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Abstract 
 

The purpose of this essay is to try to understand the relationship between the structures of 
modern working life and the development of burnout. By using the method of qualitative 
interviews we wanted to see if the Effort-Reward Imbalance Model could be applied to the 
data we had collected. Two questions have been highlighted in our research:  
 

• Is it possible to establish a relationship between the structures of modern working 
life and the development of burnout among the subjects interviewed? 

• Is it possible to explain the development of burnout among our interviewed 
subjects through the Effort-Reward Imbalance Model? 

 
Our theoretical frames are the general theories of the modern society and the modern working 
life as developed by Anthony Giddens, Ulrich Beck and Zygmunt Bauman. We have also 
used Johannes Siegrist’s medical-sociological Effort-Reward Imbalance Model (ERI-Model). 
Our main findings are that the characteristics of modern working life mostly have had a 
negative affect on the lives of four of the five interviewed subjects. Hence, modern working 
life is one contributing factor to the development of burnout among our interviewed subjects. 
Four of five interview subjects fulfilled the three hypotheses postulated by the Effort-Reward 
Imbalance Model. This indicates that these individuals are at an increased risk of developing 
poor health. It also indicates that an imbalance between efforts and rewards as well as an 
imbalance between internal and external factors at the workplace might have contributed to 
their development of burnout. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att försöka förstå om strukturer i det moderna arbetslivet har spelat en 
roll för att våra intervjupersoner har utvecklat utmattningsdepression. Genom kvalitativa 
intervjuer vill vi även se om Effort-Reward Imbalance-modellen kan kasta ljus över de data 
vi samlat in genom våra informanter. De frågeställningar som belysts är:  
  

• Kan vi i våra data hitta stöd för att strukturer i det moderna arbetslivet spelar en roll 
för uppkomsten av utmattningsdepression hos våra informanter? 

• Går det att förklara uppkomsten av utmattningsdepression hos våra informanter 
genom Effort-Reward Imbalance-modellen? 

 
Den metod vi har utgått ifrån för att besvara våra frågeställningar är semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer på fem personer som fått diagnosen utmattningsdepression. Våra 
teoretiska perspektiv har vi hämtat från samtida teorier om det moderna samhället och 
arbetslivet. De teoretiker och forskare som vi har använt oss av är framförallt Anthony 
Giddens, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman samt Johannes Siegrists medicinsk-sociologiska 
Effort-Reward Imbalance-modell (ERI-modellen). Vi kom fram till att flera kännetecken för 
det moderna arbetslivet kan urskiljas i fyra av fem av våra informanters utsagor, vilket till 
stor del har påverkat deras hälsa negativt. Det moderna arbetslivet är således en bidragande 
orsak till att de fyra informanterna utvecklat utmattningsdepression. Fyra av fem personer 
uppfyllde de tre hypoteserna i ERI-modellen vilket innebär att de tillhör den kategori av 
individer vilka löper störst risk för att drabbas av ohälsa. Detta indikerar att en obalans 
mellan ansträngningar och belöningar samt interna och externa faktorer på deras arbetsplatser 
sannolikt har varit en avgörande orsak till att de utvecklade en utmattningsdepression.  
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Förord  
 
Arbetet med den här uppsatsen har varit givande på många olika sätt. Vi vill tacka alla de 
personer som har delat med sig av personliga upplevelser i livet. Utan er hjälp hade detta 
arbete inte varit möjligt att genomföra. Ni har även gett oss ovärderliga reflektioner som vi 
kommer att ta med oss till vår framtida yrkesroll som personalvetare.  
 
Arbetet med uppsatsen har även varit en utmaning och vi vill ge ett stort tack till vår 
handledare Henrik Lundberg som hjälpt och stöttat oss genom denna process. Han har varit 
väldigt generös med att tilldela värdefulla råd och anvisningar.       
 
Vi vill även ge ett budskap till människor som läser den här uppsatsen. Alla saker i livet 
kanske vi inte kan kontrollera. Det enda vi egentligen kan kontrollera är våra tankar. Vi lånar 
därför ett utdrag ur August Strindbergs pjäs Ett Drömspel som hade premiär den 17 april 
1907. För oss speglar dikten hur livet sköter sig självt och att vi alla har makten inom oss att 
finna ro i tillvaron.   

 
 

"Vågorna sjunga" 
 

Det är vi, vågorna, 
som vagga vindarne 

till vila! 
Gröna vaggor, vi vågor. 
Våta äro vi, och salta; 

likna eldens lågor; 
våta lågor äro vi. 

Släckande, brännande, 
tvättande, badande, 
alstrande, avlande. 

Vi, vi vågorna, 
som vagga vindarne 

till vila! 
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1 Inledning  
 
Bakgrunden till den här uppsatsen har sin utgångspunkt i att vi under våra fem terminer på 
Personalvetarprogrammet har uppmärksammat att temat ohälsa på arbetsplatsen har 
återkommit i såväl litteratur som föreläsningar och seminarier. Hälsoaspekten är således en 
viktig del av att bedriva ett framgångsrikt personalarbete, men det är även en viktig 
samhällsfråga. Ett centralt begrepp som vi ofta upplever relateras till ohälsa, såväl på 
arbetsplatsen som i samhället i stort, är stress. I diskussionen kring stress har även begreppet 
utmattningsdepression förekommit, vilket har väckt vår nyfikenhet om hur denna typ av 
depression uppkommer. På samma sätt har vi funderat om förändringar i samhället kan ha 
haft en bidragande roll till uppkomsten av utmattningsdepression.  
 
