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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att belysa om och på vilket sätt som en grupp människor med 
diagnos utmattningssyndrom/utmattningsdepression har fått eller kommit i kontakt med studie- 
och yrkesvägledning strax innan och en bit in i sin sjukskrivningsperiod.  För att få svar på detta 
så genomfördes sex intervjuer som en kvalitativ studie. Slutsatserna av studien bygger på 
analysen av intervjuerna och på olika vägledningsteorier samt på tidigare forskning i de ämnen 
som anknyter till studien. Resultaten visar att studie- och yrkesvägledning inte var något som de 
här människorna kommit i kontakt med i samband med sin sjukskrivningsperiod. Vad de där 
emot påvisade var ett stort behov av just de kunskaper och verktyg som studie- och 
yrkesvägledare kan erbjuda. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledning i det här läget inte 
hade förhindrat en lång sjukskrivningsperiod, men väl kunnat mildra effekterna av den. Studie- 
och yrkesvägledning borde synliggöras mer och finnas som en naturlig del i ett förebyggande 
arbete i arbetslivet.  
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Abstract 

The purpose of this study is to elucidate whether and how a group of people diagnosed with 
fatigue syndrome/fatigue depression have been in contact with the career counselling just before 
and a few months into their sick leave period. In order to answer this, six interviews were 
conducted as a qualitative study. The conclusion of the study is based on the analysis of the 
interviews, various guidance theories and on previous research in the field. The results show 
that career counselling was not something that these people came into contact with during their 
sick leave period. Instead, the results point out that there was a great need for such knowledge 
and tools as the career counsellors can offer. Also, the study’s conclusion shows that career 
counselling in these specific circumstances would not have prevented a long period of sickness, 
but it would have mitigated the implication of the sick leave. We therefore believe that career 
counselling should be made more visible and appear as a natural part of a preventive measure at 
work. 
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Förord 

Vi har under arbetet med vår uppsats fått möjlighet att möta sex helt främmande människor. De 
har med stort mod ställt upp och berättat om en mycket känslig period i sina liv. Med stor 
öppenhjärtighet så har de gett oss författare många nya infallsvinklar på livet med sina starka 
upplevelser. 

Vi ser det som ett stort förtroende att ha fått förvalta våra respondenters berättelser och riktar 
därför ett varmt tack till dem, utan deras berättelser hade denna uppsats inte varit möjlig. 

Vi vill också ge vår handledare Paula Mählck ett hjärtevarmt tack för hennes stora engagemang 
och för att hon inspirerat och peppat oss då arbetet har gått trögt. Då problem uppstått så har 
Paulas kunnande och erfarenhet varit ovärderlig. 

Motala och Levide maj 2010 

Helena Beckman och Ann-Christine Karlsson 

 

En människa skjuter en skottkärra uppför en brant backe 

Kärran är tungt lastad 

Varje gång när hon kommer till det som hon trodde var backens topp ser hon en ny topp som 
hon måste över med sin kärra 

Kärran måste få fart uppåt hela tiden 

Stannar ekipaget kommer det att glida bakåt och dra människan med sig 

Ingen finns där som ser henne 

Ingen som kan eller vill hjälpa henne 

Välter kärran innebär det att människan misslyckas med det som hon åtagit sig 

Människan orkar inte ens överblicka konsekvenserna av ett sådant misslyckande 

Hon orkar inte tänka 

Hon orkar absolut ingenting utom att skjuta skottkärran framåt 

Det tar vartenda uns av hennes energi 

Hur skall det sluta? 

När ska det sluta? 

 

(Skottkärran av Harald Berg, När tillvaron bryter samman, 2009) 
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1. Inledning 

Under slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet inlämnades en rad motioner till Riksdagen. 
Syftet med flera av dem var att påtala den ohälsa och negativa stress och den alltmer tilltagande 
ökningen av utbrändhetsdiagnoser hos den svenska befolkningen. Stress har alltid funnits, men 
snabba förändringar ställer krav på människors anpassningsbarhet. Mindre resurser och stora 
organisationsförändringar inom både privat och offentlig sektor har hos många människor 
medfört en obalans mellan krav och förmåga. Krauklis och Schenström (2001) menar att 
människan mår bäst av en tillvaro som i stor utsträckning är förutsägbar och ger en känsla av 
trygghet. Psyket mår inte bra av alltför stor osäkerhet och förändring som ofta kan bli effekten 
av nedskärningar, omorganisationer, omplaceringar och ett ökat tempo inom arbetslivet. Sociala 
relationer bryts och man menar att människan är beroende av det sociala stöd som en 
arbetsgemenskap ofta innebär (ibid.).  

Professor Bengt Arnetz, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet 
talade i början av 2000-talet om att det behöver hittas nya modeller för hur människor ska leva i 
ett samhälle i snabb förändring. Han menade att fokus måste riktas mot de systemfel som bidrar 
till människors stress och sjukdomstillstånd. I ett förändrat synsätt menade Arnetz att det även 
handlar om att aktivt arbeta för bättre arbetsvillkor och skapa goda arbetsplatser och inflytande 
på det individuella och lokala planet1. Giddens (2007) pekar på den djupgående förvandling vårt 
samhälle har genomgått på senare tid och menar att de inrättningar och traditioner som finns i 
samhället inte längre passar eller till och med har tappat sina funktioner. De traditionella 
referensramar som tidigare har funnits inom till exempel arbetslivet har försvunnit. Individen 
tvingas att anpassa sig och leva på ett sätt som återspeglar de snabba förändringar som sker i 
samhället. Den omgivande större kontexten är något som människan utvecklas i och naturligtvis 
även påverkas av. Peavy (2007) menar att individens förmåga att påverka går förlorad i och med 
det moderna samhällets förändringstakt. Människan måste få möjlighet att hitta redskap för att 
kunna navigera i en komplex och nyckfull miljö.  

1.1 Val av problemområde  

De bakomliggande orsakerna till vad som leder fram till stress och psykisk ohälsa i arbetslivet 
beror sannolikt på en rad olika faktorer som i varierande grad samspelar med varandra. Det kan 
handla om förändringar i arbetslivet som opererar på; strukturell nivå, så som tillgången till 
arbete, ekonomiska konjunktursvängningar och så vidare; förändringar på institutionell nivå på 

                                                      
1 Sveriges Riksdag, motion 2000/01:A313  



 

 2

den aktuella arbetsplatsen; och förändringar på individnivå som relaterar till såväl den privata 
sfären som interpersonella relationer. I den här uppsatsen kommer vi framförallt att fokusera på 
samspelet mellan institutionen och individen så som den förstås och upplevs av den enskilda 
individen. Mer specifikt innebär detta att vi vill studera individers erfarenheter och behov av 
studie- och yrkesvägledning i relation till sitt arbetsliv i samband med att de drabbats av psykisk 
ohälsa. 
 
Ett begrepp kallat inlåsning har visat sig genom olika studier ofta kunna leda till ohälsa i form 
av exempelvis stress och depression. Känslan hos individen av att vara inlåst kan ha många 
olika orsaker. Man menar att exempelvis kan människor ha gjort ett felaktigt studie- eller 
yrkesval då de var unga eller också har de helt enkelt utvecklats i en annan riktning från det val 
som en gång skett. Det kan också på grund av arbetsmarknadsläget vara svårt att bryta upp och 
söka sig bort från yrket eller arbetsplatsen. Att inte kunna utföra sitt arbete på ett 
tillfredsställande sätt eller inte uppleva sig ha kontroll över sin arbetssituation, menar man, kan 
leda till frustration och stress och på så sätt öka risken för hälsobesvär (Hallqvist 2005, Astvik, 
Mellner och Aronsson, 2006).   
 
Även Carlsson (2007) skriver i sin bok Äntligen måndag. Myter och möjligheter i arbetslivet att 
många människor stannar kvar inom yrken eller på arbetsplatser trots att de varken trivs eller är 
motiverade. Han menar att talang och motivation hänger nära samman och att när människor får 
möjlighet att lägga energi på något de har talang för, det är då motivationen infinner sig och 
skapas. Får man inte möjlighet att utveckla sina talanger och göra det man är bra på blir man 
alltmer tillintetgjord, både kroppsligt och själsligt.  

Väljer vi att stanna på en plats som inte passar oss så blir det efterhand mer och mer tydligt 
att vi varken trivs eller lyckas och mår allt sämre. Dessutom sjunker vår tro på att vi kan få 
ett fast jobb någon annanstans, och det gör att vi klamrar oss fast ännu hårdare. Vi utvecklar 
tunnelseende och utgår från att vi inte har något annat val än att anpassa oss till vår 
omgivning – tills det en dag inte fungerar längre. Har vi tur så förlorar vi bara jobbet. Har 
vi otur förlorar vi tron på vår förmåga att fungera, och inte bara där vi var utan även på 
andra ställen. Kanske blir det enda sättet ur den svåra situationen en sjukskrivning 
(Carlsson, 2007, sid. 126).   

Mot bakgrund av Carlssons resonemang framstår det som intressant att undersöka om 
människor som, trots att de inte trivs eller till och med drabbas av ohälsa, stannar kvar på sina 
positioner inom arbetslivet för att de saknar kunskap om sina möjliga alternativ på 
utbildningsområdet eller arbetsmarknaden. Astvik, Mellner och Aronsson, (2006) menar att det 
borde bli påtagliga effekter angående hälsan och motivationen hos dem som upplever sig 
inlåsta, om de på ett annat sätt uppfattade att de kunde kontrollera sin arbets- och livssituation 
genom att exempelvis byta sin yrkesidentitet. Därför är det intressant att ställa sig frågan om 
dessa personer kunde vara hjälpta av studie- och yrkesvägledning.  

Avsikten med studien är att undersöka om människor med diagnosticerad utmattning tror att 
studie- och yrkesvägledning på ett tidigt stadium eller i förebyggande syfte skulle ha hjälpt dem 
till förändring av sin situation eller eventuellt ha mildrat effekterna av sjukdomstillståndet. Kan 
det vara så att studie- och yrkesvägledningen måste anpassas på ett sådant sätt att den tar hänsyn 
till det föränderliga samhälle vi lever i och hur kan vägledaren arbeta på bästa sätt för att stödja 
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individen att hitta sin roll och sin plats och förstå sin egen kapacitet ifråga om inneboende 
förmågor och möjligheter?  

Det vi också vill undersöka är i vilken omfattning individen blivit erbjuden studie- och 
yrkesvägledning i samband med sin sjukskrivning. Strävan är inte att se på studie- och 
yrkesvägledning i allmänhet utan mer som en tillgång för arbetslivet. 

Det är vår förhoppning om att denna studie kan vara intressant för politiska beslutsfattare, 
arbetsgivare och arbetstagare samt andra personer som är involverade i rehabiliteringskedjan. 
Det är också vår förhoppning att studien kan komma att vidga perspektiven kring eventuella 
framtida verksamhetsområden för studie- och yrkesvägledare.  

1.2 Förförståelse  

Kunskap är något subjektivt därför att den skapas utifrån tidigare tillägnad kunskap (May, 
2001). I det här fallet så påverkas våra perspektiv av vilka vi är och hur våra tidigare 
erfarenheter har format oss. Ingen forskning är helt neutral och vi finner att de kunskaper som vi 
fått genom vår utbildning till studie- och yrkesvägledare präglat hur vi ser på människor och 
människors möjligheter. Vi tror på människors inneboende krafter men att de ibland måste få 
hjälp utifrån och det är där vår roll som studie- och yrkesvägledare kommer in enligt vår egen 
förförståelse. 

Innan studiens genomförande diskuterade vi bådas förförståelse omkring fenomenet 
utmattningssyndrom/utmattningsdepression för att på så sätt ta reda på varandras tankar och 
uppfattningar om själva ämnet. Vi ser båda att vi påverkats av det vi läst och hört via andra 
människor och inte minst media men även av de erfarenheter som funnits med oss i våra liv.  Vi 
har båda haft människor omkring oss som drabbats av 
utmattningssyndrom/utmattningsdepression och en av oss har själv egen erfarenhet av 
tillståndet.  

Vi tror att det i vissa fall kan vara så att kvinnor med en dubbelarbetande roll mellan yrkes- och 
familjeliv kan få symptom på ohälsa. Studie- och yrkesvägledning skulle i viss mån, enligt oss, 
kunna hjälpa till att bryta mönster innan ett sjukdomstillstånd bryter ut. I denna undersökning är 
det de erfarenheter och upplevelser som våra respondenter har och inte våra egna som står i 
fokus.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att belysa hur några personer som har eller har haft 
utmattningssyndrom/utmattningsdepression2 uttrycker sig angående sitt behov av studie- och 
yrkesvägledning i samband med sin sjukperiod i relation till sitt arbetsliv.  

 

1. Hur beskriver individerna sin arbetssituation då de drabbades av utmattningsdiagnos? 

 

2. Hur beskriver individerna sitt behov av stöd i relation till sitt arbetsliv i samband med sin 
sjukdomsperiod? 

 

3. Vilken funktion tror individerna att studie- och yrkesvägledning hade kunnat fylla för dem i 
den situation de befann sig i? 

 

I forskningsfrågorna utgår vi från individernas subjektiva erfarenheter och upplevelser. Vad 
avser fråga 3 så framgår det under rubriken Bakgrund vad vi menar med begreppet studie- och 
yrkesvägledning.  

 1.4 Avgränsningar  

Väl medvetna om att psykisk ohälsa och stress i arbetslivet kan bero på flera och ibland 
samverkande faktorer så kommer denna studie att avgränsa sig till en mindre grupp av 
människor och deras upplevelser och de tankar som har uppstått i samband med ohälsa kopplad 
till arbetslivet. Den grupp människor som ingått i undersökningen har alla haft en kortare eller 
längre sjukdomsperiod med diagnos utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Vi tar här 
inte ställning till de skillnader som finns mellan de båda uttrycken utan väljer att i fortsättningen 
kalla dem för det samlade begreppet utmattningsdiagnos. Inte heller kommer vi att se hur den 
samhälleliga debatten och olika samhällsorganisationer skiljer begreppen åt och vilka 
konsekvenser det kan få för individen. 

De upplevelser som är i fokus är hur individen ser på sitt behov av studie- och yrkesvägledning i 
samband med sin sjukdomsperiod. Vi väljer här att titta på detta endast ur individens synvinkel 
och utesluter därmed att se det ur arbetsplats eller organisationsperspektiv. 

                                                      
2 Fortsättningsvis kommer ”utmattningsdiagnos” där det är möjligt att användas som ett 
samlingsbegrepp för utmattningssyndrom och utmattningsdepression.  
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Studien tar inte närmare upp på vilka sätt som studie- och yrkesvägledning kan hjälpa individen 
efter sjukdomstiden. 

1.5 Kunskapssyn  

I vår kunskapssyn utgår vi från konstruktivismen och som den beskrivs av Vance Peavy (2007). 
Den konstruktivistiska vägledaren anser att människan lever i en värld där det finns många olika 
verkligheter. En människas tillvaro är något som konstrueras av sociala faktorer. Språket ses 
som ett verktyg som människan använder sig av för att konstruera och rekonstruera många av 
sina personliga och sociala verkligheter. Självbilden är mycket viktig för jagets personlighet 
men jaget kan inte helt utskiljas från den omgivande kontexten. Människan påverkas, uppfattar 
och handlar alltså alltid i förhållande till sin kontext som består av andra människor och det 
omgivande samhället. Den konstruktivistiske vägledaren tar också hänsyn till den kultur som 
människan tillhör och det är individens aktuella livsupplevelse och sociala existens som ska 
vara i fokus.  

