortsätter 

stressen till fas två som kallas för motståndet. I fas två börjar våra resurser ta slut och 

går till attack mot vår egen kropp och våra egna organ. Kan vi inte komma undan 

hotet så kommer personen till fas tre utmattningsfasen där personen kan få diverse 

sjukdomar som berör hjärta, mage, tarm, hud och ögon. Hur stress påverkar en 

person och vilka skador det kan utlösa beror även på ärftlighet, hur mycket stress 

personen utsätts för samt hur personen hanterar stressen (Selye, 1950). 

Enligt Gustafsson (2010) beskrivs stress oftast på det sätt som personens kropp 

reagerar på när den utsätts för utmaning, belastning eller hot.  

Denna reaktion är nödvändig för personens överlevnad då kroppens system är 

anpassat för att möta plötsliga och kortvariga ”fysiska hot”. Idag utsätts personen allt 

oftare för psykisk och psykosocial stress som kan vara långvarig. I den akuta 

stressituationen signalerar hjärnan till binjurarna att producera stresshormoner. 

Hormonerna bidrar till energimobilisering som ska ge kraft och koncentration. 

Blodtrycket ökar, blodsocker och blodfetter stiger och blodets koagulationsförmåga 

ökar. Därutöver minskar smärtkänsligheten, immunförsvaret aktiveras och en del 

minnesfunktioner förbättras. Långvarig stress leder till minskad energi och det kan 

ge upphov till olika besvär såsom försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, 

nedstämdhet, olust, minnesstörningar, sömnproblem och diffusa muskelsmärtor hos 

personen (Gustafsson, 2010). 

 

Långvarig stress 

Begreppet utbrändhet kommer av engelskans ”burnout”, det används som ett 

arbetspsykologiskt begrepp som består av de tre dimensionerna känslomässig 

utmattning, upplevelse av försämrad prestation i arbetet och distanserat 

förhållningssätt till arbetet (Åsberg, Wahlberg, Wiklander & Nygren, 2011). 

Benämningen utbrändhet accepterades i Sverige först år 1997 som orsak för 

sjukskrivningsgrund (Eriksson, Starrin & Jansson, 2003). Personer med 

utbrändhetsliknande symtom klassas ofta under andra psykiska sjukdomar som t ex 

stressreaktioner, depressioner och ångestsyndrom (Eriksson et al., 2003). 
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Socialstyrelsen ansåg 2003 att begreppet utbrändhet inte var lämpligt att användas 

som medicinsk term inom hälso- och sjukvården, utan föreslog i stället att 

utmattningssyndrom skulle användas som diagnostisk term (Socialstyrelsen, 2003).  

Utmattningssyndrom definieras som ett tillstånd som har utvecklats till följd av en 

eller flera identifierbara stressfaktorer. Dessa stressfaktorer har existerat under minst 

sex månader innan symtom utvecklas och kan vara mentala, fysiska och emotionella 

(Socialstyrelsen, 2003). Utmattningssyndrom definieras som att det uppkommer efter 

långvarig stress utan möjlighet till tillräcklig återhämtning (Åsberg et al., 2011). 

Symtomen är orolig sömn som ej ger återhämtning, psykisk och fysisk trötthet, 

kognitiva störningar och stresskänslighet. I föreliggande studie används begreppet 

utbrändhet, då det är den frekvent vanligaste använda termen i tidigare forskning och 

framför allt i internationell litteratur. Sandmark och Renstig (2010) visade att 

faktorer såväl inom arbets- och privatlivet spelar en viktig roll för kvinnors hälsa. 

Välutbildade arbetande kvinnor i ledande positioner med höga krav hade svårt med 

gränssättning, omstrukturering och lönsamhetsproblem i företaget. Det ledde till 

stressrelaterad ohälsa och utbrändhet med minskad arbetsprestation och ökad 

sjukskrivning. Detta hade kunnat förebyggas om arbetet hade varit strukturerat, de 

hade fått socialt stöd på jobbet och ett bra ledarskap. Soares, Grossi och Sundin 

(2007) fann att kvinnor som var yngre, skilda, har lägre utbildning, höga arbetskrav 

och dåligt socialt stöd på jobbet hade ökad risk för att drabbas av utbrändhet. Grossi, 

Perski, Ekstedt, Johansson, Lindström, och Holm, (2005) fann att personer med hög 

utbrändhet hade högre cortisolnivåer på morgonen och kände sig trötta redan när de 

vaknade, de hade sovit oroligt och hade haft svårt att somna. Eriksson, Starrin och 

Janson (2008) fann att personer upplevde skam för sin ohälsa vilket medförde att de 

ser sig som misslyckade och inte vara tillräckligt dugliga. Eriksson et al. (2008) och 

Tennant (2001) fann olika faktorer som ledde till svår stress och 

långtidssjukskrivning. Faktorerna kunde vara organisatoriska och strukturella 

förändringar på arbetsplatsen som kunde innebära förändrade arbetsuppgifter med 

större ansvar och högre belastning. Det kunde vara att nya arbetsgrupper bildades, 

kollegor fick andra arbetsuppgifter som ledde till konfliktfyllda relationer mellan 

arbetskollegorna. Det kunde även vara att de aldrig kände sig nöjda efter en 

arbetsdag för kraven var inte förenliga med vad de skulle ha kunnat åstadkomma 

(Eriksson et al. 2008; Tennant, 2001). Van der Linden, Keijsers, Eling och van 

Schaijk (2005) betonade att stressrelaterad sjukdom med psykisk utmattning på 
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grund av stresspåverkan i arbetet ofta ger tydliga symtom på depressiva besvär. 

Soderlund och Malterud (2005) fann att immunförsvaret blev sämre och gav ökad 

risk för virusinfektioner när kvinnor utsattes för större arbetsbördor och krav som de 

inte kunde leva upp till. Det tillsammans med konflikter på arbetet eller i hemmet, 

samt att de inte åt hälsosamt ledde till ökade risker för virusinfektioner. Timio, 

Saronio, Verdura, Schiaroli, Timio och Monarca (2001) har gjort en studie på två 

grupper av kvinnor som visade på att psykosociala faktorer och livsstilen påverkade 

blodtrycket över tid. Ekstedt och Fagerberg (2005) upptäckte att under perioden 

innan utbrändhet kände personen sig fången mellan alla krav och sin självbevarelse 

drift och förstod att det inte var någon mening med att kämpa emot.  

 

Sjukskrivning 

Enligt Eriksson et al. (2003) fanns det ingen definition som är vedertagen när det 

gäller vad som är ”långvarig sjukskrivning”. Långtidssjukskrivning redovisas ofta 

med en sjukskrivning i 30, 60, 90 dagar eller mer. Den snabbaste ökningen bland 

långtidssjukskrivningar är psykiska besvär där stressdiagnoser och utbrändhet ingår 

(Eriksson et al. 2003). Anagnostopoulos och Niakas (2010) fann ett samband mellan 

korta sjukskrivningar och utbrändhet. Där personer med höga nivåer av emotionell 

utmattning sjukskrev sig fler dagar på grund av mentala hälsoskäl. Peterson, 

Bergström, Demerouti, Gustavsson, Åsberg och Nygren (2011) fann att utmattning 

ökade risken för sjukskrivning i 90 dagar eller längre under en uppföljningsperiod på 

tre och ett halvt år. Samband mellan utbrändhet och långtidssjukskrivning bland både 

män och kvinnor har även visats i andra studier (Ahola et al., 2008). Enligt SBU: s 

rapport (2003) är det större risk att arbetsmotivationen försämras ju längre tiden går 

för sjukskrivningen. En kritisk gräns är emellan 3-6 månader då motivationen för att 

återuppta förvärvsarbete försämras. En långvarig sjukskrivning och en ”passiv 

sjukskrivning” utan rehabiliterande insatser, har visat sig kunna leda till social 

isolering, depression och risk för utslagning från arbetslivet. Därför är det 

betydelsefullt att behovet av rehabilitering klarläggs och påbörjas så tidigt som 

möjligt. Det är betydelsefullt att ha ett holistiskt perspektiv på personens situation 

(SBU rapport, 2003). Enligt Åsberg et al. (2011) medför symtomen vid 

utmattningssyndrom så som de kognitiva störningarna, tröttheten och 

stresskänsligheten en långvarig reducerad arbetsförmåga. 
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Rehabilitering 

Enligt rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15) bör ett multimodalt 

rehabiliteringsprogram innehålla livsstilförändring, stressreduktion, 

samtalsbehandling och arbetsinriktad rehabilitering. Behandling bör påbörjas inom 

två månaders sjukfrånvaro. Rehabilitering i samband med stressrelaterad ohälsa bör 

anpassas efter personens behov och möjligheter (Socialstyrelsen, 2003) och ett 

holistiskt perspektiv bör hållas, där både det sociala livet, arbetsplatsen och 

personens beteende innefattas (Ekstedt & Fagerberg, 2005). I 

rehabiliteringsprocessen är det betydelsefullt för personen att information även 

delges anhöriga så de kan känna sig delaktiga och få förståelse för rehabiliteringen 

(Ericson-Lidman & Strandberg, 2010; Socialstyrelsen, 2003). Denna kunskap 

kommer att bidra till att anhöriga kan stödja den sjukskrivne framgångsrikt och 

samtidigt kunna främja sin egen hälsa (Ericson-Lidman & Strandberg, 2010). 

 Det kan vara att hjälpa och stödja personen att nå sina delmål och mål. När personen 

blir sjuk så förändras relationerna och anhöriga kan råka i eget kristillstånd, vilket 

kan leda till att de drar sig undan eller får skuldkänslor (Socialstyrelsen, 2003). 

Anhöriga behöver ges tillfällen att uttrycka sina behov och få möjlighet till stöd 

(Ericson-Lidman & Strandberg, 2010).  De gör allt för att vara personen behjälplig 

och det kan göra att de känner sig fångade i en ansträngd och svårhanterlig situation 

(Ericson-Lidman & Strandberg, 2010). Det kan behövas konkret praktiskt stöd som 

till exempel att klargöra förväntningar man har på varandra (Socialstyrelsen, 2003). 

Även vänners stöd och roll är betydelsefullt för att kunna prata om råd och att ge 

känslomässig avlastning (Socialstyrelsen, 2003).  