Sociologen Zygmunt Bauman är mest känd för sina studier av moderniteten och 
postmoderniteten.1 Han har i sin bok Arbete, Konsumtion och den nya Fattigdomen2 
beskrivit vårt moderna samhälle som ett konsumtionssamhälle där medlemmar inte, så som 
tidigare i historien, behandlas som producenter. Idag, i det senmoderna eller postmoderna 
samhället, behandlas individer framförallt som konsumenter. En djupgående förändring har 
kunnat observeras i det samtida samhället. Denna har främst ägt rum i arbetslivet där 
framstegen i de stora företagens värld innebär nedskärning av personal och där tekniska 
framsteg betyder att elektronisk mjukvara ersätter mänsklig arbetskraft.3  
 
Christina Maslach är ett ledande namn inom forskningen om utmattningsdepression.4 Att 
individers sysselsättning i arbetslivet har minskat menar hon beror, likt Baumans beskrivning 
av företagens framsteg, på att företagen har begränsat sig i sin ”[...] förmåga att ekonomiskt 
ersätta människor på meningsfulla sätt”.5 Hon hävdar att ”[...] människor hoppas att deras 
arbeten ska ge dem substantiella belöningar i form av pengar, prestige och trygghet, men den 
senaste tiden har arbetena gett mindre av allt det där, trots att människor arbetar mer”.6  
 

1.1 Problemformulering  

En folkhälsosjukdom har sakta vuxit fram och antagit formen av psykisk stress hos arbetande 
individer i dagens samhälle. Utmattningsdepression har blivit ett allt vanligare symtom bland 
sjukskrivna människor i Sverige under de senaste två decennierna.7 ”Utbränning antas uppstå 
när en person av långvariga stressorer hotas och hindras i sitt utförande av en roll som är 
central för personens identitet. Rollen kan vara knuten till såväl profession, försörjning, 
familj som ideell verksamhet”.8  
 
För att få en anknytning till arbetslivet kommer vi i den här uppsatsen att inrikta oss mot hur 
en persons yrkesroll9 är knuten till hans/hennes utmattningsdepression. Vi har således 

                                                 
1 Jacobsen Hviid, Michael (2007): ”Zygmunt Bauman” s. 335-348 i  Klassisk och modern samhällsteori. (3e 
uppl.) Anderson, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.) Lund: Studentlitteratur s. 336. 
2 Bauman, Zygmunt (1998): Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Göteborg: Daidalos. 
3 Bauman 1998 s. 94. 
4 Maslach, Christina & Leiter, Michael P. (2001): Sanningen om utbrändhet - hur jobbet förorsakar stress och 
vad man kan göra åt det. Stockholm: Natur & Kultur, baksidan. 
5 Maslach & Leiter 2001 s. 66. 
6 Ibid.  
7 Hallsten Lennart, Bellaagh, Katalin & Gustavsson, Klas (2002): Utbränning i Sverige. Nr. 2:2006. Stockholm: 
Arbetslivsinstitutet s. 1ff. 
8 Hallsten m fl. 2002 s. 7. 
9 Vi har valt att benämna ordet profession som yrkesroll. 
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intresserat oss för hur det moderna arbetslivet kan vara en bidragande orsak till 
utmattningsdepressionen. Med denna studie hoppas vi kunna bidra till diskussionen om hur 
modernt arbetsliv påverkar ohälsa i form av utmattningsdepression hos individer. Vi hoppas 
även att vår studie skall väcka en nyfikenhet för andra studenter som är intresserade av att 
skriva ett arbete relaterat till vårt problemområde.  
 
I uppdelningen av uppsatsen har Emma haft huvudansvaret för kapitlen Inledning och Teori 
medan Erica har haft huvudansvaret för Metod och Slutdiskussion. I kapitlet Resultat och 
analys har Erica fokuserat på resultat och analys av den första frågeställningen. Emma har 
koncentrerat sig på resultat och analys av den andra frågeställningen.   
 
1.2 Syfte  

Syftet med studien är att försöka förstå om strukturer i det moderna arbetslivet har spelat en 
roll för att våra intervjupersoner har utvecklat utmattningsdepression. Genom kvalitativa 
intervjuer vill vi även se om Effort-Reward Imbalance-modellen kan illustrera de data vi 
samlat in genom våra informanter.    
 
1.3 Frågeställningar  

• Kan vi i våra data hitta stöd för att strukturer i det moderna arbetslivet spelar en 
roll för uppkomsten av utmattningsdepression hos våra informanter? 

• Går det att förklara uppkomsten av utmattningsdepression hos våra informanter 
genom Effort-Reward Imbalance-modellen? 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel där studiens bakgrund och problemområde introduceras. I 
samma kapitel redogörs det för syfte, frågeställningar, historik och tidigare forskning samt 
avgränsningar och definitioner.  Därefter följer metodavsnittet där vi presenterar val av 
metod, litteratursökning, förförståelse, urval, kvalitativa intervjuer, hermeneutiskt 
tolkningssätt, etiska aspekter av studien samt diskuterar validiteten och reliabiliteten hos 
kvalitativa studier.  
 
Det därpå följande teoriavsnittet belyser de teoretiska ramarna för vår uppsats. Här motiverar 
vi även valet av teorier i relation till uppsatsämnet. Syftet med det här avsnittet är att berika 
läsaren med en förståelse för hur det moderna arbetslivet kan relateras till 
utmattningsdepression men även hur det kan relateras till Effort-Reward Imbalance-
modellen. Därefter presenteras resultat och analys. I avsnittet presenterar vi informanternas 
bakgrund samt redogör för hur fenomen som det moderna arbetslivet, ansträngningar, 
belöningar och engagemang speglas i vår empiri. Därefter kopplar vi vår empiri till de 
teoretiska ramarna i en analys där vi även besvarar våra frågeställningar.  
 
Sist i uppsatsen redogör vi för de slutsatser vi har kunnat dra utifrån analysen av vår empiri 
och teori. Här problematiseras även analysen och den valda metoden. Uppsatsen avslutas 
med en diskussion om tankar och reflektioner om uppsatsämnet och det vi har kommit fram 
till. 
 
1.5 Definition av utmattningsdepression  

Begreppet utmattningsdepression kallades tidigare utbrändhet. Ordet var direkt översatt från 
engelskans ”burnout” som lanserades av amerikanska forskare på 1970-talet. ”Burnout” leder 
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tankarna, har experter på området menat, till att det är frågan om ett permanent tillstånd.10 
Hallsten m.fl. (ovan) har istället valt att använda ordet ”utbränning” i sin studie. Vi är kritiska 
till detta eftersom vi upplever att båda begreppen ger likvärdiga associationer. Vi har därför 
istället valt att använda oss av begreppet utmattningsdepression i vår studie eftersom detta 
begrepp inte associeras med ett kroniskt tillstånd.  
 