Respekt är ett ledord för konstruktivismen och vägledaren visar respekt mot klient, sig själv och 
förhållandet dem emellan, vilket ska bygga på demokrati och vara öppet för nytänkande. Var 
och en bidrar med sin unika kunskap och arbetar mot ett gemensamt mål.  
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2. Bakgrund 

Den bakgrund mot vilken problemet granskas är att ett allt mer föränderligt samhälle skapar 
olika faktorer som påverkar människor på många sätt, både positivt och negativt. De människor 
som av olika skäl inte mår bra i arbetslivet och/eller privatlivet har laglig rätt att få hjälp både 
från arbetsgivare och från företagshälsovård. Med rehabilitering kan människor få möjlighet till 
återhämtning, men ur både samhällsekonomisk och ur individsynpunkt så kan förebyggande 
arbete med individer som riskerar att låsas in på arbetsmarknaden eller drabbas av 
stressrelaterade sjukdomar vara ett sätt att förhindra att människor hamnar i långa 
sjukskrivningar eller helt slås ut från arbetsmarknaden. I den nedanstående presenteras 
bakgrunden ur ett samhällsperspektiv.  

2.1 Anknytande litteratur 

2.1.1 Rehabilitering 

Begreppet rehabilitering är rikt nyanserat, i vardagligt tal så står dock begreppet för 
återanpassning till arbets- och samhällslivet. Andra betydelser på begreppet är återinsättning 
eller återupprättelse. Enligt Westerhäll, Bergroth och Ekholm (2009) så har ordet rehabilitering 
en positiv grundinnebörd. Ordet rehabilitering återfinns för åtgärder inom flera olika områden, 
kanske främst inom det medicinska området. Men även inom psykologisk och social och inte 
minst arbetsinriktade insatser så är rehabilitering ett vanligt förekommande begrepp. Med 
rehabilitering av olika slag kan människor få hjälp med att återvinna bästa möjliga 
funktionsförmåga och få bättre förutsättningar till ett normalt liv. I lagen om allmän försäkring 
(AFL) (1962:381) står det i 22 kap § 2 att rehabilitering:  

… skall syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och 
förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. Rehabiliteringsåtgärder skall 
planeras i samråd med den försäkrade och utgå från dennes individuella förutsättningar och 
behov.  

I regeringens proposition (2007/08:136) menar man att det är av största betydelse att människor 
kan arbeta för att klara sin egen försörjning. Framförallt för det egna välbefinnandet men också 
för att trygga Sveriges välfärd. Detta att minimera antalet människor som befinner sig i ett 
utanförskap menar man är ett svårt och sammansatt åliggande som kräver att man finner nya 
lösningar och förhållningssätt. Det är viktigt att man finner möjligheter att göra 
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sjukskrivningsprocessen aktivare med tidiga insatser för att på så sätt ta till vara individernas 
arbetsförmåga. Vidare menar man från regeringens håll att individen själv måste känna ett eget 
ansvar för en återgång till arbete men att aktiva insatser och ett förbättrat stöd inom 
rehabilitering tillsammans med motivation och engagemang från individens sida, krävs för 
detta. Eftersom sannolikheten att återgå till arbete minskar ju längre tid individen är sjukskriven 
betonar man att det är särskilt viktigt att insatserna sker på ett tidigt stadium 3. 

Idag delas ansvaret kring rehabiliteringsinsatserna av fyra olika sektorer; hälso- och sjukvården, 
försäkringskassan, arbetsmarknadsmyndigheter och socialtjänsten. Inom dessa 
rehabiliteringssammanhang använder man sig gemensamt av en vägledande princip som har för 
avsikt att se till en helhetssyn av individen. Med det menas att det är den enskilda individen som 
ska vara i rehabiliteringens mittpunkt. Individen ska vara delaktig i rehabiliteringen som ska ses 
som en process kännetecknad av helhetssyn, och inte som en rad åtgärder utan samordning. 
Helhetssynprincipen bygger på människovärdesprincipen som betyder att alla människor är lika 
värda vare sig det handlar om kön, ålder, ras, samhällsklass, funktionshinder etc. (Westerhäll, 
Bergroth och Ekholm, 2009).   

Westerhäll Bergroth och Ekholm (2009) menar att stark kritik har framkommit mot att ansvaret 
kring rehabiliteringsinsatserna är alltför uppdelat samt saknar gemensamma mål och resurser för 
att kunna fungera på ett samordnat vis. De olika sektorerna som ansvarar för rehabilitering har 
alla olika mål och utgångspunkter för rehabiliteringen. Olika regelverk är styrande vad gäller 
den medicinska, sociala och arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Detta kan vara en av 
anledningarna till att den samordnade rehabiliteringen fått kritik. På senare tid har man 
uppmärksammat att rehabiliteringen blir mer framgångsrik om individens potential utforskas 
och tas tillvara. Denna syn ökar naturligtvis kraven ytterligare på en rehabilitering som sker på 
ett samordnat sätt.  

2.1.2 Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsmiljöverket har tillsammans med Statistiska centralbyrån sammanställt en undersökning 
som påvisar att besvär som relaterar till stress och psykiska obehag har ökat och fördubblats 
sedan 1997 4. Arbetsrelaterade sjukdomar har haft en ökning med nästan fyra gånger, 
huvudorsaken synes främst vara olika sociala faktorer på arbetsplatserna och organisatoriska 
förändringar som visat sig i exempelvis stress och stor arbetsbelastning för den enskilde eller 
inom arbetsgrupper. 

Arbetsgivaren har ett ansvar och en betydande roll i arbetet med den anställdes arbetsmiljö och 
även i förekommande fall vid rehabilitering. Arbetsgivarens ansvar regleras i Arbetsmiljölagen, 
som påvisar de grundläggande regler som finns för hur en sund arbetsmiljö bör vara utformad 5. 
Lagtexten i Arbetsmiljölagen påvisar att det skall ske en samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare för att på så sätt skapa en god arbetsmiljö men att det är arbetsgivaren som har det 

                                                      
3 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/15/84/8dc40344.pdf Hämtad 2010-04-26 
4 http://www.av.se/teman/stress/ Hämtad 2010-05-21 
5 http://www.av.se/regler/arbetsmiljolagen Hämtad 2010-05-21 
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övergripande ansvaret att det fungerar. En arbetsgivare har en rad skyldigheter där några av 
utgångspunkterna är att se till att arbeta förebyggande och förändra sådant som kan leda till 
ohälsa på en arbetsplats. Det innefattar även en upplysningsplikt gentemot arbetstagarna, vilket 
innebär att de risker som kan finnas med ett yrke ska belysas. Här påtalas bland annat vikten av 
att arbetstagaren har rätt utbildning och att arbetstagaren får kunskap om vad han/hon bör göra 
för att undgå risker i arbetet. Lagen gör även gällande att hänsyn skall tas till den enskildes 
särskilda förutsättningar för det specifika arbetet, med särskild tyngdpunkt på att alla individer 
inte har lika förutsättningar för att utföra arbetet. 

Arbetsgivaren har alltså en rad skyldigheter och är den som har det absoluta huvudansvaret men 
arbetstagaren har även han/hon ett ansvar. Arbetstagarrollen medför emellertid inte något 
formellt ansvar i arbetsmiljösammanhang. Den anställde ska på olika sätt delta i det 
arbetsmiljömässiga arbetet genom att ge signaler till arbetsgivaren om olika risker, sjukdomar 
och olyckshändelser. Genom en god kommunikation så kan arbetstagaren lämna synpunkter och 
föreslå åtgärder som kan förbättra både miljö och klimat på arbetsplatsen.  

2.1.3 Företagshälsovård 

Enligt Arbetsmiljölagen så skall en arbetsgivare svara för att det finns företagsvård för de 
anställda, en företagsvård som är anpassad efter de arbetsförhållanden som råder på 
arbetsplatsen. Här avser man en service som skall bestå av en neutral expertis som berör de 
aktuella områdena arbetsmiljö och även rehabilitering. Lagen gör även gällande att den 
företagshälsovård som erbjuds särskilt ska arbeta på ett förebyggande sätt och på det sättet 
kunna tillintetgöra de risker som finns för ohälsa på arbetsplatsen. Vidare skall 
företagshälsovården utformas efter den enskildes behov. Arbetsmiljöverket uppmärksammar 
särskilt stress som en arbetsrelaterad åkomma och lyfter olika begrepp i samband med det. Det 
moderna arbetslivet är mer kravfyllt än tidigare och risken för ohälsa ökar om de krav som ställs 
blir övermäktiga.  

I sin budgetproposition6 för 2008 framgick det hur regeringen anser att den framtida 
företagshälsovården ska se ut. Tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting har 
regeringen undertecknat en överenskommelse som ska ge stöd åt en vidareutveckling av 
företagshälsovården. Utöver det arbetsmiljöarbete som idag är grundläggande för verksamheten 
skulle företagshälsovården kunna medverka till en förbättring av koordineringen av insatserna 
från sjukvården, arbetsplatsen och Försäkringskassan. Man vill från regeringens håll att 
företagshälsovården ska ges möjlighet att komma in i mycket tidigt skede av sjukskrivningen 
och därför vill man också ge företagshälsovården möjlighet att bedriva sjukvård, vilket skulle 
kunna avlasta landstingen då man menar att sent insatta åtgärder och bristfälligt stöd från hälso- 
och sjukvården äventyrar chanserna för den sjukskrivne att återgå till arbetet. Westerhäll, 
Bergroth och Ekholm (2009) menar att företagshälsovården på så sätt skulle kunna effektivisera 
rehabiliteringsprocessen eftersom den känner till och har närhet till individens arbetsplats. 
Kraven kommer att öka på företagshälsovården att man har rätt kompetens för att arbeta 

                                                      
6 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/15/84/8dc40344.pdf Hämtad 2010-05-21 
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förebyggande och att man har förmåga att stödja arbetsgivaren i det regelmässiga 
arbetsmiljöarbetet. Så kallad multiprofessionell kompetens kommer att vara nödvändigt (ibid.). 

2.2 Anknytande forskning 

2.2.1 Det moderna arbetslivet 

Den moderna människan lever i ett samhälle som mer än tidigare genomgår förändringar av 
olika slag. Från att ha varit ett samhälle som upplevts stabilt och förutsägbart har det kommit att 
ställas allt större krav på den mänskliga anpassningsförmågan. En rapport från EU-
kommissionen, 1999, visar att cirka 27 % av de människor som i någon form var arbetstagare, 
upplevde stress på sina arbetsplatser, en stress som betecknades som negativ (Krauklis och 
Schenström, 2002). Det är i det västerländska samhället som stressen i arbetsliv och 
livssituation finns. Den svenske stressforskaren Alexander Perski (2003) menar att det inte 
verkar finnas några särskillnader vad det gäller socialgrupper och åldersgrupperingar, inte heller 
geografiska skillnader när det gäller upplevd stress. Sverige ligger på topp i Europa vad gäller 
de sjukdomar som kan kopplas till stress, press och överbelastning och det är en ökning som 
påbörjades under mitten av 1990-talet (Krauklis och Schenström, 2002). 

Men även om fenomenet stress och överbelastning idag har fått stort fokus, så synes det inte 
vara ett nytt begrepp då forskare talar om skiften och brytningstider i samhället och att de 
påverkar individen på olika sätt och med olika intensitet. Industrialiseringens intåg i västvärlden 
blev en övergångstid för människorna, med urbanisering och förändrade arbetsvillkor. Detta 
tillsammans med nya intryck, ett ökat utbud av information och mänskliga kontakter skapade 
problem för enskilda individer och visade sig i symtom som bland annat kraftlöshet och brist på 
energi, symtom som ibland benämndes för ”sekelskiftssjukan”. Ett bland många benämningar 
på motsvarigheten till sekelskiftssjukan är utmattningssyndrom eller utbrändhet.  Perski (2003) 
menar att det stora fokus som nu relateras till stress och människors hälsa visar att vi åter är inne 
i en brytningstid och att människans förmåga till inordning i en ny tid sätts på prov. 
Omställningen från ett industrisamhälle till det senmoderna informations- och tjänstesamhället 
har även det påverkat människan och hennes hälsotillstånd. Ökade krav på social kompetens 
innebär att den anställde måste kunna kommunicera, vara vänlig, flexibel och duktig samt kunna 
hantera en tilltagande skara sociala kontakter.   

Något som omnämns och ofta kopplas samman med ohälsa relaterat till arbete på olika sätt i 
forskning och litteratur är begreppet inlåsning som Astvik, Mellner och Aronsson (2006) och 
Hallberg (2005) tar upp i sina studier. De menar att det är en generell uppfattning att rörlighet 
mellan arbetsplatser och yrken främjar individens hälsa samt att det är av stort värde för 
företags- och samhällsekonomin. Som det ser ut inom arbetslivet idag är det dock av olika 
anledningar inte alltid så enkelt att byta yrke eller arbetsplats. Individen kan uppleva att hon/han 
är på fel arbetsplats, vilket kallas arbetsplatsinlåsning eller att hon/han upplever sig vara inom 
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fel yrke vilket då brukar kallas yrkesinlåsning. Föreligger båda dessa förhållanden brukar man 
kalla det för dubbelinlåsning. Enligt en studie gjord av Astvik, Mellner och Aronsson (2006) 
upplever över en miljon yrkesarbetande personer i Sverige att de är arbetsplatsinlåsta och/eller 
yrkesinlåsta.  

Inlåsning är sammankopplat med olika hälsobesvär som exempelvis trötthet, olust, likgiltighet, 
depression och magbesvär. Individen kan uppleva sig ha begränsade möjligheter att utveckla sig 
på arbetsplatsen eller inom sitt yrke eller uppleva sig ha dålig eller obefintlig kontroll över sin 
arbetssituation beroende på olika faktorer. Vidare nämns orsaker som pekar på att människor 
från början trivts med valet av yrke/arbetsplats, men att exempelvis ökade krav och mindre 
resurser har minskat möjligheten för individen att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande vis. Dessa inlåsningsorsaker bidrar ofta till stress och maktlöshet då det kanske 
på grund av arbetsmarknadsläge upplevs som svårt att söka sig bort från arbetsplatsen/yrket. 
Känslor som exempelvis olust, misströstan och vantrivsel uppstår i detta läge och kan alltså 
medföra hälsorisker för individen i form av psykisk och/eller fysisk ohälsa. Om människor som 
befinner sig i dessa ovan nämnda situationer hittar vägar att byta arbetsplats eller yrke främjar 
det individens kontrollförmåga över sin situation och borde bidra till att effekterna ifråga om 
hälsa och arbetsmotivation blir uppenbara (ibid.). 