 Den basala omvårdnaden och tidens gång är betydelsefulla faktorer i omvårdnaden 

av personer som lider av utbrändhet. De kan också ha problem att arbeta på ett 

målinriktat sätt och kan behöva mer stöd på arbetet (Van der Linden et al., 2005). 

Stenlund, Birgander, Lindahl, Nilsson och Ahlgren (2009b) fann att qigong, 

massage, akupunktur och samtalsterapi reducerar nivåerna på ångest, depression, 

utbrändhet och trötthet (Stenlund et al., 2009b). Studier av Grossi och Santell (2009) 

och Perski och Grossi (2004) påvisar betydelsen av att personer med långvarig stress 

får vara med i ett rehabiliteringsprogram. Behandling som både är i grupp och 

individuellt anpassad och som bestod av kognitivbeteende terapi, sjukgymnastik i 

grupp med avslappningsövningar såsom qigong. Det ledde till att det totala kolesterol 

värde, HDL och triglycerid värdet sjönk (Grossi & Santell, 2009), sjukskrivningarna 

http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ericson-Lidman%20Eva%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Strandberg%20Gunilla%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ericson-Lidman%20Eva%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Strandberg%20Gunilla%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ericson-Lidman%20Eva%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Strandberg%20Gunilla%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ericson-Lidman%20Eva%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Strandberg%20Gunilla%22&start=0
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minskade och återgång till arbete ökade (Grossi & Santell, 2009; Perski & Grossi, 

2004). Rehabiliteringsprogram bör även innefatta arbetsplatsen för att kunna lösa 

arbetsrelaterade problem aktivt (Blonk, Brenninkmeijer, Lagerveld & Houtman, 

2006; Brouwers, de Bruijne, Terluin, Tiemens & Verhaak, 2006; Grossi & Santell, 

2009). Dialog med handledaren på arbetsplatsen underlättade återgång till arbete 

(Eriksson, Karlström, Jonsson & Tham, 2010; Holmgren & Dahlin Ivanoff, 2004; 

Karlsson et al., 2010) och den sjukskrivne behövde stöd för sina lösningar, förståelse 

för symtom och därigenom förståelse för att arbetsförmågan blev sämre (Noordik, 

Nieuwenhuijsen, Varekamp, van der Klink & van Dijk, 2011). Tidigare studier har 

visat på att rehabiliteringsprogram med KBT (kognitiv beteende terapi), qigong och 

fysik aktivitet hade positiva effekter på personer med utbrändhet och många kunde 

återvända till arbete (Blonk et al., 2006; Eriksson et al., 2010; Fjellman-Wiklund, 

Stenlund, Steinholtz & Ahlgren, 2010; Stenlund et al., 2009a; Van Rhenen, Blonk, 

van der Klink, van Dijk & Schaufeli, 2005). Dock fann Stenlund et al. (2009a) att 

kvinnor och män bör ha olika rehabiliteringsprogram. Eriksson et al. (2010) fann att 

terapeutiskt trädgårdsarbete hade positiva influenser på personernas dagliga liv och 

hade inneburit att de orkat återgå till arbete och arbetsträning. Eriksson et al. (2010) 

och Fjellman-Wiklund et al. (2010) visar i sina studier att bekräftelse och stöd från 

vårdpersonal underlättade rehabiliteringen samt att rehabilitering i grupp har 

betydelse för beteendeförändring. Rehabiliteringen bör främja njutning och 

avslappning för att underlätta balansen i vardagen (Eriksson et al., 2010; Holmgren 

et al., 2004) meditation, någon fritidsaktivitet samt få hjälp med att strukturera 

dygnsrytmen (Noordik et al., 2011). Detta leder till bättre sömn kvalité vilket kan 

vara betydelsefullt för att personer med utbrändhet snabbare kan återgå till arbete 

(Ekstedt, Söderström & Åkerstedt, 2009).  

 

Teoriram 

Ohälsa och sjukdom påverkar personens livssituation, där det givna invanda livet 

förändras och mer eller mindre tas ifrån en (Eriksson, 1994). Personen befinner sig i 

ett lidande som involverar hela livssituationen. Lidandet kan framkalla upplevelse av 

skam, förnedring eller skuld i relation till sin behandling eller sjukdom. Personen 

känner sig ha orsakat sin sjukdom själv genom att inte levt rätt eller genom att 

uppvisa psykisk svaghet. Det har att göra med att personen inte uppnår till de egna 

http://www.springerlink.com.proxy.lnu.se/content/?Author=Willem+Van+Rhenen
http://www.springerlink.com.proxy.lnu.se/content/?Author=Frank+J.+H.+van+Dijk
http://www.springerlink.com.proxy.lnu.se/content/?Author=Wilmar+B.+Schaufeli
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idealen. Detta kan till exempel orsakas av en förebrående attityd från vårdpersonalen, 

uppfattas av personen själv eller orsakas genom sociala förhållanden. Livslidande 

kan medföra att inte kunna utföra olika sociala uppdrag och ses som ett hot mot 

personens tillvaro. Vårdpersonal kan lindra lidandet genom att inte kränka värdighet 

eller fördöma, utan visa respekt och ge den vård som personen behöver. Personen 

behöver känna sig förstådd, få information och känna sig delaktig för att oro och 

ängslan ska kunna underlättas. För att kan kunna omvandla lidandet till något 

positivt förutsätter det att personen kan dela det med någon annan och få bekräftelse. 

Det kan innebära att personen kan finna mening i livet trots vad som har hänt 

(Eriksson, 1994). 

Stressorer finns närvarande i alla personers liv och de behöver inte alltid bekämpas 

utan kan också vara hälsobefrämjande (Antonovsky, 2009).  Detta beror på typen av 

stressorer och hur framgångsrikt personen kan lösa det hela. En stressor härrör från 

den yttre eller den inre världen och de utgörs av dagliga bekymmer, de kan tvingas 

på oss eller vara frivilliga, behövas göras direkt eller kan vänta tills senare. Stressorer 

finns både i det privata livet och i arbetslivet. I det salutogena perspektivet läggs 

fokus på copingstrategier i rehabiliteringen. Copingförmågor kan tillägnas genom 

t.ex. problemlösning, självinducerad avslappning och självinstruktioner. I 

definitionen av begreppet KASAM (känsla av sammanhang) ingår tre komponenter 

som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet avser i vilken 

omfattning personen upplever yttre och inre stimuli som strukturerad, tydlig och 

förnuftsmässigt begriplig information som går att ordna och förklara. Nästa 

komponent hanterbarhet kan definieras som vad personen upplever sig ha för 

resurser till förfogande för att kunna möta de stimuli eller krav som ställs. 

Meningsfullhet visar på betydelsen av att vara delaktig och medverka i de processer i 

livet som är betydelsefulla för personen. Personer med stark KASAM bedömer 

troligen stressorer som mer positiva, mindre konfliktfyllda och ej så farliga jämfört 

med en person med svag KASAM. Det beror på att personen har tillit till att saker 

och ting kommer att ordna sig och personen har resurser att handskas med 

situationen. Det som känns besvärligt kommer att bli begripligt och denna tillit 

fungerar i sig själv som en betydelsefull resurs. Personer med stark KASAM har 

större möjligheter att föra in mening och ordning i situationen när hon eller han ställs 

inför stressorer (Antonovsky, 2009). Med svag KASAM ses stressorn från den 
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negativa sidan och inriktas på känslomässiga parametrar såsom ångest och missöden 

som uppkommit på grund av stressoren. Medan däremot en person med stark 

KASAM kommer att fokusera på problemets instrumentella parametrar och se det 

som en utmaning att hitta de möjligheter som kan mobiliseras för att möta problemet. 

Meningsfullhet som är den motiverande komponenten förefaller att vara den 

betydelsefullaste i KASAM. Utan den blir varken hög hanterbarhet och hög 

begriplighet särskilt varaktigt. De personer som intresserar sig och bryr sig om har 

alltid möjlighet att finna resurser och vinna förståelse. Om personen inte tror att 

resurserna finns avtar meningsfullheten och strävan att hantera situationen blir 

svagare. När personerna har klarlagt problemet vill de lösa sina problem och då väljs 

de resurser som är mest ändamålsenliga för problemet i fråga. Personer med stark 

KASAM har möjlighet att reda ut sina problem medan de med svag KASAM 

kommer att överhöljas av problemen (Antonovsky, 2009).  

 

PROBLEMATISERING 

Stressrelaterad ohälsa är en stor orsak till ökningen av långtidssjukskrivningar enligt 

försäkringskassans statistik. Det har framkommit i studier hur rehabiliteringen bör 

utformas för att underlätta återgång till arbetet och att en rehabiliteringsplan bör 

upprättas inom 3 till 6 månader. Landsting och kommun har infört en 

rehabiliteringsgaranti som innebär att personen ska få individuell planerad 

rehabilitering för att kunna återgå till arbetslivet. Det avser personer med lättare 

psykisk ohälsa såsom stress och ångest samt värk i nacke, axlar och rygg. Syftet är 

att förbättra hälsan samt stimulera återgång till arbete (Unge & Östbom, 2011). 

Tidigare forskning har visat att personer som var långtidssjukskrivna behövde hjälp 

med att förändra sin livsstil och strukturera upp sitt dagliga liv (Noordik et al., 2011). 

De kände också att de behövde förståelse och stöd för sin förändrade arbetskapacitet 

och för deras beslut att ta det lugnare samt att gå ner i tjänst (Noordik et al., 2011). 

Långtidssjukskrivningarna medför stora kostnader i vårt samhälle och mycket 

lidande för personen och dennes familj och dessutom förlorar arbetsgivare kompetent 

arbetskraft. Att vara långtidssjukskriven har i tidigare forskning visat sig kunna 

medföra större risk att arbetsmotivationen försämras ju längre tiden går. En långvarig 

sjukskrivning och en ”passiv sjukskrivning” utan rehabiliterande insatser, har visat 

sig kunna leda till social isolering, depression och risk för utslagning från arbetslivet. 
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Därför är det viktigt att undersöka hur personer som är långtidssjukskrivna på grund 

av långvarig stress har upplevt sin rehabilitering, vad de har saknat samt vad som har 

underlättat för återgång till familjeliv och arbetsliv. 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur personer som är långtidssjukskrivna > 3 månader på 

grund av långvarig stress har upplevt sin rehabilitering och vad som har underlättat 

för återgång till familjeliv och arbetsliv. 

