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Abstrakt 

Syftet med den denna studie var att belysa de uppfattningar tre aktörer i offentlig sektor har 

avseende rehabilitering för utmattningssyndrom hos kvinnor. Syftet var även att beskriva och 

spegla dessa aktörers syn på möjliga orsaker till utmattningssyndrom samt att belysa vilka 

insatser och åtgärder det finns vid utmattningssyndrom, en del insatser och åtgärder är mer 

lämpliga än andra. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer där två personer från 

Försäkringskassan, en person från vårdcentralen och en person från öppenvården har 

intervjuats. Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och visar bland annat att 

stressen i samhället, arbetsrelaterad stress och hemstressen har ökat stort och att det 

tillsammans med resursbristen inom öppenvårdspsykiatrin kan leda till utmattningssyndrom. 

Slutsatsen är att utmattningssyndrom har ökat i vårt land och att det främst är kvinnor som är 

drabbade. Terapi och ibland kombinerat med Mindfulness och/eller medicin, verkar vara det 

som ger bäst resultat att bota utmattningssyndrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Innehållsförteckning 
Inledning     7-14  

1.1 Bakgrund    7-9 

1.2 Utmattningssyndrom i världen   9-10  

1.3 Utmattningssyndrom i Sverige   10-12 

1.4 Kvinnor och utmattningssyndrom   12-13 

1.5 Problemformulering    14 

 

Syfte     14 

 

Metod     14-22 

3.1 Studiedesign    14-15 

3.2 Procedur/tillvägagångssätt   15-16 

3.3 Respondenterna    16-17                

3.4 Datainsamling    17-18 

3.5 Analys av data    18-19 

3.6 Trovärdighet och giltighet   19-20 

3.7 Etiska överväganden    20-21 

3.8 Förförståelse    22 

 

Resultat     22-31 

4.1 Patientbild    22-25 

4.2 Insatser och åtgärder                                                                     25-27 

4.3 Vad aktörerna belyser som problem   27-31 

 

Resultatdiskussion    31-39 

5.1 Terapi     32-33 

5.2 Medicin på grund av resursbristen   33-34 

5.3 En helhet     34 

5.4 Patientbilden    34-35 

5.5 Samhället    35-36 

5.6 Vad kan vi göra?    36-39 

 

Metoddiskussion    39-42 

6.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ textanalys  39-40  

i förhållande till studiens syfte 

6.2 Fördelar och nackdelar med semistrukturerad  40-41 

intervju i förhållande till studiens syfte 

6.3 Fördelar och nackdelar med respondentvalidering  41   

 i förhållande till studiens syfte 

6.4 Fördelar och nackdelar med intervju i motsats  41-42 

till enkät i förhållande till studiens syfte 

 

 

 



6 

 

För framtida forskning och slutsatser  42 

7.1 Framtida forskning    42 

7.2 Slutsats     42 

 

Övrigt     43-53 

Referenslista     43-46  

Bilaga 1: Frågeguide och Informationsbrev   47-49  

Bilaga 2: Kodningsschema    50-52  

Bilaga 3: Diagnoskriterier för Utmattningssyndrom   53 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Kapitel 1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Vad är utmattningssyndrom? 

Utmattningssyndrom är en sjukdom som orsakas av svår och långvarig stress. Kriterier för 

diagnos är bland annat att personen har kraftigt nedsatt förmåga att strukturera och agera 

under tidspress, då koncentrationsförmågan är nedsatt (se samtliga diagnosiskriterier i bilaga 

3). Exempel på olika diagnoskriterier är långvarig sömnstörning, koncentrationssvårigheter 

och extrem trötthet (Holm, 2003). Utmattningssyndrom är inget som kommer från en dag till 

en annan, utan som en stegvis process och blir mer och mer besvärande för den som har 

drabbats, vilket gör personen mer och mer sjuk. När situationen blir ohållbar och icke 

hanterbar så är det vanligt att en person får svårt att sova, då denne tänker/oroar sig över hur 

situationen ska lösas. Sömnstörningar leder till mer stress som leder till mer utmattning och 

detta leder till att utmattningssyndromet blir sämre. Det blir en ond spiral (Björkman, Glise, 

2004).  

 

1.1.2 Vad händer i kroppen och i sinnet? 

1.1.2.1 Symtom 

Utmattningssyndrom är en sjukdom som drabbar både kroppen och sinnet, med olika symtom 

vilka är följande (Björkman et.al, 2004): 

Fysiska symtom Psykiska symtom 

Huvudvärk/yrsel/ökad ljudkänslighet Kronisk trötthet och sömnproblem 

 

Bröstsmärtor/tryck över 

bröstet/hjärtklappning 

 

Minnes- och koncentrationssvårigheter 

Muskelvärk/annan värk 

 

Oro och ångest 

Magvärk/orolig tarm 

 

Ökad irritabilitet, cynism och arrogans 

 Nedstämdhet 

 
Figur 1: En tabell över psykiska och fysiska symtom som är skapad av författaren till denna uppsats, med fakta 

ifrån Björkman och Glise år 2004. 

 

När vi stressar så reagerar vår kropp med att antingen fly eller fäkta, det vill säga antingen att 

fly eller att kämpa emot hotet för att övervinna det. Detta finns biologiskt i oss och det är 
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ingenting vi styr i vårt medvetande. Inför varje hot så går människor igenom olika stressfaser 

som är följande Alarm, Motstånd, Utmattning och Återhämtning. 

 

1.1.2.2 Stressfaserna 

1.1.2.2.1 Fas 1: Alarm, ska vi fly eller fäkta? 

Den första fasen är väldigt kort, eftersom den drabbade personens undermedvetna här 

försöker avgöra hur stort hotet är och om vi kan fly eller fäkta (göra motstånd för att 

övervinna hotet). I den här fasen reagerar den drabbade personen akut på stress genom att 

bland annat adrenalinutsöndringen dels ökar, dels ser till att nå ut till de kroppsdelar som kan 

fly eller fäkta, till exempel benen för att den drabbade ska kunna springa ifrån hotet. Detta är 

något som sker i vårt omedvetna, och i det autonoma nervsystemet, som vi inte kan styra med 

viljan, där funktioner som till exempel hjärtat slag och andning styrs (Holm, 2003). 

 

1.1.2.2.2 Fas 2: Motstånd 

När den drabbade personen har gått igenom alarmfasen så har också det medvetna analyserat 

om personen kan göra motstånd eller om personen måste fly ifrån situationen. Kan man göra 

motstånd är målet att övervinna hotet, och den drabbade kommer att göra allt tänkbart fysiskt 

motstånd som finns, så som att sparka, slåss, bitas, skrämmas, skrika och liknande. Om den 

drabbade personen inte kan övervinna hotet, men kan fly så kommer personen att fly ifrån 

hotet genom att till exempel springa därifrån. Om personen inte kan fly från hotet och heller 

inte kommer att kunna övervinna hotet om personen gör motstånd så kommer den drabbades 

hjärna att starta det så kallade ”spela död- programmet”. Det betyder att vi finner oss i 

stressen genom att fokusera på att överleva. Spela död- programmet är vanligt för personer 

som drabbas av utmattningssyndrom, och som känner att de inte kan ta sig ur sin situation och 

så kallat biter ihop för att orka. Att bita ihop betyder att stå ut, vilket för personer med 

utmattningssyndrom innebär att stå ut just nu, medan hotet är (Holm, 2003).  

 

1.1.2.2.3 Fas 3: Utmattning och fas 4: Återhämtning 

Fas tre och fas fyra är konsekvensen av motstånds- och alarmfasen, vilket innebär att den 

drabbade personen blir väldigt utmattad, oftast under lång tid efter att det som utlöste stressen 

är besegrat. Under den här fasen är den drabbade personen mycket känslig mot stress, och är 

ofta väldigt trött, har svårt att koncentrera sig och måste göra en sak i taget. Vanliga 

förekommanden som annars går per automatik som att låsa upp en dörr, gå av bussen vid rätt 
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hållplats eller liknande kan den drabbade personen plötsligt ha glömt bort hur man gör. 

Personen kan ofta känna att han/hon sover mycket men ändå är trött, kanske har så kallade 

stressdrömmar så som att bli jagad av någon (Holm, 2003).  

 

Om den drabbade personen inte ger sig själv tiden att komma tillbaka och bli frisk när 

personen är i den här fasen, så kommer det att leda till utmattningssyndrom, eftersom man här 

måste ladda på med ny energi genom återhämtning för att komma tillbaka och bli frisk. Varje 

litet steg mot att bli frisk i den här fasen, kan kännas mycket jobbigt för personen som är 

drabbad. Samtidigt blir personen frustrerad över att han/hon inte blir frisk tillräckligt snabbt, 

vilket då gör att den drabbade personen skyndar på för att bli frisk (Holm, 2003).  

 

1.2 Utmattningssyndrom i världen 

Utmattningssyndrom är utbrett i världen. Boer och Fischer (2011) visar att bland 420,599 

individer i 63 olika länder har ungefär hälften av alla individer upplevt utmattningsyndrom. 

Denna studie är så pass omfattande att den påvisar att utmattningssyndrom är utbrett globalt 

problem. I studien rapporteras att i Europa har ungefär 40 % svarat att de har haft eller har 

utbrändhet. Det är en mycket hög siffra, som påvisar att utmattningsyndrom är en 

folksjukdom i hela Europa, vilket gör det angeläget att forska om, så att man kan förhindra att 

det uppkommer (Boer et.al, 2011).  

 

1.2.1 Utmattningssyndrom i övriga nordiska länder 

Laus (2008) studie, som inkluderade 1803 anställda inom vårdsektorn i en kommun i Norge, 

påvisar ett starkt samband mellan att arbeta med människor och att bli utbränd på grund av sitt 

arbete. Andelen med arbetsrelaterat utmattningssyndrom var 13,6 %. Andelen som upplevde 

psykologisk stress var 6,8 % och andelen som upplevde sin hälsa som dålig (på grund av 

stress) var 10,9 %. En studie gjord av Brøndt, Olesen, Sokolowski, och Vedsted (2008), som 

innefattar 379 allmänläkare som arbetar i Danmark visade att 25 % hade utmattningssyndrom 

och 3 % hade mycket svårt utmattningssyndrom. Läkarna som var med i studien kommer från 

flera olika sjukhus runt om i Danmark, vilket gör att studien är tillförlitlig som källa för hur 

utbrett utmattningssyndrom är bland läkare i Danmark.  
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En större studie av Borrits, Bjorner, Kristensen, Mikkelsen, Rugulies och Villadsen (2006) 

som inkluderar 2391 medarbetare från flera olika organisationer inom vård och omsorg, 

påvisar att ungefär 40 % finner sitt arbete väldigt emotionellt påfrestande och upplever sig 

som utbrända. I en finsk studie gjord av Aholaa, Kivimäkia, Honkonena, Virtanena, Seppo, 

Vahteraa och Lönnqvist (2008) där 3151 individer deltog hade 25 % ett lättare 

utmattningssyndrom medan 4,7 % hade ett svårare utmattningssyndrom. Sammantaget hade 

alltså 29,7 % någon form av utmattningssyndrom, vilket är nästan en tredjedel av alla som 

deltog. Individerna som deltog arbetade inom vården på flera olika organisationer och 

instanser. På Island är vårdpersonal stressade, det framkommer i en studie gjord av Biering P, 

Sveinsdóttir H och Ramel A (2006). Där medverkade sjuksköterskor som var medlemar i 

fackförbundet Icelandic Nurses’ Association (INA). Av de 2234 sjuksköterskor som är 

medlemar medverkade 522 stycken i studien. Svarsfrekvensen var 42 % vilket gör att 

slutsatser av denna studie måste dras med försiktighet. Ca 50 % av de medverkande påvisade 

att de inte hade tid att bemöta patienterna så som de önskar, på grund av att de har för lite 

personal och för mycket att göra, vilket leder till mycket stress. Detta gör att de är en stor risk 

för att sjuksköterskorna utvecklar utmattningssyndrom, enligt Being et.al, (2006).  

 

1.3 Utmattningssyndrom i Sverige 

Att finna statistik över hur utbrett utmattningssyndrom är i Sverige är inte helt okomplicerat. 

Detta på grund av att många myndigheters statistik visar på flera olika sjukdomar samtidigt. 

Ett exempel på detta är Socialstyrelsen som sammanfogar alla former av psykisk ohälsa till 

sluten psykiatrisk vård, med undantag för personer med olika funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 2014). Det blir inte tillförlitligt eftersom öppen psykiatrisk vård och sluten 

psykiatrisk vård är långt ifrån varandra. Sluten psykiatrisk vård är till exempel tvångsvård och 

rättpsykiatrisk vård, medan öppen psykvård anordnas av öppenvårdsmottagningar runt om i 

landet. Skillnaden mellan tvångsvård och rättpsykiatrisk vård, är att tvångsvård är personer 

som inte är dömda för något straff (Lag om psykiatrisk tvångsvård 1991:1128) , medan 

rättspsykiatrisk vård är vård för dömda brottslingar som anses vara för sjuka för att hamna i 

fängelse (Lag om rättspsykiatrisk vård 1991:1129) . 

 

 En person som är sjuk i utmattningssyndrom skulle kunna hamna inom tvångsvård och enligt 

en studie gjord i Örebro, så är ungefär 7,5 % av de intagna under tvångsvård där på grund av 

någon stressrelaterad sjukdom. Just utmattningssyndrom finns inte specificerat (Bäckström, 
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Kjellin, & Waderfjord, 2008). Personer med utmattningssyndrom brukar inte motsätta sig 

vård, utan istället be om den. Patienter med utmattningssyndrom kan vara inlagda på 

psykiatriska kliniker frivilligt, precis som personer med andra psykiska sjukdomar, tillstånd 

och annat som gör att de behöver tillsyn dygnet runt, vilket inte ska förväxlas med tvångsvård. 