Perski (2002) uppmärksammar de som står utanför arbetsmarknaden helt eller delvis och menar 
att även detta är något som kan skapa en känsla av att vara låst i sin levnadssituation. Många är 
helt eller delvis utelåsta från arbetsmarknaden och de som riskerar att hamna utanför gör allt för 
att få stanna kvar trots att de tar risker ifråga om sin hälsa (ibid.). 

Nedan ges en kortfattad bakgrund och en vidare förklaring till de båda begreppen 
utmattningssyndrom och utmattningsdepression. 

2.2.2 Utmattningssyndrom/utmattningsdepression 

Under 1990-talet ökade sjukskrivningarna i Sverige kraftigt, vissa av dem relaterade till psykisk 
ohälsa. Sjukdomsorsakerna benämndes ibland med ett uttryck, utbrändhet. Uttrycket synes ha 
olika innebörd för olika människor. Socialstyrelsen gjorde 2003 en klassifikation av begreppet 
men kallade det då, utmattningssyndrom. Ett antal kriterier fastställdes som skulle vara 
uppfyllda för att individens hälsotillstånd skulle kunna kallas utmattningssyndrom. De som 
drabbats, enligt Socialstyrelsens definition, är människor som uppvisar symtom på utmattning i 
både fysisk och psykisk form och har gjort det under minst två veckor. 

Symtomen skall kunna kopplas direkt till stressfaktorer som individen har varit utsatt för under 
minst sex månaders tid. I samband med detta så förekommer också symtom som, minskad 
företagsamhet och uthållighet samt ett stort behov av en förlängd återhämtningstid i samband 
med fysisk belastning. Människor som drabbats av utmattningssyndrom vittnar om en rad olika 
symtom såsom problem med sömnen, fysiska besvär såsom hjärt- och magbesvär, ljud- och 
ljuskänslighet. Svårigheter med koncentrationen och/eller minnesstörningar och svårigheter med 
att hantera krav och tidspress. Socialstyrelsen har listat en rad olika symtom liknade de symtom 
som tidigare noterats och menar att fyra av dessa symtom skall ha funnits hos individen varje 
dag under två veckors tid för att kunna räknas in under diagnosen utmattningssyndrom. 
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När individen även uppvisar symtom på depression så används istället uttrycket 
utmattningsdepression. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO)7 så är depression ett mycket 
vanligt sjukdomstillstånd och förekommer i alla åldrar, kön och oavsett vilken bakgrund 
människor har. Depression visar sig i nedstämdhet, minskat intresse eller glädje, skuldkänslor 
eller låg självkänsla. Individen kan lida av störd sömn och/eller aptitstörningar, låg 
energiförbrukning och dålig koncentration. Enligt WHO så kan dessa problem bli kroniska eller 
återkommande och kan leda till att individens förmåga att ta hand om sitt vardagliga liv och 
ansvar försämras. När det gäller arbetsrelaterad psykisk ohälsa så menar Socialstyrelsen att 
termen utmattningssyndrom bör användas till de tillstånd som ovan nämnts och där individen 
inte har utvecklat någon depression. Om en person uppfyller kriterier för en depression så 
rekommenderar Socialstyrelsen att diagnosen benämns egentlig depression med 
utmattningssyndrom, oftare kallat utmattningsdepression.  

Viss forskning pekar dock på att det ofta är en kombination av olika faktorer som exempelvis 
arbetsliv, familjeliv och individens tidigare upplevelser som gemensamt bidrar till att individen 
drabbas av ohälsa (Eriksson, Thorzén och Olivestam, 2004). En helhetssyn på individens totala 
situation kan därför underlätta till att förklara varför symptom som stress och utmattning 
uppkommer.  

2.2.3 Helhetssyn 

I boken Att läkas i livet och arbetslivet utgår Eriksson, Thorzén och Olivestam (2004) från en 
helhetssyn när det handlar om stress och utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom kan ses 
som ett resultat av flera olika samverkande faktorer kring arbetsliv, familjeliv och individens 
livshistoria som har benägenhet att förstärka varandra. En enda företeelse eller situation kan 
vara en utlösande faktor till varför man hamnar i ett stresstillstånd. Det kan exempelvis handla 
om mobbning eller utfrysning på arbetsplatsen, skilsmässa, plötslig död av någon nära anhörig. 
Den som drabbats kan ofta känna pliktkänslor och ha förmågan att känna stor empati för andra 
människor, och i och med de ökade påfrestningarna försummar man sina egna behov än mer 
vilket ökar risken för utmattningssyndrom. Faktorer som brukar framhävas som de vanligaste 
orsakerna då det handlar om utmattningssyndrom kopplat till arbetsplatsen är; för hög 
arbetstakt, för omfattande arbetsområde, ansvarsområdet överensstämmer inte med 
kompetensen, oklar arbetsfunktion, svag arbetsledning, nedbrytande grupprocesser samt 
mobbing och utanförskap (ibid.).  

Angående faktorer kopplat till privatsituationen brukar ansträngd ekonomi, separationer som 
exempelvis skilsmässa och arbetslöshet etc. nämnas som faktorer som kan orsaka 
stressrelaterade sjukdomar (Krauklis och Schenström, 2001).  Perski (2000) menar också att 
individuella faktorer kan spela roll för om man är i riskzonen. Som exempel nämner han 
personer som är perfektionister och som bemödar sig med att alltid vara duktiga ofta utnyttjas 
av umgänget eller på arbetsplatsen. Ett starkt prestationsbehov som har sin grund i ett dåligt 

                                                      
7 http://www.who.int/mental_health/management/depression/definition/en/ Uppdaterad: 2010 
Hämtad 2010-03-11 
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självförtroende, nämns också, samt att personer som har ett brinnande engagemang i det de är 
verksamma i också riskerar att drabbas (ibid.).  

Krauklis och Schenström (2001) menar att bristen på återhämtning och vila samt att det saknas 
en tydlig avgränsning mellan arbete och fritid är ytterligare orsaker som kan bidra till 
utmattningsdiagnos. De flesta människor är numera tillgängliga på kvällar, helger och semestrar 
genom mobil och Internet. Hemmet är allt oftare en arbetsplats och därför inte längre en plats 
enbart för avkoppling och rekreation.  

Allvarliga påfrestningar i livet kan också bidra till fysiska problem. Bland de sjukdomar som 
brukar kopplas samman med stress kan fibromyalgi nämnas som utöver symptomen från 
utmattningssyndrom också visar sig i utbredd och oavbruten värk i kroppen, kraftlöshet och 
trötthet (Perski, 2002).  

Viss forskning tyder på att kvinnor oftare än män drabbas av utmattningsdiagnoser (Giddens, 
2007). I nedanstående stycke belyses detta faktum ur ett genusperspektiv och tänkbara 
bakgrundsfaktorer presenteras.  

2.2.4 Genusperspektiv på stress och utmattningsdiagnos 

Ordet genus är latin och betyder; slag, sort, släkte, kön. På 1980-talet började ordet användas av 
svenska kvinnoforskare och de övertog det då från det engelska ordet gender som betecknar det 
sociala och konstruerade könet. Hirdman (2001) menar att genusperspektivet beskriver hur 
exempelvis olika regler, mönster och förväntningar skapas och konstrueras om vad som är 
manligt och kvinnligt i vårt samhälle. Hon kallar detta för genuskontraktet vilket kännetecknas 
av några grundläggande principer vilka handlar om; att män och kvinnor särskiljs i olika nivåer, 
det manliga tenderar att värderas högre än det kvinnliga och att denna maktordning är något alla 
i samhället bidrar till att konstruera och skapa. Hirdman (2001) talar om att män och kvinnor har 
så kallade låsta positioner och enligt Westerhäll, Bergroth och Ekholm (2009) visar sig 
genusordningen i arbetslivet genom att arbetsmarknaden är tydligt könssegregerad. Vidare har 
det visat sig att vid lågkonjunktur är det kvinnodominerade arbetsplatser som drabbas hårdast av 
nedskärningar eftersom det är svårare att rationalisera bort arbete som är styrt mot människor än 
arbete som är styrt mot maskiner (ibid.).  

Enligt Giddens (2007) rapporterar kvinnor i västvärlden stresstillstånd som ångest och 
depression dubbelt så ofta som män. Det dubbelarbete som många kvinnor ofta har i och med att 
de i många fall har huvudansvaret för hem och barn samtidigt som de yrkesarbetar, antas vara 
en av orsakerna till att de oftare blir stressade och sjuka (ibid.) Eriksson, Thorzén och Olivestam 
(2004) går lite djupare på ämnet och menar att varför kvinnor har större benägenhet än män att 
drabbas av stress och utmattningssyndrom kan ha att göra med förväntningar på de olika roller 
som män respektive kvinnor har tilldelats genom tiden. Kvinnor får ofta tidigt lära sig att ta 
hand om och vårda relationer, vara känslig för andras behov och ofta sätta sina egna behov åt 
sidan. Författarna menar att kvinnor tidigt under uppväxten har utvecklat detta beteende och att 
kvinnor lärt sig att anpassa sig till outtalade krav och förväntningar som kan finnas exempelvis 
inom familjerelationen. En konsekvens av detta kan vara att man som kvinna saknar förmågan 
att lyssna på sina egna behov och därmed inte heller uppmärksammar tecken på stress som 
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exempelvis trötthet. Vidare menar man att kvinnor ofta ställer väldigt höga krav på sig själva i 
sin yrkesroll, speciellt i positioner där kvinnor jämförs med män, exempelvis i chefspositioner.  

Bakgrundsfaktorerna till varför kvinnor och män drabbas olika av stress och utmattningsdiagnos 
ser lite olika ut. Eriksson, Thorzén och Olivestam (2004) anser att självbild och identitet hos 
män hänger nära samman med deras förmåga att prestera. Genom att prestera bra har männen 
fått beröm och bekräftelse som lett till krav och förväntningar på att lyckas inom exempelvis 
arbetslivet och karriären. Ett antagande kan vara att män oftare inriktar sig på resultat än på 
relationer och att detta kan bidra till att män blir stressade och riskerar utmattningsdiagnos när 
resultat och goda prestationer uteblir och relationerna inom exempelvis familjeliv och arbetsliv 
inte fungerar tillfredsställande (ibid.). 

Betydelsen av att ha kunskap om den egna individen och om sin egen självbild är något som 
vägledning i olika former kan vara behjälplig med, i nedanstående stycke presenteras begreppet 
mer ingående. 

2.2.5 Studie- och yrkesvägledning 

Gunnel Lindh (1997) menar att studie- och yrkesvägledning inte är något entydigt och 
oföränderligt begrepp vilket gör det svårt att med få ord beskriva och förklara. Vägledning 
utformas och inriktas till stor del beroende på samhällets utvecklingsnivå och vilka normsystem 
som råder. Lindh (1997) talar om vägledning i snäv bemärkelse och vid bemärkelse. Med vid 
bemärkelse avser hon all verksamhet som kan råda inom en organisation eller ett land och som 
kan erbjudas individen som förberedelse för framtida val när det gäller utbildning, yrke och 
arbete och livsform. Med vägledning i snäv bemärkelse menar Lindh personlig vägledning 
antingen enskilt eller i grupp och till detta kommer aktiviteter anknutna till olika teorier och 
metoder. Verksamheten syftar till att göra individen medveten om sig själv och vilka 
möjligheter han/hon har, förmågan att fatta beslut samt lära sig att handskas med övergångar 
från en fas till en annan. Personlig studie- och yrkesvägledning är ett led i en karriär- och 
socialisationsprocess och är något som pågår under individens hela livstid. Hur vägledningen 
ser ut är beroende på vilket problem som är i fokus. Exempel på olika fokus vad det gäller 
vägledning är studievägledning, arbetsvägledning eller karriärvägledning, i vissa fall talas även 
om livsvägledning. Definitioner, teorier och metoder är många inom studie- och 
yrkesvägledningens område och var och en beskriver vägledning utefter sina egna perspektiv, 
den tidsanda som råder, ideologisk skolning och teoretisk bas som finns som grund (ibid.).  

Frank Parson utvecklade den första modellen för vägledning och enligt Lindh (1997) så är den 
grundläggande för de flesta vägledningsmodeller som finns idag. Parson menade att den 
vägledningssökande behöver hjälp med att utveckla:   

• En god förståelse för sig själv ifråga om exempelvis begåvning, förmågor, intressen, 
resurser och begränsningar 

• En god kunskap om alternativen och förutsättningarna för att lyckas i arbetslivet 
• Möjlighet att få resonera kring relationen av dessa två ovan nämnda  
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I Astvik, Mellner och Aronssons (2006) studie undersöktes vägledningens betydelse för 20 
långtidssjukskrivna personer. Samtliga som ingick i studien hade via en arbetarring blivit 
erbjudna livs- och karriärplanering som enligt Astvik, Mellner och Aronsson (2006) kan liknas 
vid studie- och yrkesvägledning. I livs- och karriärplaneringen ingick exempelvis praktiskt stöd 
kring att söka arbete, meritsammanställning, kontakter inom arbetslivet för studiebesök och 
praktik samt studievägledning för de som var intresserade av att omskola sig. De medverkande i 
studien upplevde vägledningsstödet som mycket värdefullt. Många hade diffusa uppfattningar 
om arbetsmarknaden och hur deras möjligheter såg ut utifrån karaktär, intresseområden och 
kvalifikationer. Genom vägledningen fick man kunskap och information om alternativ som var 
möjliga ifråga om utbildning och arbete utifrån varje deltagares personliga kompetens och 
möjligheter. Flera menade att det var helt nödvändigt att få detta praktiska stöd för att 
överhuvudtaget få en ny chans på arbetsmarknaden. Hos deltagarna i studien fanns också en 
känsla av otrygghet i och med att de befann sig i situationer där de exempelvis hade svårt att 
återvända till sina arbeten på grund av ohälsa och att de även kände ovisshet och rädsla inför 
framtiden. Flera av deltagarna ansåg att vägledarna fanns där för dem och gav psykologiskt stöd 
och förmedlade hopp. Det som också framkom i studien var att några av deltagarna hade försökt 
få studie- och yrkesvägledning innan och under sjukskrivningsperioden men att de inte kunnat 
få tillgång till det eftersom de var anställda. Astvik, Mellner och Aronsson (2006) anser att 
studie- och yrkesvägledning som tjänst för anställda skulle öka handlingsutrymmet för de 
anställda att byta arbete eller omskola sig när det uppstått obalans mellan arbetskraven och 
individens kapacitet. Ofta är det endast sjukskrivning som utvecklas till att bli det enda 
återstående alternativet.  

Carlsson (2007) använder begreppet coach som en samlad benämning för de som på något sätt 
ger professionellt eller privat stöd åt människor som befinner sig på arbetsmarknaden. Ordet 
coach kommer ursprungligen från ordet buss eller vagn, men har sedan 1800-talet använts inom 
idrottens värld, där coachens roll är att stötta, uppmuntra och vara tränare för idrottaren. 
Carlsson (2007) menar att coachens uppdrag när man ger stöd till individer på arbetsmarknaden 
ska handla om att fokusera på individens möjligheter snarare än att utreda deras problem. Det är 
viktigt att man som coach inser sina begränsningar då man möter många olika slags hjälpbehov. 
Uppdraget är att stödja individen att själv upptäcka sina egna förmågor och talanger och inse var 
hon/han passar bäst in på arbetsmarknaden. Som coach måste man inse att det är individen som 
är expert på sitt eget liv och vilka lösningar som är de klokaste, och det är mycket viktigt att 
coachen respekterar detta. Det är nödvändigt att lösningarna bygger på individens egna beslut 
och inte på coachens. Det är bättre att individen agerar i någorlunda rätt riktning än att coachen 
kommer med perfekta lösningsalternativ som individen inte tror på eller ens förstår (ibid.).  