 

METOD 

Vid studiens start var det två författare, den ena personen hoppade av efter det att 

intervjuerna var genomförda och vid början av analys av dessa. 

 

Design 

En kvalitativ ansats har använts för studiens genomförande (Polit & Beck, 2008). 

Vid datainsamlingen har intervjuer genomförts (Kvale, 1997) och som analysmetod 

har innehållsanalys som är inspirerad av Burnard (1991) och Graneheim och 

Lundman (2004) använts. 

 

Urval och tillvägagångssätt 

I denna studie har urvalet varit ändamålsenligt för att få informanter som kunnat 

svara på syftet med denna studie (Forsberg & Wengström, 2003). 

Inklusionskriterierna var vuxna kvinnor och män över 18 år som var sjukskrivna på 

grund av långvarig stress. De skulle ha ett arbete att komma tillbaka till och vara 

sjukskrivna från tre månader till max ett år. De skulle kunna det svenska språket och 

vilja vara med på en bandad intervju som tar ungefär 45 minuter. Exklusionskriterier 

var de varit som varit sjukskrivna längre än ett år. Studien omfattade fem personer, 

fyra kvinnor och en man i åldern 43 till 63 år. En av informanterna hade fått säga upp 

sig från sitt yrke, en hade egen firma och de övriga hade en anställning att gå tillbaka 

till. Informanterna hade varit sjukskrivna mellan fem och elva månader och de hade 
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alla diagnosen utmattningssyndrom. Alla fem bodde med en partner, tre hade vuxna 

barn som ej bodde hemma längre och två hade barn i hemmet. 

Verksamhetschefer på fem vård- och hälsocentraler inom primärvården i Karlskrona, 

Kalmar kommun och Öland kontaktades och muntlig information gavs om studien 

för att få ett godkännande. Därefter kontaktades hälsokoordinatorer och kuratorer på 

de olika hälsocentralerna och vårdcentralerna där muntlig och skriftlig information 

delgavs. På en hälsocentral gavs muntlig information samt lämnades 

informationsbroschyrer (bilaga 1) till alla läkare i början av ett möte och på annan till 

all personal vid en fikarast samt på en hälsocentral sattes informationsbroschyr 

(bilaga 1) upp vid receptionen så alla kunde se den. I informationsbroschyren 

lämnades telefonnummer ut så kontakt kunde ske med författaren. Sedan väntades 

samtal från informanter och samtal ringdes åter till hälsokoordinatorer och kuratorer 

för att höra om någon informant fanns till studien. Två av informanterna rekryterades 

av hälsokoordinatorer och två informanter av läkare samt en rekryterades av kurator. 

Alla informanter kommer från olika hälsocentraler och vårdcentraler. Författaren fick 

telefonnummer och namn till informanterna som var intresserade. Informanten hade 

då fått första information om studien av hälsokoordinatorn, kuratorn och läkaren. 

Därefter kontaktades informanterna av författare per telefon för att få muntlig 

information om studien (bilaga 1). En av informanterna ville även ha information per 

brev och det skickades (bilaga 3). Om intresse fanns av att delta gavs besked om 

informerat samtycke och tid och plats för intervjun bestämdes. Innan intervjun 

påbörjades gavs återigen muntlig information om studien och om informerat 

samtycke samt hur intervjun skulle gå till. Informationsbroschyr (bilaga 1) lästes 

igenom av informanten för att ha möjlighet att ställa frågor om något var oklart. 

Vidare gavs information om att informanterna inte behövde svara på alla frågorna 

om de inte ville utan att tala om varför och att det rådde konfidentialitet. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde med intervjuer och enligt Kvale (1997) är en 

forskningsintervju ett samspel mellan två personer där lärdom utvecklas genom 

dialog. Författarna försökte skapa en miljö där informanterna kände sig trygga att 

berätta om sina erfarenheter. Det gjorde författaren genom att lyssna uppmärksamt, 

visa respekt, förståelse och intresse för det informanterna säger samtidigt som 
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författaren fokusera på sitt ämnesområde (Kvale, 1997). En intervjuguide utarbetades 

(bilaga 2) som utgjorde stöd vid intervjuerna för att inrikta sig på de ämnen som är 

föremål för undersökningen (Hartman, 1998; Kvale, 1997). Följdfrågor användes för 

att få informanterna att berätta mer eller när det behövdes ytterligare förståelse för 

det informanten berättade (Forsberg & Wengström, 2003). Ämnen som fokuserades 

på under intervjuerna var om informanten fått någon hjälp under sjukskrivningen, 

vilken rehabilitering informanten fått, hur rehabiliteringen har upplevts, vad som har 

saknats och vilka hinder informanten har upplevt för att komma tillbaka till familje- 

och arbetslivet. Intervjuerna utfördes i ostörda miljöer och innan intervjuerna 

berättades kort syftet med intervjun och att bandspelare används och om informanten 

hade några frågor innan intervjun (Kvale, 1997). Utöver frågorna i intervjuguiden 

samlades en del information om bakgrunden in så som ålder, kön och hur länge de 

varit sjukskrivna. En intervju utfördes i hemmet på informantens begäran, tre 

intervjuer skedde på hälsocentral i närheten av deras boende samt en utfördes på 

Linnéuniversitetet. Vid varje intervju var vi två stycken personer närvarande, där den 

ena höll i intervjun och den andra ställde någon följdfråga när personen tyckte något 

behövdes utvecklas mer. Det gjordes upp innan intervjun om vem som skulle hålla i 

intervjun. Intervjuerna bandades på två bandspelare ifall det skulle hända något med 

den ena apparaten. Intervjuerna varierade mellan 30 minuter till 60 minuter och de 

utfördes mellan den 14 april till den 1 juni 2011.  

 

Analys 

För att analysera datamaterialet har en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Burnard (1991) och Graneheim och Lundman (2004) använts. En manifest innehålls 

analys vilket innebär att författaren vill få fram det som texten beskriver samt 

märkbara och uppenbara mönster (Graneheim & Lundman, 2004). Efter varje 

intervjutillfälle skrevs några anteckningar och sedan transkriberades materialet 

ordagrant. Intervjutexterna lästes därefter igenom samtidigt som intervjun 

avlyssnades igen så att inget missades. Intervjutexterna lästes återigen för att få en 

förståelse och ett helhetsintryck av innehållet i texten. Processen i analysen består i 

att röra sig fram och tillbaka i texten för att se helhet och delar i texten (Graneheim 

& Lundman, 2004). Texten lästes därefter flera gånger och meningar eller stycken i 

det transkriberade materialet som svarade upp till syftet av studien markerades. Det 
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som hade markerats bildade meningsenheterna och varje informants utsaga 

markerades med en egen färg. Text i materialet som inte var relevant sorterades bort 

och meningsenheterna kondenserades och kodades. Materialet lästes igenom så alla 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder var med samt 

kontrollerade att kodningen stämde med den kondenserade meningsenheten. Koder 

med samma innebörd sammanfördes under en subkategori och kontroll gjordes så att 

alla koder var med. Subkategorier med liknade innebörd sammanfördes till en 

kategori. Materialet studerades igen för att se så att alla koder och subkategorier var 

med under varje kategori och så de ingick under rätt kategori. Varje intervju lästes 

igenom för att se så innebörden i meningsenheten stämde överens med subkategori 

och kategori. Fem kategorier framkom; förändringar i arbetslivet, förändringar i det 

dagliga livet, försäkringskassans, arbetsförmedlingens och arbetsgivarens betydelse, 

framgångsfaktorer i rehabiliteringen och strategier för att hantera stress. Analysen 

påbörjades med de fyra första intervjuerna eftersom det var svårt att få tag i den 

femte informanten. Från de fyra första intervjuerna bearbetades datamaterialet så att 

alla meningsenheterna gjordes klara innan kondenseringen och koderna bildades. 

Analysen av subkategorier och kategorier gjordes på alla fem intervjuerna under 

samma period. Originalet av de transkriberade intervjuerna finns kvar samt de olika 

dokumenten vid förfarandet av att klippa och klistra meningsenheter och koder. 

Koderna är i olika färger så det kan härledas till vilken intervju de kommer ifrån och 

vilken meningsenhet. Resultatet sammanställs i tabellform samt i löpande text där 

exempel ur kategorierna tas fram och under skrivs meningsenheter ut som citat från 

samtliga informanter (Burnard, 1991). Ett nummer skrivs efter citatet så det går att 

härleda till vilken intervju det har tagits ifrån. Enligt Burnard (1991) analyseras och 

bearbetas materialet systematiskt (bilaga 4, egen översättning) och det är ett sätt att 

hålla sig nära originalmaterialet och låta kategorierna framställa data så läsaren 

förstår och tycker resultatet låter relevant. Analysen består av 14 steg där 11 steg har 

genomförts. Steg 6 och 11 där en informant eller kollega skulle ha granskat 

materialet har inte genomförts. I sista steget 14 så kommer vetenskapliga artiklar att 

sammanfogas i diskussionen av resultatet istället.  
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Tabell 1.  Exempel på analysförfarande 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

att få komma ut och 

jobba halvtid med 

någonting just nu är 

något som inte är 

skola.// Då har jag 

en stor kraft  att 

självläka (1). 

Att få jobba halvtid 

med någonting annat 

än sitt vanliga arbete 

som inte är skola 

innebär en stor kraft att 

självläka 

Annat arbete mindre 

tjänst 

 

Andra 

arbetsförutsättningar 
Förändringar i 

arbetslivet 

Jaa tröskeln är låg 

den är låg absolut 

jaa planera mer 

tänker att nu åker jag 

och handlar och gör 

de och de att jag har 

bestämt det själv 

under kontroll då är 

jag mera de e 

absolut lättare(2) 

Stresströskel är låg, för 

att undvika stress 

behövs planering för 

att ha det under 

kontroll 

Planering av 

vardagen under 

lugna former 

Behov av rutiner 

och planering av 

dagen. 

Förändringar i det 

dagliga livet  

den som hade hand 

om sjukpenning för 

försäkringskassan då 

hon var alltså jag 

upplevde henne som 

väldigt att hon inte 

riktigt tyckte att jag 

va sjuk (4) 

Personen som hade 

hand om 

sjukpenningen på 

försäkringskassan 

upplevdes som 

oförstående. 

