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Bakgrund Utmattningssyndrom står för en stor andel av den ökade psykiska ohälsan i 
samhället där en obalans mellan arbets-, fritids- och andra vardagliga aktiviteter, 
är en primär orsak till utmattningssyndrom. Utifrån ett aktivitetsperspektiv på 
problemet är både balans mellan aktivitet och vila, såväl som kontroll och mening 
med dessa aktiviteter viktiga faktorer för att uppleva hälsa. Ett aktivitetsfokus i 
rehabiliterande insatser kan därmed ha en central roll i stödet till denna 
patientgrupp. Forskning inom utmattningssyndrom visar olika resultat gällande 
behandlingsmetoder för patientens möjlighet att återgå i arbete. Det finns i 
dagsläget bristande evidens på vilka behandlingsmetoder som skulle fungera att 
behandla utmattningssyndrom och i förlängningen rehabiliteras till att återgå i 
arbete. Denna studie har riktat in sig på att undersöka deltagarnas egna 
upplevelser av förberedande arbetsträning som ett led att fylla det gap som 
identifierats. Förhoppningen är att deltagarna med sina upplevelser kan belysa 
vad som var viktigt för dem under den förberedande arbetsträningen och i 
förlängningen för att åter komma ut i arbete.  
 
  

Syfte Syftet med studien är att undersöka upplevelser av förberedande arbetsträning 

för personer med utmattningssyndrom.   

Metod En kvalitativ induktiv ansats användes semistruktuerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Deltagare var fyra kvinnor i åldrarna 35–55 år. 
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat Resultatet visade att deltagares upplevelser var övervägande positiva av att 

deltaga i förberedande arbetsträning. Det gav dem möjligheter att i en reell och 

tillåtande miljö erhålla nya erfarenheter och utmaningar och således lära in nya 

beteenden som ger förutsättningar för återhämtning och rehabilitering tillbaka till 

arbete. Efter bearbetning av materialet framträdde följande tre kategorier med 

tillhörande underkategorier: Upplevelser av nya förhållningssätt, Upplevelser av 

miljö, Upplevelser av meningsfullhet. 
Slutsats Förberedande arbetsträning som bedrivs i en reell miljö, förefaller vara hjälpsam i 

en process mot återhämtning och steg i riktning mot att åter komma ut i arbete. 

Resultatet kan således vara gynnsamt för fortsatt vidareutveckling av 

verksamheten samt av nytta i behandling av framtida patienter med 

Utmattningssyndrom.  
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Background Stress related exhaustion disorder accounts for a large proportion of the 

increased mental illness in society, where an imbalance between work, leisure 
and other everyday activities is a primary cause of stress related exhaustion. 
From an activity perspective on the problem, both the balance between activity 
and rest, as well as control and meaning of these activities are important factors 
for experiencing health. An activity focus in rehabilitation interventions can 
thus play a central role in supporting this patient group. Research in stress 
related exhaustion disorder indicates different results regarding treatment 
methods for the patient's ability to return to work. There is currently a lack of 
evidence in which treatment methods would work to treat stress related 
exhaustion disorder enabling patients to return to work. This study has focused 
on examining the participants' own experiences of preoccupational 
rehabilitation treatment enabling increased adjustment in returning to work 
and work training to fill the gap identified. Expectations holds that participants 
with their experiences can shed light on what was important to them during the 
preoccupational rehabilitation treatment and in time returning to work. 
  

Aim To investigate experiences in participating in preoccupational rehabilitation for 

patients with stress related exhaustion disorder. 
  

Method A qualitative inductive approach used semi-structured interviews as a data 
collection method. Participants were four women aged 35–55 years. 
Data were analyzed with qualitative content analysis. 
 

  

  



Result: Results show that patients’ experiences in taking part in the project supplied 
possibilities to achieve new experiences and challenges in learning other ways to 
increase abilities in managing stress levels and increased occupational balance.  
The results show that participants' experiences were predominantly positive in 
participating in preoccupational rehabilitation work training. It gave them 
opportunities to gain new experiences and challenges in a real and permissive 
environment and thus learn new behaviors that provide the conditions for 
recovery and rehabilitation back to work. After processing the data, the following 
three categories emerged with associated subcategories: Experiences of new 
approaches, Experiences of the environment, Experiences of meaningfulness. 
 
 

Conclusion Preoccupational work training conducted in a work like environment, appears 
to be helpful in a process towards recovery and steps towards returning to 
work. The result can thus be favorable for further continued enhancement of 
the intervention and of benefit in treatment of future patients with stress 
related exhaustion disorder. 
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Bakgrund 

 

Inom arbetsterapi är aktivitet ett fundamentalt begrepp. Aktivitet är en förutsättning för 

att människor ska kunna uppnå och bibehålla hälsa och välmående (1). Enligt den 

arbetsterapeutiska praxismodellen Model Of Human Occupation, (MOHO) (2) beskrivs 

mänsklig aktivitet utifrån tre olika delar där arbete (enligt MOHO kallat produktivitet) 

utgörs av en tredjedel av människors aktivitetsliv. De andra två delarna består av 

aktiviteter i dagliga livet (ADL) samt fritid. ADL är individens grundläggande aktiviteter 

såsom egenvård och hushållsarbete. Med fritid avses aktiviteter som väljs för nöjes skull. 

Synen på arbete är grundläggande och förknippad med identitet eftersom det är ofta 

genom sitt arbete en person kan förklara vem hen är och hur hen fungerar (3). Arbete 

har således en central roll i människors liv och identitet och betyder långt mer än en 

försörjningsfunktion (4). Dessa tre delar påverkas av en rad förutsättningar inom det 

samhälle och den kontext individen befinner sig i. Enligt MOHO-modellen så beskrivs 

detta som miljödimensioner såsom kulturella, ekonomiska och politiska villkor (6). 

Människan anses kunna påverka sin hälsa genom aktivitet och handling, men för att 

uppnå hälsa krävs även balans mellan aktivitet och vila. En obalans i det dagliga livet där 

produktivitet kan ha tagit överhanden, kan skapa utrymme för psykisk ohälsa, som 

exempelvis utmattningssyndrom (UMS) (2,5).  

 

Personer som söker hälso- och sjukvård på grund av psykisk ohälsa är en patientgrupp 

som arbetsterapeuter möter, då den psykiska ohälsan kan leda till en rad negativa 

konsekvenser för dessa personer i deras vardagsliv (6). Psykisk ohälsa kan bland annat 

leda till ytterligare svårigheter i att vidmakthålla aktivitetsbalans, bibehålla roller och 

att upprätthålla sysselsättning i form av exempelvis ett lönearbete (7,8). 

Arbetsterapeuter kan med sin kunskap inom aktivitetsvetenskap bidra till att stötta 

människor i att skapa en aktivitetsbalans mellan arbete, fritid och ADL 

(9). Arbetsterapeutiska interventioner kan möjliggöra för patienter att återta försvunna 

roller, återgå i sysselsättning, men också möjliggöra återta kontroll och mening i sitt liv 

(10). Detta kan göras på ett aktivitetsbaserat sätt, det vill säga att insatserna sker i de 

aktiviteter som är viktigast för individen eftersom det är där patienten lever och verkar i 

sitt liv (11). Genom god allians och en grundläggande kartläggning av patientens behov 

får arbetsterapeuten information om vilka aktiviteter som är viktigast för patienten och 

hens värdering av dessa (11). I kartläggningen tas viktiga data tillvara om patientens 

helhetssituation utifrån bland annat miljödimension, rolldimension kulturella- och 

sociala dimensioner. Arbetsterapeuter har således en central roll i de rehabiliterande 

insatser för personer med utmattningssyndrom. För patienter som drabbats av 

utmattningssyndrom påverkas livet på ett negativt sätt eftersom de kognitiva 

förmågorna sviktar samt att brist på energi ofta begränsar deras vardag och 

upprätthållandet av aktivitetsbalans (12). År av långvarig förhöjd stress ger symtom 

som minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter som i sin tur ger 

svårigheter att hantera känslor och negativa tankar. Konsekvensen av förloppet kan leda 



till att personer upplever svårighet att kunna sköta sitt arbete, inte minst om arbetet 

innehåller sociala interaktioner och/eller simultankapacitet (13).  