2.3 Teoretisk ram 

Det finns många vägledningsteorier och modeller som har avsikt att förklara individens 
utvecklingsprocess ifråga om karriärval. Nedan beskrivs Cognitive Information Process Theory 
(CIP), konstruktivismen och Motiverande samtal – MI mer ingående. CIP-teorin har valts för att 
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den förklarar det gap som ibland uppstår mellan existerande problemsituation och det ideala 
tillstånd dit individen vill nå. Konstruktivismen fokuserar på det kontextuella och betonar att 
vägledning ska vara anpassad till det moderna samhället. MI är en klientcentrerad 
samtalsmodell som speciellt är utformad och anpassad till att möjliggöra tankeförändring och 
perspektivvidgning på individens villkor. Tillsammans anses dessa teorier och modeller, av 
författarna till denna studie, bilda ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för tolkning och 
analys av det empiriska materialet i denna studie. Under rubriken Syntes (2.4) diskuteras 
teorierna i relation till varandra och på vilket sätt de förväntas bidra till analysen av det 
empiriska materialet.  

 

2.3.1 Cognitive Information Process Theory (CIP-teorin) 

Cognitive Information Process Theory (CIP) är en teori om beslutsfattande och 
inlärningsprocesser som grundar sig i kognitiv psykologi. Teorin är utarbetad av Gary W. 
Peterson, James P. Sampson, Robert C. Reardon och Janet G. Lenz. Sedan den lanserades 1989 
har den utvecklats till en sammanhängande karriärutvecklingsteori som kort sagt går ut på att 
vägledning bör vara en slags ”hjälp till självhjälp” i syfte att stödja människor till att bli 
effektivare beslutsfattare. Man menar att det hos individen kan finnas ett gap mellan existerande 
situation och idealt tillstånd. När de inre modellerna inte stämmer överens med de yttre uppstår 
det ofta problem, så kallad kognitiv dissonans, vilket brukar leda till att individen blir motiverad 
till att förändra något i sitt liv. Hur individens förmåga och kompetens till att ta beslut och lösa 
problem ser ut beror på många olika faktorer. Man menar att problem och beslut kring karriärval 
är komplexa i och med att det finns många faktorer knutna till valet av karriär, exempelvis 
familjerelationer, ekonomi, fritidsintressen och personliga värderingar. Problemområdet 
påverkas av vilken erfarenhet och kunskap som individen har kring problemlösning och 
beslutsfattande samt hur långt individen kommit i sin beredskapsprocess. För att individen ska 
kunna ta steget från problemlösning till att handla behöver det finnas en förståelse och en 
acceptans hos individen att ett beslut måste tas. En plan måste sedan utarbetas samt vilket 
tillvägagångssätt som ska användas för att individen ska lyckas lösa sitt problem.   

En fundamental tanke inom CIP-teorin är att självbild och kunskap hos individen sker i en 
ständig utveckling och växelverkan. Enligt teorin behöver individen ha goda kunskaper om sig 
själv och goda yrkeskunskaper samt förmåga att integrera dem med varandra för att kunna fatta 
väl övervägda och effektiva beslut. Detta är något som hela tiden förändras och utvecklas hos 
individen allt eftersom man skaffar sig nya erfarenheter och kunskaper. Denna process brukar 
illustreras i en pyramid som presenteras nedan:  
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Bild 2.  CIP-modellen (Modellen är omarbetad och översatt av uppsatsens författare. Källa: Höjdal 

och Poulsen, 2007) 

Pyramiden visar hur olika slags information antas vara lagrat i människors långtidsminne. I 
botten av pyramiden finns områden för kunskap om självet och omvärlden som anses vara det 
grundläggande för hur man löser karriärproblem. I mitten finns området som visar vilka 
färdigheter individen har tillgodogjort sig från kunskapsområdet ifråga om att hantera val och 
problemsituationer. Hur detta går till brukar man inom CIP-teorin kalla för CASVE-processen 
vilken består av fem olika faser: 

• Communication – Kommunikation. I denna fas mottar individen signaler på att en 
problemsituation har uppstått, ett så kallat gap. Individen funderar på hur situationen 
känns och får tankar kring vilka mål som är önskvärda att uppnå. 

• Analysis – Analys. Orsakerna till gapet identifieras i analysfasen. Individen ökar också 
sina insikter om problemets olika dimensioner och vad som orsakat det.  

• Synthesis – Syntes. Här får individen möjlighet att utforska olika alternativ som kan 
bidra till att gapet minskas eller avlägsnas. Perspektivet utvidgas och utkristalliseras.  

• Valuing – Värdering. I denna fas värderar individen alla de olika alternativ som 
framkommit under den förra fasen, i förhållande till de personliga värderingarna. 
Individen värderar oftast alternativen efter det som blir bäst för henne/honom själv men 
tar också ofta hänsyn till exempelvis kultur, samhälle eller omgivning.  

• Execution – Mål och strategier. I denna fas formulerar individen en plan för hur 
hon/han ska kunna implementera sitt val. Individen har här förhoppningsvis fått 
kunskap om hur beslut kan verkställas till handling i praktiken.  

 
Den översta delen av CIP-pyramiden kallas området för verkställande processer. Där har 
individen nått så kallas metakognition, det vill säga att hon/han reflekterat och tänkt över sitt 
sätt att processa fram beslut och val om karriären. Valet har blivit en medveten och frivillig 
handling. Erfarenheten från detta är något som ökar individens generella 

Området för verkställande 
processer  
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problemlösningsförmåga och är något som individen kan använda sig av i många olika 
situationer. Förutsättningen är dock att individen har en medvetenhet om sitt eget ansvar i 
beslutstagandet, är positivt inställd samt har en reflekterande attityd (Brown, 2002, Höjdal och 
Poulsen, 2007).  

Teorin anses tydliggöra människors behov av vägledning, då individers kompetens kring beslut 
och val ser väldigt olika ut, beroende på erfarenheter och kunskaper. Om en individ som är 
inlåst i sitt arbets- och/eller yrkesliv (Astvik, Mellner och Aronsson, 2006) ges möjlighet till 
stöd och vägledning finns möjlighet för individen att nå så kallad meta kognition, det vill säga 
att hon/han återfått förmågan att ta kontrollen över sin situation och förändra den samt fått nya 
redskap som kan användas i framtida problemsituationer.  

2.3.2 Konstruktivismen 

De allra flesta vägledningsmetoder har vissa drag som är gemensamma. Peavy (2007) menar att 
det finns fem faktorer som är dominerande vad det gäller att hjälpa människor som behöver råd 
och stöd beträffande yrkesval, utbildning och andra former av vägledningsinsatser. Det är 
viktigt att skapa trygghet och att det finns tillit mellan parterna är betydande. Peavy (2007) ser 
också informationsutbyte som en viktig faktor, att det ges så mycket korrekt information som 
möjligt i vägledningssammanhang. Ytterligare ett gemensamt drag är att den som söker 
vägledning måste få hjälp att se sin situation och möjlighet att via målsättningar planera sin 
framtid. Gemensamt för de flesta vägledningsmetoder är även att försöka att få individen att 
förstå sin egen kapacitet och sina inneboende möjligheter. Olika vägledningsmetoder har skilda 
sätt att strukturera upp framtidsplaneringen men gemensamt för de flesta är att det finns 
alternativa möjligheter och hjälp att förverkliga sina personliga mål. 

Det konstruktivistiska sättet att tänka är relativt nytt och enligt Peavy (2007) inte helt 
färdigutvecklat när det gäller vägledningsverksamhet. Grundtanken är att de ekonomiska och 
sociala förändringar som sker i vårt samhälle kräver nya verktyg för ett nyskapande av 
vägledningsverksamhet och utveckla och skapa såväl gamla som nya metoder. En förändrad 
värld kräver ett reflekterande sätt och Peavy (2007) menar att det inte finns en enda sann 
verklighet utan många olika verkligheter. Men även om det finns många olika verkligheter så är 
inte alla lämpliga att använda sig av och det är den enskilde individen som måste skilja mellan 
vad som är bra eller dåligt. Människans roll i samhället präglas i det konstruktivistiska 
tänkandet av samspelet människor emellan och via kommunikation och förhållningssätt mellan 
människor . Här blir språket ett nyckelbegrepp och även människors egna berättelser. Grunden i 
konstruktivistisk vägledning är individens upplevelser och handlande och det är det mest 
primära.  

Enligt Hägg och Kuoppa (2007) ska den konstruktivistiske vägledaren hjälpa den sökande att 
hantera den situation som uppstått genom att vara så kallad ”underlättare” (eng. facilitator). Man 
menar alltså att vägledarens uppgift är att underlätta för den sökande att genomföra de 
förändringsåtgärder som av olika anledningar kan behöva ske. Här tas ett gemensamt grepp på 
individens personliga mening och agerande men även på det sociala spel och den interaktion 
som sker mellan människor. Konstruktivismen tar sin grund i den kontext som utgörs av 
människor omkring en.  
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Vägledningens är en process som skall hjälpa medlemmar av en kultur att välja, konstruera 
och navigera längs kulturens farleder. Det är också en process som ska hjälpa medlemmar 
av en viss kultur att lära sig hantera övergången till en ny kultur och navigera längs dess 
farleder (Peavy, 2007, s.45) 

Det kan handla om förändringar inom exempelvis arbete, utbildning, privata omständigheter, 
hälsa eller sjukdom. Vägledningssamtalet ses som en möjlighet för den sökande att reflektera 
och formulera sig kring sin livssituation och i vissa fall även acceptera det som uppstått. 
Vägledaren ska understödja denna process och försöka identifiera förmågor som den sökande 
har för att kunna hantera sitt problem. Ett begrepp som används är empowerment. Med det 
menas att vägledning ska bidra till att den sökande förbättrar kontrollen över sin tillvaro och 
ökar sin känsla av att kunna påverka sitt eget liv. Peavy (2007) anser att förhållandet mellan 
vägledaren och den sökande ska bygga på demokrati men att det är den sökande som är expert 
på sin egen situation. Peavy (2007) menar att det hör till vägledarens uppgift att arbeta med 
marginaliserade grupper. Dessa individer kan behöva stöd i att hitta vägar som frigör dem från 
den samhälleliga kontext som kan vara orsak till kontrollförlust och utanförskap, speciellt inom 
arbetsmarknadens domäner. 

Genom ord kan vi människor utbyta erfarenheter och dela med oss av kunskaper, glädjeämnen 
och sorger. Samtalet kan också bli ett verktyg för att lösa problem av olika slag, även i 
professionella sammanhang. Samtalet som ett redskap för förändring beskrivs under rubriken 
Motiverande samtal 

2.3.3 Motiverande samtal  

Förändring är ett begrepp som betyder olika för olika människor och är laddat med både 
positiva och negativa laddningar. Människor som är öppna för förändringar kan upplevas 
positiva men även upplevas som hotfulla av dem som är mindre förändringsbenägna. De som är 
mindre förändringsbenägna kan upplevas som bakåtsträvare. Att vilja förändra andra är ofta 
negativt laddat enligt Lindh (1997). Människor utsätts för en ständig påverkan och är även 
under en ständig omvandling, människor är varandras sociala miljö enligt författaren (ibid.). För 
att människor skall kunna förändra sitt agerande, sina referensramar och ståndpunkter så är det 
betydelsefullt att få andra människors synpunkter på det egna agerandet. En viktig faktor i detta 
är hur pass mottagliga och öppna människor är för detta och att ta emot reaktioner på sig själv 
kan vara svårt. Men ju mer motiverad en människa är för förändring desto större möjligheter 
finns att skapa den själv. Men oavsett motivation så kan det behövas hjälp och stöd utifrån och 
en sådan metod är Motiverande samtal (MI), den beskrivs i boken Motiverande samtal - MI Att 
hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor av författarna Tom Barth och 
Christina Näsholm (2006). MI är en klientcentrerad metod där människor får möjlighet att 
reflektera över sig själva och över sin situation. Målet med MI är att skapa en förändring hos 
individen, exempelvis i fråga om hälsa och högre livskvalitet. Barth och Näsholm (2006) menar 
precis som Lindh (1997) att de lösningar som individen själv kommer fram till oftast är de mest 
hållbara alternativen än de lösningsförslag som man får av andra. 

Samtalsmetoden anses kunna tydliggöra individens situation och ge stöd för tankar om 
förändring samt vidga perspektiv. Förhållningssättet för vägledaren ska vara att förmedla att det 
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finns grundläggande utvecklingsmöjligheter hos alla individer och som kan leda till goda 
lösningar för den enskildes problemsituation. Vi vill härmed även poängtera att MI som metod 
kan användas av professionella i olika sammanhang när det gäller behandling eller rådgivning 
och är inte enbart en metod användbar i karriärvägledningssammanhang. 

För att tydligare åskådliggöra hur MI fungerar som metod så följer här en beskrivning av det 
motiverande samtalets grunder och struktur. Ett motiverande samtal tar som tidigare nämnts sin 
grund i människans egna subjektiva uppfattningar, funderingar och upplevelser. Målet med MI 
är att skapa någon form av förändring, denna förändring är inte möjlig förrän personen är redo. I 
denna metod så är både hjälpare och rådgivare betydelsefulla och är aktiva men på olika sätt.  

Ett samtal enligt denna metod delas enligt Barth och Näsholm (2006) in i fem olika faser: 

I beskrivningen nedan benämns parterna enligt termerna rådgivare och klient, i ett annat 
sammanhang kan dessa likaväl vara vägledare och elev eller liknande. 

• En kontakt- och relationsskapande fas: Den första fasen går ut på att skapa en kontakt 
och relation parterna emellan. Det är rådgivarens roll att skapa en förtroendefull miljö 
som gör att hjälparen känner sig trygg att ta emot den hjälp som erbjuds. 

• En neutralt utforskande fas: Här arbetar rådgivare klient tillsammans med att göra en 
kartläggning och att skapa en gemensam förståelse för vilken utgångspunkt som finns 
och därmed ha en bas att utgå från när det gäller det fortsatta arbetet med eventuella 
förändringar. 

• En perspektivvidgande fas: Här arbetas med att få klienten att vidga sina perspektiv och 
försöka få in andra människors infallsvinklar. Här arbetar parterna tillsammans med de 
eventuella motsättningar och beslutssvårigheter som kan finnas inför förändringar. 

• En motivationsbyggande fas: I denna fas arbetas med klientens motivation. Här 
sammanställs de förändringstankar som finns och processen tar fokus framåt, mot beslut 
och förändring. 

• En besluts- och förpliktelsefas: I den sista fasen så utforskas klientens beslut. Här 
skapas en medvetenhet hos klienten och arbetet handlar om att stärka den egna 
förpliktelsen hos klienten inför det avgörande beslutet. En stabilitet i denna sista fas 
ökar sannolikheten för att det verkligen sker en förändring. 