Att inte bli trodd på Försäkringskassans,  

arbetsförmedlingens 

och arbetsgivarens 

krav och stöd 

Försäkringskassans, 

arbetsförmedlingens 

och arbetsgivarens 

betydelse 

 

multimoidala 

upplevde jag som 

jätte bra och för att 

då kan de rådgöra 

med varandra också 

samtidigt (3) 

Multimoidala 

upplevdes som mycket 

bra för att olika 

personalprofessioner 

kunde prata med 

varandra direkt 

Betydelse av 

samarbete mellan 

olika 

vårdprofessioner 

och myndigheter 

Kompetent och 

professionell 

personal 

Framgångsfaktorer i 

rehabiliteringen 

då känner man också 

att det är ju inte jag 

det är ju inte mig det 

är fel på va, utan det 

är situationen jag 

hamnat i och att just 

det här att mycket 

liksom att tänka en 

sak i taget. (5) 

 

Få förståelse för att det 

är situationen som 

orsakat stressen inte att 

det är fel på henne och 

att lära sig att ta en sak 

i taget 

Förståelse varför det 

har blivit som det 

har blivit 

 

Lära sig att hantera 

stress och dess 

symtom  

Strategier för att 

hantera stress 
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Etiska övervägande 

Forskaren har en yrkesetisk kodex att tjäna mänskligheten och ha respekt för 

mänskligt liv. Forskaren ska arbeta utifrån etiska principer så som 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen 

(Eriksson, 2011). En ansökan om etisk prövning gjordes hos Etikkommitté 

Sydost och de såg inga hinder ur etisk aspekt för att studien genomfördes (dnr. EPK 

83-2011, Etikkommittén sydost, 2010).  

Informanterna till studien fick information om frivilligt deltagande och informerat 

samtycke för att delta i studien (Kvale, 1997) samt informerades även om 

konfidentialitet (Eriksson, 2011). Informanterna fick även läsa igenom ett 

informationsbrev om studien (bilaga 1). Lagen (SFS 2003:460) har lästs igenom som 

syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning. Datamaterialet och bandspelare har förvarats inlåst i kassaskåp hemma 

hos författaren.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras först översiktligt med de fem kategorierna och elva 

subkategorier som framkom vid analysen av data (tabell 2). Därefter beskrivs varje 

kategori och exemplifieras med citat.  

Förändringar i arbetslivet 

Andra arbetsförutsättningar. 

Samtliga informanter ansåg att de behövde gå ner i sysselsättningsgrad och att det 

skulle vara ett arbete som kändes viktigt och fyllde en funktion. Informanterna insåg 

att kraven på arbetet borde minskas till enklare uppgifter så de kände att de kunde 

och orkade utföra det. 

”men om jag fick önska mig en riktig stor gåva så är det ett jobb på halvtid,// eh där jag kunde jobba 

lite utan den här totala ansvaret, / Utan ett vanligt jobb där man kan gå dit och man kan gå hem och 

man kan koppla av// om det finns sådana jobb” (1). 

 

 Fyra av informanterna ansåg att de behövde byta till annat arbete och arbeta med 

något helt annat. En av informanterna hade arbetsprövat och det hade varit mycket 
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bra. Några ansåg att kroppsarbete och gärna arbete utomhus och med växter skulle 

kännas bra.  

”här jag skulle kunna tänka mig att jobba i en handelsträdgård faktiskt” (2). 

 

En informant sade att åldern spelade in och att det blev svårare att få tag i ett nytt 

arbete. Att ha ett arbete att komma till beskrevs som viktigt för att sedan kunna njuta 

av sin lediga tid. Arbetet gav ombyte av miljö, en känsla av att klarar av något, att få 

känna sig betydelsefull, att ha en identitet och att vara någon, och det upplevdes som 

ett socialt viktigt forum för informanten.  

”Att känna framför allt att det här man kommer dit och det tycker att man är en tillgång och inte en 

belastning Meningsfullt Känna att jag gör någon nytta absolut.”(2). 

 

Förändringar i det dagliga livet 

Liknande situationer känns igen och vanor bör förändras. 

Några informanter pratade om att när de gick tillbaka till sitt arbete igen så var det 

lätt att återgå till sitt vanliga beteende. Två informanter berättade att det var som om 

kroppen mindes och symtomen kom tillbaka igen. Det var svårt att förändra på sitt 

beteende inte bara tankemässigt utan även i handling, och det krävdes hjälp för att 

kunna förändra på sitt beteende. Det beskrevs även att beteendeförändring tar lång 

tid. 

”men hamnar jag i liknande situationer som stå ansvarig ensam under stark press med undervisning så 

slår det igen, kan det slå till igen. / Och då är ju skolan inte ett alternativ igen” (1). 

 

Familj och vänners betydelse 

I början av sjukskrivningen så orkade informanterna inte med att möta eller träffa 

några människor, de bara sov och orkade inte göra någonting. De hade då inget 

behov av social kontakt, de kunde till och med uppleva det jobbigt när deras barn 

kom hem på besök. En informant berättade att hennes make hade fått ta ledigt från 

sitt arbete för att ta hand om henne för hon klarade sig inte själv utan låg helt 

utslagen i sängen. Det är betydelsefullt att ha sin familj som sköter servicen i 

hemmet och finns i närheten.  

”Ja men det e det min man är ju helt fantastisk sen när jag blev dålig då från att aldrig har gjort annat 

än att koka kaffe så har han börjat att laga mat, han har maten färdig när jag kommer hem” (4). 
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Familjen och vännerna var som ett stöd och trygghet i situationen under 

sjukskrivningen och rehabiliteringen. De är ett bra sällskap när de skulle börja 

komma igång igen t ex att gå på promenader eller gym ihop. Familjen fanns där och 

kunde säga ifrån om personen började köra på i sin vanliga takt igen. En informant 

berättade hur mycket hon saknade den sociala kontakten med sina arbetskamrater när 

hon var sjukskriven. 

”Man saknar ändå alltså stöd ja ni vet stöd från eller stöd har man väl,/ alltså sina kolleger den här 

biten man träffas ju inte dagligen./” (5). 

 

Behov av rutiner och planering av dagen. 

Informanterna berättade om betydelsen av att planera dagen under lugna former och 

om att leva i nuet för annars blev inget gjort. Skulle någon begära att göra något 

oplanerat så blev det lätt att de stressade upp sig och då fungerade ingenting. Det är 

bra att veta vad som ska göras under morgondagen, något som är planerat för då var 

det lättare att ta sig upp ur sängen och komma igång på morgonen. 

”Jaa tröskeln är låg den är låg absolut jaa planera mer tänker att nu åker jag och handlar och gör de 

och de att jag har bestämt det själv under kontroll då är jag mera de e absolut lättare ”(2). 

 

Ekonomin ses som ett hinder 

Ekonomin stressade informanterna när de inte visste hur de skulle klara sig och vad 

som skulle hända om de inte blev sjukskrivna. Tack vare att de var gifta och det 

fanns förutsättningar att kunna sälja av föremål från hemmet så kunde de bo kvar. De 

upplevde även att den sociala gemenskapen hade förändrats på grund av sämre 

ekonomi. De kände sig begränsade när pengarna inte räckte till och de inte hade råd 

med samma standard som tidigare. En informant upplevde det stressigt att inte veta 

från månad till månad om hon hade någon inkomst. 

”Så ekonomin är nog det som oroar mig mest. För hade jag inte varit gift med en man som har jobb så 

hade jag fått gå från hus och hem.” (1). 

 

Oviss situation 

För informanterna kändes det ovisst när de inte vet vad som skulle hända med arbete, 

pengar och familj. Det ledde till att det var svårt att sova, tankarna kom om vad som 
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skulle hända. Detta ökade såväl tröttheten som stressen och det medförde att det tog 

längre tid för att kunna återgå till familj- och arbetsliv. 

”där stod vi //utbränd// jag var riktigt dålig jag kunde inte sova om nätterna inget företag ingen lön 

heller och lär inte få någon hellre.” (3). 

 

Försäkringskassans, arbetsförmedlingens och arbetsgivarens betydelse 

Försäkringskassans, arbetsförmedlingens och arbetsgivarens krav och stöd 

De informanter som fick bra stöd och förståelse från personal vid arbetsförmedling 

och försäkringskassan upplevde en trygghet och kände sig väl behandlade. De kände 

att de kunde ringa till arbetsförmedlingen och diskutera om vad det fanns för arbeten 

och de kände inte pressen över vad som skulle hända härnäst.  

”de har varit helt fantastiska både arbetsförmedlingen och försäkringskassan när jag träffade här nere 

då,,,, har behövt att prata med någon har man pratat med dom ”(2). 

 

Några informanter kände mer press att återgå till sitt arbete då personal vid 

försäkringskassan upplevdes som oförstående till att informanten var sjuk och inte 

fick tid till att återhämta sig. Det medförde att stressen ökade för att informanten 

skulle kunna hålla sig till tidsplanen att återgå till sitt arbete och det ledde till återfall 

istället. Att inte någon tror på informanten och att inte veta vad som skulle hända, 

eller hur framtiden ser ut och hur länge sjukskrivningen varade, gjorde att situationen 

kändes mycket osäker och möjlighet till återhämtning blev sämre.  

”pressen att man skulle tillbaka till jobbet fort som attan, därför skrev hon väldigt korta 

sjukskrivningar då hon skrev liksom då jag fick den här första månaden på helt sedan skulle jag börja 

jobba du måste jobba försöka jobba liksom det blev jag inte bättre av” (4). 

 

En informant saknar att försäkringskassan kan tillgodose behov som finns när 

familjära problem också är involverade i orsaken till sjukskrivningen. Arbetsgivarens 

krav angående återgång till arbete där förändring av tjänstgöringsgrad och 

tjänstledighet är en svårighet upplevs också som en stressande faktor. 

”../ Hon förstår ju precis liksom min situation men hon förklarar ju regelverket för mig då. /Också här 

också här är det och detta måste vi följa så som det faktiskt är uppbyggt då va./ Det är ju en 

stressfaktor det måste an ändå erkänna att det är va” (5). 
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Framgångsfaktorer i rehabiliteringen 

Kompetent och professionell personal 

Informanterna värdesatte kontakter med läkare, psykologer och kuratorer som 

lyssnade och visade förståelse för deras situation. Betydelsefullt är att få rätt 

medicinsk behandling när det behövdes. Multimodala team där informanten hade 

träffat personal från landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen och där 

en rehabiliteringsplan hade lagts upp hade fungerat bra. Något mer som upplevdes 

som bra är regelbundna kontakter med psykolog och kurator där informanten får 

redskap och handledning för att må bättre.  