 

När en person ska sjukskrivas för en sjukdom används oftast diagnoskoderna som finns i 

ICD-10, vilket är internationella diagnoskoder och används i hela världen (ICD-10-SE) 

Utmattningssyndrom och till exempel posttraumatiskt stressyndrom och akutreaktion på stress 

ingår i diagnoskoden F43 i ICD-10 (ICD-10-SE). På Försäkringskassan har man inte statistik 

över utmattningssyndrom enbart, utan för hela F43, vilket är missvisande eftersom det 

inkluderar flera diagnoser (Försäkringskassan, 2013). Någon exakt siffra går alltså inte att få 

fram. Det som finns när det gäller hur pass utbrett utmattningssyndrom är i Sverige är 

undersökningar över hur många som arbetar som drabbas.  I en studie gjord av Blom (2012) 

framkom det att cirka 20 % av respondenterna hade utmattningssyndrom.  Enligt 

Försäkringskassan (2013) är den grupp som är mest drabbad av psykisk ohälsa anställda inom 

vård och omsorg. År 2013, var andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa 16,3 % bland anställda 

inom vård och omsorg (Försäkringskassan, 2013). 

 

1.3.1 Utmattningssyndrom - utveckling över tid i ett svenskt perspektiv 

Att undersöka hur många i en population som drabbas av en sjukdom över tid är intressant för 

att ta reda på om det är någon skillnad och åt vilket håll som utvecklingen går, det vill säga 

om fler eller färre drabbas. I det följande görs två nedslag i tiden det ena är för 15 år sedan 

och det andra är för 20-25 år sedan. Eftersom utmattningssyndrom som diagnos inte kom till 

förrän i mitten av nittio- talet så kommer forskningen kring hur det var 20-25 år sedan att 

undersöka hur många som var sjukskrivna för extrem trötthet och depression, från vilket 

begreppet utmattningssyndrom har uppkommit (Nager, Nygren, Åsberg, 2013).  

 

1.3.1.1 För 20-25 år sedan på 1980- talet. 

På 1980- talet fanns inte diagnosen utmattningssyndrom, utan då tittade man på extrem 

trötthet med sömnstörningar. Studien av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap år 

2004 så visar den att under 1980- talet var det ungefär 26 % av befolkningen som var extremt 

trötta, och av dem så var det ca 12 % som hade sömnstörningar (Forskningsrådet för arbetsliv 

och socialvetenskap, 2004). 
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1.3.1.2. För 15 år sedan år sedan på 1990- talet 

Enligt en undersökning gjort av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (2004), var 

cirka 40 % extremt trötta, och 20 % hade sömnstörningar under 1990- talet. 

Några faktorer som påverkade den allmänna hälsan under 1990- talet var finanskrisen och att 

vi då började koppla upp oss med internet, mobiltelefoner och liknande allt mer, vilket för 

många upplevdes som väldigt stressande. Både finnanskrisen och det ständiga uppkopplandet 

med datorer och mobiltelefoner som exempel på vad som ledde till att folk började 

sjukskrivas mycket mer (Iwarsson, 2004). Det som skedde under nittiotalets finanskris var att 

eftersom produktionen hos företag gick ned på grund av för låg efterfrågan, så var det väldigt 

många som blev av med sitt jobb. (Lindström, 2009). I och med den höga arbetslösheten var 

det många som kände en stor ekonomisk oro över sin situation (till exempel hur man skulle 

finansiera sina räkningar och så vidare), men också en stor psykisk oro över att inte kunna få 

ett nytt arbete. Detta drabbade främst unga som inte tidigare hade varit inne på 

arbetsmarknaden (Währborg, 2011).  

 

1.4 Kvinnor och utmattningssyndrom 

1.4.1 Vilka kvinnor drabbas? 

I en studie gjord av Lindert, Müller-Nordhorn och Soares (2009) finns det två olika typer av 

kvinnor som drabbas. Den ena typen är den unga kvinnan, den som precis gått ut gymnasiet 

och nu ska bestämma vad hon ska göra med sitt liv. Den andra är kvinnan i medelåldern som 

har barn, vilket gör att hon är hemmets projektledare, det vill säga att hon sköter mestadels 

hemmet och barnen samt har ett lönearbete utanför hemmet. Dessa två olika sorters kvinnor 

befinner sig i olika delar av livet, har olika förutsättningar, men får ändå samma sjukdom.  

 

1.4.2 Varför uppmärksamma kvinnor? 

1.4.2.1 Kvinnor har jouren 

Studier visar att det oftast är kvinnor som tar det största ansvaret hemma, för hemmet och 

barnen (Carlsson, Hjelmquist, Lundberg, 2011). Både genom det fysiska ansvaret att utföra de 

sysslor som behövs, men också det mentala att planera, tänka ut i förväg vad som behövs och 

så vidare. Kvinnor har ofta ”jouren” hemma och arbetar ofta tre gånger så mycket som män, 

ett tydligt exempel på det är när kvinnor är föräldralediga - de har då ”jour” dygnet runt, 

medan männen får sova för att de ska upp och jobba dagen efter. Här ligger också värderingen 

i kvinnans arbete, som värderas sämre än männens(Carlsson et.al, 2011). 
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Studier har visat att kvinnors stressnivåer går upp när de kommer hem, medan männens 

stressnivåer går ned. Detta gör att kvinnor inte får den återhämtningen och den vilan som de 

behöver för att orka. Eftersom kvinnor inte får den återhämtningen och vilan de behöver så 

drabbas de ofta av stressjukdomar där utmattningssyndrom är en av dem. Fysiska sjukdomar 

som kan drabba en kvinna som är för stressad och inte får återhämta sig är till exempel 

hjärtinfarkt (Carlsson et.al, 2011).  

 

1.4.2.2 Kvinnor får sämre vård 

Studier har visat att kvinnor både får sämre vård, fel mediciner och sämre bemötande än män. 

Män får oftare arbetsträna, får gå på rehabiliteringsprogram och de tas på allvar om de söker 

vård. Vården är utformad för män, och kvinnor ses som ett undantag, och männen som norm 

(Smirthwaite, 2007).  Ett tydligt exempel är att kvinnor ofta får antidepressiv medicin som 

påverkar hormonet seratonin, som är ett av kroppens må-bra hormoner. Detta skrivs oftast ut 

slentrianmässigt till kvinnor, även fast det har visat sig i forskning att just den typen av 

medicin kan orsaka utmattningssyndrom (Savic- Berglund, 2009). 

 

Det är viktigt forska om vilka åtgärder som kan göras för att hjälpa drabbade kvinnor, 

alternativt att inte få utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar från första 

början.  För att förstå mer kring förutsättningar för kvinnor som drabbats av 

utmattningssyndrom att bli friska är det viktigt att titta på de olika myndigheter och 

organisationer i samhället med ansvar för rehabilitering av denna typ av sjukdomstillstånd.  

År 2008 implementerades en ny så kallad rehabiliteringskedja vilket har inneburit att 

sjukskrivningstiderna och de olika aktörernas roller blivit mer definierade. 

Rehabiliteringskedjan ser ut som följer: Dag 1-14: Här är det eventuell arbetsgivare som 

betalar ut sjuklön, och läkarintyg brukar begäras från och med dag 8. Dag 15-89: Här tittar 

man över hur arbetsplatsen ser ut, och om individen kan komma tillbaka till sin nuvarande 

arbetsplats med eller utan hjälpmedel. Dag 90-179: Om inte individen kan komma tillbaka till 

sitt nuvarande arbete så är arbetsgivaren skyldig att se om det finns möjlighet till omplacering 

till någon annan tjänst på företaget. Från och med dag 15 betalar Försäkringskassan ut 

sjukpenning till den som är sjukskriven. Om det är en person som är arbetslös, så betalas 

sjukpenning ut från dag två eftersom första dagen är en karensdag. Dag 180-365: Från och 

med dag 180 så testas individens arbetsförmåga på hela arbetsmarknaden (Bergroth, Ekholm 

& Vahlne Westerhäll 2010). 
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1.5 Problemformulering 

Den föreliggande uppsatsen fokuserar på att ge tre olika aktörers bilder om 

utmattningssyndrom hos kvinnor. Det som har undersökts är varför de tre aktörerna tror att 

kvinnor får utmattningssyndrom, vilka rehabiliteringsformer som finns samt vilka 

rehabiliteringsformer som används. Att ge tre olika aktörers bilder gör att uppsatsen visar på 

att problemet med kvinnor och utmattningssyndrom inte är något som endast en aktör 

handskas med. Detta gör att denna studie är unik i sitt slag. Eftersom flera olika aktörer är 

iblandande där en person blir sjukskriven och ska tillbaka till arbetsmarknaden så är det 

angeläget att få så många aktörers bilder som är inblandade som möjligt. 

 

Kapitel 2 Syfte  

Syfte med föreliggande studie är att belysa hur tre aktörer i offentlig sektor uppfattar 

rehabilitering av utmattningssyndrom hos kvinnliga patienter, samt beskriva de möjliga 

orsaker som ger utmattningssyndrom enligt de tre aktörerna.  Slutligen är syftet att även 

belysa de insatser och åtgärder som genomförs idag för att behandla kvinnor med 

utmattningssyndrom, enligt de tre aktörerna. 

 

Kapitel 3 Metod 

3.1 Studiedesign 

Den föreliggande studien har en kvalitativ design och den kännetecknas av målet att få en 

djup inblick i hur ett fåtal respondenter upplever eller tolkar en viss fråga eller problem. 

Fokus ligger på orsaken till ett beteende eller åsikt, d v s att få inblick i vad som ligger till 

grund för att respondenterna tycker, agerar och tänker som de gör (Ahrne & Svensson, 2013). 

Undersökningsproblemet ses utifrån respondenternas uppfattningar och upplevelser. 

Utgångspunkten för detta är antagande att det inte finns en objektiv verklighet, utan varje 

människas upplevelse och tolkning är subjektiv, liksom att det inte går att strikt skilja på 

forskarens åsikter, erfarenheter etc. från studiens studieobjekt (Graneheim och Lundman 

2003). En kvalitativ forskare vill vara nära sina respondenter och verkligen veta hur 

respondenterna ser på det som ska undersökas och varför (Ahrne et.al, 2013).  
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3.1.1 Induktivt synsätt 

Det induktiva synsättet som också har använts i denna uppsats har två betydelser. Den ena 

betydelsen är den som har används i denna uppsats som är följande, en relativt öppen 

inställning vid insamling av empiri, exempelvis genom att ställa öppna frågor och kunna 

ändra ordningsföljden på intervjufrågor under intervjugången och även studiens syfte kan 

förändras under arbetets gång. Man arbetar inte utifrån någon teori, utan först samlar in sitt 

material för att sedan antingen bestämma sig för att använda en vetenskapsteori som redan 

finns för att tolka sitt material, eller att (Olsson och Sörensen, 2011). 

 

3.2 Procedur/tillvägagångssätt 

Studien bygger på ett snöbollsurval, och först kontaktades de tre aktörerna i offentlig sektor 

som är av intresse för studiens syfte. Därefter har en chef/samordnare eller liknande i sin tur 

frågat och hört sig för om det är någon som vill medverka. Cheferna fick i uppgift att fråga 

sina anställda om de ville delta i undersökningen. Kontakten med cheferna togs via mail, 

genom deras receptionist (Vårdcentralen och Öppenvården) eller genom deras 

informationsmail (Försäkringskassan). Den som svarade på mailen gav då namnet på de 

chefer som sedan kontaktades. Efter att cheferna pratat med sina anställda och frågat vilka 

som ville medverka så återkom cheferna med namn via mail. När det gäller Försäkringskassan 

så intervjuades först samverkansvarige och sedan handläggaren, efter att samverkansnsvarige 

hade frågat handläggaren om denne ville delta. Handläggaren tog kontakt angående en 

intervjutid. Kontakt med respondenter på vårdcentralen och öppenvården skedde genom att 

ansvariga chefer mailade namn på dem som vill ställa upp - därefter togs den första kontakten 

av författaren till denna uppsats.  I den första kontakten med cheferna via mail så har 

informationsbrevet som finns som bilaga två skickats med, samt en informationsbroshyr om 

utbildningen som denna uppsats tillhör. Vid kontakt med Försäkringskassan, så togs den 

första kontakten via deras informationsmail, där personen som svarade på detta skickade mitt 

ärende till den områdeschef som den medelstora svenska staden tillhör. Områdeschefen 

kontaktade i sin tur chefen på det lokala kontoret som kontaktade sina medarbetare.  

Innan kontakten med de olika aktörerna började så gjordes en lista på möjliga aktörer som är 

av relevans för studien d v s aktörer som arbetar med utmattningssyndrom. Utifrån listan så 

kontaktades de olika aktörerna var för sig. Först kontaktades Försäkringskassan, sedan 
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öppenvården och sedan vårdcentralen. Kontakten med de olika aktörerna skedde dock inom 

samma vecka. Aktörerna var alla väldigt positiva till studien, och tog inom en kort tid (ett par 

veckor) ett beslut om att delta.  

 

3.3 Respondenter 

3.3.1 Respondenterna 

Respondenterna som har valts ut till denna studie är fyra personer; en handläggare från 

Försäkringskassan, en specialistsjuksköterska inom öppenvårdspsykiatrin, en 

samverkansansvarig på Försäkringskassan och en samtalsterapeut på ett vårdcentral. 