 

Utmattningssyndrom är ett växande problem i samhället där livsstilen tenderar att 

innehålla allt fler parallellprocesser som överbelastar hjärnan (14) vilket kan medföra 

mindre möjlighet till återhämtning. Inte allt för sällan är det även de typer av aktiviteter 

som bringar välbefinnande och återhämtning i dessa människors liv som först får ge 

vika, exempelvis egentid, social samvaro, fysisk aktivitet, vilka tillhör delen fritid. (12). 

År av denna konstanta belastning både i och utanför arbetslivet samt ofta även av en 

arbetsam social situation kan resultera i långvarig sjukskrivning i utmattningssyndrom. 

Enligt Försäkringskassan (15) ökade antalet startade sjukfall i psykiatriska diagnoser 

med 59 procent mellan 2010 och 2015 och sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den 

vanligaste sjukskrivningsorsaken (15). Utmattningssyndrom står för 66 procent av 

denna ökning. Av dessa 66 procent är 73 procent kvinnor (15). Begreppet 

utmattningssyndrom antogs av Socialstyrelsen 2005 (16), och har följande medicinska 

kriterier att uppfylla: koncentrationssvårigheter eller minnesstörning, påtagligt nedsatt 

förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress, känslomässig labilitet eller 

irritabilitet, sömnstörning, påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet. Minst fyra av 

symtomen skall vara uppfyllda under varje dag i minst två veckors tid för att diagnosen 

ska kunna ställas (16).  

Det är vetenskapligt styrkt att det finns ett samband mellan arbetsrelaterad stress och 

psykisk ohälsa (13). Enligt en rapport från Socialstyrelsen 2003 (13) finns ingen samsyn 

om hur utmattningssyndrom skall utredas, diagnostiseras, behandlas eller rehabiliteras. 

Tillräcklig forskning inom området och vetenskaplig evidens finns ännu inte. I samma 

rapport (13) drar man slutsatsen att ”Kliniska erfarenheter talar för att rådgivning om 

livsstil, och samordnade rehabiliteringsinsatser som inkluderar arbetsträning under 

anpassade former, gärna under deltidssjukskrivning, är av värde.” (13, sidan 11) 

År 2018 gjorde Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (17) en 

litteratursökning utifrån frågan om vilken evidens för arbetslivsinriktade insatser som 

finns och vilken effekt dessa har på återgång i arbete hos personer sjukskrivna på grund 

av utmattningssyndrom?  Man kom fram till att av de 5033 artiklar som granskades var 

det endast två som kunde svara på frågan med de inklusionskriterier som specificerats. I 

dessa två studier undersöktes om psykoterapi i kombination med arbetsplatskontakt 

ökade möjligheterna att återgå till arbete. SBU menade att de arbetsinriktade delarna i 

studierna var begränsade och bristfälliga och dessutom innehöll dessa även andra 

insatser, varför det inte gick att dra några slutsatser vilka interventioner som hade 

effekt. I själva sakfrågan tar SBU ingen ställning utan bedömde endast studiernas kvalité.  

 

Forskare på Institutet för Stressmedicin (ISM) har gjort en uppföljning på patienter som 

behandlades för utmattning på ISM:s egen mottagning mellan åren 2005–2016. Arbetet 

är pågående och ännu inte publicerats, men innehållet diskuterades i tidskriften Sunt 



Arbetsliv (18). Enligt forskarna har det inte har framkommit att någon specifik 

behandlingsmetod som förbättrar möjligheterna och gör skillnad för patientens 

återhämtning, det vill säga att bli så pass frisk att man åter kan komma ut i arbetslivet i 

någon form. Slutsatsen är att det är själva tiden som gör skillnad för återhämtning, inte 

någon behandling (18). Ur Läkartidningen från 2011 beskrivs att det inte finns evidens 

för någon behandlingsmetod skulle fungera vid utmattningssyndrom (19). Det finns 

positiva resultat i begränsad omfattning när det gäller individbehandling gällande 

återgång i arbete, men den kognitiva beteendeterapi (KBT) som man refererar till med 

syfte att kunna hantera stress har inte visat ha någon effekt i jämförelse med 

kontrollgrupperna som användes i studierna (20–24). 

 

I Du-rapporten 2012 (Depression och utmattning i människovårdande yrken) (12) kom 

man fram till att tre komponenter ansågs viktiga i behandlingen, nämligen gruppsamtal 

tillsammans med andra patienter i samma situation, hjälp med professionell 

arbetslivsinriktad rehabilitering, och träning i stressreduktion.  Vidare menade man att 

det har ett definitivt intresse att arbetslivsinriktad rehabilitering tycks ha den mest 

positiva effekten, antingen den varit enda behandling eller getts tillsammans med andra 

behandlingar. Grön rehab är en typ av rehabiliterande insatser för människor med 

stressrelaterad ohälsa och att dess insatser har effekt för personer med 

utmattningssyndrom finns beskrivet i en rapport (25) där det visades att symtomen för 

utmattning minskade. Detta liksom förflyttning från vanlig sjukpenning till 

rehabiliteringsersättning hade observerats vilket kan översättas med att man har 

kommit ut i arbetsträning. Det observerades också att välbefinnandet ökade samt att 

vårdutnyttjandet minskade. Eftersom kontrollgruppen befann sig i ett annat stadie i sin 

rehabiliteringsfas, gick grupperna inte att jämföra fullt ut (25). Således finns forskning 

inom området men ej tillräcklig för att fastställa att någon specifik behandlingsmetod 

skulle vara bättre än någon annan. Det man kan se i studierna är att tät kontakt med sin 

arbetsplats och att en arbetsrehabilitering som kommer relativt tidigt i 

återhämtningsprocessen är gynnsamt (12,18,25). 

 

På en psykiatrisk specialistmottagning i Västsverige bedrivs behandling för diagnosgruppen 

Utmattningssyndrom. Upptagningsområdet är hela Västra Götalandsregionen och ca 200 

patienter finns inskrivna på mottagningen. Det basbehandlingsprogram som erbjuds sträcker 

sig över ett år, där patienter har kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog samt 

rehabkoordinator. Målet för behandlingen är att åter komma ut i arbete. Det visade sig att 

patienter som närmade sig slutet av behandlingsprogrammet och var medicinskt 

färdigbehandlade ännu inte hade kommit upp i en aktivitetsnivå på tio timmar i veckan, vilket 

är kravet för arbetsträning i Försäkringskassans regi (26). Ett gap i behandlingens flöde 

identifierades och medel fanns att ansöka för att bedriva det som kom att kallas FörRehab-

projektet (FR-projektet) där patienten under tre månader skulle komma till ett hunddagis som 

efterfrågats, och där mottagningen hade fortsatt ansvar för patienterna. Syftet med projektet 

var att arbetsplatsen skulle bidra till ökad aktivitetsförmåga hos patienterna för att möjliggöra 

arbetsträning i Försäkringskassans regi. 

 



Det finns i dagsläget bristande evidens på vilka behandlingsmetoder som skulle fungera för att 

behandla aktivitetsbegränsningar och i förlängningen rehabiliteras till att återgå i arbete. 

Forskning har bedrivits på olika håll men enligt SBU (17) har inga säkerställda studier kunnat 

visa på klara resultat. Dock finns studier inom arbetsrehabilitering (27,28) som visar att 

patienter med tro och engagemang samt tillit till sina förmågor att återgå till arbete har större 

möjligheter att nå sitt mål än de som upplever motsatsen. Patienter som upplever att de har 

kontroll över sin rehabilitering och ett utvecklat självomhändertagande, har ökade möjligheter 

till den återhämtning som krävs för att återgå till arbete (27,28). Upplevelserna patienterna har 

omkring sin arbetsrehabilitering är således viktiga för vilken effekt återhämtningen kommer 

att få. 