”multimoidala upplevde jag som jätte bra och för att då kan de rådgöra med varandra också 

samtidigt”(3). 

 

Psykolog och arbetsterapeut använde mindfulness som ett redskap och det upplevdes 

positivt. Några informanter upplevde ett hinder när sjukskrivningarna var för korta 

och de inte hade tid för återhämtning samt att ingen uppföljning gjordes. En 

informant berättade om hur hon kände sig uppgiven när sjukskrivningsintyg inte var 

korrekt ifyllda som medförde extra telefonsamtal och träffar innan det blev riktigt. 

Samarbete mellan personal i landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, 

regelbundna träffar, återkoppling och uppföljning är faktorer som är väsentliga och 

värdesätts av informanterna. 

”täta kontakter med min läkare då och eh/han eh förklarade för mig på än gång att eh man måste 

sortera bort alltså jag måste börja och/ han sjukskrev mig på en gång så att säga och så menar han då 

att jag måste få hjälp med att strukturera upp ditt liv så då fick jag en remiss till en psykolog.” (5). 

 

Rätt redskap och tid för rehabilitering 

Fysisk aktivitet såsom gym, promenader, qigong i vatten var aktiviteter som 

rekommenderades. Avslappning, yoga, meditation och att lära sig andas lugnare, 

andningens betydelse var också rehabilitering som förordades. En informant 

upplevde att gruppbehandling där personerna i gruppen lyssnade och stöttade 

varandra gav henne mycket hjälp. De pratade bland annat om utbrändhetstrappan och 

sömnen och fick aha-upplevelser och förståelse för att andra kände likadant som 

informanten själv. 
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”utbrändhetstrappan då pratade hon mycket om sömnen och avslappningen det har vi gjort varje gång 

repeterat då och gått tillbaka jaa lite så olika övningar hela tiden det har fått en att tänka till helt enkelt 

och ja å det här att vara närvarande å mindfulness mm att vila i stunden vila liksom jaa hela tiden” (4). 

 

Den första tiden av sjukskrivningen berättar informanterna att de inte skulle kunna 

tänka sig att göra någonting utan den tiden behövdes för återhämtning. Informanterna 

framförde att rehabiliteringen bör utgå från vad den sjukskrivne kan tänka sig att 

göra för det är även viktigt att trivas med det man gör. En informant upplevde att 

kognitiv beteende terapi inte fungerade för henne, så hon var aldrig hos psykologen 

igen. 

”jag har varit hos hm psykologen här, vilket jag inte tyckte gav mig nånting kognitiv terapi men det 

gav mig noll”. (2). 

 

Viktigt med naturen 

Det upplevdes som befriande och lugnade att vara ute i naturen. Promenader i 

naturen eller att påta i sin trädgård och utföra diverse sysslor kändes avkopplande. 

Här kunde informanterna vara i nuet, koppla av från alla tankar och istället ta fram 

sina sinnen och lyssna till tystnaden. Detta hjälpte informanterna till att varva ner och 

att må bättre. 

”kunna gå ut tillexempel i naturen och liksom benämna saker man ser, benämna saker man hör, det 

man känner, alltså just att ta fram sina sinnen då.”(5). 

 

Strategier för att hantera stress 

Lära sig att hantera stress och dess symtom. 

Genom samtalen med psykologen hade informanterna fått information och förståelse 

om varför de hade blivit sjuka och vad som kunde göras för att undvika stress. En 

informant hade fått skriva ner sin livshistoria och det hade inneburit att hon fått en 

del att tänka på varför hon blivit sjuk och vad hon kan förändra för att förhindra 

återfall. För informanterna kändes sjukskrivningen som ett misslyckande och det 

kändes skamfyllt, när det inte syns kroppsligt att man är sjuk.  

”.// Det är inte roligt att vara sjukskriven om man säger så va, det är det inte. / För man känner sig lite 

så där att man eh måste gömma sig från världen ibland. / Men samtidigt det har ju min psykolog lärt 

mig mycket att eh man alltså måste ta för sig av livet på samma sätt som, / du ska göra det du kan och 

det du orkar och det du vill.”(5). 
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Informanterna fick information om hur de skulle göra med symtom för att må bättre 

samt om hur de skulle gå tillväga för att kunna förbättra sin sömn. Det upplevdes bra 

och tryggt att få strategier och veta tillvägagångssätt att ta till för att förebygga och 

hantera stress. 

”Lär man sig djupandning och lugn och ro då känner jag inte klådan den försvinner då” (3) 

 

 Några informanter berättade att det kändes bra att komma hemifrån ett tag så de inte 

gick hemma funderade över olika saker. De insåg även att denna sjukdom inte går 

över snabbt utan det tar sin tid för återhämtning.  

”Och när jag vaknar på morgonen känner jag att gud vilken tur att jag inte måste gå till ett jobb för jag 

e så trött i kroppen det kan man ju vara tidvis normalt också men sedan brukar det vända men det kan 

ta ungefär halva dan för mig innan det vänder innan jag börjar känna att kroppen börjar komma 

igång” (2). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Författaren ville få en fördjupad kunskap om hur personer som är sjukskrivna 

upplever sin rehabilitering och vad som har underlättat återgång till familj- och 

arbetslivet.  För att få en överblick över tidigare forskning i det aktuella området 

genomfördes initialt en litteratursökning och genomgång av litteratur. Starrin och 

Renck (1996) menar att bakgrundskunskaper är bra för att kunna sätta sig in i ämnet 

och för att få ny kunskap. Men det är även väsentligt att kunskapen inte motverkar 

författarens öppna sinnelag vid intervjutillfället.  

Till denna studie valdes en kvalitativ ansats för att få en förståelse och förklaring av 

upplevelse och erfarenheter (Forsberg & Wengström 2003). Induktivt tänkande 

präglar den kvalitativa ansatsen som innebär att författaren samlar in fakta från sitt 

problemområde genom intervjuer och därefter försöker framställa ny kunskap 

(Forsberg & Wengström 2003). 

Intervjuer med semistruktur valdes som datainsamlingsmetod för genomförandet, för 

att få kunskaper och förståelse av det valda ämnesområdet genom att lyssna på 

informanternas upplevelser och skildringar (Forsberg & Wengström 2003).  

Författaren använde sig av ett ändamålsenligt urval och informanterna har valts ut 

efter vissa kriterier och därmed har ett strategiskt urval använts (Forsberg & 

Wengström 2003). Det är en styrka när informanter som har mycket att berätta om 

syftet till studien intervjuas. Storleken på urvalet kan begränsas efter hur mycket 

information som behövs och om det inte uppkommer något nytt efter ett antal 

intervjuer (Polit & Beck, 2008).  Det var svårt att få tag i informanter som var 

intresserade eller orkade vara med, några tackade nej på grund av utmattning. Det 

var flest kvinnor, det är en viss spridning i ålder samt sjukskrivningstid och med 

olika yrken. Det kan upplevas som en svaghet med fem informanter. Men det gav ett 

bra och rikt textmaterial som ansågs tillräckligt. Det är möjligt att resultatet kan ha 

blivit annorlunda om fler informanter hade deltagit. De som angav sitt intresse till 

studien hade redan fått information av vårdpersonal så de var intresserade att vara 

med vid en intervju. Informanterna fick både muntlig och skriftlig information om 

studien innan intervjun och kunde då fråga om de undrade över något. Informanterna 
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informerades om frivilligt deltagande, informerat samtycke och konfidentialitet. 

Innan studien genomfördes gjordes en etisk egengranskning av projektet och enligt 

denna bedömning av projektet skulle det vara klart att genomföra studien. Efter 

telefonsamtal med en verksamhetschef som efterlyste en etisk prövning skickades en 

ansökan till Etikkommitté Sydost där svar gavs att det ur etiska synpunkter inte fanns 

några hinder för genomförande av studien. Detta medförde att författaren fick 

avvakta svar innan sökandet av informanter kunde fortgå. 

I en semistrukturerad intervju har författaren möjlighet att styra samtalet och att 

uppmuntra informanten att berätta om sina upplevelser (Forsberg & Wengström 

2003). Det görs genom att författaren använder uppföljningsfrågor, genom 

hummande samt kroppsspråk för att få informanten att förtydliga sina tankegångar. 

Intervjuguide användes för att få med de ämnesområden som var föremål för studien. 

Kvale (1997) anser att en viss kunskap om förfarandet vid en intervju bör finnas för 

att lyckas bättre med intervjuerna. Författaren har genomfört intervjuer tidigare men 

inte till en studie. Dock har författaren erfarenhet av mänskliga möten och har en viss 

förförståelse för personer med utmattningssyndrom som är långtidssjukskrivna, vad 

det innebär samt är medveten om svårigheter som kan uppstå för att kunna komma 

tillbaka till sina arbeten. Författaren redovisar sin förförståelse för läsaren för att 

kunna bedöma trovärdigheten av studien. För enligt Forsberg och Wengström (2003) 

ökar trovärdigheten när författarens förförståelsen redovisas för läsaren. Vid intervju 

tillfällena bör författaren ha ett vetenskapligt ansvar så resultatet åstadkommer 

kunskap som är värt att veta (Kvale, 1997). Vid intervjutillfällena var det inga 

problem att få informanterna att prata, utan författaren fick mer försöka inrikta dem 

så de inte frångick ämnet. Författaren ville inte hellre påskynda informantens svar 

utan då fungerade det bra om författaren var tyst en stund så informanten fick 

fundera lite. De pratade gärna när de förstod att författaren var intresserad och hade 

tid att lyssna på dem. Enligt Kvale (1997) är de personer som frivilligt ställer upp i 

en intervju inte rädda för att bli intervjuade samt att de informanter som intervjuades 

hade gått hos kurator eller psykolog så de hade inga problem att prata om sina 

personliga erfarenheter. Detta gjorde att intervjuerna gav mycket och författaren fick 

ett bra och rikt material (Kvale, 1997). Vid intervjutillfället var vi två personer, en 

som utförde intervjun samt en som fungerade som observatör och flikade in med en 

fråga när något behövdes förtydligas och det är en styrka anser författaren. 
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För att analysera datamaterialet har författaren använt sig av en kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) och Graneheim och Lundman (2004). 