Med utmattningsdepression menar vi ett tillstånd av långvarig stress.11 Detta tillstånd kan ge 
upphov till såväl kroppsliga som psykiska konsekvenser. För att denna typ av tillstånd ska 
kunna kallas för uttmattningsdepression måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Personen 
måste ha haft symtom på utmattning i två veckor eller mer.12 Vanliga symtom är 
känslomässig ostadighet, koncentrationssvårigheter, kroppslig svaghet, sömnstörningar, värk 
och en nedsatt förmåga att kunna hantera krav under tidspress. Minst fyra av dessa symtom 
måste ha förekommit nästintill varje dag under denna tid. Utmattningen måste ha uppkommit 
av stressfaktorer som pågått under minst sex månader och den drabbade individen måste även 
lida av minskad driftighet och energi.13 Slutligen, efter det att personen blivit utsatt för 
psykisk belastning måste återhämtningstiden vara längre än tidigare.14  
    
Lena Nevander Friström, som är socionom och psykoterapeut, har ett liknande sätt att se på 
utmattningsdepression. Hon menar att utmattningsdepressionen sakta smyger sig på och att 
det tar lång tid innan de karaktäristiska symtomen uppkommer. Anledningen till att en person 
blir utmattningsdeprimerad anser hon bero på att personen i fråga inte har tagit 
tillfredsställande återhämtningsperioder under en tid av alltför hårt stressande.15 Hon 
beskriver även uppkomsten av fysiska symtom som tecken på utmattningsdepression.  Dessa 
kan vara muskelvärk, orolig sömn och hjärtinfarkt. Symtomen kan, säger Nevander Fristöm, 
vara såväl sociala, psykiska som personlighetsmässiga.16 Hon beskriver även hur 
utmattningsdepressionen antar formen av fem faser som individen genomgår. Dessa är fysisk 
trötthet, intellektuell trötthet, social trötthet, personlighetsförändring och reflektion över 
meningen med livet.17        
 
Maslach har på samma sätt angett kriterier vilka hon anser vara karaktäristiska för människor 
som är utmattningsdeprimerade. Hon pekar på en urholkning av engagemanget i arbetet, en 
urholkning av känslorna samt en oförenlighet mellan den enskilda människan och arbetet.18 
Urholkning definieras enligt Maslach som ”[...] en successiv process av förluster, där den 
bristande överrensstämmelsen mellan människans behov och arbetets krav bara ökar”.19  
 
Det finns således många olika definitioner och synsätt på vad utmattningsdepression är samt 
på vilket sätt symtomet antas uppkomma hos individer. Problemet med att generellt ange 
kriterier på utmattningsdepression speglas genom att symtomen ofta upplevs vara subjektivt 

                                                 
10 Socialstyrelsen (2003): Uttmattningssyndrom -stressrelaterad psykisk ohälsa. Nr. 2003-123-18. Stockholm: 
Bokförlaget Bjurner och Bruno AB s. 7. 
11 Olle Lyngstam (2009): Praktisk Medicin. Hämtat från 
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/artikel.jsp?articleID=5648 den 27 oktober 2009. 
12 Ibid.  
13 Ibid. 
14 Ibid.  
15 Nevander Friström, Lena (1999): Fångad av arbete -om arbetsnarkomani och behovet av balans, svårt att 
säga nej, hög sjukfrånvaro, inbillningssjuk: Stockholm: Natur och Kultur: s. 45, baksidan. 
16 Nevander Friström 1999 s. 45. 
17 Ibid. s. 47ff. 
18 Maslach & Leiter 2001 s. 39ff. 
19 Ibid. 
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beskrivande.20 Vi anser därför att svårigheten med att förstå hur utmattningsdepression ska 
definieras uppstår genom att individer genomgår olika faser i livet vilka sedermera påverkar 
individen och leder till ohälsa. Därför har vi valt att stå fast vid den mer specifika medicinska 
definitionen även om de andra presenterade definitionerna även är av intresse i försöket att 
rama in sjukdomstillståndet. Ett annat skäl till varför vi valt att använda oss av den 
medicinska definitionen är på grund av att våra intervjupersoner har blivit sjukskrivna utifrån 
denna.   
 
1.6 Historik och tidigare forskning  

Den forskning som har gjorts under de senaste två decennierna har visat att 
utmattningsdepression ofta kan ses som ett arbetsorsakat fenomen. Utmattningsdepression är 
dock inget nytt fenomen i arbetslivet menar Maslach.21 För två decennier sedan fanns 
symtomen framförallt inom vårdarbeten på grund av att dessa yrken innefattade mycket 
personlig kontakt med människor. Anledningen, menar Maslach, är att fler yrken har 
förändrats från att vara tillverkningsyrken till att vara serviceyrken.22 I dagens moderna 
arbetsliv har kravet på sociala kontakter ökat samtidigt som teknologin bidragit till en ökad 
efterfrågan på genuin mänsklig kontakt och inte bara en datorstyrd röst.23 Framförallt har 
terminologin kring fenomenet förändrats och utvecklats.  
 
Inom den medicinska forskningen har utmattningsdepression beskrivits som en påtaglig 
arbetsoförmåga och långtidssjukskrivning med en stressrelaterad diagnos.24 Under perioden 
1998-2004 var de mentala sjukdomarna så som depression, ångest och stressrelaterade 
symtom de störst ökande diagnoserna vid sjukfall i Sverige som medförde mer än 90 dagars 
sjukskrivning för både män och kvinnor, men framförallt för kvinnor.25 Den här utvecklingen 
har dock avtagit under perioden 2004-2008.26 Idag utgör mentala diagnoser relaterat till 
arbetet fortfarande den största orsaken till långtidssjukskrivningar i alla ålderskategorier, tätt 
följt av sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven.27

 
1.6.1 Medicinsk sociologi 

Den medicinsk-sociologiska forskningen är av stor betydelse för vår studie. Hälsa och 
sjukdom kan i stor utsträckning ses som sociala fenomen. För att förstå ohälsans sociala 
mening och dess orsaker och lösningar, måste därför hänsyn tas till den sociala kontexten för 
att söka en förklaring.28 ”Medicinsk sociologi analyserar effekterna av social påverkan (till 
exempel utbildning, anställningsförhållanden, familjestruktur och social delaktighet) på hälsa 
och sjukvård, främst genom interaktionen mellan patienter och vårdpersonal inom 
sjukvården”.29  
 