 

Denna studie har riktat in sig på deltagarnas egna upplevelser av ett behandlingsprogram där 

man utvärderar förberedande arbetsträning som ett led att åter komma ut i arbete. Det 

förväntade resultatet är att deltagarna med sina upplevelser kan belysa vad som var viktigt för 

dem under den förberedande arbetsträningen. Att lyssna, ta tillvara, se vilka perspektiv som 

fångas in, beskriva det som kan ge information och därmed fylla någon del av kunskapsgapet 

beträffande arbetsåtergång vid utmattningssyndrom. 

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka upplevelser av förberedande arbetsträning för personer 

med utmattningssyndrom.  

Metod  

Metodval 

Till grund för föreliggande studie användes en kvalitativ induktiv ansats (29), med 

semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, vilket innebar att författaren till studien 

först ställde bakgrundsfrågor för att sedan koncentrera intervjun på fyra fördefinierade frågor 

om de upplevelser deltagarna fått under FR-projektet (bilaga 1).  Flera av frågorna föranledde 

ytterligare frågor av öppen karaktär under intervjuns gång (30). Syftet med studien var att få 

fram målade och djupare berättelser från deltagarnas upplevelser av att delta i FR-projektet. 

Metodvalet möjliggjorde för deltagarna att så utförligt som möjligt berätta om sina 

upplevelser av att deltaga i FR-projektet, och på så sätt öppna upp för nya infallsvinklar och 

perspektiv som upplevts och erfarits (30).  

  

Behandlingsprogrammet på Psykiatrisk Mottagning Utmattningssyndrom. 

Det behandlingsprogram som används på mottagningen har utarbetats av ett team bestående 

av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, psykologer och rehabkoordinatorer. Den första 

delen om 37 veckor bedrivs i grupp om 8 patienter som träffas en gång per vecka à 2 timmar. 

De första 15 veckor hålls med fysioterapeuter, sedan arbetsterapi 15 veckor och därefter 

Förberedelse Inför Arbetslivet (FIA) 7 veckor som hålls av rehabkoordinatorer. 

Psykologinsatser sker parallellt med fysioterapi och arbetsterapi med 6 tillfällen. Efter de 

initiala 37 veckorna blir behandlingen individuell och insatser ges med fokus på 

arbetsrehabilitering.  

 



Efter denna grundläggande behandlingsinsats kommer deltagarna till FR-Projektet där 

patienten i en tillåtande miljö får möjlighet att öva sig i att använda den kunskap hen erhållit 

från mottagningen. Upplägget baseras på att i aktivitet få träna på att omsätta kunskapen i 

praktiken och öva in nya kroppsminnen och mer hållbara förhållningsätt genom aktivitet. 

Genom regelbunden uppföljning av behandlare och handledare, både individuellt och i grupp, 

får patienten möjlighet att reflektera över sina aktivitetsmönster och handledning i hur hen 

därefter skall gå vidare i sin utveckling mot att till slut kunna återgå i arbete eller studier. 

Föreliggande studie är gjord som en del av detta projekt.  

 

Urval 

Författaren till föreliggande studie vände sig till de fem patienter som inkluderades i FR-

projektet. Exkluderingskriterier förekom ej eftersom alla som deltagit i projektet bjöds in att 

deltaga. De blev initialt tillfrågade om att delta i projektet av de rehabkoordinatorer på 

mottagningen som uppskattade att de befann sig i den fas där förberedande arbetsträning var 

aktuellt. Tiden för FR-projektet beräknades till tre månader och de anslag som beviljats försåg 

projektet med en handledare endast under denna tid. Även platser på arbetsplatsen utanför 

mottagningen var begränsade och de kunde inte ta emot fler deltagare under den aktuella 

tidsperioden beräknad för FR-projektet. Rehabkoordinatorer på mottagningen valde ut de 

patienter som befann sig i den process som uppfattades som lämpliga för projektet.  

Författaren som under behandling varit en del av det beslutande teamet var ej involverad i 

urvalet.  

 

En av patienterna valde att inte delta i intervjustudien av okänd anledning. Underlaget byggs 

således på fyra intervjuer av de fem möjliga av de som deltog i FR-projektet. Samtliga 

deltagare var kvinnor mellan ca 35–55 år, två hade anställning och två var arbetslösa. Tre av 

deltagarna hade familj och barn och en person var singel utan barn.  Alla har deltagit i 

mottagningens behandlingsprogram som har pågått i cirka 18–24 månader.  

 

 

Procedur  

Inför FR-projektet fick de fem patienter som skulle delta ett informationsmöte med muntlig 

information av författarna till föreliggande studie om att två studier om FR-projektet skulle 

ske och att intervjuer skulle äga rum. Information gavs även att det är frivilligt att delta i 

studien, samt att skriftlig information, inklusive information om samtycke, kommer att 

komma per post eller mail efter det att projektet har avslutats. Ett brev med en beskrivning av 

FR-projektet skickades till verksamhetschefen för mottagningen och returnerades med en 

påskrift. Patienterna kontaktades per brev eller mail med information om studierna efter avslut 

på projektet. Därefter bokades tid för intervjutillfällena via sms. Deltagare gav sitt samtycke 

till studien genom påskrift innan intervjuerna påbörjades. 

 

Datainsamling 

Underlaget till föreliggande studie utgjordes av semistrukturerade intervjuer med fyra 

deltagare, alla kvinnor som genomgått FR- projektet på specialistmottagningen.  Intervjuare 

var författaren samt ytterligare en arbetskollega som skriver sin C-uppsats ur ett 

beteendevetenskapligt perspektiv. Båda författarna har anställning på specialistmottagningen. 



Varje deltagare intervjuades vid ett tillfälle. Intervjuerna varade mellan en till en och en halv 

timma. Intervjuerna ägde rum på mottagningen i lugna samtalsrum där deltagarna tidigare 

erhållit behandling, då det bedömdes varar mer gynnsamt för patienterna att träffas i en bekant 

miljö. Bakgrundsfrågorna tog upp patientens sociala situation, nätverk, boende och 

anställningsförhållanden (se bilaga 1).  

 

Båda författarna deltog vid varje intervju och båda var aktiva med att ställa frågor till 

patienten. Varje intervju inleddes med att fylla i ett samtycke samt att författarna åter 

informerade om syftet med intervjun samt hur den skulle gå till. Patienterna ombads att vara 

så ärliga som möjligt, att både ta upp positiva och negativa upplevelser av FR-projektet. De 

initiala bakgrundsfrågorna försöktes att hållas så kort som möjligt för att ge tid åt syftet med 

intervjun. Intervjuerna ljudinspelades med författarnas mobiltelefoner. Intervjuerna 

transkriberades därefter ordagrant av båda författarna så nära intervjutillfället som möjligt, 

oftast inom några dagar. Transkriberingen utfördes av båda intervjuare och därefter skildes 

vårt samarbete åt eftersom vi skriver ur olika perspektiv. Ljudfilerna överfördes sedan till ett 

USB-minne för att arkiveras tillsammans med de skriftliga samtyckena på sektionen för Hälsa 

och rehabilitering på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i 10 år. 

 

Analys av data 

Vid analysen användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (31) för att 

undersöka deltagarnas upplevelser. Den transkriberade data lästes igenom för att få en 

helhetsbild över materialet och lära känna all data i form av text. Därefter söktes 

meningsbärande enheter som svarade mot syftet. De markerades med märkpenna och 

kopierades in i ett Excel-dokument. Varje intervju fick ett eget blad där texten kondenserades 

i meningsbärande enheter, därefter kodades data vilket innebar att data abstraherades så att 

kärnan i data framträder. Ur de skillnader och likheter som framträder kunde kategorier med 

liknande innehåll identifieras. Ur data blev det sedan möjligt att skapa underkategorier som 

svarar mot de framträdande kategorierna som utgör det tydliga innehållet.  Författaren till 

föreliggande studie har under arbetet återkommit vid upprepade tillfällen till materialet för att 

få en så övergripande bild som möjligt. Efterhand urskilde sig tre kategorier och sex 

underkategorier. För exempel se tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, kod, underkategorier. 