En manifest innehålls analys har genomförts som innebär att författaren vill få fram 

det som texten beskriver samt märkbara och uppenbara mönster (Graneheim & 

Lundman, 2004). Burnards (1991) systematiska beskrivning i analysprocessen av 

datamaterialet har underlättat för författaren att analysera materialet i de olika stegen. 

Analysen påbörjades med de fyra första intervjuerna eftersom det var svårt att få tag i 

den femte informanten. Datamaterialet började bearbetas och meningsenheterna 

gjordes klara på de fyra första intervjuerna innan kondenseringen och koderna 

bildades. Analysen av subkategorier och kategorier gjordes på alla fem intervjuerna 

under samma period. Den femte intervjun genomfördes efter att analysprocessen 

hade startat med de andra fyra informanternas datamaterial. Det kan ses som en 

svaghet eftersom allt material ska analyseras på en gång i samma faser, men enligt 

författaren så gav det en förståelse för materialet. För den sista intervjun kändes som 

den bästa intervjun där fler följdfrågor ställdes på de ämnesområden som författaren 

behövde mer underlag och kunskap om. Därför anser författaren att det är en styrka i 

att påbörja analyseringen under tiden intervjuerna fortgå för att få ett så rikt material 

som möjligt till studien. Det kan även bero på att författaren hade utfört ett antal 

intervjuer innan så författaren kände sig mer säker i sin roll i att genomföra en 

intervju. Enligt Kvale (1997) vinner den som intervjuar mer självförtroende genom 

praktik innan studien sätter igång. Men det var för få informanter för att kunna 

genomföra detta. Under analysen tyckte författaren att det var svårt att sätta namn på 

subkategorier och kategorier. Subkategoriernas namn blev för långa och det var för 

att få med allt det subkategorin står för. Men namnet ändrades till ett mer hanterbart 

namn och så löste författaren det genom att skriva det i resultatet under rubriken 

istället. Några subkategorier kändes som de kunde passa under två kategorier och 

detta har författaren funderat mycket på innan de placerades under en kategori. 

Därmed har arbetet i analysfasen tittats igenom ett flertal gånger vilket också enligt 

Burnard (1991) bör ske. 

 

Trovärdighet 

I en studie med kvalitativ ansats är trovärdigheten beroende av att datainsamlingen 

och att analysen stämmer överens med syftet så att de kan relateras till en helhet och 
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att läsaren kan följa den röda tråden (Forsberg & Wengström 2003). Författaren har 

gjort etiska övervägande vilket är en betydelsefull aspekt inom forskning (Forsberg 

& Wengström 2003). Utskriften av det bandade materialet gjordes ordagrant och 

sedan lyssnades materialet av igen mot det skrivna materialet för att göra eventuella 

ändringar så inga ord missades eller hade uppfattats fel och detta kan ses som en 

styrka. Utskriften gjordes enligt Kvales (1997) instruktioner. 

Burnards analysmetod innebar att analysförfarandet gjordes strukturerat och tydligt, 

vilket stärker trovärdigheten. Denna metod går ut på att författaren kan hålla sig nära 

originalmaterialet genom att låta kategorierna framställa den gemensamma 

nämnaren, vilket leder till att läsarna får en bättre förståelse och kan tyda resultatet 

(Burnard, 1991). Det kan minska trovärdigheten när inte alla stegen har använts och i 

steg 14 har vetenskaplig litteratur använts i resultatdiskussionen i stället för i 

resultatet. Resultatet visas i tabell och i text så att läsaren kan bedöma dess rimlighet 

och har framställts tydligt så att processen kan följas (Forsberg & Wengström 2003). 

Citat från intervjuerna har använts i resultatet för att läsaren ska få förståelse för 

tolkningen och kunna följa författarens tankegång (Kvale, 1997). Citaten skulle 

enligt Kvale (1997) inte vara för många eller för långa men det tycker författaren är 

svårt när man vill få med det som texten beskriver. Citat är det som styrker och 

klarlägger resultatet som författaren har kommit fram till (Kvale, 1997). 

Trovärdigheten beror på hur väl subkategorier och kategorier täcker det 

transkriberade materialet och det visas genom tabeller och citat i resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Pålitlighet 

Semistrukturerade intervjuer har använts vars styrka är att homogeniteten ökar när 

ämnesområdena är förutbestämda i datainsamlingen (Forsberg & Wengström 2003). 

Enligt Svensson (1996) ökar pålitligheten när identiska frågor ställs vid alla 

intervjutillfällen. En svaghet är när intervjuaren inte har samma ordningsföljd eller 

utformning på frågorna som kan göra att frågorna uppfattas olika (Forsberg & 

Wengström 2003). Att författaren hade en intevjuguide med ämnesområden och 

frågor som skulle ställas samt i vilken ordning utgör en styrka. Det ställdes ibland 

följfrågor till informanterna för att få ytterligare svar på frågan när författaren ville 

veta mer eller som ett förtydligande. Författaren är själva datainsamlingsinstrumentet 

och innehar de kvalifikationer som behövs inför och under intervjun (Kvale, 1997). 
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Det som författaren saknar är erfarenhet av att utföra intervju till en studie. Bra 

kvalifikationer för en god intervjuare är mänskligt samspel och att vara uppdaterade 

och informerade om ämnet för intervjun. Ett annat kvalitetskriterie som uppfylldes är 

korta intervjufrågor (se bilaga 2) som gav långa svar och är rika och relevanta till 

syftet (Kvale, 1997). Intervjuerna bandades på två stycken bandspelare och båda 

fungerade bra under de fem intervjuerna. Det gjordes ett uppehåll av analysprocessen 

på två månader på grund av det var sommar och att fler informanter söktes. Därför 

blev analysprocessen längre och enligt Graneheim och Lundman (2004) kan det 

finnas en risk att författaren inte är konsekvent under analysen och det kan påverka 

pålitligheten. Men författaren gick igenom hela datamaterialet ett flertal gånger så 

författaren anser att det inte bör ha påverkat resultatet. 

Överförbarhet 

För att kunna bedöma överförbarhet är det viktigt att beskriva tydligt och klart hur 

urval, datainsamling och analysprocessen har gått tillväga (Graneheim & Lundman, 

2004). För att läsaren ska kunna se alternativ på i vilka liknade situationer och 

individer resultatet kan överföras till, för det är läsaren som avgör överförbarheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarhet är baserat på den teori eller begrepp 

som författaren har kommit fram till i studien och som på ett meningsfullt sätt kan 

tillämpas på personer eller liknande situationer som de från början grundats på 

(Svensson, 1996). Författaren menar att denna studie kan överföras till personer i 

samma situation, som kan ha hjälp av att läsa den. Även personal inom landstinget, 

kommunen, arbetsgivare, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har hjälp av att 

läsa den för att kunna utveckla sitt arbete och hjälpa dessa personer på bästa sätt. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer som är långtidssjukskrivna > 

3 månader på grund av långvarig stress har upplevt sin rehabilitering och vad som 

har underlättat för återgång till familjeliv och arbetsliv. Det som framkom ur studien 

var att det behövdes förändringar inom arbetslivet och i det dagliga livet. Det kunde 

vara att byta till annat meningsfullt arbete utan så höga krav eller att gå ner i 

tjänstgöringsgrad. Familj och vänner upplevdes som ett stöd och en trygghet för att 

hjälpa informanten under sjukskrivningstiden. Informanterna upplevde tiden som 

mycket oviss och kände en ekonomisk oro för hur de skulle klara sig. 
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Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och arbetsgivaren hade stor betydelse för hur 

sjukskrivningen genomfördes och för tillfrisknandet. Informanterna fick lära sig att 

hantera stressen och symtom som kunde uppstå, de berättade hur viktigt det var att 

gå ut i naturen och bara vara och att leva i nuet. Framgångsfaktorer i rehabiliteringen 

var att informanten fick hjälp, stöd och tid för att få den rehabilitering som de 

behövde. Informanterna värdesatte regelbundna kontakter med kompentent personal 

som kunde handleda dem under sjukskrivningstiden. De upplevde situationen oviss 

när det inte fanns tydliga riktlinjer och ingen vårdplan hade genomförts. 

Resultatet visar att informanterna behöver förändringar på arbetsplatsen. De ansåg att 

de behövde gå ner i tjänstgöringsgrad, att det skulle vara ett meningsfullt arbete och 

att det även kunde vara ett annat arbete. Informanterna ansåg även att 

arbetsuppgifterna borde vara av enklare slag så de upplevde att de kunde slutföra 

dem. Norberg (2002) menar att den personen som är sjukskriven kanske inte ska 

rehabiliteras tillbaka till sin gamla arbetsplats. Utan i utredningen bör syftet vara att 

klarlägga kapacitet, kunskaper och intressen som kan vara till nytta för andra 

områden (Norberg, 2002). Det var inget som direkt framkom i resultatet mer än att 

informanterna sa att de ville arbeta med något annat, något som de kände kunde vara 

intressant och kände sig positivt inställda till. Dekkers-Sánchez, Wind, Sluiter och 

Frings-Dresen (2011) menar att det är viktigt att få göra något intressant arbete och 

att de sjukskrivna behöver tid för att kunna slutföra det samt att de har en positiv 

attityd att börja arbeta igen. Detta framkom i resultatet av denna studie att det är lätt 

att återgå till sitt vanliga beteende och att arbeta på som tidigare. Här kände 

informanterna att de behövde hjälp och tid att förändra sitt beteende för det var som 

om kroppen mindes och symtomen kom tillbaka. Friis Andersen, Nielsen och 

Brinkmann (2011) och Holmgren et al. (2004) menar att de som var sjukskrivna och 

kom tillbaka till liknade arbetssituationer, är rädda för att hamna i liknade tillstånd 

igen. Hela arbetssituationen behöver ses över då de har svårt att sätta gränser och den 

sjukskrivne behöver mer tid för att utföra sina arbetsuppgifter (Friis Andersen et al., 

2011; Holmgren et al., 2004) samt att de inte vill vara en börda för andra anställda 

(Friis Andersen et al., 2011). Resultatet i denna studie stöds också av Van der Linden 

et al. (2005) som menar att de som är sjukskrivna på grund av utbrändhet kan ha 

problem att arbeta på ett målinriktat sätt och kan behöva mer stöd på arbetet.  