Motiverande samtal som metod kan tidsmässigt handla om korta konsultationer som bara 
rör sig om ett par minuter där det inte finns så stort utrymme för att gå igenom alla fem av 
de ovanstående faserna eller också om rådgivningsprocesser som rör sig över en längre tid. 

2.4 Syntes 

Gemensamt för de tre teorier som valts i denna uppsats är att de alla tre visar en stor respekt för 
individen och att de tar hänsyn till att individen influeras av en rad olika faktorer. Både arbetsliv 
och privatliv påverkar och det blir allt mer betydande att ha en helhetssyn på individens 
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förutsättningar och möjligheter, inte minst när det gäller vägledningssammanhang och det har 
de här teorierna gemensamt. 

Teorierna bygger på klientens önskan om förändring av sin situation men att de egna 
kunskaperna och erfarenheterna till förändring inte alltid räcker till. Individens roll i detta är ett 
stort eget ansvar för processen samt en beredskap att arbeta med sig själv i syfte att nå en 
förändring. Förhållningssättet i MI är att alla människor har grundläggande förutsättningar och 
möjligheter inom sig att utvecklas till att hitta goda lösningar. De lösningar som individen själv 
kommer fram till är oftast de som är de mest hållbara alternativen i längden. CIP som teori kan 
förklara vad som händer hos en människa då hon befinner sig i en situation där hon inte trivs 
eller mår bra. Alla tre teorierna som nämns i denna uppsats vill vidga individens perspektiv 
genom god vägledning och ge individen ökad kunskap om sig själv. Dock så använder man sig 
av lite olika metoder för att nå dit. CIP-teorin är strukturerad på ett sådant sätt att den går 
igenom varje steg i en process som utgår från individens problempunkt till dess individen hittar 
en strategi för att nå sitt mål, därmed är också förhoppningen att individen själv skall hitta 
tekniker som är användbara i framtiden. CIP-teorin förespråkar personlighetstester och ett 
strukturerat arbetssätt och förklarar människors kognitiva informationsprocesser medan det 
konstruktivistiska sättet att arbeta är mera undvikande i sitt sätt att använda fastlagda former i 
arbetet. Konstruktivismens friare utforskande av människans levnadsrum tillsammans med CIP 
teorins mer strukturerade form kan i kombination med motiverande samtal (MI) ge individen 
möjlighet att hitta sina egna grundläggande förutsättningar och möjligheter att utvecklas till att 
hitta goda lösningar. 

 

I det ovanstående har vi presenterat en överblick över tidigare forskning och litteratur som av 
oss anses vara relevant för syftet. Med andra ord har inte en heltäckande bild givits av fältet.  
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3. Metod 

Metodavsnittet beskriver vilken undersökningsstrategi samt vilka metoder och tekniker som 
valts för detta forskningsarbete. Det praktiska tillvägagångssättet beskrivs samt hur valet av 
urvalsgrupp och urvalsförfarandet har gått till. Vidare framställs på vilket sätt datainsamlingen 
har skett, tillförlitligheten av studien beskrivs samt ges information om de etiska 
ställningstaganden som vidtagits. Metodavsnittet avslutas med en redovisning av hur empirin 
har analyserats, bearbetats och redovisats.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter och metod 

Denna uppsats är en beskrivande fallstudie som bygger på sex intervjuer med individer som är 
eller har varit sjukskrivna för utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. De 
metodologiska utgångspunkterna är kvalitativa och förhållningssättet har varit induktivt, det vill 
säga att det empiriska materialet har fått styra vilka teorier som ansetts vara passande. Metoden 
utgår från den hermeneutiska traditionen där man genom en cirkulär process försöker få fram en 
helhetsbild utifrån enskilda delar. Detta förfarande har skett genom en tematisk analysering med 
koncentration på textens innehåll och mening. Intervjuer kan vara särskilt lämpligt vid 
studerandet av människors egen syn på sina levda liv och även för beskrivandet av upplevelser 
och självuppfattning (Kvale och Brinkmann, 2009). Den kvalitativa metoden sätter också fokus 
på individen som en del av en omgivande kontext. Metoden visar respekt och deltagande mot 
individen samtidigt som den kan vara banbrytande och utvecklande samt ger utrymme för 
tolkningar (Marshall och Rossman, 2006). Genom en kvalitativ metod så kan riklig information 
från ett fåtal undersökningspersoner hjälpa till att belysa sammanhang och strukturer (Holme & 
Solvang, 1991). Intervjuer kan ske på flera sätt och ha olika begränsningar och möjligheter, men 
för denna undersökning har valet fallit på enskilda intervjuer med respondenterna. Dessa 
intervjuer baserades på vissa förutsatta teman och frågor där det gavs möjlighet att ställa 
följdfrågor, så kallad semistrukturerad intervjuform. Det är intervjupersonernas upplevda 
erfarenheter och upplevelser som ligger till grund för resultatet.  
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3.2 Genomförandesteg  

Innan studiens genomförande diskuterades bådas förförståelse kring fenomenet 
utmattningssyndrom/utmattningsdepression för att på så sätt ta reda på varandras tankar och 
uppfattningar. Därefter lästes den aktuella litteraturen och en bearbetning av materialet 
påbörjades för att få möjlighet att mer djupgående sätta sig in i ämnet innan intervjuerna 
inleddes. Missivbrev (Bilaga 1) skickades ut till två kontaktpersoner med förfrågan om hjälp att 
finna lämpliga intervjupersoner. Dessa två kontaktpersoner förestår projekt för 
långtidssjukskrivna människor på två olika orter. Intervjuguiden med tillhörande frågor sågs 
över och en provintervju genomfördes innan kontakt (Bilaga 2) togs med de föreslagna 
respondenterna.  

3.3 Urval och urvalsgrupp  

För att uppnå syftet med studien var kriteriet på urvalsgruppen att samtliga deltagare skulle varit 
eller vara sjukskrivna för diagnoserna utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. 
Rekryteringen skedde via ett strategiskt urval som kallas snöbollsmetoden. Det vill säga att vi 
undersökte var vi kunde rekrytera och komma i kontakt med lämpliga personer att intervjua 
(Kvale och Brinkmann, 2009). Valet föll på två olika projekt på två olika orter där 
långtidssjukskrivna personer med exempelvis utmattningssyndrom/utmattningsdepression ingår. 
Fem personer tillhörande projekten ställde upp på att intervjuas. En ytterligare person 
rekryterades sedan från annat håll. Antalet intervjupersoner styrdes i viss mån av studiens syfte 
men även vad som tidsmässigt ansågs hinnas med inom ramen av en C-uppsats genomförande. 
Urvalsgruppen presenteras under rubriken Resultat (4) vad det gäller kön, ålder och inom 
vilket/vilka arbetsområden de arbetat.  

3.4 Datainsamling  

För att det skulle kännas bekvämt för respondenterna fick de vara med och påverka tid och plats 
för intervjuerna. En intervju genomfördes i respondentens hem, resterande genomfördes på 
olika offentliga, neutrala platser som bibliotek och skola. Samtliga intervjuer spelades in på 
mp3-spelare eller diktafon för att sedan transkriberas. Intervjuerna utgick från en frågeguide 
med semistruktuerade frågor (Bilaga 3) vilket innebär att frågorna var organiserade enligt en för 
syftet relevant tematik men att det fanns utrymme för flexibilitet och reflektion i 
intervjusituation.  
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3.5 Tillförlitlighet och giltighet  

Här försöker vi summera de val och prioriteringar som vi har gjort och diskutera 
tillförlitligheten och giltigheten avseende denna studie.  

Giltighet handlar om att få svar på de frågor som ställts till intervjupersonerna i relation till 
studiens syfte och forskningsfrågor. För att öka giltigheten för studien så genomfördes en 
provintervju med en person som hade erfarenhet av utmattningsdiagnos, innan frågorna ställdes 
till huvudstudiens intervjupersoner. Avsikten med detta var att få möjlighet att omarbeta 
intervjuns struktur ifall det hade visat sig vara nödvändigt för att kunna besvara syftet och 
forskningsfrågorna.  

Giltigheten avseende denna studies resultat anses vara relativt högt då det endast är 
respondenterna egnas upplevelser och erfarenheter i denna fallstudie som återspeglas. Det går 
således inte att betrakta denna undersökning som någon generalisering av större grupper i 
samhället.  

Tillförlitlighet syftar till i vilken utsträckning resultaten som följer av undersökningen kan 
komma att upprepas. Om någon annan forskare skulle utföra den undersökning som gjorts med 
andra intervjupersoner så skulle kanske resultatet bli ett annat. Då vi inte har varit ute efter att 
generalisera utan bara undersökt några få individers upplevelser och erfarenheter måste ändå 
tillförlitligheten kunna betraktas som relativt hög för just denna studie. En kritisk granskning av 
det insamlade materialet och den analys som sedan utförts ökar också tillförlitligheten i 
undersökningen (Fritt ur Trost, 2005, och Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

3.6 Etiska ställningstaganden  

De etiska ställningstaganden som vi utgått från i denna studie är i första hand hämtade från de 
forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskningsområdet8. Dessa 
principer är utformade på sådant sätt att de tar hänsyn till både forskning och individ.  

Förhandsinformation i fråga om ett missivbrev (Bilaga 1) skickades ut via mail till 
kontaktpersonerna där det tydligt framgick de projektansvarigas namn, kontaktuppgifter samt 
universitetsanknytning. Deltagarna som ingick i studien informerades om syftet med studien i 
ett missivbrev (Bilaga 2) som personligen delades ut i samband med intervjuerna. Missivbrevet 
innehöll också kortfattad information om de projektansvariga, tillvägagångssättet ifråga om 
intervjun samt deltagarnas rättigheter, exempelvis att deltagaren hade möjlighet att när som 

                                                      
8 http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8642&a=32230 Uppdaterad: 2008-01-02 Hämtad: 
2010-03-12 
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helst avbryta intervjun. Det framgick också hur respondenternas integritet skyddas samt var 
undersökningen kommer att presenteras då den är färdigställd.  

Deltagandet i denna studie har byggt på frivillighet. Respondenterna har samtyckt till 
deltagande och haft möjlighet att påverka i vilken utsträckning man velat delta. Det insamlade 
materialet ifråga om bandade inspelningar och anteckningar har förvarats på ett säkert sätt och 
kommer efter godkännande av C-uppsatsen att förstöras.  

Andra viktiga faktorer kring etisk problematik har beaktats och diskuterats av forskarna. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att det kan uppstå problem i intervjusituationer som det är viktigt 
för forskaren att vara medveten om. Exempelvis kan en maktsituation uppstå på grund av 
asymmetrin som råder mellan forskare och intervjuperson där forskaren oftast är den som 
dominerar. Det kan också uppstå vänskapsband mellan forskaren och den intervjuade som kan 
vara bra att vara uppmärksam på och reflektera kring. Intervjufrågorna kan beröra känsliga 
områden hos intervjupersonen och risken finns att enskilda individer kan känna sig mer berörda 
än andra och att frågor kan röra upp känslor och starta processer som det inte finns någon 
möjlighet att följa upp. Hänsyn till detta har tagits då frågorna skapades och forskarna har 
reflekterat kring vilka situationer som kan tänkas uppstå i mötet med respondenterna.  

Människosyn  

Denna studie har sin utgångspunkt i att människan inte är statisk utan har en inneboende 
potential och förmåga att förändras. Människan lever i en kontext och hennes handlingar och val 
påverkas ofta på ett omedvetet plan av den omgivande miljön. För att kunna utvecklas och följa 
sina inre drömmars mål kan människan behöva stöd i form av vägledning, som har sitt syfte att 
stärka känslan av att kunna kontrollera sitt liv, sina tankar, känslor och idéer (Hägg och Kuoppa, 
2007, Peavy, 2007). 

3.7 Bearbetning av analys och resultatdata 

Till en början transkriberades det insamlade och inspelade materialet så att frågornas svar blev 
till sammanhängande textavsnitt. Utifrån detta kodades materialet utifrån utmärkande 
handlingar, tillstånd, erfarenheter, tankar och så vidare. Koderna klassificerades i kategorier och 
teman för att därefter sorteras utefter likheter, skillnader, mönster och samband. En noggrann 
bearbetning av materialet gjordes i och med detta där avsikten var att fånga respondenternas 
erfarenheter, åsikter och upplevelser. Målet var att det insamlade materialet skulle bli mättat på 
ett sådant sätt att inga nya vetanden eller tydningar återstod att finna efter bearbetningen 
(Johannessen och Tufte, 2003, Kvale och Brinkmann, 2009). 
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4. Resultat 

Här följer en kortfattad presentation av var och en av de intervjuade respondenterna där ålder, 
civilstånd och utbildnings- och yrkesbakgrund redovisas. Samtliga personer är eller har varit 
sjukskrivna för någon slags utmattningsdiagnos. Efter presentationen följer en sammanfattad 
resultatredovisning disponerad utifrån de intervjusvar som framkommit under intervjuerna.  

4.1 Respondenterna 

Maria  är 52 år. Hon har fem barn och har tidigare varit gift. Efter grundskolan gick Maria 
direkt ut i arbetslivet. Hon uppger att det var väldigt enkelt att få jobb då och hon provade på 
många olika arbeten. Efter några år utbildade Maria sig till undersköterska. På senare tid har 
hon även läst in treårig gymnasiekompetens och studerat till lärarassistent. För ca tio år sedan 
började Maria sin sjukskrivningsperiod. Hon var då nyligen examinerad och hade fått arbete i 
skolan på heltid där hon arbetade med elever som hade problem. Maria har numer ett eget 
företag men har aldrig helt kommit tillbaka till arbetslivet.  

Henrik  är 44 år. Han är gift och har barn. Efter grundskolan gick Henrik en treårig linje på 
gymnasiet. Därefter arbetade han inom försäljning innan han vidareutbildade sig till 
undersköterska och sen till sjuksköterska med specialkompetens. Varvat med arbetet som 
sjuksköterska på heltid har han på senare tid jobbat som säljare för olika sjukvårdsprodukter. 
Henrik säger sig också alltid varit mycket aktiv på sin fritid bland annat inom musik och idrott. 
Henrik har varit sjukskriven i ca två år för utmattningsdepression men är nu åter tillbaka på sitt 
arbete och jobbar heltid.  

Katarina  är 45 år och har ett barn. Efter en skilsmässa för några år sedan lever hon ensam. 
Katarina gick en tvåårig linje på gymnasiet. Hon har också gått två av tre år på 
sjuksköterskeprogrammet. Största delen av sitt arbetsliv har hon arbetat inom vård och omsorg. 
Innan hon blev sjukskriven för utmattningsdepression för några år sedan gick hon också en 
utbildning inom datorsupport. Hon jobbade då i ett projekt. Innan utmattningsdepressionen var 
Katarina också mycket aktiv på sin fritid. I dagsläget har hon inte kommit tillbaka till 
arbetslivet.  