                                                 
20 Maslach & Leiter 2001 s. 51. 
21 Ibid. s. 35f. 
22 Ibid. s. 35. 
23 Ibid. s. 35f. 
24 Hallsten m.fl. 2002 s. 3. 
25 AFA försäkring: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2006 hämtat från 
http://www.afaforsakring.se/WmTemplates/Page.aspx?id=1992 den 14 oktober 2009. s. 57. 
26 Arbetsmiljöverket: Arbetsorsakande besvär 2008 hämtat från http://www.av.se/statistik/ den 14 oktober 2009. 
s. 17.  
27 AFA försäkring: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2009 hämtat från  
http://www.afaforsakring.se/WmTemplates/Page.aspx?id=2704 den 14 oktober 2009. s. 38. 
28 Morall, Peter (2009): Sociology and health -an introduction. London: Routledge s.16. 
29 Hämtat från http://www.uniklinik-duesseldorf.de/englisch/institutes/instituteofmedicalsociology/page.html 
den 14 oktober 2009. 
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Den centrala utgångspunkten inom medicinsk sociologi är att utgå från de sociala och 
kulturella förklaringarna på ett hälsofenomen snarare än de kliniska och somatiska 
förklaringarna. Johannes Siegrist, som är en etablerad arbetslivsforskare inom det medicinsk-
sociologiska fältet, har gjort ett flertal studier av ohälsa. Han har använt arbetsrelaterade 
stressmodeller så som krav- och kontrollmodellen, även kallad JD-C Modellen,30 men främst 
har han utforskat sin egen framtagna Effort-Reward Imbalance-modell, även kallad ERI-
Modellen. ERI-modellen har använts för replikering i olika länder i kvantitativa studier och 
för att granska olika typer av externa (situationsbaserade) faktorer på arbetsplatsen som 
möjlig orsak till ohälsa. Eftersom vi i våra frågeställningar valt att utgå ifrån ERI-modellen 
anser vi att det är relevant att redovisa hur han, tillsammans med kollegor, har använt 
modellen i tidigare forskning.  
 
ERI-modellen har använts för att studera utmattningsdepression, vilket visas i studien Effort-
reward imbalance and burnout among nurses.31 Syftet med studien var att se om ERI-
modellen kunde appliceras på utmattningsdepression hos tyska sjuksköterskor. Den hypotes 
som testades i studien var att se om en obalans mellan höga ansträngningar och låga 
belöningar kunde associeras med symtom för utmattningsdepression.32 Detta utfördes med 
hjälp av enkätundersökningar.33 Enligt ERI-modellen ska de som upplever låga belöningar i 
samband med en hög ansträngning känna sig emotionellt stressade. Arbetet upplevs som 
extra stressfullt när det är fyllt med krav och när en befordran aldrig erbjuds från 
arbetsgivaren samtidigt som arbetet är av osäker natur.34 Studiens hypotes kunde verifieras 
och visade att de sjuksköterskor som upplevde en obalans mellan ansträngning och belöning 
hade fler symtom som kännetecknar utmattningsdepression än de som inte upplevde en sådan 
obalans.35 De som kände en obalans mellan ansträngning och belöning var också de som 
ansträngde sig mest i sina arbeten. De hade ett behov av att ha personlig kontroll över sina 
arbetsförhållanden. Detta benämnes i artikeln som en hög intern (personlig) ansträngning. 
Det visade sig att ERI-modellen, när det handlar om en hög intern ansträngning har en stor 
effekt på emotionell utmattning. Däremot påträffades inget samband mellan ERI-modellen 
och utmattningsdepression när det handlade om de sjuksköterskorna som inte hade en hög 
intern ansträngning. Forskarna menar följaktligen att interna ansträngningar dämpar 
relationen mellan ERI-modellen och utmattningsdepression utifrån deras empiri.36    
 
I studien Job strain, effort-reward imbalance and employee well-being -a large-scale cross-
sectional study37 undersöktes effekterna av krav- och kontroll modellen samt ERI-modellen 
på medarbetares välmående. En tvärsnittsstudie i form av surveyundersökningar utfördes på 
en stor grupp arbetande holländska män och kvinnor.38 Syftet var att identifiera hur höga 
krav och låg kontroll på arbetsplatsen ökade risken för emotionell utmattning, psykisk och 
psykosomatisk ohälsa samt missnöje på jobbet.39 För att utreda detta utgick de från 
                                                 
30 Se bild 1. 
31 Bakker, Arnold B., Killmer, Christel H., Siegrist, Johannes & Schaufeli, Wilmar B. (2000): Effort-reward 
imbalance and burnout among nurses Journal of advanced nursing, 31(4), (884-891) hämtat från 
http://www.schaufeli.com den 25 november 2009. s. 884. 
32 Bakker, Killmer, Siegrist & Schaufeli 2000 s. 884. 
33 Ibid. s. 886. 
34 Ibid. s. 885. 
35 Ibid. s. 884, 887. 
36 Ibid. s. 884, 887f.  
37 De Jonge, Jan, Bosma, Hans, Peter, Richard & Siegrist Johannes (2000): Job-strain, effort-reward imbalance 
and employee well being - a large-scale cross-sectional study. Social Science & Medicine nr. 50 (1317-1327) 
hämtat från http://www.elsevier.com/locate/socscimed den 14 oktober 2009.  
38 De Jonge, Bosma, Peter & Siegrist 2000 s.1319. 
39 Ibid.  
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variablerna ledande positioner och utbildningsnivå hos respondenterna. Utfallet visade att 
medarbetare som i sin självrapporterade hälsa angav både fysiskt och psykiskt höga 
ansträngningar samt låga belöningar (så som lågavlönat arbete, osäkerhet i anställningen och 
lågt arbetsstöd) hade en högre grad av emotionell utmattning, psykisk och psykosomatisk 
ohälsa samt missnöje på jobbet. Vidare visade utfallet att de individer som hade tendenser till 
att vara överengagerade på arbetsplatsen löpte större risk för ohälsa genom en obalans mellan 
hög ansträngning och låg belöning än personer med mindre engagemang i arbetet. Vid en 
jämförelse av båda modellerna fann forskarna slutligen att höga ansträngningar och låga 
belöningar i form av sysselsättningar i arbetet var starkare indikatorer på ohälsa än låg 
kontroll i arbetet. Krav- och kontrollmodellen samt ERI-modellen kunde således oberoende 
av varandra förklara sambandet mellan arbetsplatsen och medarbetares ohälsa. Modellerna 
visade även att det inte fanns någon genusskillnad eller någon åldersskillnad vilken kunde 
relateras till ohälsan hos respondenterna.40  
 