Deltagares upplevelser av medverkan i projekt av förberedande arbetsrehabilitering.   

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Ja första reaktionen var 

ju att jag borde stanna 

och göra det för det var 

min uppgift. Men å andra 

sidan så var det ju andra 

Första reaktionen 

var att jag borde 

stanna. Men å 

andra sidan fanns 

Jag 

slutförde 

inte min 

uppgift 
 

Träna på att 

sänka sina egna 

krav 

Upplevelser av 

nya 

förhållningssätt 



personer som ändå skulle 

vara kvar på 

eftermiddagen som 

faktiskt kunde göra det 

istället. 

andra som kunde 

göra det istället. 

 Ja och sen att jag också 

fick lov att backa när det 

blev för mycket och att 

det var okej. Och 

nånstans få den 

erfarenheten att man inte 

pushar tills det tar helt 

stopp, utan att det också 

kan vara så att man 

provar och får lov att ta 

ett steg tillbaka om det 

inte fungerar. 

 Jag fick lov att 

backa när det blev 

för mycket och 

det var ok. Få 

erfara att man kan 

prova och får ta 

ett steg tillbaka 

om det inte 

fungerar 

Jag fick 

lov att 

backa 

Tillåtande 

klimat 

Upplevelser av 

miljön 

Att någon väntar på 

en….det ger ju mervärde 

som människa… 

Ger mervärde att 

någon väntar på 

en 
 

Mervärde 

att bli 

väntad på 

Ökad känsla av 

egenvärde 

Upplevelse av 

meningsfullhet 

 

Etiska överväganden 

Deltagare erhöll information om studien först muntligt då alla i gruppen var samlade på 

samma plats inför uppstart av FR-projektet och sedan även skriftligen via brev från författare. 

Eftersom deltagarna har utmattningssyndrom kan det vid det muntliga tillfället finnas risk för 

svårigheter att uppfatta informationen och sedan även svårigheter att minnas den. För att 

säkerställa att deltagarna får den information som krävs skickades den också ut per brev 

och/eller mail. Författarna var noga med att både muntligen och per brev informera att 

deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att det skulle påverka 

dem personligen på något sätt. Författarna och deltagarna i FR-projektet har sedan tidigare en 

relation eftersom vi också är behandlare på mottagningen. Den risk som diskuterades var att 

deltagarna kunde känna sig manade att delta eftersom ett nej kunde uppfattas av någon att det 

kunde innebära sämre vård eller andra nackdelar för dem personligen, nu och/eller i 

framtiden. För att minska dessa risker inleddes varje intervju med att förklara syftet med 

studien och att det inte var några problem för författarna om svaren är negativa utan att det 

uppskattas att svaren blir så ärliga som möjligt och att deltagandet kunde avbrytas när som 

helst. I samband med denna information skrevs också samtyckestalongen under av deltagaren.  



Författaren av föreliggande studie hade haft två av de fyra deltagare som patienter i 

behandlingsgrupp en gång i veckan i ca 10 veckor och där lärt känna dem bättre än de övriga 

två deltagarna i studien. Detta kan innebära en risk för hur deltagaren berättar om sina 

upplevelser men också hur författaren ställer frågorna. Det uppfattades att alla fyra deltagare 

visade lojalitet och positivitet gentemot författarna och mottagningen och därför ville ställa 

upp och bidra eftersom de kunde se betydelsen av att studien utfördes. Därför kan de 

möjligtvis riskerat att gått över sina gränser för att genomföra intervjun energimässigt, både 

fysiskt och mentalt, och kanske mest de som författaren hade en närmare relation till.  

 

Risker med deltagares utmattningssyndrom och tillhörande bristande energi kan ha påverkat 

intervjusvaren negativt då deltagare efter en stund kanske inte orkar formulera sig eller tappar 

orden. För att minska på riskerna att deltagare skulle påverkas negativt sattes en gräns att 

intervjuerna ej skulle överskrida en timma, och en paus kunde tas när/om det behövdes.  

Inför studien var det av stor vikt att reflektera över nyttan kring studien samt vem som kan ha 

eventuell nytta av den (29). Denna studie gjordes för att kunna tydliggöra upplevelser av att 

delta i förberedande arbetsträning, FR-projekt, som pågick under tre månader. Resultatet kan 

ligga till grund för vidareutveckling av den arbetsrelaterade behandling/rehabilitering som 

äger rum på mottagningen där FR-projektet bedrivs. Denna studie är på så vis av relevans för 

såväl arbetsterapeuter som övrig personal på mottagningen men även för kommande 

patienter.  På så vis innebär nyttan med studien att verksamheten, med hjälp av det resultat 

som framkommit, kan vidareutveckla behandlingsprogrammet, vilket gynnar både kommande 

deltagare men även samhället i stort, genom att deltagarna kan ges ökade chanser till återgång 

i arbete. Nyttan av att undersöka deltagarnas upplevelser ansågs överväga eventuella risker 

med studien. Konfidentialitet har uppnåtts genom att den insamlade data inte går att koppla 

ihop med en specifik plats eller person samt att ljudfilerna efter slutförd studie arkiverats 

tillsammans med de skriftliga samtyckena på sektionen för Hälsa och rehabilitering på 

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i 10 år.  

  

Resultat   
Efter bearbetning ur den data som analyserats framträdde tre kategorier med tillhörande 

underkategorier som belyser deltagarnas upplevelse av att delta i FR-projektet. Följande tre 

kategorier framkom: Upplevelser av nya förhållningssätt, Upplevelser av miljö, Upplevelser 

av meningsfullhet. 



 

 

 

Figur 1 Kategorier med dess underkategorier ur FR-projektets data. Deltagares upplevelser 

av medverkan i projekt av förberedande arbetsträning.    

 

Upplevelser av nya förhållningssätt 

Kategorin upplevelser av nya förhållningssätt handlar om de upplevelser deltagarna har från 

situationer som uppstod vid interaktion med övriga på arbetsplatsen eller med sitt eget jag. 

Två olika underkategorier framträdde; Tillämpning av erhållen kunskap och Träna på att 

sänka sina egna krav 

 

Tillämpning av erhållen kunskap 
Det framkom att deltagarna upplevde att arbetsplatsen gav dem möjlighet att ställas inför 

olika situationer där de kunde ges chans att tillämpa den kunskap som de fått med sig från 

behandlingsprogrammet. Genom situationer som kunde liknas vid en vanlig arbetssituation 

fick de möjlighet att kunna erfara situationer som lärts ut under behandlingen innan projektet 

och kunna erfara dem i projektet. Deltagarna vittnar om upplevelser där de kunde känna igen 

tidigare förmedlad kunskap, omsätta de teorier och verktyg som hade berörts till att använda i 

reella situationer. Att reflektera över olika situationer och hur det kunde påverka den egna 

personen framkom som en ny typ av upplevelse.  

 

“Hur vi skulle hålla tillbaka. Vi fick nycklar av behandlaren och nycklar av 

varandra om hur vi skulle bevara oss själva” 

 

Upplevelser av 
miljö 

Fysisk miljö 

Tillåtande 
klimat 

Gruppsammanh
ang

Upplevelser av 
meningsfullhet

Ökad känsla av 
sammanhang

Ökad känsla av 
egenvärde

Upplevelser av 
nya 

förhållningssätt 

Tillämpning av 
erhållen kunskap

Träna på att sänka 
sina egna krav



Träna på att sänka sina egna krav 

Det framkom att deltagarna upplevde att det gavs tillfällen då de fick chans att träna på sina 

egna beteendemönster som de medvetandegjort under behandlingsprogrammet. Detta kunde 

handla om att träna på att bryta ett tidigare ogynnsamt invant beteende eller att hantera 

stressfulla situationer. De upplevde att arbetsplatsen även gav tillfälle att träna på de krav och 

förväntningar som finns i den roll de har på den egna arbetsplatsen. Genom interaktion på 

arbetsplatsen fick de möjlighet att öva på att begränsa arbetsbelastningen, att kunna säga ifrån 

när en situation inte kändes bra eller när det lades för stort ansvar på en. Arbetsplatsen 

upplevdes som en plats som möjliggjorde träning i gränssättning gentemot såväl andra som 

sig själv, att exempelvis få träna på att säga nej, vilket var en viktig del för deltagarna. 