Noordik et al. (2011) menar också att de som är sjukskrivna kände behovet av 
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förståelse och stöd för sin förändrade arbetskapacitet och för deras beslut att ta det 

lugnare samt att gå ner i tjänst. Antonovsky (2009) menar att personens tillit till att 

det finns resurser tillgängliga för att kunna möta olika krav som ställs är viktigt. 

Kraven som personen möter i arbetet bör inte upplevas större än de resurser som 

personen har tillgängliga. Detta för att den sjukskrivne inte ska känna sig som ett 

offer för situationen utan ha en känsla av hanterbarhet och för att undvika ett 

misslyckande när personen ska börja arbeta igen (Antonovsky, 2009). I resultatet av 

denna studie upplevde informanterna att kraven på arbetet borde minskas till enklare 

uppgifter så de kände att de kunde och orkade utföra dem. En annan betydelsefull 

aspekt som informanterna framförde är betydelsen av att ha ett arbete att komma till, 

det beskrevs som viktigt för att sedan kunna njuta av sin lediga tid. Arbetet gav 

ombyte av miljö, en känsla av att klarar av något, att få känna sig betydelsefull, att ha 

en identitet och att vara någon, och det upplevdes som ett socialt viktigt forum för 

informanterna.  

Holmgren et al. (2004) visar hur viktigt det sociala stödet ifrån familjen, vännerna 

och även från professionell vårdpersonal är för den som är sjukskriven. Vilken 

betydelse familjen och vännerna har under rehabiliteringen och i det dagliga livet 

inför tillfrisknandet (Holmgren et al., 2004) Det sågs också i resultatet av den 

föreliggande studien att familj och vänner betyder mycket för informanterna, att de 

finns där när de behöver stöd, trygghet och omvårdnad. Vid promenader, samtal eller 

andra aktiviteter där de följer med och stöttar, uppmuntrar informanten samt säger 

ifrån när det behövs. Informanterna har även haft behov av rutiner och att planera i 

det dagliga livet. Det har setts som ett sätt att greppa tag i situationen och få kontroll 

menar Holmgren et al. (2004). Resultatet stöds av andra studier som menar att även 

anhöriga bör vara delaktiga i och få förståelse för rehabiliteringen (Ericson-Lidman 

et al., 2010; Socialstyrelsen, 2003). Det bidrar till att anhöriga kan stödja den som är 

sjukskriven framgångsrikt (Ericson-Lidman et al., 2010). Eriksson (1994) menar att 

personen kan uppleva sig ha orsakat sjukdomen själv genom att var psykisk svag 

eller inte ha levt rätt. Lidandet kan framkallas av skuld, förnedring eller skam i 

relation till sin sjukdom. Detta kan orsakas av en förebrående attityd ifrån 

vårdpersonal, genom sociala förhållanden eller uppfattas av personen själv. 

Författaren såg i resultatet att för informanterna kändes sjukskrivningen som ett 

misslyckande och det kändes skamfyllt, när det inte syns kroppsligt att man är sjuk. 

http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ericson-Lidman%20Eva%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ericson-Lidman%20Eva%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ericson-Lidman%20Eva%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ericson-Lidman%20Eva%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ericson-Lidman%20Eva%22&start=0
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Informanterna hade ibland svårt för att visa sig ute, så här har familj, vänner och 

personal från landstinget och kommunen en betydelsefull roll under rehabiliteringen. 

Några av informanterna berättar om hur bra de blivit bemötta av försäkringskassans 

och arbetsförmedlingens personal då de inte kände press utan hade upplevt förståelse 

för sin situation. Tidigare studier har visat att stöd och uppmuntran från 

försäkringskassans och arbetsförmedlingens personal leder till bättre självkänsla och 

det främjar till att komma tillbaka till arbetslivet (Holmgren et al., 2004). Eriksson 

(1994) menar att den som är sjukskriven behöver känna sig förstådd, få information 

och känna sig delaktig för att ängslan och oron ska underlättas. För att kunna lindra 

sitt lidande till något positivt så förutsätter det att personen får bekräftelse och kan 

dela det med någon annan. Det kan leda till att den som är sjukskriven kan finna 

mening i livet trots vad som har hänt (Eriksson, 1994). I resultatet upplevde 

informanterna stöd, uppmuntran och en trygghet i att det skulle ordna sig när de 

kände att försäkringskassans och arbetsförmedlingens personal upplevdes ha 

förståelse för deras situation.  

Resultatet visar på vikten av en individuell vårdplan formuleras tillsammans med den 

sjukskrivne, för att den som är sjukskriven ska veta vad som ska hända och vad som 

gäller. När den som är sjukskriven inte vet vad som ska hända så känns situationen 

mycket osäker och stressen ökar, vilket leder till att återhämtningen tar längre tid.  

Antonovsky (2009) kopplar det till begreppet begriplighet och menar att information 

bör vara konkret, strukturerad och tydlig. Detta gör att personen som är sjukskriven 

finner situationen mer förutsägbar, trygg och begriplig. Personen får då vetskap om 

vad som förväntas och vad som händer under sjukskrivningsperioden (Antonovsky, 

2009). I resultatet berättar informanterna att det kändes ovisst när de inte vet vad som 

skulle hända.  Det ledde till att det var svårt att sova och informanterna kände ökad 

trötthet. I en studie av Ekstedt et al. (2009) ser de att sömnkvalité kan vara 

betydelsefullt för att personer med utbrändhet snabbare ska kunna återgå till arbete. 

Perski et al. (2004) menar att behandlingen bör ske över en längre tid. Att 

behandlingen bör ske över lång tid var inget som sågs i resultatet men informanterna 

sa att det skulle ta lång tid innan de blev återställda igen. Resultatet visar på att 

regelbundna kontakter med psykolog och kurator där informanten får redskap och 

handledning för att må bättre var något som upplevdes bra av informanterna. Enligt 

rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15) bör samtalsterapi ingå i ett 
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multimodalt rehabiliteringsprogram. Studier av Dekkers-Sánchez et al. (2011) och 

Ekstedt och Fagerberg (2005) stödjer resultatet i denna studie då de ser betydelsen av 

individuell planering av rehabiliteringen och Dekkers-Sánchez et al. (2011) menar att 

rehabiliteringsaktörerna bör arbeta mot samma mål. Det kan sammanställas med 

Antonovskys (2009) begrepp meningsfullhet som visar på betydelsen av att 

medverka och vara delaktig i processer som är betydelsefulla för personen. För när 

personen som är sjukskriven får medverka och vara delaktig i sin rehabiliterings plan 

ökar det chanserna till att upplägget accepteras och resultatet gynnas (Antonovsky, 

2009).  

Personal från landstinget, kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen bör 

inse hur betydelsefullt det är att bygga en bra och tillitsfull relation med den som är 

sjukskriven. För att få en uppfattning och förståelse för den sjukskrivnes situation 

och tankar samt för att kunna hjälpa till på bästa sätt. För att detta ska kunna ske 

krävs det kännedom, tid, lyhördhet och en vilja från alla parter. Detta sker bäst 

genom möten, både individuella samt där alla träffas och förklarar vad de kan hjälpa 

till med för att kunna upprätta en individuell vårdplan. Vid dessa möten får personal 

från landstinget, kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen vetskap om 

vilka resurser som finns runt den som är sjukskriven som till exempel familjen, 

vänner, arbetskamrater och arbetsgivare. Men det är även bra att veta vilka resurser 

den sjukskrivne själv har att tillgå. Detta är bra kunskaper för att kunna utgå från 

situationen och för att kunna genomföra en individuell, tydlig vårdplan för den som 

är sjukskriven. Dessa möten är betydelsefulla för att veta vad det finns för hjälp att 

tillgå, vilka riktlinjer det finns och vad som förväntas av alla inblandade. 

Sjukskrivningskoordinatorn, som ofta är en sjuksköterska, finns på hälsocentralerna 

och har en betydelsefull roll i att ordna med kontakterna med de olika 

rehabiliteringsaktörerna samt vara med på de multimodala mötena. 

Sjukskrivningskoordinatorn är länken mellan den sjukskrivne och övriga inblandade. 

När den sjukskrivne ringer till hälsocentralen om förlängning av sjukskrivning så är 

det sjukskrivningskoordinatorn som ringer upp och hör hur det fungerar för den 

sjukskrivne och hur det går med rehabiliteringen. Författaren anser att även 

arbetsgivaren bör involveras mer under denna process för att den som är sjukskriven 

ska kunna komma tillbaka till sitt arbete igen. Det stöds även av tidigare forskning 

som menar att rehabiliteringsprogram bör innefatta även arbetsplatsen för att kunna 
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lösa arbetsrelaterade problem aktivt (Blonk et al., 2006; Brouwers et al., 2006; 

Grossi et al., 2009;). Arbetsgivaren har här en betydelsefull roll mot sina anställda att 

till exempel under medarbetarsamtal ta reda på hur arbetstagaren mår. För enligt 

forskning så kan mycket förebyggas på arbetsplatsen om arbetet är strukturerat, 

arbetstagare får socialt stöd på jobbet och ett bra ledarskap (Sandmark et al., 2010). 

För organisatoriska och strukturella förändringar på arbetsplatsen som kan innebära 

förändrade arbetsuppgifter med större ansvar och högre belastning kan leda till stress 

och långvarig sjukskrivning (Eriksson et al. 2008; Tennant, 2001).  

Men det är inte i alla situationer som arbetet är det utlösande till sjukskrivningen utan 

det kan även vara i hemsituationen, därmed bör även familjen involveras. Detta 

innebär att anhöriga får känna sig delaktiga och kan hjälpa och stödja den som är 

sjukskriven på ett bättre sätt. Resultatet visar på att om den som är sjukskriven får 

kunskap om sin sjukdom och orsaken så upplevdes en trygghet i att kunna hantera 

och förebygga symtomen. För att kunna hjälpa den som är sjukskriven på bästa sätt, 

är att ha ett holistiskt perspektiv, att kunna se helheten och att alla 

rehabiliteringsaktörer jobbar mot samma mål för bästa resultat. Resultatet visar på att 

återkoppling och uppföljning var något som upplevdes viktigt för att se hur det 

fungerar för den sjukskrivne ifall något behöver förändras under rehabiliteringen.  