Samtalsterapueten och sjuksköterskan är kvinnor i medelåldern (cirka 35-40 år), handläggaren 

är en något yngre kvinna (cirka 30 år) och samverkansansvarige är en man på cirka 60 år.  

Samtalsterapueten, handläggaren och samverkansvarige har inte angett sin utbildning, men 

eftersom de arbetar inom tre stora aktörer inom offentlig sektor, kan man anta att de har en 

relevant utbildning för sitt arbete. 

 

3.3.2 De olika aktörerna 

3.3.2.1 Försäkringskassan 

Försäkringskassan är en stor myndighet med många åtaganden, utöver åtaganden som gäller 

rehabilitering som kommer att presenteras i denna uppsats. Försäkringskassan har ett 

samverkansvar när det gäller rehabilitering, som går ut på att samordna och samverka de 

rehabiliteringsinsatser och rehabiliteringsaktörer som behövs för att en individ ska kunna 

rehabiliteras. Detta görs genom en kartläggning av vilka aktörer som behövs i samråd med 

den sjukskrivne och eventuell arbetsgivare. Försäkringskassan är också den myndighet som 

betalar ut ersättning i form av exempelvis sjukpenning under tiden en person är sjukskriven 

och ska rehabiliteras. Detta ekonomiska ansvar gör Försäkringskassan till en stor och viktig 

aktör inom rehabilitering, och en aktör som har stor makt att påverka övriga aktörer (Bergroth 

et.al, 2010). 

 



17 

 

3.3.2.2 Öppenvården 

Öppenvården är den instans dit patienter hamnar och även kan vända sig själva om 

vårdcentralen inte kan tillgodose behovet som finns. Öppenvården kallas också för psykiatrisk 

specialistsjukvård (Bermudez-Svankvist, Holm, Lender, Sörman, 2008).  Öppenvårdens bild 

är dock viktig att ha med, eftersom den speglar vad som kan och så även sker när personer 

inte får hjälp och vård i tid. 

 

3.2.2.3 Vårdcentralen 

Primärvården det vill säga vårdcentralen är en första inkörsport för de flesta patienter med 

utmattningssyndrom, och det är också här de ska få den första hjälpen för att se om 

primärvården kan hjälpa patienten eller om man måste remitera till öppenvårdspsykiatrin 

(Bermudez-Svankvist et.al, 2008). Primärvården behandlar och rehabiliterar mer enkla fall av 

utmattningssyndrom där det oftast inte finns någon annan diagnos.   

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Intervjuform och frågeguide 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer, vilket betyder att intervjun syftar till att 

ta reda på vad respondenterna tycker, och varför de tycker som de gör (Ahrne et.al, 2013). 

Intervjuformen som har använts är semistrukturerad, vilket innebär att det fanns en 

intervjuguide med frågor, men ordningsföljden har kunnat ändras, följdfrågor har kunnat 

ställas och frågor som inte passar just den respondenten har tagits bort (Bryman, 2011). 

Intervjufrågorna är öppna, vilket betyder att de är så kallade berättarfrågor. Öppna frågor har 

valts för att det ansetts bäst kunna förmedla och förtydliga vad respondenten menar, eftersom 

respondenten då kan prata fritt utifrån frågan (Bryman, 2011). 

 Intervjuguiden bestod av totalt 11 frågor som bland annat handlade om respondenternas syn 

på utmattningssyndrom, vilka klagomål och önskemål som deras patienter/klienter har och 

hur respondenternas drömbild ser ut när det gäller rehabilitering för kvinnor med 

utmattningssyndrom. Frågor om vilken/vilka rehabiliteringsformer som används mest och 

minst och varför de används mest och minst var också med, samt frågor om väntetider hos de 
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tre aktörerna. Intervjufrågorna skickades till respondenterna via e-post innan intervjun för att 

de skulle kunna förbereda sig. Med frågorna skickades också ett informationsbrev där 

studiens syfte och metod har beskrivits, samt de etiska forskningskraven. 

 

3.4.2 Val av plats för intervjuerna 

Intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplatser och har i samråd med respondenterna 

spelats in. Respondenterna har innan intervjun fått frågan om det är okej att intervjun spelas in 

och alla har gett sitt samtycke. Anledningen till att intervjun har spelats in är för att när man 

använder öppna frågor så är det svårt att få med exakt vad respondenterna säger med enbart 

anteckningar (Bryman, 2011). Försäkringskassans deltagare intervjuades i ett konferensrum, 

vårdcentralen och öppenvårdens deltagare intervjuades i deras arbetsrum. Detta var dels för 

att skapa en lugn miljö, där intervjupersonerna kände att de kunde prata fritt (eftersom ingen 

annan lyssnade och var med) och dels för att en lugn miljö är bättre för ljudupptagning. 

Intervjuerna tog ungefär en timme med undantag för samverkansvargie på Försäkringskassan 

där det tog en och en halv timme.  

 

3.5 Analys av data 

Intervjumaterialet bearbetades och analyserades enligt guidelinjer för tematisk 

innehållsanalys, beskrivet av Graneheim et.al (2003). Intervjumaterialet spelades in och 

skrevs ut ordagrant. På så sätt kunde missuppfattningar lättare undvikas. Intervjumaterialet 

skrevs ut i så nära anslutning som möjligt till intervjun. Först lästes materialet igenom flera 

gånger, och därefter letades de meningsbärande enheter fram genom kodning av materialet. I 

denna kodning plockades det väsentliga ut ur intervjumaterialet för att besvara studiens syfte. 

Meningsbärande enheter syftar till att göra textmassan mer hanterbar och överskådlig. Efter 

att de naturliga meningsenheterna, som intervjupersonerna uttryckte fastställdes, 

sammanfördes de till meningskategorier i syfte att göra textmassan mer hanterbar och 

överskådlig. Därefter började framtagning av kategorier och teman i intervjuerna, vilket 

genomfördes genom att samma ämne markerades med en och samma färg, exempel grönt för 

diagnos, röd för tidigare behandling etc. 
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Genomgången av materialet resulterade i ett antal kategorier, som sedan sammanfattades som 

ett avgränsat tema utifrån innehåll/ämne i kategorierna. De kategorier som berörde liknande 

ämnen sattes ihop till ett tema. Totalt blev det tre teman och varje tema innefattade mellan tre-

fem underkategorier. Tema ett innefattar patientbilder, tema två innefattar insatser och 

åtgärder och tema tre innefattar vad aktörerna belyser som problem.  

Tabell 1 Kodning av datamaterialet. Exempel på hur meningsbärande enhet leder fram till tema 

Meningsbärande enhet Kategori Rubrik Tema 

”Då måste man ju på något sätt 

lyfta blicken och se det 

gemensamma, alltså att man inte, 

att inte varje aktör hamnar i sitt lilla 

rör ”. 

De olika aktörerna Förebyggande arbete  Insatser/åtgärder 

”Man behöver egentligen inte flera 

professioner, utan det man behöver, 

det är ju att få kopplingarna att 

fungera lite bättre.” 

De olika aktörerna Förebyggande arbete Insatser/åtgärder 

 

3.6 Trovärdighet och giltighet 

Den föreliggande studiens trovärdighet stärks på ett antal sätt. För det första genom att 

inledningsvis skriva ner min förförståelse av ämnet för att läsaren ska kunna se hur och om 

det har påverkat min tolkning av det empiriska materialet. För det andra har det har gjorts en 

respondentvalidering, som går ut på att varje person som har varit med i undersökningen får 

läsa forskarens resultat innan det publicerats för att bekräfta att forskaren har uppfattat dem 

rätt (Bryman, 2011). För att garantera att denna studie speglar den bild som respondenterna 

vill ge, har respondentvalidering använts för att säkra validiteten i studien. Eftersom den 

kvalitativa metoden inte kan garantera validitet på samma sätt som den kvantitativa genom till 

exempel statistiska analyser, har respondentvalidering använts istället.  

Respondentvalidering innebär vidare att respondenterna får ta del av resultatet innan det 

publiceras i studien för att tycka till, komma med tankar och idéer och syftar också till att den 

som gör studien vet att studien verkligen speglar respondenternas bild (Bryman, 2011). Alla 

respondenter har haft ett par dagar på sig att tycka till, tänka och fundera över 
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sammanställningen av intervjuerna i resultatdelen. Deras åsikter, tankar och funderingar har 

sedan övervägts i en ny genomgång av analysen. Respondenterna har upplevt det som positivt 

att respondentvalidering har använts och har varit tacksamma för att de får en chans att 

dubbelkolla. 

För det tredje, genom att intervjua flera olika berörda aktörer i offentlig sektor har på så sätt 

en större och mer mångsidig bild av forskningsämnet uppnåtts. Detta för att undvika att 

omedvetet styra tolkningar och förståelsen av resultatet mot något håll och med flera 

perspektiv går det att jämföra flera upplevelser mot varandra. För det fjärde, samtliga 

intervjuerna spelades in för att säkerställa att allt uppfattades korrekt. Slutligen har 

analysarbetet på ett utförligt sätt redovisats för att läsaren ska kunna se och bedöma dess 

trovärdighet och giltighet. 

 

3.7 Etiska överväganden 

3.7.1 De etiska forskningsreglerna 

När man gör en undersökning av något slag är det viktigt att man som forskare eller annan 

person som ska genomföra undersökningen följer de etiska forskningsregler som finns, vilka 

är följande (Bryman, 2011): 

Informationskravet: Handlar om att varje individ som medverkar i en undersökning ska få 

information om undersökningens syfte, varför just de personerna är utvalda för att delta och 

att deras deltagande är frivilligt. Eftersom deltagandet är frivilligt så har deltagarna också rätt 

att avsluta sitt medverkande när som helst, vilket de också ska få information om i 

informationskravet.  

Nyttjandekravet: Nyttjandekravet går ut på att det material som insamlas till ett 

forskningsprojekt, undersökning, uppsats eller liknande, endast får användas vid redovisning 

av resultatet för just det forskningsprojektet, den undersökningen eller liknande. Materialet får 

alltså inte sparas och användas igen, utan ska förstöras så snart resultatet är redovisat.  

Konfidentialitetskravet: Det här kravet handlar om att de som deltar i en undersökning ska 

vara anonyma och inget material ska kunna härledas till vilken person som har svarat. Detta 

innebär till exempel att personuppgifter måste hållas åtskilda ifrån svaren. 
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Samtyckeskravet: Varje individ som väljer att delta i en undersökning måste ge sitt samtycke 

innan undersökningen påbörjas. Den som genomför undersökningen måste också kunna 

påvisa att ett samtycke har funnits. Samtycket gäller även vid till exempel ljudupptagningar 

vid intervjuer.  

 

3.7.2 Hur de etiska forskningsreglerna har uppfyllts i denna studie 

Innan intervjuerna genomfördes så fick varje deltagare ett informationsbrev där syftet med 

studien framgick, de olika etiska forskningsreglerna framgick, samt att det framgick att 

deltagandet var frivilligt. Ljudupptagning har skett vid varje intervju, även anteckningar. 

Innan ljudupptagningen har startat har deltagarna frågats om de samtycker till att 

ljudupptagning har genomförts samt att anteckningar har skrivits ned. Ingen har nekat. När 

ljudupptagningen har startat, har samma fråga frågats igen för att det ska finnas med så att det 

är tydligt att ett samtycke finns. Allt intervjumaterial kommer att förstöras när resultaten är 

redovisade (i denna uppsats), vilket deltagarna också har fått information om. 

Vid ljudupptagningen och vid transkriberingen så har varken namn, personuppgifter, 

landsting eller liknande spelats in. Deltagarna har kallats för sina professioner (alltså sitt 

yrke), för att konfidentalitetskravet ska vara uppfyllt. I den mailkorrespondens som har sköts 

mellan författaren till denna uppsats och deltagarna så har inga mail vidarebefordrats mellan 

deltagarna, utom i ett fall och det är mellan samverkansvarige på försäkringskassan och 

handläggaren på försäkringskassan. Detta har dock skett mellan de två internt, och de har 

båda samtyckt till att det gjorts. Helt anonyma är det svårt för deltagarna att vara eftersom ett 

snöbollsurval har använts, likaså är det omöjligt för författaren till denna uppsats att veta om 

deltagarna har berättat om sitt deltagande för någon. I och med att personerna har valts ut av 

sina chefer, så har cheferna givetvis kännedom om deras medverkan, men eftersom författaren 

till denna uppsats har påtalat om de etiska forskningsreglerna, framför allt om 

konfidentialitetskravet, så har stor försiktighet vidtagits mellan cheferna och de anställda.  

I och med att deltagarna inte känner till varandra, att alla har tillfrågats om samtycke, har fått 

tillräcklig information om studien och dess syfte, och att inget landsting eller den stad där 

personerna jobbar har redovisats i varken transkribering, denna uppsats eller i 

ljudupptagningen så anses informationskravet, nyttjandekravet och konfidentalitetskravet som 

uppfyllt. Nyttjandekravet kommer att uppfyllas så fort studien är redovisad.  
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3.8 Förförståelse 

Förförståelse är det som vi tror om ett ämne som vi inte kan alls, eller inte känner till så väl. 

Vår förförståelse är våra förutfattade meningar, som inom forskningsvärlden kan påverka en 

studie, genom hur den utförs och vilka resultat som tas med. Förförståelse är vanligast i den 

kvalitativa forskningen och för en undersökning ska bli trovärdig, är det viktigt att den som 

genomför studien är öppen med sin förförståelse (Fejes, Thornberg, 2009).  