 

“Ja att delegera och kunna lämna ifrån sig och att inte känna att det var ett 

nederlag att inte alltid hinna med.” 

 

Upplevelser av miljön 

Kategorin upplevelser av miljö handlar om hur olika aspekter av miljön påverkade deltagarnas 

upplevelser av arbetsplatsen. Tre underkategorier utkristalliserades; Fysisk miljö, Tillåtande 

klimat och Gruppsammanhang. Här handlar det om de upplevda förutsättningar i miljön de 

befann sig i som anses bidra till förändring och utveckling.  

 

Fysisk Miljö 
Den fysiska miljön upplevde deltagarna gav goda förutsättningar för att dels kunna trivas på 

sin arbetsplats men den upplevdes även ge ökad effekt på deras mående då dagliga 

promenader med hundarna och deras behov av rastning gav en ökad rutin av fysisk aktivitet 

både på arbetsplatsen men även efteråt i den egna vardagen. Deltagarna upplevde att det 

natursköna läget samt hundarna i sig gav återhämtning och energi samt möjligheten att rikta 

fokus på annat än på sig själv.  

 

"En fantastisk miljö att gå ut och gå i. Det var så vackert där borta. Så 

promenaderna ville ju man knappt att de skulle ta slut.  Så det har också en stor 

betydelse i återhämtningen" 

 

Tillåtande klimat 
Det fanns en upplevelse av att arbetsplatsen innehöll ett tillåtande klimat, utan att för den 

skull vara anpassad. Arbetsplatsens upplevdes som en plats där de fick möjlighet att göra 

misstag, få lov att öva på sina nya strategier utan att riskera skuld- eller skamkänslor. Det 

fanns även upplevelser av att bli accepterad som den man är, med förståelse för allas olika 

problematik och förmågor att ta sig an arbetet. Detta innebar en större chans i att våga prova 

nya förhållningssätt, lära sig nya beteendemönster och att acceptera sig själv. Flera faktorer 

påverkade deltagarnas upplevelse gällande att det fanns ett tillåtande klimat på arbetsplatsen. 

Dels handlade det om att de visste att arbetsplatsen ställde låga eller inga krav på prestation 

men det visade sig även att handledarens bemötande var en viktig faktor för den upplevda 



känslan av ett tillåtande klimat. Handledarens bemötande gjorde att deltagarna upplevde att de 

fick lov att träna på de strategier var och en behövde. Bemötandet upplevdes inte alltid som 

positivt initialt, och de situationer som upplevdes som negativa kunde med hjälp av 

behandlare användas i ett lärande syfte och således belysa situationer som i slutändan 

upplevdes som värdefulla. Att successivt ges möjlighet att trappa upp antalet timmar på 

arbetsplatsen bidrog även till en upplevd känsla av de befanns sig i ett tillåtande klimat.  

 

“… inte något ifrågasättande eller skuldbeläggande från hennes sida. Extremt 

tydlig med att det är okej och det var väldigt skönt”. 

 

Gruppsammanhang 
Resultatet visar att gruppen var av stor betydelse för upplevelsen av att kunna träna på nya 

strategier. De regelbundna sammankomsterna gav dem möjlighet till att dela erfarenheter och 

lära av varandra i att komma vidare i rehabiliteringsprocessen med olika insikter och kunskap. 

Gruppen upplevdes även ge en känsla av samhörighet, inspiration, trygghet samt möjlighet till 

igenkänning. Det visade sig att genom samtal och samverkan i gruppen kunde deltagarna 

hjälpa varandra att identifiera olika beteendemönster som senare kunde appliceras på den 

egna arbetsplatsen. Det framkom även en annan uppfattning om att deltaga i 

gruppsammanhang som handlade om att känna sig utlämnad, vilket ledde till att en mer 

återhållsam roll intogs. 

 

                             ”…i grupp så behöver jag lång tid på mig… jag behöver nästan känna dem  

                               jag är med…för att kunna prata, och även då kan jag tycka att det är  

                              jobbigt att prata…” 

 

 

Upplevelser av meningsfullhet 

Kategorin upplevelser av meningsfullhet handlar om vad projektet och arbetsplatsen hade för 

betydelse ur ett identitets- och meningsskapande perspektiv. Denna kategori delade upp sig i 

två delar som handlar om att åter känna engagemang och vara inkluderad och en del av ett 

sammanhang.  

 

Ökad känsla av sammanhang 

Att delta i projektet skapade en känsla av att ingå i ett sammanhang, vilket framkom som en 

av de viktigare aspekterna. Det gav även en upplevelse av att åter få en roll och en ökad 

känsla av delaktighet. Med känslan av samhörighet och sammanhang kom också upplevelser 

av lust till att fortsätta sin process mot återhämtning.  

 

                           ”…jag kan ju bli trött av sociala sammanhang … samtidigt är det ju något                    

                                som jag behöver…. mådde ändå bättre… psykiskt…” 

 



Ökad känsla av egenvärde 

Genom deltagandet i projektet ökade känslan av egenvärde. Det fanns en upplevelse av att få 

ett större mervärde som människa vid vetskapen om att andra väntar på en. Att få vara med 

och bidra och att ha ett syfte var även en viktig aspekt för en ökad känsla av egenvärde. 

 

“att någon väntar på en, det ger ju mervärde som människa… kan man uttrycka 

det så?” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Att använda en kvalitativ induktiv ansats möjliggjorde för författaren till föreliggande studie 

att på ett bra sätt fånga patienterna upplevelser som deltog i FR-projekt och på så sätt kunna 

göra en djupgående analys av den tilldelade empirin med hjälp av analysprocessen enligt 

Graneheim och Lundman (31). Den kvalitativa metodansatsen används för att fånga personers 

erfarenheter vilket gjorde att datainsamlingen upplevdes få en tillräcklig bredd trots få 

deltagare i intervjustudien (31). Att intervjustudien var av semistrukturerad karaktär kan även 

vara en bidragande faktor till att bredd i datainsamlingen uppnåddes, då den semistrukturerade 

intervjustudien gav utrymme att ställa ej förutbestämda följdfrågor (29). Då syftet med 

föreliggande studie var att fånga deltagarnas erfarna upplevelser från att delta i FR-projektet 

anses den kvalitativa metodansatsen vara en väl tillämpbar metod.  

 

Författaren till föreliggande studie har en utförlig förförståelse för patientgruppen på grund av 

dagligt arbete med patienter med denna diagnos. Det faktum att det fanns såväl en god 

förförståelse till patientgruppen samt en tidigare arbetsterapeutisk allians mellan författaren 

och två av de fyra deltagarna som deltog i studien, kan ha påverkat resultatet på flera sätt. 