Utifrån antagandet att psykosociala faktorer på arbetet är en bidragande orsak till ökad 
ohälsa, speciellt i form av hjärt- och kärlsjukdomar, ville forskarna bakom studien Effort–
reward imbalance model and self-reported health -cross-sectional and prospective findings 
from the GAZEL cohort41 undersöka förhållandet mellan psykosociala faktorer på arbetet, så 
som de definierats genom ERI-modellen, och självrapporterad hälsa. Genom att använda 
alternativa formuleringar av ERI-modellen för att jämföra tvärsnittstudier och prospektiva 
analyser på en grupp arbetande män och kvinnor i Frankrike,42 användes därför en fransk 
version av ERI-modellen för att mäta tre skalor av ansträngning, belöning och 
överengagemang. Variabler man antog skulle kunna uttydas från den självrapporterade hälsan 
var kroniska sjukdomar, återkommande depressiva symtom och personliga-, yrkes- och 
beteendefaktorer.43 Männens självrapporterade hälsa och kvinnornas självrapporterade hälsa 
analyserades separat. Resultatet av tvärsnittsstudien visade att ERI-modellen kunde 
appliceras på båda könens utsagor. När ansträngning och belöning studerades som två 
separata variabler så visade sig att belöning var en signifikant riskfaktor för ohälsa hos båda 
könen medan ansträngning endast var en signifikant riskfaktor för männen. Överengagemang 
visade sig även vara en riskfaktor för ohälsa hos båda könen.44 Prospektiva analyser visade 
att ERI-modellen således var en betydelsefull teori för att förklara den självrapporterade 
ohälsan hos männen och kvinnorna. Det visade sig även att ansträngningar inte kunde 
förutses i den självrapporterade hälsan hos något av könen genom tillämpningen av ERI-
modellen. Däremot kunde belöning förutses.45 Överengagemang kunde förutses i den 
självrapporterade hälsan, dock enbart hos männen genom att tillämpa ERI-modellen. 
Resultaten belyste för första gången inom forskning med ERI-modellen hur denna kunde 
användas för att förutspå psykosociala faktorer i den självrapporterade hälsan. Forskarna 
poängterade även att män och kvinnor skulle komma att behöva studeras separat i framtida 
studier vilka har syfte att granska psykosociala faktorer på arbetet.46

 

                                                 
40 De Jonge, Bosma, Peter & Siegrist 2000 s. 1321ff. 
41 Niedhammer, Isabelle, Tek, Marie-Ly, Starke, Dagmar & Siegrist, Johannes (2004): Effort–reward imbalance 
model and self-reported health -cross-sectional and prospective findings from the GAZEL cohort. Social 
Science & Medicine nr. 58 (2004) (1531–1541) hämtat från http://www.elsevier.com/locate/socscimed den 14 
oktober 2009.  
42 Niedhammer, Tek, Starke & Siegrist 2004 s. 1532. 
43 Ibid. s. 1533. 
44 Ibid. s. 1535ff. 
45 Ibid.  
46 Ibid. s. 1539. 
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En annan undersökning granskade om validiteten och reliabiliteten kring ERI-modellen 
kunde appliceras på undersökningar i flera länder och inte bara i en fransk version som 
studien ovan belyser. Detta kan åskådliggöras i studien The measurement of effort–reward 
imbalance at work -European comparisons.47 I studien användes jämförelsebara data från 
arbetande män och kvinnor i Belgien, Frankrike, Sverige, Storbritannien, och Tyskland.48 
Syftet med studien var att undersöka ERI-modellens psykometriska komponenter. Utfallet i 
studien visade att hälsoeffekterna av höga ansträngningar och låg belöning kunde användas 
för framtida forskning genom tillämpandet av ERI-modellen. Studien visade således att ERI-
modellen kunde användas i syfte att granska jämförelsebara socioepidemiologiska 
utredningar på en internationell nivå.49 Forskarna poängterade även i samband med studien 
att denna typ av jämförelsebara utredningar var väsentliga för arbetet kring vuxnas hälsa i 
arbetslivet och att den går att applicera på välutvecklade samhällen inom och utanför 
Europa.50  
 
I Siegrists och Marmots studie Health inequalities and the psychosocial environment two 
scientific challenges,51 granskades miljöer av psykosocial karaktär både i och utanför 
arbetet.52 Syftet var att förklara hur individer kunde utsättas för ogynnsamma psykosociala 
miljöer på arbetsplatsen. Studien inriktade sig mot personer som befann sig i medelåldern.53 I 
artikeln hävdas att social ojämlikhet, förstådd i termer av dödlighet, visar sig starkast under 
de första åren av våra liv. På andra plats kommer medelåldern. Under medelåldern har 
jobbstatus och den kvalitén en person har på utövandet av sitt arbete störst effekt på hälsan. 
Dessa effekter är av psykosocial natur. Forskarna tittade också på sjuklighet och dödlighet ur 
ett samhälleligt makroperspektiv, till exempel hur dessa fenomen hängde samman med 
inkomstskillnader och tillgång till sociala nätverk.54 I artikeln pratar de även om jaget och att 
individer är i behov av att uppleva ett positivt jag. För att kunna uppleva detta är det viktigt 
med gynnsam feedback. Två viktiga faktorer som anknyter till ett positivt jag är självkänsla 
och självverkan.55 De här är nödvändiga i processen mot välmående och hälsa.56 Forskarna i 
artikeln menar att det behövdes teoretiska begrepp för att åskådliggöra stressiga jobb. De har 
sin utgångspunkt angående detta i krav- och kontrollmodellen samt ERI-modellen. 
Modellerna förklarar variationer i hälsan hos arbetande individer. De visade även starkare 
effekter på detta tillsammans än var för sig. Det som visade sig ge störst risk för ökad ohälsa 
var när arbetet innebar låga krav och kontroll samt när individen hade låg självkänsla.57 En 
hypotes i studien var att exponering av psykosociala miljöer på arbetsplatsen i form av 
arbetsuppgifter som karaktäriseras av höga krav och låg kontroll och/eller obalans mellan 
ansträngning och belöning tenderar att locka fram kroniska stressreaktioner. De här 
stressreaktionerna får långsiktiga negativa konsekvenser för hälsan. Studien anlade även ett 
                                                 