 

Författaren till denna uppsats förförståelse inför denna studie. Författaren tror att det är 

hemstress och arbetsrelaterad stress som främst orsakar utmattningssyndrom bland kvinnor. 

Författaren tror att det mest kvinnor som drabbas av utmattningssyndrom. Förförståelsen 

skrevs ned och sattes synligt, för att påminna författaren av denna uppsats att förförståelsen 

existerar. Genom studiens gång så har mentor och handledare till författaren av denna uppsats 

läst igenom de olika delarna av uppsatsen för att säkerställa att förförståelsen inte har påverkat 

resultatet av studien. Frågeguide har utarbetats genom tät kontakt med både handledare och 

mentor för att säkerställa att frågorna frågar om studiens syfte och inte präglas av 

förförståelsen hos författaren. Genom att använda respondentvalidering av resultatet av 

intervjuerna så har respondenternas bild säkerställts, och då också att studiens resultat inte har 

påverkats av författarens förförståelse.  

___________________________________________________________________________ 

Kapitel 4: Resultat 

Resultatdelen i denna uppsats kommer att baseras på de teman och kategorier som finns under 

bilaga kodningsschema. 

 

4.1 Patientbild  

4.1.1 Stressen i samhället 

Samtliga intervjupersoner belyser oron över hur stressigt samhället är idag och att det kan 

leda till utmattningssyndrom i slutändan. De belyser att vi aldrig får tid för reflektion, 

återhämtning och vila, utan att vi hela tiden är ständigt uppkopplade, vilket är mycket 

stressande i sig. Samtalsterapeuten belyser hjälplösheten som många av patienterna känner på 

grund av stressen i sig, men också över sin livssituation som inte alltid är så lätt att ta sig ur, 

och att man då fastnar, vilket leder till utmattningssyndrom om man inte får hjälp. Man 
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kommer aldrig fram till återhämtningen, vilket gör att hjärnan går på högvarv hela tiden och 

det blir utmattande i längden. Samtalsterapeuten belyser också gränssättningen både för sig 

själv och för andra. Vi måste lära oss att säga stopp, sätta gränser och vara trygga i att det är 

ok att sätta gränser och säga stopp. ”Och jobbar så pass mycket så att…eh…. Tillslut får dom 

sömnbesvär, och dom har inte sovit på flera månader och… Det finns även dom här 

kvinnorna som är lite äldre, och som har haft väldigt högpresterande jobb”, säger 

handläggaren på Försäkringskassan. Vidare fortsätter hon ” Dom orkar inte göra någonting. 

Dom får minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, och kan inte liksom hantera vardagen 

överhuvudtaget ”.  

 

 

4.1.2  Vilka drabbas? Individuella faktorer 

Det är kvinnor som i större utsträckning drabbas av utmattningssyndrom. Det här kunde 

sjuksköterskan på öppenvården hålla med om, och det beror troligtvis på att den första 

gruppen, d.v.s. medelålders kvinnor, har småbarn att ta hand om och som då blir drabbade av 

den så kallade hemstressen - att ta det största eller kanske till och med det enda ansvaret för 

hem och barn. Sjuksköterskan på öppenvården beskriver det genom följande citat ” kolla hur 

mycket är den här kvinnan uppkopplad? Hur mycket ansvar har dom för att, att vara 

tillgänglig dygnet runt? Både för sina barn, för mannen, och tillgänglig för jaa… för alla i 

omgivningen”.  Sjuksköterskan beskriver livspusslet (alltså hur vi fördelar tiden mellan våra 

olika åtaganden) för kvinnor med barn såhär ”Jag säger att det är tufft att vara ung idag och ha 

familj. Det är verkligen det, och likaså det här när barnen går i skolan. Det är så mycket där 

också som ska packas i, och se till att dom gör sina läxor, och så får dom papper hem, dom 

ska ha det, och det, och det med sig. Dom ska ha det och det i skolan och det är verkligen 

livspusslet”. Sjuksköterskan menar givetvis inte att alla kvinnor har det såhär stressigt, men de 

med utmattningssyndrom som hon möter i sitt arbete upplever ofta sin situation som sådan. 

 

 

4.1.3 Arbetsrelaterad stress 

 I den arbetsrelaterade stressen avses stressen vi känner av vårt arbete. Det kan vara att vi har 

för mycket att göra på för lite tid, att vi känner att vårt arbete inte är meningsfullt, eller att vi 

vantrivs på vårt arbete. Samtliga intervjupersoner belyser problemet med arbetsrelaterad stress 

och att det tillsammans med hemstressen och vårt ökade stressade samhälle leder till 
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utmattningssyndrom bland kvinnor, vilket är mycket oroade. Det är även en ond spiral som är 

svår att stoppa. Samverkansvargie bekräftar detta i följande citat ” Med både arbetsgivare och 

företrädare för fackliga parter, så är det stressen. Det är alltså… Det läggs på mer och mer 

jobb, men det tas sällan eller aldrig bort någonting. Då tycker ju väldigt många att man har 

passerat den gränsen, då man inte hinner med sitt arbete”. Samtalsterapeuten lyfter dels fram 

att vi kan vara stressade om vi har för mycket krav och för lite stöd eller för lite att göra på för 

mycket tid, alltså att i det sistnämnda så blir hjärnan understimulerad. Sjuksköterskan på 

öppenvården tar upp kvinnors arbetsrelaterade stress och beskriver den såhär: ” Dom jobbar ju 

häcken av sig, tar inga pauser, isolerar sig, för att dom har, det och det och det som dom måste 

klara av under dagen. Istället för att lägga det åt sidan och gå till fikarummet och dricka kaffe 

tillsammans”.  

 

Samtalsterapeuten pratar även här om just gränssättningen för sig själv och att tydliggöra sina 

behov på ett arbete. Samtalsterapeuten tar ett exempel inom vården där man har slitigt ut sin 

kropp och sedan inte kan omplaceras utan då får söka sig till ett annat arbete samt att man inte 

kan använda människor som slit och släng på det sättet. Trots att människor inte orkar hur 

mycket som helst, så förekommer det ofta att arbetstagare (framförallt inom vården) känner 

att det är slit och släng, och att det ibland känns som ett löpande band. När en är slut i kroppen 

så tar man in nästa. Samverkansvarige påpekar detta på ett mycket bra sätt genom följande 

citat ” Och som då är det arbetsplatsen. Hur kommer vi då till detta inom citationstecken svåra 

samtal? För vad, vad är det? Är det konflikter eller är det? Vad är det som har gjort att jag 

gick in i väggen? Nu orkar inte jag längre. Men dom övriga sju i mitt team gör uppenbarligen 

det ett tag till, men det sliter ju också väldigt hårt på dom också såklart.” 

 

4.1.4 Hemstress 

Med hemstress avses den stress som många kvinnor känner, eftersom de (förutom ett arbete 

som ger lön) också har fullt ansvar för hemmet och barnen. Även om inte kvinnorna gör allt 

det fysiska jobbet, så har ändå kvinnan det övergripande ansvaret. Det är inte ovanligt att 

kvinnor dels arbetar heltid utanför hemmet med ett lönearbete, dels arbetar heltid inom 

hemmet med hemsysslor (tvätta, laga mat, städa, planera, handla) och barn. Detta har även i 

forskning benämnts som att kvinnor är ”projektledare” inom hemmet, vilket innebär att 

kvinnan har det huvudsakliga ansvaret för att sysslorna i hemmet blir gjorda och att barnen tas 

om hand, som till exempel att komma ihåg alla födelsedagar, göra matsäck till utflykter och 
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liknande. Detta belyser samtliga intervjupersoner, och menar att återhämtningen då inte blir 

av. Det blir som att kvinnan ständigt är påkopplad och aldrig får vila. Detta i sin tur leder till 

långvarig stress, som sedan leder till utmattningssyndrom. Detta påpekar också 

sjuksköterskan på öppenvården och belyser att det är viktigt att undersöka hur det egentligen 

står till med kvinnor som projektledare i hemmen, ” kolla hur mycket är den här kvinnan 

uppkopplad? Hur mycket ansvar har dom för att, att vara tillgänglig dygnet runt? Både för 

sina barn, för mannen”.  

 

4.1.5 Ekonomisk stress 

Den ekonomiska stressen avser den stress som personer känner som inte anser sig ha råd att 

vara sjuskrivna. Sjukpenningen från Försäkringskassan baseras på en viss procent av ens 

inkomst och leder till ännu mindre pengar, vilket skapar en stress över hur man ska få 

ekonomin att gå ihop. Det kan även vara arbetslösa personer med arbetslöshetskassa eller 

personer med ett arbete som ger lågt betalt. Om den ekonomiska stressen pågår en längre tid 

kan det leda det till utmattningssyndrom i slutändan, genom att man aldrig får återhämtning 

och vila ifrån det som stressar en (alltså den ekonomiska stressen). Har man redan en 

ansträngd ekonomi så kan det vara så att man upplever att man inte har råd att vara 

sjukskriven, vilket också är väldigt stressande. Samtalsterapeuten träffar en del personer som 

är arbetslösa och som då har en ekonomisk stress över hur pengarna ska räcka. Sjuksköterskan 

på öppenvården belyser också den ekonomiska stressen, ” Och likaså utmattningsyndrom om 

man inte får hjälp också att det kan bli, bli svårigheter inom hela livet sen att man har svårt att 

komma till ett arbete om man inte får hjälp. Så ekonomiskt för att inte prata om nu, om nu 

smärtan av att hamna i det här så ekonomisk är det ju också… mycket.. man tjänar mycket 

pengar på det”.   

 

 

4.2 Insatser och åtgärder  

4.2.1 Terapiformer KBT och psykodynamisk terapi 

Utmattningssyndrom rehabiliteras med ett antal olika terapiformer, exempelvis KBT 

(Kognitiv beteende terapi) och psykodynamisk terapi. Både KBT och psykodynamisk terapi 

fungerar på utmattningssyndrom för kvinnor, förklarar sjuksköterskan på öppenvården. De 

går in i varandra, fortsätter hon, men de är användbara båda två. Den psykodynamiska terapin 

går mer in på djupet, så den används främst till patienter som har svårare problematik, vilket 
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inte alltid utmattningssyndrom klassas in som. Vilken metod som är bäst beror på hur 

patienten mår, och hur patienten ställer sig till de olika metoderna. Sjusköterskan på 

öppenvården bekräftar att båda används, och menar också på att de används ungefär lika 

mycket, ” jag tror det är lite fifty fifty, eller om det är KBT som används mest. Men det 

handlar ju väldigt mycket om vilka, vilka utbildningar vi har på mottagningen”. 

 

Den psykodynamiska terapin går mer in på djupet i vårt medvetande, vilket gör att den tar 

längre tid än den klassiska KBT- behandlingen som främst går ut på att ändra just beteendet. 

Sjuksköterskan bekräftar att den psykodynamiska terapin går djupare genom följande citat ” 

nu har inte jag någon forskning på det, om det är sant eller inte, men att det kanske eftersom 

man går lite djupare in i det så, så sker det lite större förändring på djupet och därmed att det 

håller i sig längre”. KBT är en bra metod vid alla former av stressrelaterade sjukdomar, men 

framför allt vid utmattningsyndrom eftersom man i KBT fokuserar på att ändra det eller dem 

beteenden som ä utlösande för sjukdomen.  

 

4.2.2  Terapiformer Mindfulness  

Mindfulness kan hjälpa patienter med utmattningssyndrom, eftersom genom mindfulness-

tekniker lär individen sig att vara här och nu och släppa allt annat, vilket gör att patienter med 

utmattningssyndrom får en chans att stanna upp och känna efter hur det känns just nu. Att 

känna efter hur det känns, och sätta ord på sina känslor gör att man enklare kan bearbeta dem. 

Både att vara här och nu, och att sätta ord på sina känslor gör att kvinnor med 

utmattningssyndrom kan bli friska av mindfulness, eftersom de får tillfälle att reflektera och 

begrunda sin situation - vad som händer just nu. Både sjuksköterskan på öppenvården och 

terapeuten på vårdcentralen belyser att mindfulness är ett mycket bra redskap mot 

utmattningssyndrom, eftersom man genom det lär sig att fokusera på här och nu och komma 

ned i varv, vilket gör det enklare att försöka reda ut varför man har blivit utbränd och vad man 

kan göra åt det. Sjuksköterskan på öppenvården är väldigt positiv till mindfulness, eftersom 

det handlar om att lära känna sin kropp och att lära sig att stressa ned. Sjuksköterskan 

använder termen medicinsk yoga som är ett annat namn för mindfulness, och beskriver den 

medicinska yogan/mindfulness såhär: ” För att, att medicinsk yoga jobbar man väldigt mycket 

då med stress och man jobbar väldigt mycket att man, man stärker också jaget väldigt mycket 

i medicinsk yoga. Blir, blir väldigt mycket medveten om sin kropp och blir medveten om att 

få igång andning som, som gör väldigt mycket hos oss människor”. 
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4.2.3 Terapiformer Medicin 

Medicin, då främst antidepressiva i form av SSRI som är selektiva 

serotoninåterupptagshämmare. Dessa läkemedel ökar tillgängligheten av serotonin, genom att 

öka andelen seratonin som når ut till kroppen (alltså blockera att hjärnan sänder ut för lite 

seratonin). SSRI används som en farmkalogisk behandling vid utmattningssyndrom i den 

medelstora svenska staden.  Sjuksköterskan på öppenvården bekräftar att det är så och säger 

att det beror på resursbrist, men sjuksköterskan påpekar också att det inte är bra, att medicin 

alltid ska kombineras med någon form av samtalsterapi.  