Enligt Graneheim och Lundman (31) finns ett utrymme för en tolkande nivå när forskaren har 

en delaktighet och kan vara en medskapare av texten. I detta fall finns det utrymme för en 

sådan hypotes eftersom författaren till föreliggande studie var väl insatt i det ämne som 

hanterades i intervjuerna vilket möjliggjorde för författaren att kunna bekräfta patienterna i 

deras berättelser. Författarens delaktighet och tidigare välkända samspel mellan författare och 

deltagare kan antas ha möjliggjort en öppen atmosfär vid intervjutillfällena vilket vidare kan 

ha gynnat trovärdigheten. Således kan resultatet ej ses som oberoende av forskarens 

delaktighet, men i det här fallet gynnat trovärdigheten. Det finns också beskrivet i Graneheim 

och Lundman (31) att vissa forskare menar att vi bör utnyttja vår förförståelse för att ge en 

djupare mening till processen och på så sätt öppna upp för ny kunskap. Det finns å andra 

sidan flera risker med författarens förförståelse kring ämnet. Dels kan framställningen av den 

intervjuguide som legat till grund för intervjuerna ha påverkats av förförståelsen och det finns 

även en risk att den insamlade data i efterhand har tolkats utifrån en arbetsterapeutisk 

synvinkel. För att kompensera för att frågorna kunde ha ett för snävt perspektiv, 

kompletterades detta med öppna frågor. Graneheim och Lundman (31) för fram svårigheten 

att vara fullständigt objektiv och kunna se bortom den egna förförståelsen då det kan vara 

svårt att vara fullt medveten om den egna subjektiviteten. Inför en analys är det därför av stor 



vikt att vara medveten om att den egna förförståelsen kan ha påverkat resultatet på ett eller 

annat sätt. 

 

En annan risk med att författaren till föreliggande studie har en tidigare arbetsterapeutisk 

allians med två av de fyra intervjudeltagarna i gruppbehandling under en tidsperiod på ca 10 

veckor innebär att författaren kände några av deltagarna mer än de andra vilket kan ha 

påverkat hur de uppfattade intervjutillfället på olika sätt. Både positivt men även på ett 

negativt sätt. Positivt eftersom författaren kände deltagaren och dennes utveckling och 

progress i behandlingen i arbetsterapi/aktivitetsbalans och därmed hade en bättre förståelse för 

var deltagaren befann sig i sin behandlingsprocess. Negativt eftersom det möjligtvis fanns en 

förväntan av progress som författaren uppfattade men som kanske inte upplevdes av 

deltagaren. Ytterligare en risk finns i att intervjudeltagarna kan ha känt sig manade att svara 

på ett sådant sätt som förmodats vara önskvärt av författaren. För att minska riskerna för 

sådant förfarande inleddes varje intervju med information om studien och att det var önskvärt 

att intervjudeltagarna kunde svara så öppet och ärligt som möjligt på frågorna. Författaren 

tydliggjorde att det inte var några problem med att uppge negativa upplevelser av FR-

projektet då detta tillför en mer nyanserad och önskvärd bild av deras upplevelser, vilket 

hörsammades av deltagare som återgav även negativa upplevelser. Dessutom försökte 

författarna motverka att den allians som fanns mellan deltagare och författade motverkades 

genom att den andra intervjuaren tog över vi de tillfällena. 

 

Graneheim och Lundman (31) lyfter fram vikten av tillförlitlighet i forskningsprocessen. En 

studies tillförlitlighet beror på om samma resultat kan ges vid ett annat tillfälle av någon 

annan forskare. En studies tillförlitlighet kan ifrågasättas om annan data framkommer 

beroende på vem som intervjuat. Den arbetsterapeutiska allians som fanns mellan författaren 

och deltagaren kan på så vis ha påverkat studiens tillförlitlighet negativt.  

 

Författarna ville initialt att intervjuerna skulle ske på en oberoende plats för att miljön skulle 

vara så lite präglad av tidigare behandlingar på mottagningen som möjligt. Dock utfördes 

intervjuerna på mottagningen då detta var ett uttalat önskemål från deltagarna, då de upplevde 

att en ny miljö skulle ha varit för energikrävande för dem och påverkat deras kognition 

negativt och därmed föranlett svårigheter i att orka svara på samtliga frågor. 

Intervjudeltagarna upplevdes av författaren som avslappnade och benägna till att dela med sig 

av sina tankar, känslor och erfarenheter av att delta i FR-projektet. Detta kan just bero på att 

deltagarna befann sig i en, för dem, bekant miljö med en bekant behandlare vilket uppfattades 

som gynnsamt. Således ökades förutsättningarna för tillförlitlighet eftersom 

intervjusituationen var så gynnsam som möjligt utefter deltagarnas önskemål. 

 

Under intervjuerna var båda författarna närvarande vilket kan ha bidragit till en två-mot-en 

situation och således finns risken att patienterna kan ha känt sig påverkade av den 

anledningen. Danielson (29) framför just svårigheten i att en maktposition kan uppstå mellan 

intervjuperson och intervjuare.  

 

Provintervjuer gjordes med kollegor men det förberedde oss inte för den erfarenheten att 

patienten har andra förutsättningar samt ett annat perspektiv. I efterhand ser vi att en 



provintervju varit önskvärd med en patient dock fanns inte utrymme med någon av dessa 

patienter eftersom alla var menade att ingå i studien. Det vill säga att vi hade inget underlag 

att välja emellan utan det var förutbestämt vilka som var föremål att ingå i studien. 

Giltigheten påverkas också av att alla patienterna i studien var kvinnor. Enligt Graneheim och 

Lundman (31) syftar innehållsanalysen till att beskriva variationer av erfarenheter, och då kan 

variation av utsagor baserat på  kön och ålder vara möjliga. I studien var detta svårt att 

uppfylla eftersom 75–80 % av mottagningens patienter är kvinnor vilket också stämmer väl 

överens med könsfördelningen i utmattningssyndrom utifrån forskningsstudier (12,18). Likväl 

anses giltighet föreligga eftersom det speglar samhällets fördelning mellan könen samt att 

åldersspannet ligger inom ramarna för vad som är gängse för populationen av personer med 

utmattningssyndrom. Dock minskas giltigheten eftersom urvalet var begränsat till fem 

personer vilket minskar möjligheter till variation. Författaren hade inte möjlighet att påverka 

vare sig variation eller spridning av målgruppen. De fem personer med utmattningssyndrom 

var de deltagare som deltog i FR-Projektet och fyra av dessa valde att ingå i studien.  

Giltigheten kan också ha påverkats av att urvalet av deltagare till FR-projektet kan ha gjorts ur 

ett perspektiv att dessa fem patienter ansågs redo att deltaga utifrån deras progress i 

behandlingsprogrammet. Detta kan vara en orsak varför deltagarnas upplevelser är av 

mestadels positiv karaktär. Ett bredare urval av deltagare till studien skulle således vara 

önskvärt ut ett giltlighetsperspektiv, där spridningen kan ha givit fler upplevelser av annan 

karaktär. 

 

Den kollega från mottagningen som författaren utförde intervjuerna tillsammans med, skrev 

sin uppsats ur ett sociologiskt perspektiv. Intervjuer samt transkribering utfördes tillsammans, 

vilket kan anses öka tillförlitligheten i datainsamlingen, sedan skiljdes respektive arbete åt. 

Det hade varit mer fördelaktigt att ha en medförfattare under analysprocessen då diskussioner 

kring den insamlade data kunde ske på ett mer utförligt och varierat sätt, vilket hade ökat 

tillförlitligheten ytterligare. För att kompensera för denna situation har författaren genom 

återkommande växling mellan meningsbärande enheter och kodning införskaffat sig en 

överblick och har under arbetets gång diskuterat med handledaren om kodningens validitet.    

Författaren anser att det finns möjligheter till överförbarhet till liknande patientsituationer 

eftersom det i mångt och mycket handlar om ett bemötande av människor i en svår situation 

samt att tiden för rehabilitering är av stor betydelse. Beskrivningen av studiens utförande 

ligger till grund för ett sådant verkställande där urval, datainsamling, analys samt kontext 

finns beskrivet.  