47 Siegrist, Johannes, Starke, Dagmar, Chandola, Tarani, Godin, Isabelle, Marmot, Michael, Niedhammer, 
Isabelle & Peter, Richard (2004): The measurement of effort–reward imbalance at work: European 
comparisons. Social science & Medicine nr. 58 (1483–1499) hämtat från 
http://www.elsevier.com/locate/socscimed den 14 oktober 2009.  
48 Siegrist, Starke, Chandola, Godin, Marmot, Niedhammer, & Peter 2004 s. 1485. 
49 Ibid. s. 1489f. 
50 Ibid. s. 1496. 
51 Siegrist, Johannes & Marmot, Michael (2004): Health inequalities and the psychosocial environment -two 
scientific challenges. Social Science & Medicine nr.58 (1463-1473) hämtat från 
http://www.elsevier.com/locate/socscimed den 14 oktober 2009. s. 1463. 
52 Siegrist & Marmot 2004 s. 1470. 
53 Ibid. s. 1463. 
54 Ibid. s. 1464. 
55 Detta ord betyder förmågan som en individ har att klara av uppgifter (ibid. s. 1465). 
56 Siegrist & Marmot 2004 s. 1465f. 
57 Ibid. s. 1466f. 
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socioekonomiskt perspektiv eftersom ytterliggare en hypotes var att stressreaktionerna skulle 
komma att vara högre hos grupper vilka hade lägre socioekonomisk status. Det visade sig att 
många av dem som hade lägre socioekonomisk status hade stor osäkerhet i sina anställningar. 
Det här ledde i sin tur till en ökad risk för ohälsa.58  
 
Av det som redogjorts för ovan framgår det att Siegrist främst har granskat generell ohälsa i 
arbetslivet vilken uppstår genom olika former av stressorer. Han har genom sin forskning 
påvisat att olika sjukdomstillstånd som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar men även 
utmattningsdepression kan kopplas till ERI-modellen. Kopplingen mellan ERI-modellen och 
utmattningsdepression har, såvitt vi känner till, enbart gjorts på sjuksköterskor som arbetar i 
offentlig sektor. Av denna anledning vill vi försöka belysa och styrka att ERI-modellen kan 
appliceras på utmattningsdeprimerade individer som arbetar inom privat sektor. Det har även 
framgått att Siegrist vid sina studier med ERI-modellen även använder krav- och 
kontrollmodellen som kompletterande teori för att försöka förstå uppkomsten av ohälsan i 
arbetslivet. Av den anledningen anser vi att det är relevant att presentera krav- och 
kontrollmodellen närmare.  
 
1.6.2 Krav- och kontrollmodellen 
Den här arbetsrelaterade stressmodellen utvecklades 1979 av Robert Karasek.59 Modellen 
utgår inte från ansträngning och belöning utan från krav och kontroll.60  

 
Bild 1 Krav och kontrollmodellen.61

I likhet med Maslachs definition av utmattningsdepressionens uppkomst som vi presenterat 
tidigare, anses ohälsa i arbetslivet enligt denna modell generellt uppstå i samspelet mellan 
behov och ökat krav i arbetet.  
 
En likhet mellan ERI-modellen och krav- och kontrollmodellen är att låg kontroll i 

                                                 
58 Siegrist & Marmot 2004 s. 1463ff. 
59 Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gunn & Lundberg, Ulf (2006) Gränslöst 
arbete. Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber s. 140. 
60 Allvin m fl. 2006 s. 140. 
61 Jonathan H. Westover: The Impact of Job Characteristics on Worker Health. The Internet Journal of 
Epidemiology. 2008 Volym 6. Nr. 1. hämtat från 
http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_epidemiology/volume_6_number_1_8/article_printable/t
he_impact_of_job_characteristics_on_worker_health.html den 19 december 2009. 

12 
 



arbetsuppgifterna även är en komponent i ERI-modellen.62 Både ERI-modellen och krav- och 
kontrollmodellen handlar således om en balans i arbetslivet. De benämns båda som 
stressmodeller. Karaseks modell visar på betydelsen av balans mellan höga och låga krav 
samt hög och låg kontroll. Störst risk för depression och psykisk ohälsa finns när 
arbetstagaren har höga psykologiska krav och låg kontroll i sina egna arbetsuppgifter. När 
han talar om psykologiska krav menar han mängden med arbetsuppgifter och hur hårt 
arbetstagaren arbetar.63 När en individ har låg kontroll i arbetet medför detta en omöjlighet 
att klara av kraven.64 Genom ovanstående riktas uppmärksamheten kring mer 
situationsbaserade faktorer som utgörande av ohälsa i arbetslivet. Siegrist modell visar 
däremot att det måste finnas en balans mellan ansträngning och belöning. ERI-modellen 
åskådliggör en väsentlig skillnad mellan personliga faktorer och situationsbaserade faktorer 
som utlösande av ohälsa.65

 
Krav- och kontrollmodellen är följaktligen inte identisk med ERI-modellen, men den 
betraktas som en föregångare till ERI-modellen därför att den på ett tidigare stadium 
behandlade ökad ohälsa i relation till arbetslivet. Anledningen till att vi valt att inte utgå från 
krav- och kontrollmodellen är att den inte på samma sätt är framtagen i takt med de nya 
villkoren i det moderna arbetslivet.66 Samhället och arbetslivet har från slutet på 1990-talet 
och fram till idag förändrats väsentligt i jämförelse med hur samhället och arbetslivet såg ut i 
slutet på 1970-talet.67

 
Det är även under den här perioden som utmattningsdepressioner har uppstått och definierats 
som en egen sjukdom. Därför anser vi att ERI-modellen på ett bättre sätt självständigt kan 
bidra med förklaringar till relationen mellan det moderna arbetslivet och den psykiska 
ohälsan än vad Karaseks modell ensam kan göra.  
 
1.7 Avgränsningar  

Vi kommer främst att hålla oss till ett arbetslivsperspektiv och inte närmare diskutera andra 
aspekter eller orsaker till varför utmattningsdepression uppkommer hos individer även om 
dessa också skulle kunna vara av intresse.  
 