Anna är 40 år och ensamstående sedan 12 år. Hon lever med sina två tonårsbarn. Hon har gått 
tvåårigt gymnasium. Fick redan under gymnasietiden ett fast arbete i industrin. Anna säger själv 
att det var helt andra tider då och att det fanns gott om arbete. Arbetade kvar inom industrin 
fram till sjukskrivningsperioden och har efter det gått en kortare utbildning till 
elevassistent/personlig assistent och arbetar nu som detta. Anna säger sig nu trivas och har en 
känsla av att ha hittat hem i arbetslivet. 
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Eva är 46 år och har varit ensamstående de senaste 12 åren. Har två nyss utflugna barn. Gick en 
tvåårig teoretisk linje på gymnasiet och fick därefter beredskapsarbete. Beredskapsarbetet 
inspirerade till fortsatta studier och en tvåårig utbildning till undersköterska påbörjades. 
Arbetade sedan i makens företag med administration. Var även hemma med barnen ett par år 
innan skilsmässa från maken. Fick timanställning inom vårdsektorn med varierande 
arbetsuppgifter, trivdes bäst inom åldringsvården. Arbetade som fast anställd sex år innan 
sjukskrivning, därefter sjukskriven. Har sedan en tid halvt sjukbelopp och inte stora 
förhoppningar om att någonsin komma tillbaka till arbetslivet helt. Arbetar fyra timmar om 
dagen i ett projekt drivet av kommunen.  

Pia är 38 år, hon har tre barn. Tidigare skild, nu sambo. Utbildningsbakgrund är nioårig 
grundskola. Började gymnasiet men hoppade av. Enligt Pia var det var lätt att få arbete men 
svårare att få heltidsarbete med fast anställning. Hon gick flera internutbildningar på sina olika 
arbetsplatser. Säger att det blev allt svårare att få livs-pusslet att gå ihop. Pia har arbetat inom en 
rad olika branscher samt varit egen företagare. Hon har inte haft en ordentlig semester på 19 år. 
Arbetar idag med försäljning men säger sig vara påverkad av sin utmattningsdiagnos för hela 
livet. 

4.2 Arbetslivet 

Gemensamt för de sex respondenterna är att de berättat utförligt om ett stressigt arbetsklimat 
innan och i samband med att de blev sjuka. Maria berättade om en psykiskt påfrestande miljö 
med våld och ibland hårdföra konflikter i skolsammanhang. Anna som arbetade inom industri 
vittnade om en arbetssituation som var både enformig och i ett arbete som skedde på ackord. 
Hon hade även en stark känsla av att vara utbytbar på sitt arbete, om hon inte kunde utföra det 
så var hon lätt att byta ut. Katarina som arbetade inom ett projekt hade erfarenhet av en otydlig 
arbetsbeskrivning av sina arbetsuppgifter vilket ledde till att hon fick utföra arbetsuppgifter som 
hon varken hade tillräcklig kunskap eller erfarenhet till vilket medförde att hon tvingades arbeta 
övertid. Eva berättade bland annat om omorganisationer och obekväma arbetstider som 
bidragande orsaker till stress. Pia som arbetade på ett vaktbolag upplevde sin arbetssituation 
som pressande då hon hanterade stora summor pengar i sitt arbete med värdetransporter. På 
Henriks arbetsplats inom vården hade man obekväma arbetstider och ständig brist på personal 
vilket dessutom ledde till mycket övertidsarbete. Han berättade om det så här:  

Sen har vi ju sånt som heter beredskap och jourer som är utöver de fyrtio timmar vi har. Så 
det var inte ovanligt att man hade en vecka som var upp mot femtio timmar. Och innan jag 
blev sjuk så var det många folk borta på arbetsplatsen, och det leder ju till att de som är 
kvar får jobba hårdare.  

Samtliga respondenter har följaktligen upplevt stress i sina arbetsmiljöer även om orsakerna till 
stressen varit olika för olika personer och situationer. 

Något som också visade sig vara gemensamt för respondenter är att de berättat om ett starkt 
engagemang i sina arbeten. Det har handlat om att ta på sig ansvarsområden på arbetsplatsen 
eller att de utförde arbetsuppgifter utöver sina egentliga. Eva berättade om sitt engagemang:  
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 … tog på mig en massa extra arbetsuppgifter och olika uppdrag av olika slag och så… 

Gemensamt för alla är att de uppger att de från början trivts med sitt arbete men att olika 
faktorer tillsammans kopplade till arbetsplatsen utlöst stressreaktion. Maria uppgav att hon 
brann för sitt arbete med problemungdomar och Pia berättade att hon trivdes för att hon älskade 
sitt jobb vilket tyder på ett stort engagemang i arbetet. 

Trivseln och klimatet på arbetsplatsen kopplades i stort till arbetskamraterna och tre av de 
kvinnliga respondenterna menade att arbetskamrater var viktiga för att orka med. Anna 
uttrycker det med följande ord: 

… vissa morgnar var så tröga så… jag orkar inte... ska jag sjukskriva mig men... sen går 
man ändå. Så blir det ju liksom, ja man peppar upp varandra liksom, det är så det fungerar. 
För att man ska orka. 

Det finns ytterligare en aspekt som flera av respondenterna lyfte som är betydande för deras tid i 
arbetslivet. I samband med sin utmattningsdiagnos hade de haft en känsla av att vara inlåsta 
inom sitt yrke eller på sin arbetsplats. Eva uttryckte det på detta sätt: 

Ja verkligen jag satt fast i något jag som jag på ett sätt trivdes med men som jag inte vill 
fortsätta med men kom inte loss hur jag än tänkte.  

Pia som var den enda som saknade en fast anställning kände även hon en känsla av inlåsthet i 
arbetslivet, hon säger så här om den känslan: 

Jag kände mig inlåst, inte i mitt arbete men jag blev ta mig tusan fastlåst i sättet att leva. Jag 
hade min almanacka på morgonen och visste ofta inte utan den vart jag skulle åka... 

4.3 Stöd  

Gemensamt för de sex respondenterna var även att de vid tiden för insjuknandet inte upplevde 
att de hade något stöd från arbetsplatsernas ledning. Henrik hade ett par år innan han blev sjuk, 
signalerat på medarbetarsamtal att han upplevde den obekväma arbetstiden som mycket stressig, 
men hade inte fått något gehör från chefen.  

Ingen av respondenterna hade heller någon erfarenhet av att Företagshälsovården gått in och 
gjort något för att underlätta deras situation. Eva hade en viss kontakt med Företagshälsovården 
men upplevde det som en kontrollstation som hon inte fick något stöd ifrån.  Utan fast 
anställning så var Pia den som helt saknade möjlighet till företagshälsovård.  

Alla de sex respondenterna ansåg likväl att de varit i behov av stöd och vägledning innan de 
insjuknade. Flera av dem önskade att de fått samtalsstöd. Eva och Henrik betonade personlig 
kontakt med någon som viktig. Eva reflekterade över sin situation och uttryckte sig så här:  

… jag hade behövt någon som hjälpt mig att bena ut alla mina tankar, jag tyckte ju faktiskt 
att ingen lyssnade på mig, jag hade nog behövt träffa någon som kunde hjälpt mig att bena 
upp allting… 
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De hade också önskat mer stöd och uppmärksammande från sina chefer då de insjuknade.  

Gemensamt för respondenterna var att de hade önskat få ökad kännedom om sig själva ifråga 
om sina möjligheter, begränsningar och drömmar. Att lära sig hitta sin egen ”stopp-knapp” var 
något som varit önskvärt för ett flertal. Katarina menade att:  

Man skulle önskat att någon hade dragit i handbromsen och verkligen fått mig att inse att 
det inte var mitt göra… folk sa väl det ibland men jag sa ”Vem fan ska göra det då?” 

Exempel på annat stöd som respondenterna menade hade varit till hjälp i samband med 
sjukskrivningen var perspektivvidgning, information om studier och yrken, coaching, kognitiv 
beteendeterapi och massage.   

Flera av respondenterna ansåg också att de behövt stöd i form av vägledning redan tiden innan 
de blev sjuka. Eva och Anna efterlyste en person som kunnat hjälpa dem med att se sina 
möjligheter. Under intervjuerna tänkte de tillbaka på sin studie- och yrkesvägledare från 
högstadietiden och Anna uttryckte det med dessa ord:  

Jag tänker ju just på det här när man själv gick i skolan och man själv fick sitta och prata 
om vad man hade för intressen och vad man är för person kanske och vad man brinner för 
och vad man vill göra och så va… Det är nästan den enda kontakten jag har haft men ibland 
på jobbet brukade vi prata om det inte kunde komma någon och prata om just såna saker 
men oss men det blev bara snack. 

De efterlyste inte en kurator eller någon som har fokus på psykologiska aspekter utan ansåg sig 
varit i behov av en neutral person som kunnat hjälpa dem med att ta reda på vad de ville.  

Pia menade att för henne hade det varit bra om hon hade fått träffa en studie- och vägledare på 
Arbetsförmedlingen som kunnat uppmärksamma hennes behov innan hon blev sjuk. Henrik 
ansåg att studie- och yrkesvägledning hade varit till hjälp och stöd för honom i arbetslivet men 
tror inte att det hade kunnat förhindra hans utmattningsdiagnos. Även Eva och Anna är inne på 
denna tankegång och menade att studie- och yrkesvägledning kanske hade kunnat lindra i viss 
mån och bidragit till att utgången hade blivit en annan, då de menar att det handlade om att 
bryta mönster. Katarina efterlyste även hon något slags personligt stöd och vägledning.  

Maria som precis innan utmattningsdiagnosen gått en utbildning och fått ett jobb ansåg sig inte 
varit i behov av specifik studie- och yrkesvägledning tiden innan eller i samband med att hon 
blev sjuk, men väl av samtalsstöd eller dylikt. Däremot efterlyste hon studie- och 
yrkesvägledning under det första året som sjukskriven, eftersom hon länge hade ambitionen och 
en dröm att återkomma till arbetslivet. I samband med detta sa hon:  

Jag kan tycka att det är slöseri med en person som mig, för jag menar jag har ju resurser. 
Jag har enorma resurser och potential egentligen.  
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4.4 Genusrelationer   

Hos kvinnorna har ohälsan börjat några år innan utmattningsdiagnosen i form av exempelvis 
värk, förslitningsskador och fibromyalgi. Henrik upplevde ingen fysisk ohälsa men berättar om 
ständig trötthet och sömnbrist några månader innan dagen då han ”föll ihop”.  

Gemensamt för de kvinnliga respondenterna var också att de genomgått skilsmässa och samtliga 
har haft det största ansvaret för sina barn efter skilsmässan. I varierande grad berättar de alla om 
sociala omständigheter och komplicerade familjeförhållanden. Flera av kvinnorna menade att 
knappa ekonomiska förhållanden var bidragande orsaker. Anna berättar om svårigheten i att 
hitta tid för sig själv och få hjälp med avlastning av barnen, och om att sätta sina egna behov åt 
sidan:  

Men i och med att jag var själv med barna, ja det är jag fortfarande, så är det så viktigt att 
ha en inkomst hela tiden och därför så tar jag hellre det säkra före det osäkra. 

Henrik var studiens ende deltagare som var gift. Han uppgav också att han hade haft möjlighet 
att lägga tid på fritidsintressen och motion.  

Flera av kvinnorna relaterade också till sin uppväxt som bidragande orsak till ohälsan. Maria 
berättade om det så här:  

Att jag inte kunnat få ta hand om mig själv någon gång, att inte förstått det… det har liksom 
varit fel från början… 

Kvinnorna uttryckte medvetenhet kring att de privata orsakerna hade påverkat att de blev 
drabbade av utmattningsdiagnos. Men samtliga menade emellertid att det var faktorer i 
arbetssituationen, inte i privatlivet, som var den utlösande faktorn till att de blev sjuka i 
utmattningsdiagnos. Henrik var den ende av deltagarna som inte ansåg att privata faktorer hade 
påverkat att han blev sjuk.  

Gemensamt för kvinnorna var att de menade sig ha fått en mycket bristfällig rehabilitering i 
samband med att de blev sjuka. Henrik upplevde att han fick stöd från Försäkringskassan och 
sin terapeut. Han var också den ende av respondenterna som hade kontakt med en studie- och 
yrkesvägledare i samband med sjukskrivningen. Kontakten skedde via mail, syftade till att få 
information om studier och förekom på hans eget initiativ.  

Henrik var den av respondenterna som hade en fullgjord högskoleutbildning. Han hade också en 
så kallad specialkompetens inom sitt yrke och ansåg att det varit svårt att hitta en ersättare till 
honom då han blev sjuk. Henrik var också den ende deltagaren som berättade om stöd från 
ledningen att komma tillbaka till arbetsplatsen, då det visserligen hade gått en bit in i 
sjukskrivningen. Ledningen gav också med sig till att förändra arbetstiderna. Henrik uttryckte 
sig: 

Men blir av med en med en sån kompetens så är man inte så lätt att ersätta va. Och… så de 
var rätt så… min avdelningschef var väldigt noga med att jag skulle komma tillbaks. Det 
var nog därför också som de accepterade det som Försäkringskassan och terapeuten 
föreslog, att jag skulle komma tillbaka på dagtid. 
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Henrik var också den ende som nu arbetade på samma arbetsplats som innan sjukskrivningen.  

Evas erfarenhet var att det kändes som om hon istället blev motarbetad och att hon inte längre 
var önskvärd på arbetsplatsen efter att hon insjuknat. Hon berättade om sin situation så här:  

Jag tycker egentligen att det är ett stort slöseri med mänsklig kraft, men jag är så ledsen 
ibland att all min kraft har försvunnit. Här sitter jag och är inte ens femtio år men ändå helt 
slut i kropp och själ. 

På frågan hur respondenterna upplevde sin självkänsla så vittnar alla de kvinnliga 
respondenterna att den vara låg vid tiden för insjuknandet i utmattningsdiagnos. Henrik var den 
ende av respondenterna som ansåg sig haft hög självkänsla vid tillfället då han blev sjuk. 
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5. Analys 

5.1 Arbetssituationen  

Det på olika sätt stressiga arbetsliv som respondenterna berättat om i denna studie stämmer väl 
överens med det moderna arbetsliv som finns beskrivit i bakgrunden (2.2.1). Det som 
framkommit i intervjuerna är att respondenterna har upplevt sin arbetssituation som stressig och 
inte haft förmåga att ta kontrollen över den. Bristfälligt stöd från ledning och chefer, låg 
utbildningsbakgrund, dåliga utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen är exempel på olika 
faktorer som lett till att några av respondenterna också upplevt sig som inlåsta. På grund av 
stress har det varit svårt för respondenterna att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt vilket bidragit till ytterligare stress och alltmer ohållbara situationer. 
Astvik, Mellner och Aronsson (2006) menar att känslan av inlåsthet i många fall leder till både 
psykisk och/eller fysisk ohälsa vilket så även har skett för de intervjuade personerna i denna 
studie.  

För en av intervjupersonerna såg situationen annorlunda ut då hon inte hade en fast anställning 
men gjorde allt för att komma in på arbetsmarknaden och få ett heltidsarbete hos en och samma 
arbetsgivare. Hon upplevde situationen som mycket stressig i och med att hon hade svårt att 
säga nej till de arbeten som erbjöds eftersom hon inte ville leva på arbetslöshetsersättning. 
Situationen kan tolkas som den Perski (2000) menar då han beskriver personer som är helt eller 
delvis utestängda från arbetsmarknaden men gör allt för att komma in på den. Även de som är så 
att säga låsta i sin levnadssituation riskerar också ohälsa (ibid.). 