 

Alla patienter behöver inte samtalsterapi fortsätter sjuksköterskan, men alla ska erbjudas det 

säger hon. ”Läkarna sätter in, det har blivit väldigt, väldigt mycket utav ehh läkemedel nu. 

Det har blivit mer och mer, vi går mot en trend till mera läkemedel.”, säger sjuksköterskan. 

Vidare säger sjuksköterskan också ”Men att man har dom, att man har KBT tillsammans och 

det tror jag är jätte, jätteviktigt, så att man inte sätter in med bara, bara farmaka. För att då kan 

man ändå få bearbeta det här, dom här negativa tankarna och handlingarna som, som man 

gör”. Att resursbristen skulle medverka till att mer medicin skrivs ut bekräftar sjusköterskan 

på öppenvården när denne säger att ” Det är resursbrist. Det är… vi har väldigt lite resurser, 

tycker jag att vi har. Och det känns som mycket mer också, eftersom vi har så mycket 

administrativt ”. 

 

4.3 Vad aktörerna belyser som problem 

4.3.1 Tiden Resursbrist 

Resursbristen hos öppenvården är kärnan i problemet enligt de som är intervjuade för den här 

studien. Resursbristen skapar långa väntetider, men också att varken handläggare eller annan 

personal hinner eller kan sätta sig in i ärenden så som de skulle vilja, för att kunna hjälpa 

patienten på bästa sätt. En annan viktig aspekt av resursbristen är att den dels leder till onödigt 

mycket medicinering med läkemedel, dels att den gör att det förebyggande arbetet får vänta, 

eftersom man hela tiden måste fokusera på det akuta som är här och nu. Det gör att den 

psykiska vården blir mer av en brandkår som släcker de bränder som uppkommer istället för 

att förebygga att bränderna startar. En lång väntetid gör att patienterna mår sämre och då blir 

det ännu mer akut (eftersom patienterna mår mer och mer dåligt) när de väl får hjälp. Det 

finns möjligen ett samband mellan dessa ovanstående faktorer. Detta bekräftar sjuksköterskan 

på öppenvårdsmottagningen, ” Det är resursbrist. Det är… vi har väldigt lite resurser, tycker 
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jag att vi har. Och det känns som mycket mer också, eftersom vi har så mycket administrativt 

”. 

 

Samtalsterapeuten på Vårdcentralen belyste detta också, men den personen menade att de på 

vårdcentralen inte har den resursbristen och att det troligvis beror på att de inte behandlar 

komplicerade fall. De som vårdcentralen kan ta hand om, tar de hand om. De som är för 

komplicerade slussar de vidare till psykiatrin. För kvinnor med utmattningssyndrom blir 

resursbristen mer påtaglig eftersom kvinnor generellt sett får sämre vård än män, och får vänta 

längre på vård. Resursbristen gör också att kvinnor upplever att de inte blir tagna på allvar när 

de söker vård utan slentrianmässigt behandlas med till exempel antidepressiva läkemedel.  

 

En annan viktig aspekt är vad vi gör av den tid vi faktiskt har, vilket samverkansnsvarige på 

Försäkringskassan påpekade ” Man kan trots allt göra rätt mycket med den tid man har… så 

att man. Man får lov att, det kan man liksom parkera någonstans i efterhand, men sen måste vi 

ju göra någonting bra utav det vi redan har tänker jag”. Resursbristen märks också i 

samarbetet mellan olika rehabiliteringsaktörer, vilket blir lidande eftersom de berörda parterna 

inte har tid att mötas och samverka på ett sådant sätt som är nödvändigt för den som är sjuk. 

Detta bekräftar samverkansansvarige på Försäkringskassan, ” Man behöver egentligen inte 

flera professioner, utan det man behöver, det är ju att få kopplingarna att fungera lite bättre”, 

vidare fortsätter samverkansvarige ” Vi måste förstå att vi behöver varandras kompetenser. 

För om vi inte tar tillvara dom resurserna som vi har hos varandra, då blir det allt för ofta en 

passiv sjukskrivning”. 

 

4.3.2 Åtgärder och Insatser i offentlig sektor vid utmattningssyndrom hos 

kvinnor  

För att kunna göra något åt ett problem, måste man komma på vad lösningarna är. Här 

presenteras de lösningar som intervjudeltagarna upplever skulle lösa problemen i avsnittet 

ovan. 

 

4.3.2.1 Terapi 

Inom terapi finns det två former som belystes av samtliga intervjupersoner, vilket är KBT och 

psykodynamisk terapi. Sjuksköterkan på öppenvården belyser att om fler skulle få chansen att 

gå i terapi, istället för att sättas på läkemedel och gå och vänta i flera månader eller år, så 
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skulle den negativa sprialen som resursbristen ger minska, vilket styrks genom följande citat ” 

det måste ju till mer personal, så att…ehh… För vi har ju jättemånga på våran väntelista och 

som har stora, stora behov av, av samtal. Och för att det här går ju väldigt mycket tid utav en 

person.”, vidare fortsätter sjuksköterskan ” jag tycker det är lite synd det här med, med 

farmaka för att, att, eehh vi har, människan har så mycket resurser inombords. Har väldigt 

mycket resurser som inte blir riktigt ehh tror oss om att ha. När vi då blir bekräftade att vi ska 

ta ett piller så blir det ännu mindre att vi tror att vi har dom här resurserna”. Den bilden delar 

sjuksköterskan också med de övriga intervjupersoner. De intervjuade är eniga om att det är 

resursbristen inom psykiatrin som sätter käppar i hjulen.  

 

Inom terapi kan de drabbade bland annat lära sig hur de ska förhindra hemstressen och att lära 

sig skilja på de begreppen hjälpa till och hjälpas åt. Hjälpa till betyder att någon annan har 

huvudansvaret (en projektledare), men om man hjälps åt, så har båda ett huvudansvar för att 

saker och ting blir gjorda. Samtliga intervjupersonerna ger samma bild om att det är viktigt att 

bli bättre på att skilja på dessa två begrepp och bli bättre på att hjälpas åt, inte att mannen 

hjälper till och kvinnan har huvudansvaret. Samtalsterapeuten menar också att en del är rädda 

för att söka sig till öppenvården på grund av fördomar om att det endast är svårt psykiskt 

sjuka som söker sig dit och därför behövs mer information om utmattningssyndrom ut till 

allmänheten. 

 

Sjuksköterskan på öppenvården belyser också att det är viktigt att kvinnan blir medveten om 

hur mycket ansvar hon tar med hemmet och barnen och hon brukar kartlägga allt som kvinnan 

gör i hemmet. Ofta blir kartläggningen en riktig aha- upplevelse för kvinnan, som ofta inte har 

tänkt på hur mycket hon faktiskt gör, ” Och det är lite intressant för, för att när vi tittar på det 

här vad kvinnan gör… (skratt) så… väldigt många gånger å OJ vad mycket det var! Det har 

jag inte sett att det var så mycket! Och då brukar jag prata om… nej man kan inte vara någon 

supermänniska, för att då, då går det åt skogen. Än har ingen supermänniska föds på denna 

jorden”.   

 

4.3.2.2 Ifrågasätta och planera utifrån omständigheter  

Intervjupersonera belyser att man måste våga fråga och våga ifrågasätta. Detta gäller även 

ifrågasätta synen på sig själv och sitt arbete, men också våga fråga de runt omkring sig hur de 

mår. Ifrågasätta och fråga oss vad vi gör med den tiden vi har och med de resurser vi har, samt 

vår egen syn på oss själva och vårt arbete. Handläggaren på Försäkringskassan belyser vikten 
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av kvinnor med utmattningssyndrom måste få hjälp tidigt, ” nej det gör ju inte det och då har 

man ju hamnat i ett tillstånd som till en början är jätteviktigt att vården liksom tar hand om 

dom. Så fort som möjligt. Och det är inte alla gånger det fungerar”. Eftersom det råder 

resursbrist, så är det inte alltid så att de går ihop att kvinnor med utmattningssyndrom får den 

hjälpen de behöver, vilket handläggaren på Försäkringskassan också styrker genom 

föregående citat. Handläggaren och samverkansvargie på Försäkringskassan belyser ändå att 

Försäkringskassan gör det som går, med de resurser de har. Samverkansvarige belyser också 

att utifrån Försäkringskassans perspektiv så är de olika aktörerna duktiga på att samarbeta, 

vilket styrks av följande citat ” Det man också kan… det vi gör också, det är ju att vi 

kartlägger, alltså att vi ser… vi samlar ihop alla typer av rehabiliteringsverksamheter, alla 

verktyg som finns inom rehabilitering på respektive område. Alltså olika projekt, samarbeten 

som sker”. Vidare fortsätter samverkansvargie ” Där är vi ju nu, eftersom vi inte har lyckats i 

samhället direkt att ha sån här… att kommit så långt i det förebyggande, utan att flödet 

fortsätter ju att strömma in”.  

 

Lösningen på problemet är enkelt i teorin men svårt i praktiken, nämligen att ge fler resurser, 

vilket skulle göra att myndigheterna och andra aktörer som är inblandade skulle ha tid att 

verkligen sätta sig in i varje ärende och göra en ordentlig planering. ” Ja men alltså resursbrist 

är ju en faktor, definitivt är det så!”, beskriver samverkansvarige på Försäkringskassan. 

Samverkansvargie belyser också att tiden inte alltid finns för att göra den planering som är 

nödvändig ” Det läggs på mer och mer jobb, men det tas sällan eller aldrig bort någonting. Då 

tycker ju väldigt många att man har passerat den gränsen, då man inte hinner med sitt arbete. 

Att vara nära patienten, att ge den lite tid… utan… ja. Du vet det blir bara ösa på för fullt.” 

 

Samverkansansvarig belyser också ifrågasättandet av passiva sjukskrivningar, vilket är 

sjukskrivningar utan mål för att individen ska komma tillbaka, må bra och komma ut i arbete 

eller studier igen. Det är viktigt att få grepp om patientens situation för att kunna ge bästa 

möjliga hjälp, råd och stöd, samt att kunna hänvisa till de rehabiliteringsinsatser som gynnar 

individen bäst, vilket alla intervjupersoner för denna uppsats tycker är av största vikt. För att 

förhindra att individer slussas runt och får passiva långa sjukskrivningar, är det viktigt att 

varje individ som behöver det får en samordnad individuell plan där ska det framgå vad som 

ska göras, när och varför det ska göras så som man har bestämt. Här belyser både 

handläggaren och samverkansansvarig att det är viktigt att individen är med och att 

aktörerna/myndigheterna förstår varandra samt förstår att alla har en viktig roll. 
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Samverkansansvarige på Försäkringskassan belyser detta i följande citat ” alltså alla 

sjukskrivningar initieras ju ändå av en doktor. Så då kan man ju fråga sig, hur tänker då 

doktorn, nu när jag sjukskriver dig? Sjukskriver jag dig i tre veckor eller tre månader? Vad 

ska då hända under den tiden?” 

 

4.3.2.3 Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren ansvar är av betydelse, och då framför allt med hjälpmedel och omplaceringar 

Många arbetsgivare gör inte allt de kan i sitt rehabiliteringsansvar vilket är synd anser både 

sjuksköterskan och samverkansvarige eftersom det kostar samhället massor med pengar med 

sjukskrivningar och liknande, och givetvis är det en personlig och ekonomisk förlust för 

individen, påpekar båda två. Samverkansansvarige på Försäkringskassan belyser också vikten 

av arbetsbördan hos en individ, att den inte får vara för stor, att man måste kunna göra det 

man ska på den tiden som är tillägnad det. Samverkansansvarige på Försäkringskassan styrker 

det genom följande citat ”. Med både arbetsgivare och företrädare för fackliga parter, så är det 

stressen. Det är alltså… Det läggs på mer och mer jobb, men det tas sällan eller aldrig bort 

någonting. Då tycker ju väldigt många att man har passerat den gränsen, då man inte hinner 

med sitt arbete”.  

Sjuksköterskan på öppenvården beskriver också arbetsgivarens ansvar, främst genom 

företagshälsovård och att helt enkelt se när ens medarbetare mår dåligt. Här poängterar 

sjuksköterskan också personer med utbildning inom rehabilitering ” Ja där tror jag att man 

ska… kan gå in på arbetsplatserna i ett mycket tidigare, tidigare skede, och se över 

arbetsmiljön. Och jobba med friskvård. Där tror jag du kommer in Elin… och kan (skratt). 

Kan göra ett jättebra jobb. Det tror jag absolut. Och viktigt att man ser att det… det kan… det 

har jag ju sett dom här nu… kvinnorna som har kommit. Dom jobbar ju häcken av sig, tar 

inga pauser, isolerar sig, för att dom har, det och det och det som dom måste klara av under 

dagen”.  

___________________________________________________________________________ 

 

Kapitel 5: Resultatdiskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att belysa hur tre aktörer i offentlig sektor uppfattar 

rehabilitering av utmattningssyndrom hos kvinnliga patienter, samt beskriva de möjliga 

orsaker som ger utmattningssyndrom enligt de tre aktörerna.  Slutligen är syftet att även 
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belysa de insatser och åtgärder som genomförs idag för att behandla kvinnor med 

utmattningssyndrom, enligt de tre aktörerna. Resultatet visade att de tre aktörerna i offentlig 

sektor uppfattar rehabilitering av utmattningssyndrom hos kvinnliga patienter som följer 

nedan. 
 

5.1Terapi 

5.1.1Vilken form ska man välja? 