Vi har endast intervjuat personer som har fått diagnosen utmattningsdepression. Det är 
personer som både är och har varit utmattningsdeprimerade. Fördelen med att intervjua 
personer som har tillfrisknat från sin sjukdom är att de haft tid att reflektera över processens 
gång. Personer som fortfarande befinner sig i sjukdomstillståndet är kanske inte lika 
reflekterande i sina svar. Våra intervjupersoner har arbetat i olika branscher inom såväl den 
privata som offentliga sektorn. I media associeras utmattningsdepressioner ofta med den 
offentliga sektorn, där nedskärningar inom bland annat vården har ägnats stor 
uppmärksamhet.68 Anledningen till att vi har valt att även studera den privata sektorn, är att 

                                                 
62 Bakker, Killmer, Siegrist & Schaufeli 2000 s. 885. 
63 Karasek, Robert & Theorell, Töres (1990): Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of 
working life. United States of America: Basic Books s. 31f, 60, 62. 
64 Allvin m fl. 2006 s. 141ff. 
65 De Jonge, Bosma, Peter & Siegrist 2000 s. 3. 
66 Allvin m fl. 2006 s. 143. 
67 Schaufeli, Wilmar B., Leiter, Michael P. & Maslach, Christina (2008): Burnout -35 years of research and 
practice. Hämtat från http://www.emeraldinsight.com/1362-0436.htm den 1 december 2009. s. 207ff. 
68 Rolf Olsson: Negativ stress, utmattning och utbrändhet hämtat från 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2001/02&bet=A304&dok_id=GP02A304 den 
14 oktober 2009, AFA försäkring: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2009 hämtat från  
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vi vill i viss mån bidra till att uppmärksamma att utmattningsdepression förekommer både 
inom den privata men även den offentliga sektorn.  
 
Vidare kommer vi inte att granska skillnaden mellan upplevelser av utmattningsdepression 
utifrån geografisk plats. Vi kommer inte heller att göra anspråk på ålderskillnader som 
utmärkande komponenter av utmattningsdepression.      
   
Slutligen har vi valt att inte anlägga ett genusperspektiv i studien. Det kan dock vara svårt att 
bortse från att rollförväntningar på kvinnor ändrats på ett fundamentalt sätt i takt med det 
moderna arbetslivets uppkomst.69 Statistik pekar även mot problemområdet som 
kvinnodominerande.70 Vi syftar hellre till att försöka förstå problemet med 
utmattningsdepression genom våra informanters utsagor vilka består av båda könen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
http://www.afaforsakring.se/WmTemplates/Page.aspx?id=2704 den 14 oktober 2009. s. 27 & Burnout 35 years 
of research and practice s. 204. 
69 Collins, Randall (2008): Den sociologiska blicken. Att se bortom det uppenbara. Lund: Studentlitteratur 
s.146. 
70 AFA försäkring: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2006 hämtat från 
http://www.afaforsakring.se/WmTemplates/Page.aspx?id=1992 den 14 oktober 2009 s. 57. 
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2 Metod  
 
2.1 Adaptive Theory 

Derek Layder är professor i Sociologi vid University of Leicester i Storbritannien.71 Han har 
utvecklat en teori som heter Adaptive Theory. Eftersom vi i den här studien gjorde vissa 
teoretiska antaganden innan vi samlade in våra empiriska data använde vi oss av hans 
Adaptive Theory för att på bästa sätt beskriva vår utgångspunkt mer detaljerat.  
 
Utifrån det induktiva synsättet menar Layder att generella teorier så som marxistisk 
teoribildning exempelvis måste ha rollen att i grunden reflektera upplevelser, meningar och 
förståelse hos mänskliga interaktioner snarare än att identifiera variabler och beteende 
externt.72 Teoretiska begrepp måste således växa utifrån insamlad data, empiriska 
observationer och/eller intervjuer. Teorin som testapparat används inte primärt i processen 
utan det är den empiriska förståelsen i form av kvalitativ data som står i fokus och kommer i 
första hand. Teorin formas utefter detta, sekundärt. Utifrån det deduktiva synsättet menar 
Layder att teorin ska syfta till att formulera den teoretiska hypotesen innan själva 
forskningsprocessen, detta för att guida forskningen och strukturera de data som samlats in.73 
Teorin ska således fungera som ett verktyg i början av processen samt som ett hjälpmedel för 
att förklara aspekter och strukturera riktlinjer. 
 
Layder utgår i sin Adaptive Theory från en vilja att integrera den induktiva och den 
hypotetisk-deduktiva metoden eftersom han menar att båda har något värdefullt att bidra med 
som resurser i forskningen.74 Teorin i relation till Adaptive Theory ska paradoxalt först ligga 
i grunden för forskningsprocessen samtidigt som den ges utrymme att växa från den 
pågående processen. Adaptive Theory ser teori i båda dessa roller/utgångspunkter som 
likvärdiga. Den fusionerade metoden anpassar sig och omformas efter insamlad data 
samtidigt som insamlade data filtreras och anpassas till den teoretiska utgångspunkten vi valt 
i studien.75  
 
I anslutning till Adaptive Theory använde vi oss därför av verktyget som Layder kallar 
Orienting concepts vilket betyder att vi har valt att dra paralleller och nyckelbegrepp från en 
teori till det sociala fenomenet som vi studerar för att skapa vår egen teoribildning i 
forskningsprocessen.76 Layder har även poängterat tre olika sätt att använda generella teorier 
till teoribildning – före, under och efter forskningsprocessen vilka han menar kan användas 
som en självständig process.77 De här teoretiska begreppen har således följt oss från starten 
av vårt arbete, men har även hjälpt oss att reflektera över aspekter under arbetets gång, detta 
visas främst i analysen. Det här arbetssättet ansåg vi passade oss eftersom det deduktiva 
synsättet har hjälpt oss att fokusera på vårt problemområde. Samtidigt har det induktiva 
synsättet genererat kreativitet och motverkat att ensidiga perspektiv dominerat. Därigenom 
har viktiga aspekter som kom längst med vägen i studien inte uteslutits.  

                                                 
71 Layder, Derek (2005): Sociological practice. Linking theory and social research. London: Sage Publications 
baksidan. 
72 Layder 2005 s.17f. 
73 Ibid. s. 16. 
74 Ibid. s. 134. 
75 Ibid. s. 37ff och 150f. 
76 Ibid. s.101. 
77 Ibid. s.124. 
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2.2 Litteratursökning  

Vi sökte efter litteratur, artiklar, avhandlingar och uppsatser inom problemområdet i 
databaserna Libris, EBSCOhost samt Sociological Abstracts. Sökord som vi utgick ifrån var 
”utmattningsdepression”, ”burnout”, ”work and health” och ”utbrändhet”. Vi använde oss 
även av Socialstyrelsens, Riksdagens och Arbetsmiljöverkets hemsidor och utredningar om 
sjukskrivingar i Sverige under de senaste två decennierna. Socialstyrelsen och 
Arbetsmiljöverket har publicerat omfattande expertledda utredningar om 
utmattningsdepression. Vi anser därför att den information som tillhandahålls från dessa 
källor är både vetenskaplig och tillförlitlig.  