 

Slutsats 

Denna studie visar på hur betydelsefullt det är att lyssna på personen som är 

sjukskriven och att se till helheten för att kunna hjälpa den sjukskrivne på bästa sätt. 

Därtill är det av vikt att en individuell rehabiliteringsplan inrättas så den som är 

sjukskriven vet vad som händer och hur det kommer att se ut framöver då ovissheten 

annars kan öka stressen. Resultatet visar att personal i landstinget, kommunen, 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen och arbetsgivaren bör samarbeta och ha 

möten med den som är sjukskriven där alla träffas för att utarbeta en gemensam 

rehabiliteringsplan som stävar mot ett gemensamt mål. Resultatet visar även hur 

betydelsefulla familjen och vännerna är och att mindfulness, avslappning, fysisk 

aktivitet och naturen är viktiga delar i rehabiliteringen. 
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Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att studera i vilken utsträckning personer som varit 

långtidssjukskrivna på grund av långvarig stress har återgått till sitt tidigare arbete 

eller om de bytt arbetsplats. 

Det skulle också vara intressant att fortsätta att forska kring om kvinnor och män har 

behov av olika rehabiliteringsinsatser. 

 

Kliniska implikationer 

 Resultatet av denna studie är av intresse för läkare, sjuksköterskor, personal 

inom kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och arbetsgivaren 

för att kunna ge den person som är sjukskriven den bästa möjliga hjälpen för 

att komma tillbaka till arbetslivet och familjelivet. 

 Studien kan hjälpa läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, 

sjukgymnaster förstå betydelse av att lägga upp sitt arbete på individ nivå för 

att den sjukskrivne ska få den hjälp som den behöver och att även tänka på att 

hela familjen har betydelse för tillfrisknandet. 

 Se betydelsen av multimodala team där olika yrkesprofessioner samarbetar 

och tillsammans med den sjukskrivne, skriver och utarbetar en gemensam 

vårdplan med grundläggande riktlinjer för den fortsatta rehabiliteringen. 
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 Bilaga 1    Informationsbrev till deltagarna i studien 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. I vår magisteruppsats har vi valt att skriva om personer som är 

långtidssjukskrivna på grund av långvarig stress. Vi vill undersöka vad personer 

upplever att de önskar få för hjälp för att kunna komma tillbaka till familj- och 

arbetslivet igen. Vår förhoppning är att studien ska vara till en hjälp för andra 

personer i samma situation under rehabiliteringsperioden för att lättare kunna komma 

tillbaka till familj- och arbetslivet.  

Vi undrar om du vill delta i vår studie. 

Det innebär att vi kommer att träffa dig för en personlig intervju. 

Mötet kan ske på en plats enligt överenskommelse och det kan vara i ditt hem eller 

på hälsocentralen/vårdcentralen. 

Intervjun tar ca 30-45 minuter och kommer att spelas in på band.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande och 

du behöver inte ange något skäl. Det insamlade materialet kommer att behandlas på 

det sätt så inga obehöriga kan ta del av det samt att materialet kommer att 

avidentifieras. Det innebär att resultatet inte kommer att kunna härledas till någon 

specifik person. När intervjuerna är utskrivna kommer de att raderas. 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Lizette Lindqvist            Carina Kvarnström        Ulla Peterson   

Sjuksköterska                 Sjuksköterska                Universitetslektor Linnèuniversitetet       

                                                                              Handledare                             

Telefon: 0708- 710541  Telefon: 0708-65 78 82  Telefon: 0480-44 67 01 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2    Frågeguide 

 

Kvinna eller man?  Vilket år är du född? 

Hur länge har du varit sjukskriven? 

Har du fått någon hjälp under sjukskrivningen? 

Vad för hjälp har du fått under sjukskrivningen? 

Har du fått någon rehabilitering? 

Vad för rehabilitering? 

Hur upplever du att din rehabilitering har fungerat?  

Kan du beskriva rehabiliteringen?  

Kan du berätta mer om rehabiliteringen/sjukskrivningen? 

Vad har du för tankar kring din rehabilitering/sjukskrivningen? 

Är det något du saknar? 

Vad för hinder har du upplevt under rehabiliteringen/sjukskrivningen för att kunna 

komma tillbaka till familjelivet? 

Vad för hinder har du upplevt under rehabiliteringen/sjukskrivningen för att kunna 

komma tillbaka till arbetslivet? 

Kan du berätta vad du önskar att få hjälp med för att kunna komma tillbaka till 

familjelivet? 

Kan du berätta vad du önskar att få hjälp med för att kunna komma tillbaka till 

arbetslivet? 

Uppföljningsfrågor  

Berätta mera!  Kan du säga något mer om…? Kan du nämna fler saker som…? Du 

menar…! 

Du pratade tidigare om …! Kan du utveckla mer om detta?  

Avsluts fråga: Är det något mer du vill tillägga? 

  



 

 

Bilaga 3    Till Dig som är sjukskriven på grund av långvarig 

stress  

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterska vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. I vår magisteruppsats har vi valt att 

skriva om personer som är långtidssjukskrivna på grund av 

långvarig stress. Vi vill undersöka vad personer upplever att de 

önskar få för hjälp för att kunna komma tillbaka till familj- och 

arbetslivet igen. Vår förhoppning är att studien ska vara till en 

hjälp för andra personer i samma situation under 

rehabiliteringsperioden för att lättare kunna komma tillbaka till 

familj- och arbetslivet.  

 

Vi söker nu dig som har varit sjukskriven minst 3 månader 

och längst 1 år på grund av långvarig stress. Du bör ha ett 

arbete att återgå till. Vi undrar om du vill delta i vår studie 

som börjar den 28 mars 2011.  

Om du är intresserad - Ring oss så att vi kan komma 

överens om en tid för intervju som passar dig.  

 

Lizette Lindqvist    Carina Kvarnström  

Sjuksköterska                  Sjuksköterska                                                                                

Telefon: 0708-71 05 41 Telefon: 0708-65 78 82 

 

 



 

 

Bilaga 4    Analysmodell av innehållsanalys (Burnard, 1991)  

 

1. Efter varje bandinspelad intervju skrivs minnes anteckningar om de ämnen som 

informanterna nämnt och som intresserar författarna under första fasen av 

analyseringen. 

 

2. Det transkriberade materialet läses igenom och noteringar görs. De noteringar som 

antecknas ger författarna en uppfattning av textens innebörd. 

 

3. Det transkriberade materialet läses igenom igen för att hitta meningsenheter som 

beskriver de aspekter inom ämnet. Det insamlade materialet som inte fyller någon 

funktion för studien och dess syfte tas bort. Formuleringen av möjliga kategorier 

påbörjas och insamlat material delas in i meningsbärande enheter d.v.s. ”öppen 

kodning”. Med meningsbärande enhet beskrivs innebörden av möjliga koder och 

kategorier. 

 

4. De koderna som är nedskrivna granskas på nytt. De koderna med liknade innebörd 

sammanförs till samma kategori. Syftet är att reducera liknande kategorier till en 

bredare kategori. 

 

5. Det transkriberade materialet läses ytterligare en gång till för att se så att alla 

meningsbärande enheter har kommit med. Kategorierna arbetas igenom och det 

skapas subkategorier där liknande kategorier sammanförs till en slutlig lista. 

 

6. Två oberoende kollegor gör listor med egna kategorier. Därefter diskuteras de tre 

listorna med kategorierna och justeras vid behov. 

 

7. Det transkriberade materialet läses återigen och jämförs med listan av kategorier 

och subkategorier för att se så att det stämmer överens och att inget är glömt och 

kompletteringar görs vid behov.  



 

 

8. Varje intervju arbetas igenom tillsammans med listan av kategorier och sub- 

kategorier. För att se vilken kategori varje meningsenhet tillhör så markeras den.  Det 

kan vara med olika färger genom överstryckningspenna eller på data genom att 

klippa och klistra och göra en tabell för att kontrollera om meningsbärande enheter 

och kategorier stämmer överens.  

 

9. Det transkriberade materialet måste sparas och finnas kvar som kopia. På grund av 

bearbetningen som görs av meningsenheterna som sedan klipps ut och kategoriseras 

och därmed leder till förändring av grund materialet. 

 

10. Enheterna klipps ur och klistras in i ett nytt dokument under de kategorier och 

subkategorier de ingår i. 

 

11. Några informanter väljs ut för att granska kategoriseringen och sedan 

 ge feedback. 

 

12. Materialet sparas för att författarna sedan ska kunna gå tillbaka till original 

materialet om något skulle vara oklart. 

 

13. I löpande text summeras resultatet där författarna tar ut exempel från de 

kategorier de fått fram.  Författarna skriver sina kommentarer tillsammans med ett 

citat från intervjun. Och vid behov kan författarna gå tillbaka till originalet. 

 

14. Resultatet sammanfogas med vetenskaplig litteratur. Slutsatser dras utifrån 

insamlad data och fakta från bakgrunden. Det går att göra på två olika sätt. Antingen 

presenteras resultatet tillsammans med citat i en del av uppsatsen och kopplingen till 

vetenskaplig litteratur i en annan del där likheter och olikheter visas eller går det att 

visa resultatet och citaten tillsammans med referenser till vetenskaplig litteratur i 

resultatdelen. Resultatet blir då både resultat och jämförelse med resultat från 

tidigare forskning. 



 

 

  Tabell 2.  Kategorier och Subkategorier som framkom vid dataanalysen 

 

 

Kategorier Subkategorier 

Förändringar i arbetslivet Andra arbetsförutsättningar 

 

Förändringar i det dagliga livet Liknande situationer känns igen och vanor bör 

förändras. 

Familj och vänners betydelse 

Behov av rutiner och planering av dagen 

Ekonomin ses som ett hinder 

Oviss situation 

Försäkringskassans, 

arbetsförmedlingens och 

arbetsgivarens betydelse 

Försäkringskassans, arbetsförmedlingens och 

arbetsgivarens krav och stöd 

Framgångsfaktorer i 

rehabiliteringen 

Kompetent och professionell personal 

Rätt redskap och tid för rehabilitering 

Viktigt med naturen 

Strategier för att hantera stress   Lära sig att hantera stress och dess symtom 

                                 

                                                                                        