Ett av de tydligaste resultaten i denna studie är att KBT och psykodynamisk terapi lyfts fram 

som de former av terapi som anses ha bäst effekt för att behandla och rehabilitera kvinnor 

med utmattningssyndrom. Detta stämmer bara delvis med de rekommendationer som 

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande kom med 2011 (Bernspång et.al, 2011). Enligt detta 

slutbetänkande ska patienten i första hand få råd om livsstilsförändring och stressreduktion 

med eller utan sjukskrivning och vid kvarstående besvär efter två till tre veckor ska KBT och 

multimodal behandling (stressreducering, hjälp till livsstilsförändring, gruppsamtal och 

arbetsplatsinriktad rehabilitering) ges. Detta bekräftar också sjuksköterskan på 

öppenvårdsmottagningen. Den terapiform som är mest effektiv är givetvis individuellt, och 

beror på flera olika saker till exempel hur pass mottaglig individen är för terapin samt hur 

mycket den har med sig i bagaget/individens tidigare upplevelser.  

 

Enligt Rehabiliteringsrådet ska en patient få tillgång till terapi efter ett fåtal veckor om ingen 

förändring har skett, vilket tyvärr inte är fallet i dagens läge på grund av resursbristen inom 

framför allt öppenvården. Därför blir det något motsägelsefullt att öppenvården inte får fler 

resurser, eftersom fler och fler behöver just terapi. Om man lägger ihop detta med att Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL 1983:763) säger att en patient ska ha en god och säker vård, så går 

det inte ihop, eftersom god och säker vård inte är att låta patienter vänta länge och således bli 

sjukare.  

 

Det finns blandade resultat inom forskningen av kvinnor med utmattningssyndrom. Bland 

annat finns en studie gjord av Nilsson och Schünker (2011) som påvisar att Mindfulness (som 

enligt respondenterna är mycket effektiv) inte är en effektiv metod mot utmattningssyndrom. I 

den studien så har forskarna undersökt personer med hög inkomst som då också har råd med 

att ha någon anställd som gör det mesta av hemarbetet åt dem (tvätta, städa och så vidare). Det 

kan vara en trolig förklaring till deras forskningsresultat, eftersom de personer som deltagit 
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troligtvis inte blir lika stressade då de inte behöver göra hemarbete i lika stor utsträckning som 

dem som inte har råd att anställa någon som gör det åt dem.  

 

 

5.2 Medicin på grund av resursbristen 

I resultatet av denna studie framkommer det att framför allt öppenvården använder sig av 

medicin som kan skapa depression hos de kvinnor som lider av utmattningssyndrom och att 

det beror på resursbrist. Det är en mycket konstig logik att behandla människor med medicin 

för att de ska bli frisk, om man istället riskerar att bli mer sjuk av den (Savic- Berglund, 

2009). Det blir väldigt fel att behandla med sådan medicin, eftersom det står i Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763), att alla människor ska ha en god och säker vård, men är det 

verkligen en god och säker vård att ge befolkningen medicin som gör att de blir sjukare på 

lång sikt för att det råder resursbrist? Det enkla svaret på den frågan är nej, det är inte en god 

och säker vård att göra patienter mer sjuka istället för friska. Terapin kostar både pengar och 

tid och det är många som upplever att de blir ”utkastade” när de mår tillräckligt bra, även om 

de kanske inte är helt friska, för att det är många på kö som behöver platsen, menar 

sjuksköterskan på öppenvården. Det blir alltså mer av en brandkårsutryckning som endast 

släcker de eldar som redan finns, istället för att se till att inga eldar uppkommer. I längden 

kommer detta att kosta samhället mer pengar i form av inkomstbortfall, produktionsbortfall, 

sjukvård och så vidare, ändå prioriteras inte detta (Åsberg M, 2013 och Grunde Å, 2008). 

 

Det finns studier som visar att varje investerad krona i rehabilitering ger nio kronor tillbaka 

(Vahlne Westerhäll, 2010). Regeringen har satsat mer pengar på åtgärder inom psykiatrin och 

då genom att skapa det så kallade PRIO- systemet som innebär att om man har omfattade 

psykiska problem eller är barn eller ungdom så prioriteras man och ska få hjälp snabbare 

(Regeringskansliet, 2012). Tyvärr så bara växer PRIO- listan eftersom mycket av det 

främjande arbetet skärs ned på. Att människoliv inte betraktas högre, och att den svenska 

sjukvården frångår sitt uppdrag som är att ge god och säker vård (HSL 1983:763) Att alla 

människor ska ha lika stor rätt till den sjukvård de behöver (HSL 1983:763) genom att endast 

räkna människoliv i kronor gör att författaren av denna uppsats faktiskt anser att sjukvården 

bryter mot lagen.  

 



34 

 

Självklart ska de som behöver vården mest få den först, men det innebär inte att den 

förebyggande vården ska stå stilla. Den förebyggande vården och den akuta vården (alltså 

dem som behöver vården mest ska få den först) måste arbeta parallellt, annars kommer 

resursbristen aldrig att minska. Genom att uppmärksamma problemet och ohållbarheten med 

denna situation genom denna uppsats så hoppas författaren av denna uppsats att det kan göra 

skillnad. 

 

5.3 En helhet 

Genom att göra en studie som presenteras i den här uppsatsen så är målet att samhället (både 

makthavare, aktörer, privatpersoner och även andra forskare) ska få upp ögonen för hur 

viktigt det är att man som aktör ser till hela bilden och andra aktörers ansvar när det gäller en 

patients väg att bli frisk. Den intervjuperson som mest tryckte på detta var samverkansvarige 

på försäkringskassan som menar att alla aktörer måste försöka prata samma språk och docka i 

varandra (alltså menat som två kugghjul som dockar i varandra), vilket är en mycket klok och 

bra sammanfattning. Så varför görs inte detta? Varför sätter sig inte aktörerna ned för att 

diskutera om sina patienter? För att det råder resursbrist, vilket medför att varje aktör är så 

inne i sitt eget uppdrag och att få det att gå ihop, att de helt enkelt inte har tid att ta sig den 

tiden att sätta sig in i varje patients ärende. Det går emot hälso- och sjukvårdslagens god och 

säker vård (HSL 1982:763).  

 

 

5.4 Patientbilden 

Patientbilderna som framkom i studien till denna uppsats (vilket är unga vuxna kvinnor och 

kvinnor i medelåldern) styrks av forskning som till exempel en studie gjord av Lindert, et.al, 

(2009) där det bland annat styrks att arbetsrelaterad stress, hemstress och ålder är stora 

faktorer för att drabbas av utmattningssyndrom. Genom att definiera vilka som drabbas så kan 

insatser och forskning riktas mot rätt grupp. Forskningen visar inte att andra grupper inte 

drabbas, men att det är unga vuxna kvinnor och kvinnor i medelåldern som drabbas mest. 

 

Det finns väldigt mycket forskning som talar för att den patientbild som nämns är sann, 

exempel på det är studien som nämns ovan men också till exempel en studie gjord av Grossi, 

Soares och Sundin (2007), som tar upp att unga kvinnor är väldigt utsatta för 

utmattningssyndrom och att det beror på till exempel den arbetsrelaterade stressen. I arbetet 
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med den här uppsatsen så har forsknings som talar emot patientbilden inte hittats, vilket tyder 

på att den patientbild som ges av både forskning och intervjuperson är den som stämmer. Det 

har getts många anledningar i forskning och av intervjupersoner till varför dessa två grupper 

är mest utsatta. De två orsaker som utmärker sig är den så kallade hemstressen och den 

arbetsrelaterade stressen. Hemstress (inklusive rollen som hemmets projektledare) gör att 

många kvinnor inte får den återhämtning de behöver för att bli friska. Sverige beskrivs ofta 

som ett mycket jämställt land (jämställt så gör alla parter lika mycket, och man hjälps åt 

istället för att en har huvudansvaret och en hjälper till). Ändå tar kvinnan det största ansvaret 

både fysisk och psykisk form av att vara hemmets projektledare, vilket är definitionen av 

hemstress (Carlsson et.al, 2011). Varför det är så är givetvis svårt att endast ge en förklaring 

till, men enligt författaren till denna uppsats egna erfarenheter från både vänner och familj så 

anses det ändå vara en norm av kvinnan ska vara hemmets projektledare, även om det inte 

alltid erkänts.  

 

 Anledningen till att det är viktigt att belysa begreppen hjälpa till kontra att hjälpas åt är för att 

den som hjälper till hjälper den som har huvudansvaret, medan dem som hjälps åt påvisar att 

båda har huvudansvaret. Till exempel om det anses att kvinnor har jouren som presenteras i 

introduktionen, så innebär det att kvinnan har huvudansvaret och mannen hjälper till. Om 

mannen och kvinnan istället hjälps åt så betyder det att mannen och kvinnan är två jämlika 

parter som har lika stort ansvar. Dessa två begrepp är viktiga för att minska kvinnans roll som 

jour i hemmet. Som det framkommer i resultatet så är detta en bild som delas av samtliga 

intervjupersoner, vilket på sikt gör det lättare att nå ut till dessa individer som är drabbade. 

Dels genom att uppmärksamma dem snabbare när de söker hjälp och dels genom att 

patienterna själva får bekräftat att de inte är ensamma. Att känna att man inte är ensam med 

att drabbas gör att patienter inte känner sig konstiga, onormala och utanför, det sker en så 

kallad normalisering (Ineland & Sjöström 2007). Normalisering är bra till en viss gräns, men 

det ska inte användas för att tysta ned de som drabbas.  

 

5.5 Samhället 

5.5.1 Stressen i samhället 

Vårt samhälle idag är väldigt stressat, vilket givetvis bidrar till utmattningssyndrom hos 

kvinnor. Den stressande miljön leder till utmattningssyndrom i slutändan, och en stor 

bidragande faktor till detta är att man inte hinner vara sjuk (Carlsson et.al, 2011). Bilden av 
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samhället som både ovanstående forskning och intervjupersonerna ger verkar i enighet med 

den forskning som finns vara korrekt. I arbetet med den här uppsatsen har forskning som talar 

emot detta inte hittats. Varför vi har ett så stressat samhälle idag finns det inga enkla svar på, 

vilket gör att det är svårt att komma tillrätta med problemet.  

 

Ett första steg kan vara att förstå hur ett utmattningssyndrom uppkommer och att ta sig tiden 

att bli helt återställd, som många idag inte gör, då de inte anser sig ha tid att vara sjuka 

(Carlsson et.al, 2011). Samverkansnsvarige belyser detta genom att påtala att man ibland 

måste stanna upp och fråga sig själv, vad gör jag av den tid jag har? Att ge sig själv tiden för 

att bli frisk är att ta sig själv på så mycket allvar och respektera sig själv så mycket att man 

anser att man är värd att må bra och vara frisk, anser författaren av denna uppsats. Så ett andra 

steg kan i enighet med vad författaren till denna uppsats tycker vara att stärka människors 

självkänsla så att de själva anser att de har rätt att må bra och vara friska.  

 

 

5.5.2 Arbetsrelaterad och ekonomisk stress 

Den arbetsrelaterade stressen tillsammans med den ekonomiska stressen och hemstressen är 

de tre stora faktorerna som skapar utmattningssyndrom hos kvinnor, därför är det viktigt att 

detta förs fram i ljuset så att man kan göra något åt problemet, vilket belyses i denna uppsats. 

Denna bild delas av tidigare forskning som tyder på att arbetsrelaterad stress leder till 

utmattningssyndrom, framför allt när det gäller personal som arbetar med människor som till 

exempel inom vård och omsorg (Eriksson, Glasberg och Norberg, 2007). Den ekonomiska 

stressen för kvinnor med utmattningssyndrom är framför allt arbetslösa kvinnor (Regeringen, 

2004). Eftersom det finns studier som visar att ekonomisk stress leder till utmattningssyndrom 

(Mohammad Ali, Lindström 2008), så är det troligt att om man minskar den ekonomiska 

stressen, så minskar man också, i alla fall en faktor som leder till utmattningssyndrom.  

 

5.6 Implikationer för åtgärder på olika nivåer 

5.6.1 Våga fråga och ifrågasätta 

En av intervjupersonerna till denna studie (samverkansvarige på Försäkringskassan) tar upp 

att våga fråga och ifrågasätta. Samverkansvargie definierar att våga fråga och ifrågasätta 

såhär: Att våga fråga handlar om att visa att man bryr sig om sina nära och kära, sina 

arbetskamrater och så vidare, men det handlar också om att våga ifrågasätta till exempel 
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passiva sjukskrivningar (alltså sjukskrivningar som bara fortlöper utan mål), varför man gör 

på ett visst sätt och liknande. Samverkansvarige betonar just att ifrågasätta passiva 

sjukskrivningar, eftersom de är kostsamma för samhället men framför allt gör de inte att 

personen som är sjuk blir frisk. Passiva sjukskrivningar går heller inte ihop med Hälso- och 

sjukvårdlagens god och säker vård.  Detta är viktigt, dels för att utvärdera vilka metoder som 

har haft effekt och dels för att motsträva passiva sjukskrivningar som inte är bra för varken 

samhället eller den drabbade (IVO, 2014).  

 

Genom att ifrågasätta rådande normer får man upp ögonen för de normer och regler som 

finns, och kan ändra dem till det bättre. När det gäller forskning på att våga fråga så är det 

svårt att hitta sådan, eftersom våga fråga inte är något specifikt sökord, däremot så finns det 

två ändringar i lagar som går ut på att våga ifrågasätta och de är Lex Sarah och Lex Maria. 

Lex Sara handlar om att anmäla brister inom vården som sker främst inom Socialtjänstlagen 

och LSS, och Lex Maria handlar främst om anmälningar som avser vårdskador. Lex Sarah är 

ett mycket bra exempel på att våga fråga (ifrågasätta), genom att det numera till och med är 

lag på det. Det indikerar allvaret i att våga ifrågasätta. Att ifrågasätta vad man gör med den 

tiden man har är också viktigt, vilket samverkansansvarige också belyser i intervjun.  