 

 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på betydelsen av känslan av mening, att få vara en del i ett sammanhang och 

få en betydelse i vardagen. Behandlarna och handledarens guidning i att arbetsuppgifterna 

skulle vara hanterbara samt begripliga utgjorde de viktiga grundstenarna i ett salutogent 

förhållningssätt och skapandet av ett positivt sätt att se problemlösning (32,33).  Wilcock och 



Hocking beskriver liknande att om en person skall uppnå god livskvalité är det viktigt att 

denne känner mening, syfte och kontroll över sin situation (10). För att en person skall 

uppleva välmående och en god livskvalitet så är det viktigt att denne känner kontroll, mening 

och syfte i det som hon eller han gör. Valmöjligheter och kontroll är viktiga aspekter för att 

kunna vända en negativ hälsotrend och psykisk ohälsa (10). Patienter som har en tro på att 

kunna återvända till ett arbetsliv och få en fungerande vardag med aktivitetsbalans har långt 

större möjligheter att nå denna riktning, än de som befinner sig i motsatsläget där man har 

begränsat hopp om sin framtid och ser endast hinder. Om detta finns forskning där man 

visserligen studerat fysiska åkommor men resultatet anses överförbart (27,28). Att ge 

patienter möjligheter att bli huvudpersonen i sitt liv och stärka patientens förmåga att se till 

sina möjligheter genom sin egen tro och förväntan på att kunna återhämta sig och återvända 

till arbetslivet har visat sig ge resultat i återgång till arbete (27,28). 

 

Genom aktivitet på arbetsplatsen fick patienterna möjlighet att prova den kunskap som 

tilldelats under behandlingen på mottagningen, det vill säga teorier om förhållningssätt i 

aktivitet (2,6) samt Compassionteorin (34). Detta kunde vara en helt ny upplevelse, att få 

reflektera över en situation som uppstår i aktivitet och sedan inse att det har en inverkan på 

dem som personer. Det kan tolkas som att de oftast har förhållit sig till andra personers 

föreställningar om hur de skall göra eller bete sig, utan att själva förstå att de inte själva är 

med i sitt eget beslutsfattande. Deltagare kunde genom gruppsamtal tillsammans med 

behandlaren få syn på dessa beteenden och kunde ifrågasätta dem för att påbörja en process 

mot förändring och således ett liv med bättre aktivitetsbalans (2,35)   

Patienter med utmattning har som regel höga krav på prestation hos sig själva. Genom 

aktivitet i arbetsliknande miljö fick deltagarna i FR-projektet prova att sänka sina krav och 

öva på att också kunna avbryta en aktivitet utan att den är färdig och låta någon annan 

färdigställa. Även att begränsa sitt ansvarstagande kunde vara stora utmaningar för deltagarna. 

Här fanns handledaren till hands som begränsade arbetsuppgifterna och ansvaret. Handledaren 

var med sin tydlighet ett redskap för deltagarna att inte ”ta över” och ”styra upp” som de 

kanske annars hade gjort. Det blev tydligt för deltagarna att endast göra de uppgifter som de 

tilldelats, att få öva att ge värde åt den aktivitet de tilldelats utan att känna att de ”måste” göra 

andra aktiviteter parallellt (6). 

De förändringsprocesser i aktiviteten som görandet och blivandet (2) innebar kan ha 

tydliggjorts för deltagarna på arbetsplatsen. Att i verklig mening få träna på att använda 

kunskap och förhållningssätt i aktivitet på arbetsplatsen, som patienterna tidigare fått med sig 

från behandlingsprogrammet, kan ha bidragit till en utveckling i aktivitet och därmed en 

grund för patienten att själv kunna utvecklas. Genom att få göra, kan detta bidra till att 

deltagarna få erfarenhet av att se att det fungerar och således vidare förstå för att till slut 

uppleva en utveckling. Genom att få använda sin förvärvade kunskap på aktiviteter på 

arbetsplatsen kan deltagarna ha fått en ökad chans till att förstå och se sin egen 

aktivitetsbalans (1,2,5,6, 35) samt vikten av att strukturen fungerar såväl på arbetsplatsen som 

i hemmet.  

Om miljöns inverkan på individen finns beskrivet i MOHO-modellen, teori och tillämpning 

(2). Vid nya miljömässiga förändringar kan detta sätta igång förändringsprocesser. Det är 



lättare att öva in nya mönster och vanor på en helt ny plats än att till exempel, öva in nya 

mönster på sin gamla arbetsplats. Genom att patienterna får öva nya mönster i ett helt nytt 

sammanhang antas det bli en fördel att sedan komma till sin tidigare arbetsplats eller en ny, 

bättre förberedda med användbara förhållningssätt och strategier. Att på detta sätt nyttja sin 

viljekraft och motivation på arbetsplatsen finns också beskrivet av Kielhofner som menar att 

man genom aktivitet organiserar nya mönster och rutiner (2). Vidare framkom att den fysiska 

platsen spelade roll för deltagarnas upplevelse av arbetsplatsen. Det företag som upplät sin 

verksamhet för att kunna genomföra FR-projektet ligger naturskönt med närhet till skog och 

sjö. Patienterna vittnade om att det hade stor betydelse för återhämtningen att kunna komma 

ut i naturen. Tidigare forskning visar på hur närheten till djur och natur, även så kallad Grön 

Rehab kan ha god effekt för människor med stressrelaterad ohälsa, avseende att ge ett ökat 

välbefinnande (25).  

 

Det framkom att behandlarens och handledarens förhållningssätt skapade en omfamnande och 

hållande miljö att våga, både öppna sig och att känna sig trygg på ett sätt som verkade vara 

främjande för rehabilitering och återhämtning. För behandlingen är det av yttersta vikt att det 

uppstår situationer för deltagarna där man ställs inför utmaningar som inte alltid var 

planerade. Detta var en stor fördel att kunna vara på en arbetsplats och således i en 

verklighetsnära miljö där oförutsedda saker alltid händer. Deltagarna får då möjligheter att 

öva på och prova att använda sina nyfunna förmågor. Situationer som uppstod kunde vara 

missförstånd mellan handledare och deltagare, deltagare som utsatte sig själva för situationer 

som blev ”lite väl utmanande”. Utan dessa utmaningar ansåg deltagarna att de inte hade fått 

syn på, till exempel sin egen gränssättning, tydlig kommunikation, våga uttala sina behov. I 

samtalsgruppen samlades deltagarna för att där kunna berätta och diskutera sina upplevelser 

och använda dem till sin fördel och utveckling än att se den som ”misslyckanden” och 

”missförstånd”. Hos handledaren fanns en medvetenhet att använda de situationer och 

utmaningar som uppstod för att befästa lärdomar som uppstod i aktivitet vilket gynnade syftet 

med FR-projektet. 

 

Det fanns en upplevelse av att få bli respekterad som person och en förståelse för den 

problematik var och en hade, samt en ödmjukhet inför det arbete som gjordes i den egna 

återhämtningsprocessen. Att inte känna sig ifrågasatt eller skuldbelagd visade sig vara en 

viktig del för upplevelsen av att våga och därmed öka chanserna till att utvecklas. Att 

respektera varje deltagare som en unik individ kan kopplas ihop med vad som kallas 

personcentrerad vård. I Sveriges kommuner och Landsting (32) beskrivs personcentrerad vård 

bland annat som att respektera och bekräfta personens egen upplevelse och att genom detta 

kunna möta personen där den är. Utifrån detta går sedan att arbeta utifrån personens egna 

tolkning mot att främja hälsa så som den enskilde personen upplever det. Personcentrerad 

vård har visat sig dels ha en positiv effekt avseende personers upplevda hälsa men även ha en 

positiv effekt på vårdtiden som reduceras (32).  Vidare finner man om personcentrerad vård 

inom arbetsterapi att synen på hela människan som unik med olika behov. Utveckling främjas 

av att få behoven tillgodosedda genom upplevelser om förmågor, bland annat i sociala 

relationer (33). 

 



Kliniska implikationer 
Den röda tråd som behandlingsprogrammet på mottagningen har för avsikt att ge, beskrivs av 

deltagarna i studien genom de begrepp och teorier samt förhållningssätt som använts på 

arbetsplatsen. Således kan antas att riktningen mottagningen har i sin aktivitetsbaserade 

behandling för personer med Utmattningssyndrom är verksam i sitt syfte att ge patienterna 

bättre förutsättningar och möjligheter att återvända till arbete. Att få möjlighet att se och 

uppleva den kunskap som implementeras direkt i aktivitet kan vara ett sätt att förmedla 

lärdom för den här gruppen av patienter som ofta påverkas av kognitiv svikt. Att testa nya 

strategier i verklig miljö, får möjlighet att prova nya roller och arbeta in nya minnen i sina 

aktivitetsmönster förefaller vara hjälpsamt för målgruppen. 