Perski (2000) påpekar också att individuella faktorer även kan påverka vilka som är i riskzonen 
för att drabbas av utmattningsdiagnos. Exempelvis nämner han individer som har ett 
prestationsbehov som är grundat i dåligt självförtroende och de som har ett brinnande 
engagemang i det de gör. I denna studie uppgav de flesta av deltagarna att de hade en dålig 
själkänsla vid tillfället då de blev sjuka. Samtliga respondenter berättade också om ett mycket 
stort engagemang i arbetslivet. 

Långt innan den psykiska ohälsan har uppstått har problem av olika slag uppkommit för var och 
en av respondenterna i denna studie. Problemen har som tidigare redovisats under rubriken 
Resultat (4) varit inom både arbetsliv och/eller privatliv. Exempelvis påtalade en av 
respondenterna vid medarbetarsamtal redan ett par år innan utmattningsdiagnosen det faktum att 
han upplevde arbetssituationen som stressig. Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetstagarens 
ansvar att signalera att något inte står rätt till på arbetsplatsen ifråga om risker, sjukdomar och så 
vidare. I detta fall fick respondenten inget gensvar från ledningen. Arbetsgivaren är dock 
skyldig att arbeta med förebyggande åtgärder kring det som kan leda till ohälsa på 
arbetsplatsen.9 

                                                      
9 http://www.au.se/regler/arbetsmiljolagen Hämtad 2010-05-21 
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Denna problemsituation är bara ett exempel på de problem som framkom i respondenternas 
berättelser. Problemen kan liknas vid det gap som CIP-teorin beskriver (2.3.1) Individen har 
befunnit sig i en situation som varit långt ifrån det ideala tillstånd som hon eller han varit i 
behov av för att kunna må bra. Så kallad kognitiv dissonans har uppstått och i varierande grad 
har respondenterna reflekterat över sina situationer och haft drömmar. De har dock av olika 
anledningar inte kunnat ta sig ur sin situation och ta sig vidare och i och med detta har individen 
på så sätt blivit inlåst i sin arbets- eller levnadssituation.  

För de personer som medverkat i denna studie gick det tyvärr så långt att de drabbades av ohälsa 
i form av utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Under nästa rubrik analyseras det 
stöd respondenterna berättade om att de fick samt vilket stöd de upplevt att de var i behov av 
eller hade önskat i samband med att de blev sjuka. 

5.2 Stöd och vägledning 

Enligt det konstruktivistiska synsättet (Peavy, 2007) är det viktigt att människor får redskap att 
själva kunna hantera det alltmer komplexa och nyckfulla arbetslivet. Inte någon av 
respondenterna i denna studie ansåg att de fått tillräckligt med stöd då de insjuknade i 
utmattningsdiagnosen. Enligt Astvik, Mellner och Aronsson (2006) skulle studie- och 
yrkesvägledning kunna öka handlingsutrymmet då det uppstått obalans mellan arbetskrav och 
individens kapacitet. Vidare anses det att detta är något som måste ske i ett tidigt skede av 
ohälsan. Detta är precis vad regeringen också talar om10 då de menar att insatser måste ske i ett 
tidigt stadium, då forskning visar att tidiga insatser minskar sjukskrivningsperiodens längd. Inte 
någon av respondenterna upplevde sig ha fått hjälp av Företagshälsovården, som enligt 
Arbetsmiljölagen11 skall arbeta på ett förebyggande sätt mot ohälsa, vården skall även utformas 
efter den enskildes behov och bestå av opartisk expertis, men här har inte den insatsen skett. 

Inom rehabiliteringssammanhang talar man om Helhetssynprincipen (Westerhäll, Bergroth och 
Ekholm, 2009) där individen ska vara delaktig i sin rehabilitering och att åtgärderna ska vara 
samordnade. Gemensamt för respondenterna i denna studie var att de upplevde 
rehabiliteringsinsatserna som mycket bristfälliga. Vikten av att bli trodd och lyssnad på utifrån 
sin situation lyftes på flera sätt. Endast en av personerna ansåg sig fått stöd av 
Försäkringskassan och sin terapeut.  

Gemensamt för respondenterna i denna undersökning var också att samtliga önskat att de fått 
mer stöd innan sin sjukskrivningsperiod men även under och efter den. Det stöd som eftersökts 
bland respondenterna ser olika ut beroende på var i processen de efterfrågades men även 
beroende på individuella levnadshistorier. Vissa generella mönster kan här ses som talar för att 
det är stöd och hjälp som en studie- och yrkesvägledare mycket väl skulle kunna ge.  

Samtliga respondenter ansåg sig vara i behov av ökad självkännedom. Detta är något som 
Parson (Lindh, 1997) utgick ifrån i den allra första vägledningsmodellen då han menade att en 
vägledningssökande behöver få en god förståelse för sig själv och sina olika förmågor och 

                                                      
10 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/15/84/8dc40344.pdf Hämtad 2010-05-21 
11 http://www.au.se/regler/arbetsmiljolagen Hämtad 2010-05-21 
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begränsningar för att kunna göra väl avvägda val. Vidare menade Parson att individen behöver 
kunskap om sina alternativ och förutsättningar i förhållande till arbetslivet. Även detta var något 
som efterfrågades hos flera av respondenterna i och med de ansåg sig varit i behov av att vidga 
sina perspektiv och få information om studier och yrken. Detta tydliggörs i Annas citat som 
delvis tidigare redovisats i resultatet: 

… ibland på jobbet kunde vi prata om det inte kunde komma någon och prata om just såna saker med oss men det 

blev bara snack. 

Enligt CIP-teorin (2.3.1) är självbild och kunskap om alternativen något som ständigt utvecklas 
hos individen och som är en förutsättning för att kunna ta effektiva beslut. Det 
konstruktivistiska tänkandet bygger vidare på tanken och visar på vägledningens betydelse att 
via samtal ge den som behöver stöd, möjlighet att reflektera och se över sin livssituation (Peavy, 
2007). Samtalsstöd och personlig kontakt var också något som efterfrågades av de flesta 
respondenterna. 

Studie- och yrkesvägledning i ett förebyggande arbete skulle kunna bidra till att den som 
behöver stöd, själv ökar sina egna möjligheter att behärska situationen och därmed eventuellt 
öka möjligheterna att påverka sitt eget liv och sin situation (Peavy, 2007). Flera av 
respondenterna efterlyste möjligheten att bryta mönster då de upplevt sig vara inlåsta inom sitt 
yrke eller på sin arbetsplats. 

Eventuellt skulle dessa personer kunna ha varit hjälpta av samtalsmetoden Motiverande samtal 
– MI, som genom sina fem faser vill hjälpa till att skapa möjlighet till förändring (2.3.3). Då 
behovet av samtal och orsaken till det är varierade så skulle MI som metod kunna vara ett 
alternativ då den tidsmässigt kan variera från korta sessioner till långa rådgivningsprocesser och 
på det sättet kunna tillfredställa olika behov.  

Inslag av coaching som ett led i en förändringsprocess berördes också av några av 
respondenterna som ett önskat stöd innan och under sjukskrivningsperioden. Carlsson (2007) 
ser coaching som ett stöd som fokuserar på individens möjligheter vilket en av respondenterna 
tydligt påtalade. Coaching kan ske på olika sätt men i det här fallet så efterlyste respondenterna 
någon som uppmuntrade och stöttade mot förändring. Coaching kan ses som ett 
konstruktivistiskt verktyg med dess grundtanke att det är individen som är expert på sitt eget liv 
och att även eventuella lösningar grundas på den enskilde individens egna beslut.  

Sammantaget kan sägas att så gott som samtliga respondenter efterlyste stöd och vägledning 
som tog hänsyn till deras helhetsperspektiv i fråga om såväl arbets- som livssituation såväl som 
var i processen de befann sig i. Stöd och vägledning som mycket väl skulle kunna ingå inom 
ramen för studie- och yrkesvägledning.  

5.3 Genusanalys  

På olika sätt har alltså arbetslivet bidragit till ohälsa i form av utmattningsdiagnoser för 
respondenterna i denna studie. Men samtliga kvinnor i denna studie har också uttryckt att 
privata orsaker påverkat att de drabbats av utmattningsdiagnos. Det som framgår av Eriksson, 
Thorzén och Olivestams (2004) forskning är att utmattningssyndrom kan vara något som är ett 
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resultat av samverkande faktorer kring arbetsliv, familjeliv samt händelser och upplevelser i det 
förflutna. Detta är något som kvinnorna visat sig vara väl medvetna om och som de också gett 
uttryck för i intervjuerna. 

Att samtliga kvinnor i intervjustudien anser att faktorer i privatlivet påverkade ohälsan kan ha 
ett samband med det som Giddens (2007) skriver om kvinnors dubbelarbete. Samtliga kvinnor i 
studien har eftersom de var ensamstående samtidigt som de arbetat haft ett mycket stort ansvar 
för barn och hem. Kvinnorna kan i och med detta anses ha satt sina egna behov åt sidan och lidit 
brist på återhämtning och vila (Krauklis och Schenström, 2001). Henrik som var studiens enda 
manliga deltagare, upplevde inte att privata orsaker bidragit till ohälsan. Han var också den ende 
deltagaren som var gift och levde i ett förhållande. Förutom detta kan nämnas att Henrik också 
upplevdes som den som inte satte sina egna behov åt sidan utan ägnade sig åt bland annat 
motion och intressen på sin fritid. Att kvinnorna i studien hade svårigheter med att 
uppmärksamma sina egna behov synliggörs i Marias citat som tidigare redovisats under resultat:  

Att jag inte kunnat få ta hand om mig själv någon gång, att inte förstått det… det har liksom 
varit fel från början… 

Gemensamt för kvinnorna i gruppen var också en uttalat dålig självkänsla och ett behov av att 
bli synliggjord både för vad som åstadkommits i arbetslivet och att få den begynnande ohälsan 
uppmärksammad. Detta faktum skulle kunna ha att göra med den genusordning som Hirdman 
(2001) talar om, där män och kvinnor skiljs åt och där det manliga tenderar att värderas högre än 
det kvinnliga. Kvinnor har enligt Eriksson, Thorzén och Olivestam (2004) ofta tidigt i livet 
anpassat sig till andra och satt sina egna behov åt sidan. 
Flera av kvinnorna som ingick i studien talar om behovet att bli sedd i sin situation och gärna 
från en person som har ett neutralt förhållningssätt till både person och belägenhet. Någon 
påtalade direkt att detta borde vara en person med studie- och yrkesvägledarkompetens och 
betonade vikten av att detta inte skulle vara en kurator.  
 
Angående stödet visade det sig också finnas vissa skillnader. Studiens ende manlige deltagare 
var den ende som upplevde sig fått stöd från arbetsplatsens ledning att komma tillbaka efter 
sjukskrivningen. Han uppgav även att han fått stöd från Försäkringskassan och sin terapeut som 
hjälpt honom att ställa krav på arbetsgivaren att förändra hans arbetssituation. Ingen av 
kvinnorna i studien ansåg sig ha upplevt stöd, vare sig från arbetsgivare och/eller 
rehabiliteringsinstanserna.  
Det är svårt att tydligt se orsakerna till detta i denna grupp men är något som med fördel skulle 
vara intressant att undersöka i en större studie.  Det skulle dock kunna ha att göra med att 
Henrik hade en annan socioekonomisk ställning än kvinnorna, ett perspektiv som vi valt att inte 
ta upp i denna studie. Det kan också ha haft att göra med att han ansåg sig ha en hög 
självkänsla, som skulle kunna ha bidragit till att han vågade ställa andra krav på att exempelvis 
få rehabilitering då Eriksson, Thorzén och Olivestam (2004) menar att självbild och förmågan 
att prestera hänger samman. Samtliga kvinnor i studien ansåg sig ha en låg självkänsla vid tiden 
för insjuknandet. Kvinnorna befann sig också i ett mer utsatt läge än Henrik då de levde 
ensamstående och hade ansvar för barn, hem och ekonomi. Hirdman (2001) talar om 
maktordningen i samhället där män tenderar att värderas högre än kvinnor. Detta skulle också 
kunna vara en tänkbar bidragande förklaring till att Henrik ansåg sig fått mer stöd än de andra i 
studien.  
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6. Slutsatser 

Vårt syfte med denna undersökning var att belysa hur några personer som har eller har haft en 
utmattningsdiagnos uttrycker sig angående sitt behov av studie- och yrkesvägledning i samband 
med sin sjukdomsperiod. I vår förförståelse har vi utgått från att studie- och yrkesvägledning 
skulle kunna vara till hjälp att bryta mönster hos individen innan ett sjukdomstillstånd brutit ut. 

I vår undersökning vill vi belysa hur olika människors upplevelser är betydelsefulla för att se 
hur hjälpinsatser och förebyggande arbete kan utvecklas och kanske förnyas. Det är främst våra 
respondenters upplevelser och erfarenheter som varit i fokus i denna rapport. 

Denna undersökning gör inte anspråk på att ge en generell bild av hur samhället ser ut utan är 
enbart kopplad till de sex individer som vi mött och intervjuat.  

Människor i arbetslivet kan ha ett varierat behov av att mötas på flera plan, de behöver synas 
utifrån sina individuella behov och med utgångspunkt från sin hela livssituation. Behovet av att 
se individen ur ett helhetsperspektiv anser vi förstärks i denna undersökning, något som väl 
överensstämmer med det konstruktivistiska synsättet.  

Nedan besvaras forskningsfrågorna (1.3) i tur och ordning: 

Hur beskriver individerna sin arbetssituation då de drabbades av utmattningssituation? 

Respondenternas upplevelser av arbetslivet är alla olika men det finns några faktorer som är 
gemensamma nämnare för dem. Flera upplevde svårigheter med att kontrollera sin 
arbetssituation vad det gällde arbetstider, inflytande på arbetet och arbetsuppgifterna samt ett 
dåligt stöd från ledningen vilket bidrog till stress. Respondenterna hade ingen nämnvärd 
erfarenhet av förebyggande stöd från exempelvis Företagshälsovård. För en stor del av gruppen 
sågs arbetskamraterna som en stöttande funktion. Utmärkande för samtliga i gruppen var ett 
stort engagemang i sitt arbete och sina arbetsuppgifter. 

Hur beskriver individerna sitt behov av stöd i samband med sin sjukdomsperiod? 

Samtliga respondenter beskriver att behovet av stöd var stort. Tidpunkten för behovet av 
stöttning har varierat men alla respondenterna beskriver utefter sitt eget perspektiv de olika 
åtgärder som de önskade. Ett uttalat önskemål var stöd och uppmärksammande från 
arbetsgivaren som samtliga uttryckte med stor tydlighet. Personlig kontakt med någon som såg 
deras situation och samtalsstöd var en gemensam punkt som deltagarna var överens om hade 
behövts. 

Vilken funktion tror individerna att studie - och yrkesvägledning hade kunnat fylla för dem i den 
situation de befann sig i? 