 

För kvinnor med utmattningssyndrom är det bra att våga fråga och ifrågasätta, eftersom de 

oftast får sämre vård än män med utmattningssyndrom (Carlsson et.al, 2011). Det är viktigt att 

kvinnor ifrågasätter varför en viss åtgärd sätts in/inte sätts in och varför man blir sjukskriven 

och vad planen är under sjukskrivningen och efter. Detta är dels för att undvika passiva 

sjukskrivningar, men också för att påvisa de skillnader som det finns inom vården för kvinnor 

och män(Carlsson et.al, 2011).  

 

5.6.2 Individuell plan 

När det gäller intervjupersonernas upplevelse av hur samarbetet mellan olika aktörer fungerar 

så skiftade det. Samverkansvarige på Försäkringskassan tycker att samarbetet på en 

organisationsnivå (alltså mer en inventering över vilka professioner, rehabiliteringsalternativ 

etc. som finns tillgängliga) fungerar bra. Sjuksköterskan på öppenvården hade åsikten att 

samarbetet har en skiftande kvalitet och att det beror på resursbrist, att de inte hinner sätta sig 

in i varje fall så som de skulle vilja. Enligt både socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen ska alla som har behov av en individuell plan ha en sådan. Individuell plan 

som begrepp syftar oftast till när det är en person som behöver vård och hjälp från flera olika 
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insatser (aktörer), men ska också upprättas om det är en patient som är sjuk länge och behöver 

mycket vård till exempel (Bergroth et.al, 2009).  

 

Sjuksköterskan på öppenvården håller med om att patienten själv ofta får vara spindeln i nätet 

och ringa och fråga vad som händer med dels kötid, men också remisser. Vidare fortsätter 

sjuksköterskan att många patienter ser detta som mycket krävande och en del orkar inte alls. 

För en kvinna (eller en man) med utmattningssyndrom är det förödande att själv behöva vara 

spindeln i nätet och se till att de olika aktörerna tar del av varandras material (till exempel 

journaler) och upprättar en individuell plan, eftersom det är väldigt stressande. Genom att ha 

ett gott samarbete mellan de olika aktörerna och direkt upprätta en individuell plan vid behov 

så skulle kvinnor med utmattningssyndrom slippa den stressor (stressutlösare) och i och med 

det så skulle stressen minska. Stressen skulle också minska genom att kvinnan vet att hon tas 

om hand och är i goda händer (Ceder, 2008). Genom att kartlägga en individs behov så blir 

behoven tydliga, men det blir också tydligt vilken aktör/instans/myndighet som ska göra vad 

och i vilken ordning.  

 

5.6.4 Arbetsgivarens ansvar 

Intervjupersonerna till den här uppsatsen anger att det är skiftande kvalitet när det gäller om 

och hur mycket arbetsgivaren tar sitt ansvar för rehabiliteringen av sina anställda. 

Arbetsgivaren har ett så kallat förstahandansvar när det gäller rehabilitering tillbaka till 

arbetslivet, vilket innebär att arbetsgivaren har det största ansvaret. Att tillsammans med 

arbetsgivaren gå igenom krav- och kontrollmodellen för att se vart kvinnan befinner sig är ett 

mycket pedagogiskt och tydligt redskap för att klargöra den (Bergroth et.al, 2009). Genom att 

arbetsgivaren tar sitt ansvar så minskar också den arbetsrelaterade stressen och i den mån 

också den del i den ekonomiska stressen som handlar om att man inte anser sig ha råd att vara 

sjukskriven. Detta genom att om man minskar den arbetsrelaterade stressen, så gör det att 

även de människor som har råd att vara sjukskrivna är det och inte känner skuld för att de inte 

presterar på sina jobb (Eriksson M & Gunnarsson K, 2014). 

 

Det finns mycket forskning om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering av sina anställda. 

Forskningen visar både positiva bilder där arbetsgivaren har tagit sitt ansvar men också 

negativa bilder där arbetsgivaren inte alls har tagit sitt ansvar. Mörkertalet för det sistnämnda 

vet man inte, men det är säkert stort (Beskow, 2013). Varför arbetsgivare inte tar sitt ansvar är 

givetvis svårt för den som inte själv är arbetsgivare att svara på, men en orsak är att det är 
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ekonomiskt belastande att stå för till exempel hjälpmedel på arbetsplatsen, vilket påvisas i en 

dom från Arbetsdomstolen (AD, 2006/90). Sammanfattningen när det gäller arbetsgivarens 

ansvar blir att den bild av att det är skiftande kvalitet på hur mycket arbetsgivaren tar ansvar 

för rehabilitering av sina arbetstagare delas av både forskning och intervjupersoner. 

 

5.6.5 Minska stressen 

Hur man minskar ekonomiskt stress är en stor fråga, men några åtgärder finns att göra. Till 

exempel så skulle bidrag så som försörjningsstöd, a-kassa, aktivitetsstöd och liknande höjas så 

att människor anser att de har råd att vara sjuka (alltså råd att vara sjukskrivna och vila upp 

sig så att de kan bli friska utan att oroa sig för ekonomin). En annan sak som samhället skulle 

kunna göra är att höja minimilönerna så att människor anser att de har råd att vara 

sjukskrivna. Ovanstående visar sig till exempel i vilka som söker bidrag från föreningen 

Majblomman (majblomman, 2014) och i en artikel som berättar om en mamma som måste äta 

gröt två gånger om dagen för att ha råd med bra mat till sin son. Detta är för att hon tidigare 

var sjukskriven men nu har försörjningsstöd (Korpskog M, 2010) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Kapitel 6: Metoddiskussion 

6.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ textanalys i förhållande till studiens 

syfte 

 

6.1.1Fördelar:  

Den kvalitativa textanalysen analyserar det som står i texten utan att lägga någon värdering i 

det som står. Eftersom studiens syfte var att visa de tre aktörernas uppfattningar så fungerar 

den kvalitativa innehållsanalysen väl för ändamålet. Med att inte lägga någon värdering så 

menar författaren av denna uppsats att den kvalitativa innehållsanalysen inte rangordnar den 

data som har kommit in utefter studiens gång (Fejes et.al, 2009). 
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6.1.2 Nackdelar:  

Däremot så sker kategoriseringar och kodningar inom kvalitativ innehållsanalys, vilket gör att 

den som analysera arbetet kan omedvetet eller medvetet värdera och kategorisera den data 

som har kommit in utifrån sin förförståelse. Är man inte medveten om sin förförståelse utan 

låter förförståelsen styra hur man kategorirerar och analyserar sina data så blir det till en 

nackdel för studiens resultat (Bryman, 2011). Eftersom författaren av denna uppsats har varit 

medveten om sin förförståelse och introducerat den i denna uppsats så upplever författaren att 

den kvalitativa innehållsanalysen har använts korrekt (utan att låta förförståelsen styra). 

 

 

6.2 Fördelar och nackdelar med semistrukturerad intervju i förhållande till 

studiens syfte 

 

6.2.1 Fördelar:  

Den semistrukturerade intervjun innehåller färdiga frågor, men frågorna kan tas bort eller 

ändras utifrån respondenten. Följdfrågor kan också ställas (Bryman, 2011). Eftersom 

författaren av denna uppsats inte är en van intervjuare så anser författaren av denna uppsats att 

den semistrukturerade intervjun skulle vara den intervjuform som fungerade bäst. Helt 

strukturerade intervjuer med endast färdiga frågor som inte går att ändra eller att ställa 

följdfrågor till, anser författaren av denna uppsats skulle gjort att denna uppsats inte skulle 

kunnat ge det data och det material som behövdes för att slutföra denna studie. Helt öppna 

frågor, så kallade berättarfrågor anser författaren av denna uppsats skulle blivit för stort att 

arbeta med, och skulle ha tagit för mycket tid att intervjua. Författaren av denna uppsats är 

medveten om att det eventuellt skulle kunnat generera ett större och bredare datamaterial men 

anser ändå att den semistrukturerade intervjun har fungerat bäst för författaren. 

 

6.2.2 Nackdelar: 

En pilotstudie där frågorna testats skulle varit till hjälp för att bättre strukturera upp frågorna, 

samt bli mer säker i intervjurollen. Om frågorna är otydliga så kan semistrukturerade 

intervjufrågor ändå behöva förklaras, och det kan då leda till att det i slutändan blir helt andra 

frågor som ställs (Bryman, 2011). Författaren av denna uppsats anser dock att frågorna till 

denna studie har varit enkla att förstå och respondenterna har även gett det intrycket. 

Sammantaget så anser författaren av denna uppsats att fördelarna med en semistrukturerad 
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intervju framför en ostrukturerad eller strukturerad har fungerat bra i syftet att få 

respondenternas bild.  

 

 

6.3 Fördelar och nackdelar med respondentvalidering i förhållande till studiens 

syfte 

 

6.3.1 Fördelar:  

Respondentvalidering innebär att man låter sina respondenter läsa igenom det resultat (i det 

här fallet resultatdiskussion), för att försäkra sig om att den bild som de vill ge är den som 

man också ger (Bryman, 2011). Alla respondenter för denna studie har uppskattat 

respondentvalideringen, i och med att det gör att både respondenterna och intervjuaren blir 

säkra på att det som var syftet med intervjun (i det här fallet att visa respondenternas 

uppfattningar om rehabiliteringsformer för kvinnor med utmattningssyndrom) har fullgjorts.   

 

6.3.2 Nackdelar:  

Nackdelen med respondentvalidering är att det tar mycket tid i anspråk. Respondentvalidering 

kan också innebära att den som gör studien måste skriva om hela resultatdelen, om man har 

förstått sina respondenter fel (Bryman, 2011). Sammantaget så upplever författaren av denna 

uppsats att respondentvalideringen har varit positiv för studiens syfte och resultat, och att 

fördelarna överväger nackdelarna i denna studie.  

 

 

6.4 Fördelar och nackdelar med intervju i motsats till enkät i förhållande till 

studiens syfte 

 

6.4.1 Fördelar: 

I en intervju så möts två personer och man kan då ställa följdfrågor (om man inte har en helt 

strukturerad intervju), läsa av kroppspråk, ansiktsuttryck och liknande. I en intervju så kan 

respondenterna ställa eventuella frågor till intervjuaren direkt, och få svar direkt. I den här 

studien så har intervju varit ett bättre verktyg för att nå syftet än enkät, just för det som 
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beskrivs ovan i detta stycke. En intervju blir också personligare än en enkät och det gör att det 

är lättare att skapa en god och mer personlig relation med respondenterna (Bryman, 2011).  

 

6.4.2 Nackdelar:  

En enkät är enklare att utläsa svar ifrån än en intervju. En enkät gör inmatningen av data i 

statistikprogram om man använder det lättare. I den här studien så skulle en enkät inte vara ett 

bra verktyg för att spegla studiens syfte, eftersom studiens syfte innefattar att ställa 

följdfrågor, få respondenterna att berätta allt de vill och kan. En intervju tar lång tid att 

transkribera, något som författaren av denna uppsats tar med sig till eventuella nästkommande 

studier(Bryman, 2011).  

___________________________________________________________________________ 

 

Kapitel 7: För framtida forskning och slutsats 

 

7.1 Framtida forskning 

Framtida forskning bör inriktas på att hitta ett alternativ till de mediciner som slentrianmässigt 

skrivs ut, eftersom det har framkommit att de mediciner som finns inte är lämpliga för 

kvinnor med utmattningssyndrom. Att fördjupa sig i kvinnors symtom eftersom de står för en 

majoritet av sjukskrivningarna av utmattningssyndrom. Att samla in fler studier som denna, 

som ger fler aktörers uppfattning och bilder av vilka som drabbas av utmattningsyndrom och 

varför, för att ta reda på om fler aktörer delar samma bild av problem, orsaker och 

rehabiliteringsformer. Vidare är det av vikt att ta fram ett kvalitetsregister på landsnivå för 

olika terapiformers verkan på olika sjukdomar, och där en av sjukdomarna bör vara 

utmattningssyndrom. Utan ett register kan man inte säkerställa kvaliteten i terapiformen. 

 

 

7.2 Slutsats 

Eftersom utmattningssyndrom hos kvinnor är en sjukdom som växer och växer för varje år, är 

bilden och uppfattningen om orsaker och rehabiliteringsmetoder aldrig fullgjord, vilket 

betyder att detta arbete aldrig blir helt klart. Arbetet med uppfattningar om orsaker och 

rehabiliteringsmetoder är ett arbete som hela tiden måste fortgå och som alltid måste 

prioriteras om man ska lyckas vända sjukdomens framfart.  
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Bilaga 1: Frågeguide och Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Elin Mether och läser till kandidaexamen i rehabiliteringsvetenskap. Jag ska i min c- 

uppsats arbeta om rehabiliteringsbehovet hos kvinnor med utmattningssyndrom i en medelstor 

svensk stad. Utmattningssyndrom ökar i vårt land och är nu en samhällssjukdom majoriteten 

av de som sjukskrivs för utmattning är kvinnor. 

Du har valts ut därför att du jobbar med kvinnor med utmattningssyndrom och således är 

insatt i det. För att göra rapporten så väl underbyggd som möjligt så är avsikten att se hur det 

går till ute på fältet och således prata med dem som arbetar med detta på ett eller annat sätt. 

Syftet med studien: Syfte med den föreliggande studien är att belysa vilka 

rehabiliteringsmetoder som används mot utmattningssyndrom hos kvinnor. 