 

Det finns ett behov av att bedriva forskning inom detta område där olika behandlingsmetoder 

med syfte på arbetsrehabilitering kan ställas emot varandra eftersom det som granskats i 

studier verkar vara begränsat. Enligt den här studiens resultat kan det vara av vikt att fortsätta 

undersöka effekten av ett förrehabiliteringsprogram med fokus på att i reell miljö få öva på de 

strategier som visat sig vara gynnsamma för återgång i arbete. 

 

Vidare visar studien hur viktigt deltagarna beskriver det förhållningssätt behandlare och 

handledare förmedlar. Det vill säga att visa medmänsklighet, respekt och ett förhållningsätt 

som införlivar hopp och tro hos deltagarna att det är möjligt att återgå till arbete.  

 

Slutsats 
Resultatet av studien visar genom de upplevelser deltagarna beskriver, att 

förrehabilitering som bedrivs i en reell miljö, förefaller vara hjälpsam i en process mot 

återhämtning och steg i riktning mot att åter komma ut i arbete. Resultatet kan således vara 

gynnsamt för fortsatt vidareutveckling av förrehabilitering i verksamheter som behandlar 

patienter med Utmattningssyndrom.  
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Bilagor 

                                                                                                                        Bilaga 1 

 

•  Hur har behandlingsprogrammet på hunddagiset fungerat? 
 

• Hur har deltagandet i behandlingsprogrammet påverkat ditt vardagsliv? 
 

• Kan du beskriva på vilket sätt projektet har bidragit/inte bidragit till att närma sig 
arbetsmarknaden. 

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

 
 
 
 
 

Bakgrundsfrågor 
 

• Civilstånd, boende, minderåriga barn samt andra sociala förhållanden.   
 

• Hur lång tid har du varit sjukskriven i utmattningssyndrom? 
 

• Har du en anställning i botten eller är du arbetslös? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      Bilaga 2 

Till verksamhetschef på Psykiatrisk Mottagning Utmattningssyndrom 

“Utmattningssyndrom är ett växande problem i vårt samhälle där vår livsstil tenderar att 
innehålla fler och fler parallellprocesser som överbelastar vår hjärna som får mindre och 
mindre möjlighet att återhämta sig.  År av denna konstanta belastning både i och utanför 
arbetslivet samt ofta även av en arbetsam social situation kan resultera i en långvarig 
sjukskrivning i utmattningssyndrom. Att komma tillbaka till arbete efter en längre tids 
sjukskrivning är en utmaning för dessa utmattningspatienter” 
 
Det här är inledningen till bakgrunden i vår studie vi ämnar utföra under vårterminen 2019. 
Studien genomförs som en kandidatuppsats i arbetsterapi vid institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi vid Göteborgs Universitet. Min medförfattare Hanna Rathsman utför sin studie 
under beteendevetarprogrammet. 

I vårt arbete med personer med utmattningssyndrom har vi identifierat att patienten som 
medicinsk kan vara färdigbehandlade ändå inte har den aktivitetsförmåga som krävs för att 
kunna arbetsträna i Försäkringskassans regi, d.v.s. en aktivitetsförmåga på 10 timmar i 
veckan. Det projekt som har startats på mottagningen med syfte att de patienter som har en 
mindre aktivitetsförmåga men ändå vill komma ut för att arbetsträna, är vår målgrupp. I 
projektet får de möjligheter att öva på aktivitetsbalans och öka sin aktivitetsnivå. Det är av 
stort intresse att få möjlighet att utföra djupintervjuer med deltagarna i projektet. 

 Personerna i projektet tillfrågas då först och inga kontaktuppgifter lämnas ut till oss utan att 
patienten har godkänt detta. Personerna får sedan ett informationsbrev och ett 
samtyckesformulär gällande studien. Antalet intervjuer planeras till 5 stycken om max 60 
minuter vardera. Intervjuerna kommer att spelas in på ljudfil som sedan kommer att hanteras 
konfidentiellt och endast behöriga personer kommer att ha tillgång till dem. De arkiveras 
enligt sedvanlig rutin på institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska 
akademin på Göteborgs Universitet. Ingen enskild patient och inte heller själva verksamheten 
kommer att kunna identifieras i resultatet. Resultatet kommer att publicerad som ett 
examensarbete på kandidatnivå och vara tillgängligt från institutionen. För att personerna ska 
känna sig trygga och för att minska risken för någon typ av negativa konsekvenser i form av 
exempelvis upprörda känslor, önskar vi genomföra intervjuerna i en miljö som är känd och 
där det finns tillgång till legitimerade arbetsterapeuter som personen är bekant med (såvida 
inte personen uttryckligen önskar att intervjun sker på annan plats).Vi vore därför mycket 
tacksamma om vi fick möjlighet att genomföra intervjuerna och om Du vill ge tillstånd till 
berörda arbetsterapeuter på verksamheten att tillfråga patienter de tror kan vara lämpliga för 
studien och förmedla kontakter till oss. Om du ger ditt tillstånd till detta, vänligen 
underteckna den bifogade blanketten. 

Om Du har några frågor, vänligen kontakta oss. Nedan finner Du kontaktuppgifter till oss och 
vår handledare.       Med Vänliga Hälsningar, 

Leg Arbetsterapeut: Bodil Hultsbo                  Rehabkoordinator: Hanna Rathsman 

bodil.hultsbo@vgregion.se                                         hanna.rathsman@vgregion.se   

Handledare: Christina Andersson. Leg. Arbetsterapeut, Med dr 

christina.andersson@neuro.gu.se 

mailto:bodil.hultsbo@vgregion.se
mailto:hanna.rathsman@vgregion.se
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Bästa XXX 

Det projekt som du deltagit i där du i en förberedande arbetsträning på hunddagis fått träna 
upp din aktivitetsförmåga samt öva på aktivitetsbalans önska vi utföra en studie på. Det är 
intressant att få veta hur du upplever projektet och hur det har påverkat dig, positivt eller 
negativt. All information vi kan få är viktig så att vi kan utvärdera projektet. 

Vi kommer att intervjua er en och en och samtalet kommer att ta ca en timme och spelas in på 
ljudfil med ditt godkännande. Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 
endast behöriga personer kommer att ha tillgång till ljudfilerna, som kommer att förvaras 
inlåsta på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin 
(Göteborgs Universitet). I den färdiga rapporten kommer man inte att kunna härleda några 
uppgifter till en enskild individ. När examensarbetet är färdigt kommer det att finnas att tillgå 
via arbetsterapeutprogrammet på Göteborgs Universitet, som du kan kontakta om du vill ta 
del av det. 

Vi kan tyvärr inte erbjuda någon ersättning till Dig som deltar. Deltagandet är helt frivilligt 
och du kan avbryta till deltagande när som helst innan, under eller efter vårt samtal. Oavsett 
om Du väljer att delta eller inte kommer det inte att påverka varken pågående eller framtida 
vård/behandling. Vi kommer att kontakta dig per telefon inom 1-2 veckor efter att vi har 
skickat detta brev för att höra om du vill vara med i studien. Kontakta oss gärna om du undrar 
över någonting eller vill ha mer information! 

Leg. Arbetsterapeut:                                          Rehabkoordinator: 

Bodil Hultsbo                                                        Hanna Rathsman 

Tel: 076 940 26 39                                                Tel: 0725 386521 

E-post: bodil.hultsbo@vgregion.se                       E-post: hanna.rathsman@vgregion.s 
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Talong för informerat samtycke 
Härmed intygar jag att jag vill delta i intervjustudien ”Upplevelser av 
Arbetsförberedande Arbetsträning”. Jag deltar frivilligt och har blivit informerad om 
att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. 
  
Namn: 
Adress: 
 Telefonnummer 
 Underskrift                                                                 Ort, datum 
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