Respondenterna såg studie- och yrkesvägledning som en väg att ta sig ur sin situation, som 
skulle ha kunnat bidra till att förändra situationen. Ökade kunskaper om självet och vidgade 
perspektiv var en funktion som respondenterna trodde sig ha kunnat få hjälp med för att ta sig 
vidare. Andra funktioner som nämndes var ett rent informationsgivande vad det gäller 
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utbildning och arbete. Känslan av inlåsthet och svårigheter att ta sig ur sin situation ledde till att 
respondenterna också efterfrågade coachande inslag i vägledningen som motiverade till 
förändring. Ytterligare en funktion som respondenterna efterfrågade var vägledningssamtal där 
de fritt fick ge uttryck för sina tankar och drömmar och vad de själva egentligen innerst inne 
riktigt kände. 

Om vi då tittar på vårt syfte så ser vi att det med hjälp av forskningsfrågorna har besvarats. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultat 

Forskningsfrågorna till denna undersökning valdes utifrån det faktum att vi ville belysa 
orsakerna till varför respondenterna drabbats av utmattningsdiagnos. Detta för att kunna se 
vilket slags stöd som dessa personer var i behov av. Vi ville också se om studie- och 
yrkesvägledarens kompetens och verktyg kunde vara till någon hjälp. Arbetet syftade till att 
belysa respondenternas upplevelser och erfarenheter där vi utgick från deras egna subjektiva 
uppfattningar. Det finns väldigt mycket litteratur att tillgå som handlar om 
utmattningsproblematiken och dess orsaker. Men vi har inte funnit så mycket där individernas 
egna upplevelser och erfarenheter speglas. Detta gör att vi uppfattar att vi kan dela med oss av 
en djupare förståelse för varje människas nyanser i den grupp av respondenter som vi intervjuat. 
Intervjun skulle kunna göras om med samma frågeställningar men det är oklart om resultatet 
blir det samma med ett annat urval av intervjupersoner eftersom vi endast utgått från dessa 
individers perspektiv. Med utgångspunkt från den här gruppens upplevelser och erfarenheter 
anser vi att resultaten är tillförlitliga.  

Något som framkommit under undersökningens gång är att det finns ett stort behov hos dessa 
människor av en helhetssyn på deras totala arbets- och livssituation. Då vi valde att avgränsa oss 
till att se till individernas behov av stöd i relation till sin arbetssituation så kunde resultatet ha 
fått ett större underlag om vi också hade innefattat levnadssituationen i det hela. Ett mönster 
som också framträdde, om än något svagt, var att utmattningsdiagnos och tillgång till stöd också 
är påverkat av samspelande faktorer som socioekonomi och genus. Detta hade med fördel 
kunnat ha fått ett mer framträdande perspektiv i denna undersökning, samt att antalet kvinnor 
och män hade varit jämnt fördelat över respondentgruppen. 

7.2 Metod 

Då vi som uppsatsförfattare bor på skilda orter i två olika kommuner bestämde vi oss för att dela 
upp antalet intervjuer mellan oss. Detta gjorde att vi genomförde intervjuerna var och en för oss 
själva. Medvetenhet finns om att intervjufrågorna därför kan ha uppfattats av respondenterna på 
olika sätt och att de blev påverkade genom oss personligen och av vårt sätt att ställa frågorna. Å 
andra sidan anser vi att det var av positiv beskaffenhet att vi fick möjligheten att vara själva vid 
intervjutillfället då en maktsituation tenderar att uppstå vid intervjutillfällen och att man som 
forskare kan bli den dominerande parten (Kvale och Brinkman, 2009). Denna risk anser vi alltså 
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dämpades i och med intervjuerna delades upp. Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna i 
sin helhet och vi gick igenom varandras material flera gånger och diskuterade materialet 
tillsammans för att på så sätt lyfta upp oklarheter och liknande till ytan. I några fall då det rådde 
tveksamheter om hur respondenterna uttryckt sig så fanns möjlighet att gå tillbaka till det 
inspelade materialet, vilket också skedde.  

Angående metoden som sådan anser vi att den kvalitativa metoden bäst passade vårt syfte då vi 
ämnade belysa respondenternas perspektiv. Men det hade absolut varit en fördel att komplettera 
intervjuerna på något sätt. Vi upplevde också att behovet av få samtala och ge sin bild av 
problemområdet var mycket stort för flera av dessa personer. Exempelvis kunde respondenterna 
ha fått i uppdrag att föra anteckningar om sina upplevelser och erfarenheter under en kortare 
period och på så sätt fått möjlighet att ytterligare reflektera över sina tankar kring 
problemområdet. Dessa anteckningar hade kunnat bidra till en större och mer utökad bild av 
individernas situation.  

Hade studiens syfte varit att jämföra kunde det också varit intressant att tillfoga intervjuer med 
personer exempelvis från rehabiliteringsinstanserna, arbetsgivare eller Företagshälsovården för 
att på så sätt bredda perspektivet.   

7.3 Framtid 

Vår uppfattning är att det inte finns så mycket studier om den här gruppen av människor där 
utgångspunkten är de egna upplevelserna hos individen. Vi ser det som en av de absolut 
viktigaste punkterna i mötet mellan människor att den egna upplevelsen tas på allvar och blir 
bekräftad. Den enskilde individens egna upplevelser ska vara det som är utgångspunkt för både 
förebyggande arbete och rehabilitering. De resultat som framkommit behandlar enbart den här 
gruppens upplevelser vilket begränsar möjligheterna att generalisera resultatet till att röra hela 
samhället. Vi har fått en ödmjuk förståelse för de djupare nyanser som finns både i privatliv 
men allra främst vad det gäller arbetslivet. Peavy (2007) skriver att vårt samhälle kräver nya 
verktyg för en nyskapande verksamhet, men det behöver kanske även finnas ett nytt tänkande 
när det gäller studie- och yrkesvägledningens plats i samhället. De människor som vi fick 
förmånen att möta i intervjusituationer kopplade sina erfarenheter till de möten med studie- och 
yrkesvägledning som de haft under skoltiden och den erfarenhet som de fått därigenom. Men 
likväl så är det de kunskaper och verktyg som en studie- och yrkesvägledare kan ge som de i sin 
situation i arbetslivet eftersöker.  

Respondenternas upplevelser föder nya tankar om var studie- och yrkesvägledning behöver 
finnas i framtiden. Kan vägledning som uppsökande verksamhet på arbetsplatser vara ett bra 
framtida verktyg för att möta människor här och nu?  Människor som har dåligt med kraft 
kanske inte riktigt ser den möjligheten att studie- och yrkesvägledning på till exempel 
Arbetsförmedlingen och Vägledningscentrum kan ge hjälp.  

De respondenter som vi mötte såg sig inte ha fått den hjälp och stöd som de velat ha haft, 
varken av sina arbetsgivare eller den företagshälsovård som fanns. Framtidsfunderingarna berör 
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då om studie- och yrkesvägledare i och med de planer som finns på en förändrad framtida 
företagshälsovård skulle kunna vara ett komplement i det förebyggande arbetet. 

Vi tror att med en större chans att bli synliggjord i sin arbetssituation så skulle allt fler 
människor våga ta steget till förändring tidigare. Därmed så kanske det inte skulle behöva leda 
så långt som till sjukskrivning och försämrade möjligheter att ta sig tillbaka till arbetslivet igen. 

Inte alla får möjlighet att utforska sig själv och alternativen – vad skulle hända om fler fick den 
möjligheten? 
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Bilaga 1) Förfrågan om förmedling av kontakt    
 Hemse och Motala april 2010 

 

Vi är två studenter som läser till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms Universitet. Vi läser 

nu vår sista termin och avslutar våra studier med att skriva en C-uppsats innan vi tar vår 

examen. 

Den undersökning som vi tänkt göra vänder sig till människor som under en kortare eller längre 

period varit sjukskrivna för utmattningssyndrom/depression. Syftet med vår studie är att se om 

studie- och yrkesvägledning på något sätt kan vara till hjälp för människor på väg in i 

utmattning 

Insamling av information sker via en ljudinspelad intervju vilken beräknas ta cirka 45 minuter. 

Intervjun kommer att baseras på frågor angående situationen i livet innan sjukdomsperioden 

startade och en bit in i den. Plats för intervju kan ske enligt överenskommelse. 

Det är endast författarna till examensarbetet samt vår handledare som har tillgång till det 

bandade materialet efter intervjuerna och utskrifterna av den. Grundmaterialet kommer att 

förstöras efter att det sammanställts och det sätt vi sammanställer det på kommer att ske så att 

ingen enskild respondent kommer att nämnas vid namn eller kunna identifieras. 

Nyttan med studien är att de som intervjuas får möjlighet att dela med sig av sina unika 

erfarenheter och kunna delge viktiga fakta till nytta för vår studie. Förhoppningsvis kan det 

bidra med kunskap vad det gäller studie- och yrkesvägledning i samband med diagnosen 

utmattningssyndrom/depression. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och det går att avbryta deltagandet när som helst utan att 

ange skäl. Vi vore mycket tacksamma för hjälp att förmedla en kontakt till de personer som du 

genom ditt arbete möter och kommer att höra av oss per telefon senare under veckan. 

Vi hoppas att vi får anledning att mötas och att just Du ställer dig positiv till att hjälpa till med 

vår studie. 

 

Helena Beckman  Ann-Christine Karlsson 

Adress Adress 
Telefonnummer Telefonnummer 
 
Handledare: Paula Mählck, Stockholms Universitet 
paula.mahlck@kvinfo.su.se 
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Bilaga 2) Förfrågan om deltagande i intervju 
 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till Studie- och yrkesvägledare vid Stockholms Universitet. 

Vi läser nu sista terminen och avslutar därmed våra studier med att skriva en C-uppsats. 

Vår tanke är att skriva en uppsats som handlar om människor som drabbats av 
utmattningssyndrom/utmattningsdepression. Som blivande studie-och yrkesvägledare så är vi 
intresserade av om de kunskaper som vi nu har med oss från vår utbildning på något sätt skulle 
kunna användas för att förhindra att människor hamnar i sjukdomstillstånd. 

Vi tror att det kan vara viktigt för människor att veta vem de själva är och vilka alternativ som 
finns när det gäller utbildning, arbete och andra livsval. Detta kan en studie- och yrkesvägledare 
hjälpa till med. 

Vi planerar att göra en intervjuundersökning med sex stycken människor som har erfarenhet av 
ett kortare eller längre sjukdomstillstånd med diagnos utmattningssyndrom eller 
utmattningsdepression. Undersökningen bygger på frivillighet och möjlighet att när som helst 
avbryta. Vidare så kommer inte någon medverkande person att kunna identifieras i 
undersökningen då alla personliga uppgifter endast kommer att kunna ses av oss två studenter 
och efter avslutad undersökning förstöras. 

Undersökningen kommer att presenteras på Stockholms Universitet och vara möjlig för 
informanterna att ta del av då den är färdig.  

Vi skulle vara mycket tacksamma för din medverkan i vår undersökning. 

 Helena Beckman  Ann-Christine Karlsson 

Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx xxx 

XXX XX XXXXXX XXX XX XXXXX 

xxxx-xxx xx  xxxx-xx xx xx 

xxx-xxx xx xx  xxx-xxx xx xx 

xxxxxxxx@student.su.se xxxxxxxx@student.su.se  

 

Handledare: Paula Mählck, Stockholms Universitet  

Paula.mahlck@kvinfo.su.se  
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Bilaga 3) Intervjumanual 
 
 
 

Bakgrund 

Kön?  

Ålder?  

Hur ser din familjesituation ut?  

 

Arbete och utbildning 

Vilken utbildningsbakgrund har du? (Grundskola, Gymnasium, Högskoleutbildning?)  

 

Berätta kortfattat om hur ditt arbetsliv har sett ut?  

 

Hur många år arbetade du innan du blev sjuk? 

 

Berätta kortfattat om hur din arbetssituation såg ut innan och när du blev sjuk?  

 

Kändes det som om du hade tillräcklig kunskap/erfarenhet för att kunna utföra dina 

arbetsuppgifter?  

 

Fick du möjlighet till kompetensutveckling på din arbetsplats/dina arbetsplatser? (Ex. 

fortutbildning, kurser) I så fall, deltog du? Varför?/Varför inte? 

 

Fick du på din arbetsplats tillgång till friskvård eller liknande aktiviteter? I så fall, deltog du? 

Varför?/Varför inte?  

 

Hur trivdes du på arbetet? Varför trivdes du?/Varför trivdes du inte?  

 

Var arbetet psykiskt/psykiskt tungt? I så fall, på vilket sätt?  

 

Har du någon gång haft känslan av att inte kunna ta dig vidare inom arbetslivet fast du 

egentligen velat eller upplevt att du haft behov av det? (Vi tänker att det kan ha varit olika 

faktorer som påverkat den känslan ex. utbildning, ekonomi, familj, geografiska avstånd etc.) 
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Studie- och yrkesvägledning 

Vad tänker du när du hör mig berätta om studie- och yrkesvägledning? 

 

Vad tror/anser du en studie- och yrkesvägledare kan/ska hjälpa till med?  

 

Har du varit i kontakt med någon studie- och yrkesvägledare? I så fall, vad är din erfarenhet av 

det?  

 

Hade du kontakt med någon studie- och yrkesvägledare innan eller i samband med att du blev 

sjuk?  

 

Hade du någon kontakt med någon annan person rörande studier och/eller yrken?  

 

Hade du kontakt med företagshälsovården? I så fall, tycker du att du fick den hjälp och det stöd 

du behövde?  

 

Anser du att du hade behov av studie- och yrkesvägledning i den situation du befann dig i innan 

eller i samband med att du blev sjuk? I så fall, på vilket sätt?  

 

Om respondenten inte har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare:  

Tror du att det skulle ha varit till hjälp för dig att träffa en studie- och yrkesvägledare i den 

situation du befann dig i?  

Tror du att studie- och yrkesvägledning hade kunnat förhindra att du hamnade i ett 

sjukdomstillstånd? 

 

Kunskap om självet 

 

Hur ser du på din livssituation vid tidpunkten innan eller i samband med insjuknandet? 

 

Behövdes det en förändring? I så fall, på vilket sätt?  

 

Finns det något/någon som skulle kunna ha förändrat ditt sätt att tänka?  

 

Om vi tittar tillbaka, hur skulle du vilja skatta din egen självkänsla, var den hög eller låg vid 

tillfället då du blev sjuk? Varför enligt din bedömning?  
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Fanns det någon i din omgivning som uppmärksammade vad som höll på att hända? (Ex. 

arbetskamrater, chef, familjemedlemmar, vänner etc.) 

 

Kunskap om alternativen 

 

Hade du tankar, drömmar eller planer på att byta arbete eller yrke innan du blev sjuk? 

(Vidareutveckla gärna) 

 

Hade du tankar, drömmar eller planer på att utbilda/omskola dig innan du blev sjuk? 

(Vidareutveckla gärna) 

 

Om du hade andra planer, hur upplevde du dina möjligheter kring att ”byta bana”?  

 

Om du fått drömma helt fritt, vilket yrke/arbete skulle du valt då? Varför?  

 

Om du fått välja helt fritt, vilket stöd tror/anser du att du var i behov av/varit hjälpt av i den 

situation du befann dig i?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