Metod: Jag kommer att använda mig av det som kallas för kvalitativ intervju och som går ut 

på att jag ställer frågor där du får berätta, därför kommer jag att spela in intervjun. Vilka 

frågor som kommer att ställas finns medskickade med detta brev (se bilaga) 

 

Etiska principer: 

Alla som genomför någon form av forskning måste följa de etiska principer för forskning som 

finns, vilka är följande: 

1. Informationskravet: Detta krav handlar om att du som är med i studien deltar frivilligt, 

och alltid har rätt att hoppa av när du vill och att du ska få information om studiens 

syfte. 

2. Samtyckeskravet: Detta krav handlar om att jag som intervjuare måste ha ditt 

samtycke på att du vill delta i studien. Detta betyder också att du som deltagare har rätt 

att svara på vilka frågor du vill och att avstå från att svara på vilka frågor du vill. 

3. Konfidentialitetskravet: Dina personuppgifter kommer att tas bort, det enda som 

kommer att vara kvar är vilken myndighet du jobbar på, vilken befattning du har och 

att du jobbar i en medelstor svensk stad. 

4. Nyttjandekravet: Detta krav går ut på att den information som du ger mig endast ska 

användas i denna studie och kommer sedan att förstöras. 
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Kontaktuppgifter till mig: 

Namn: Elin Mether 

Telefon: 0704535176 

Mail: elin@mether.se 

Tack för att du vill delta! 

 

 

 

 

Elin Mether  
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Mina frågor är följande: 

1. Vilken rehabiliteringsmetod anser du vara den mest fungerande för att dina klienter 

ska återfå arbetsförmågan som de hade innan utmattningssyndromet? 

2. Vilken rehabiliteringsmetod används mest till dina klienter? 

3. Vilken rehabiliteringsmetod som har längst behandlingstid för dina klienter? 

4. Vilken rehabiliteringsmetod som har kortast behandlingstid för dina klienter? 

5. Hur ser din drömbild ut när det gäller rehabiliteringen mot utmattningssundrom för 

kvinnor? 

6. Varför den rehabiliteringsformen som används mest gör det? 

7. Vilken typ av klagomål har dina klienter 

8. Vilken typ av önskemål har dina klienter? 

9. Hur lång är väntetiden för att få hjälp hos er?  

10. Varför är den så lång/kort som den är? 

11. Vad tror du att man kan göra åt att utmattningssyndrom ökar i vårt samhälle? 
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Bilaga 2: Kodningsschema 

Kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1. Terapiformer 

 KBT, 

 Psykoedukation 

 Mindfulness 

 Mediciner 

 Psykodynamisk terapi 

12. Utmattningssyndrom som ämne 

 Angeläget ämne. 

 Ökar enormt i samhället. 

 Flest kvinnor är drabbade. 

 Vad är orsaken? 

 Grundorsakerna till problemet? 

 Exploderat under 2000- talet, men på 90- 

talet var det yuppie- sjukan. 

 Vad gör vi med den tid vi har? 

 

 

 

9. Arbetsförmedlingen 

 Arbetsträning. 

 Arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 Är en form av 

rehabilteringsmyndighet 

 Rehabiliterings- ersättning 

7. Arbetsrelaterad stress 

 Står för medparten av orsakerna till 

utmattnings- syndrom. 

 Svårt samtal. 
 Gränssättningen! 

 

 

13. Ekonomisk stress 

 Arbetslöshets- kassan. 
 Få ekonomin att gå ihop. 

 Har inte råd att vara sjukskriven. 

8. Arbetsgivaren 

 Ska ge individen de förutsättningar 

som behövs för att klara sitt arbete. 

 Arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 Företagshälsovård. 

 Stöd, hjälp och insatser till sina 

medarbetare. 

2. Lagar 

 Hälso- och 

sjukvårdslag. 

 Arbetsmiljölag. 

 Individuell plan- sipp. 

 Anpassningar och 

hjälpmedel. 

6. Individuell plan 

 Ska göras upp och skrivas ned 

skyndsamt. 

 Alla aktörer som behövs ska vara 

involverade. 

 Individen och individens bästa i fokus. 

 Tiden räcker inte riktigt till för att få 

till en bra individuell plan. 

 Man ska hela tiden ha som mål att 

komma ut ur ersättningen om det går. 

14. Sjukskrivningar 

 Ska vara aktiv, det ska finnas en mening 

med den. 

 Ska hela tiden ifrågasättas i den meningen 

att den ska endast finnas i den utsträckning 

det behövs. 

 Görs för mycket för att resurserna inte 

räcker till. 

15. Synen på arbete 

 För mycket att göra på för lite tid. 

 Belastningssjukdomar inom vård, omsorg och 

skola. 

 Det läggs till arbetsuppgifter, men plockas inte 

bort någonting. 

 Vad gör vi med den tid vi har? 

 Sjuk närvaro. Har inte råd att vara sjukskriven. 

 Gränssättningen! 

11. Sjukvården 

 Det medicinska ansvaret. 

 Utredningar. 

 Sjukskrivningar. 

  Individuell plan – sipp. 

 Tröghet, går långsamt. 

 Stressig arbetsmiljö, vilket kan leda 

till utmattningssyndrom hos de 

anställda. 

 Hur tänker doktorn när han/hon 

sjukskriver? Vad är syftet? 

 Borde vara mer aktiva i att ta kontakt 

med arbetsgivare till sina patienter. 

 Patientbilder. 

16. Psykiatrin 

 Utredningar 

 Specialister. 

 Terapi. 

 Psykofarmaka 

 Tröghet, går långsamt 

 Hinner inte jobba förebyggande 

 Jobba akut, här och nu. 

 Stressig arbetsmiljö, vilket kan leda till 

utmattningssyndrom hos de anställda. 

 Patientbilder. 

17. Rehabiliteringsexperter 

 Navigationsuppdrag 

 Informera om rehabiliteringens grunder. 

 Informera om olika rehabiliteringsmetoder. 

 Agera sambans- central mellan de olika 

myndigheterna. 

 Föreläsa, prata, berätta, förklara. 

5. Resursbrist 

 Stor och viktig faktor. 

 Är kärnan i problemet. 

 Leder till långa 

väntetider och sämre 

vård. 

 Leder till en passiv 

sjukskrivning. 

 Leder till att endast det 

akuta blir avklarat. 

 Det förebyggande arbetet 

prioriteras mindre. 

 Leder till passiva 

sjukskrivningar utan mål. 

10. Samhället idag 

 Stressigt! 

 Ständigt uppkopplade. 

 Slappnar aldrig av. 

 Vad gör vi med den tid vi har? 

 Mycket tuffare. 

 Vad är förhållningssättet till livet 

idag? 

 Gränssättningen! 

3. Politikens ansvar 

 Ordna resurser. 

 Ge verksamheterna bra 

förutsättningar. 

 Hälso- och 

sjukvårdslag. 

 Arbetsmiljölag. 

 Ge direktiv för 

samordningen. 

 Följa upp, vart tar 

personerna vägen? 

4. Kostnader och vinster 

 Individen och samhället 

vinner på att individen 

är ute i arbete. 

 Individen får känna sig 

behövd och uppskattad. 

 Sjukskrivning kostar 

mycket pengar för 

samhället och för 

individen och berörda 

parter. 
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19. Insatser och åtgärder 

 Sjukskrivningar. 

 Lokala samverkansgrupper. 

 Förebyggande arbete. 

 Vi jobbar tillsammans! 

 Rehabiliterings- verksamheter. 

 Använda alla verktyg på ett klokt sätt. 

 Projekt, utbildningar, utbildningsformer. 

 Få grepp om och ha kunskaper om sin egen aktörs uppdrag 

och verksamheter. 

 Lägga upp en plan tidigt för sjukskrivningen. 

 Lägga upp en plan tidigt för alla insatser runt individen, så 

att alla vet vem som ska göra vad och när det ska ske. 

 En tydlig och rak planering där alla parter är med. 

 Sjukpension. 

 

18. Kvinnan 

 Kvinnor står för en majoritet av alla sjukskrivningar. 

 Flest kvinnor är drabbade av utmattningssyndrom. 

 Hemstress. 

 Ålders- stress och stress över vad man ska göra med sitt liv. 

 Stress över att inte räcka till. 

 Stress över att göra allting hela tiden vilket blir en omöjlig 

spiral. 

 Projektledaren. 

 Har det övergripande ansvaret för hemmet. 

 Har det övergripande ansvaret för barnen 

 Gör mer hemma, och förväntas att göra mer hemma. 

 Jobbar ofta två heltids- tjänster, en med ett avlönat jobb och 

ett med hem och barn. 

 Ska ta helt ansvar för barnen 

 När man är föräldraledig med jour dygnet runt. 

 

21. De olika aktörerna 

 Vi jobbar tillsammans. 

 Bli medvetna om varandras uppdrag, så att vi inte 

uppfinner hjulet på nytt. 

 Man måste lyfta blicken och se det gemensamma. 

 Krokar i varandra, dockar i varandra. 

 Gemensamma kartläggningar av olika former av 

rehabiliteringsverksamheter. 

 Få grepp om och ha kunskaper om sin egen aktörs 

uppdrag och verksamheter. 

 Ta vara på varandras resurser och kompetenser. 

 ”Man behöver ju egentligen inte flera professioner, utan 

det man behöver, det är ju att få kopplingarna att fungera 

bättre”. 

 Alla vill vara med och hjälpa till. 

 Vi behöver varandras resurser. 

 En tydlig och rak planering där alla parter är med. 

20. Försäkringskassan 

 Samverkansansvar. 

 Övergripande ansvar för att aktörerna sköter sig. 

 Försöker jobba förebyggande. 

 Stressig arbetsmiljö, vilket kan leda till utmattningssyndrom 

hos de anställda. 

 Gör så gott de kan med de resurser som finns. 

 Jobbar alltid utifrån individens bästa. 

 Sjukpenning. 

 Ersättningsansvar. 

 Kallar till och håller i samverkansmöten. 

 Följer upp. 

22. Samtalet 

 Våga fråga. 

 Våga vara obekväma. 

 Våga ställa obekväma frågor. 

 Ifrågasätta. 

 Följa upp. 

 Lösa problem. 

 Ta reda på grundorsaken eller grundorsakerna till 

utmattningssyndromet. 

 Våga gå in på djupet. 

23. Sen då? 

 Utvärdera. 

 Följ upp. 

 Granska. 

 Alla möten ska leda till någonting för individen, individen 

ska känna att han eller hon får ett mervärde av varje möte. 

 Åstadkomma. 

 Göra skillnad. 

 Bra överlämningar mellan aktörerna. 

 Det är viktigt att hela tiden ha ett mål med det vi gör. 
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Från kategorier till rubriker 

Här tas de kategorier som finns ovan och samlas ihop till rubriker, efter vilka som hör ihop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från rubriker till teman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lagar och politik 

 Lagar. 

 Politikens ansvar. 

 Insatser och åtgärder. 

 Resursbrist. 

 Kostnader och vinster. 

 

4. Vilka är de olika 

aktörerna? 

 Försäkringskassan. 

 Arbetsförmedlingen. 

 Psykiatrin. 

 Sjukvården. 

 Arbetsgivaren. 

 

 

3. Samverkan 

 De olika aktörerna. 

 Individuell plan. 

 Rehabiliterings- experter. 

 

7. Åtgärder 

 Terapiformer. 

 Sjukskrivningar 

 

6. Olika former av stress 

 Ekonomisk stress. 

 Arbetsrelaterad stress. 

 

12. På arbetsplatsen 

 Samtalet. 

 Arbetsgivaren. 

 Insatser och 

hjälpmedel. 

 

8. Framtiden 

 Sen då? 

 Skolan 

 Kostnader och vinster. 

 Rehabiliterings- experter. 

 Politikens ansvar. 

 Resursbrist. 

 De olika aktörerna. 

11. I hemmet 

 Synen på arbete. 

 

10. Tiden 

 Resursbrist. 

 Samhället idag. 

 

9. Rehabilitering 

 Terapiformer. 

 Insatser och åtgärder. 

 Individuell plan. 

 De olika aktörerna. 

 

2. Vilka drabbas? 

 Kvinnan. 

 Olika former av stress. 

 

 

5. Förebyggande arbete 

 Åtgärder. 

 Insatser och 

hjälpmedel. 

 

1. Patientbild 

1. Vilka drabbas. 

 

3. Vad aktörerna belyser som 

problem 

1. Tiden. 

2. Olika former av stress. 

3. På arbetsplatsen. 

 
2. Insatser/åtgärder 

1. Framtiden. 

2. Rehabilitering. 

3. Förebyggande arbete. 

4. Åtgärder. 

5. Samverkan. 

6. Lagar och politik. 

7. Vilka är de olika aktörerna? 
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Bilaga 3: Diagnoskriterier för Utmattningssyndrom 

Dessa diagnoskriterier är citerade från Socialstyrelsens rapport från 2003 om 

Utmattningssyndrom sid 9, som är skriven av Lindholm B. 

” ”Samtliga kriterier som betecknas med stor bokstav måste vara uppfyllda. 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer, vilka har förelegat under 

minst sex månader. 

B. Påtaglig bild av nedsatt psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk 

belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar. 

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress. 

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet. 

4. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet. 

5. Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet. 

6. Sömnstörning. 

Symtomen skall orsaka ett tydligt lidande eller nedsatt funktion i arbete eller annat socialt 

sammanhang. De får ej vara orsakade av droger, läkemedel eller sjukdom (se 

Differentialdiagnoser!)” 



 

 

 

 