 
Det fanns mycket material om utmattningsdepression på Internet, allt är kanske dock inte helt 
tillförlitligt. Det har således varit en utmaning att selektera fram det material som vi har 
funnit vara mest relevant för vår studie. Vi valde även litteratur från en stor mängd böcker 
från flera olika vetenskapliga fält; alltifrån medicinska till etnografiska aspekter har beaktats. 
Poängen med att ha med dem i studien är att vi anser att de kan appliceras på en sociologisk 
studie. Vi bortser då från vissa avgränsningar och överlappningar som orienteras kring 
respektive fält. Vi är dock kritiska till böckernas status i och med att en del av dem är mer än 
fem år gamla. Varför vi ändå valde att använda oss av dem är på grund av att de hypoteser 
och teorier som presenteras i böckerna och artiklarna fortfarande är aktuella i relation till vår 
valda teoretiska utgångspunkt och den tidigare forskning vi har presenterat. Merparten av den 
litteratur och tidigare forskning vi har valt har publicerats inom de senaste tio åren. 
 

2.3 Förförståelse 

Vår förförståelse kom ifrån våra egna upplevelser och berättelser om personer i vår 
bekantskapskrets som har drabbats av utmattningsdepression. Utifrån detta skapade vi oss en 
bild av att personer som har utmattningsdepression är stressade, vill prestera mycket och ta på 
sig mycket ansvar framförallt i arbetet. I anslutning till det här tror vi även att de här 
personerna är i stort behov av bekräftelse och uppskattning från andra. De flesta vi hört som 
har insjuknat har varit kvinnor, vilket gjorde att vi trodde att kvinnor är mer benägna att 
drabbas än män.  
 
2.4 Urval 

Personerna som valdes ut för intervjuer kom från vår bekantskapskrets och 
familjemedlemmar till vänner. Vi kände till att de fått diagnosen utmattningsdepression sedan 
tidigare. Intervjupersonerna känner inte varandra och befinner sig i olika åldrar. Samtliga är 
dock i arbetsför ålder. Det är personer av båda kön och som även bor på olika geografiska 
områden och har olika yrkesroller. Personerna som intervjuats är bosatta runtom i Sverige, 
men även i Norge. Vår utgångspunkt är det moderna samhället vilket speglar den 
västerländska civilisationen där forskningen vi presenterat tidigare även har bedrivits. Av den 
anledningen anser vi att de geografiska platserna där personerna är stationerade är 
representativ för den tidigare forskningen. Vi vill poängtera att vi inte separerar stora städer 
från små städer när vi tolkar data. Personerna har följaktligen erfarenhet av arbete både i små 
och i större städer. Det här innebär att många olika perspektiv representeras genom vårt val 
av intervjupersoner. Dock medför detta inte nödvändigtvis att våra undersökningsenheter är 
representativa för alla män, kvinnor, arbetande i offentlig sektor, arbetande i privat sektor, 
ung, gammal och så vidare. Det är nämligen inte det här vi är ute efter. Med våra två 
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frågeställningar anser vi inte att vi behöver ett representativt urval, utan tror att de 
intervjupersoner vi valt kan hjälpa oss att få svar på frågeställningarna.78 Ovanstående samt 
att vi har ett litet urval på fem personer innebär att vi har gjort ett strategiskt urval. Trots att 
vår studie delvis är induktiv har vi på grund av brist på resurser och tid inte valt vårt urval 
fortlöpande under studiens gång.79  
 
2.4.1 Bortfall 

Två personer av dem som tillfrågades om de ville delta i studien kom till sist inte att delta. De 
hade skilda orsaker till detta. En av de tillfrågade föll bort på grund av ointresse och den 
andra med anledning av ett för svårt sjukdomstillstånd.  
 
2.5 Kvalitativa intervjuer 

Fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer utfördes för att få ta del av individernas egna 
tolkningar och upplevelser av att vara utmattningsdeprimerad.80 Kvalitativa intervjuer 
genererar en djupare, mer öppen och bredare aspekt av intervjupersonens upplevelser.81 De 
semistrukturerade intervjufrågorna syftar till att ha en öppenhet kring svaren samtidigt som 
de täcker alla teman i intervjuguiden men kan ha olika formuleringar eller ordningsföljd.82 
Till skillnad från de kvantitativa enkäterna så inramas inte individens tolkningar under 
specifika och kortare svar, vilka ofta utgörs av förutbestämda svarsalternativ.  
 
Fördelen med kvalitativa intervjuer som metod är att intervjupersonen får chans att reflektera 
och tänka till samt komma med ytterligare synpunkter utanför intervjufrågorna.  På så sätt får 
vi möjligheten att ta del av information som annars kan vara mycket svår, eller omöjlig att 
komma åt.83

 
Nackdelen är problemet som i litteraturen brukar kallas för intervjuareffekten. Med detta 
begrepp avses hur vi som forskare eventuellt kan påverka data vi samlar in genom 
intervjun.84 Även om vi försökte hålla en objektiv ram för intervjun, så går det inte att bortse 
från att vi som intervjuare uttrycker oss och signalerar ett kroppsspråk under intervjuns gång 
vilket innebär att vi har kunnat påverka intervjusvaren. Det måste även beaktas att vissa 
människor upplever ett obehag inför att svara på frågor inför mer eller mindre främmande 
människor och dessutom frågor som är av personlig karaktär.85  
 
2.6 Hermeneutiskt tolkningssätt 

Vi använde oss av det hermeneutiska tolkningssättet för att analysera våra data. För att 
använda det här tolkningssättet var vi först tvungna att läsa våra transkriberingar och sedan 
dela in texterna i teman vilka speglade deras helhet. Utifrån det här tolkade vi sedan hur 
intervjupersonerna uttalade sig om sin livsvärld.86 Metoden kan pågå i en evighet och är till 
ända först när uttolkaren kan stå för tolkningen och då det inte finns något hos uttolkaren som 
                                                 
78 Halvorsen, Knut (1992) Samhällsvetenskaplig metod, teori, forskning, praktik. Malmö: Studentlitteratur. s. 
102.  
79 Halvorsen 1992 s. 102. 
80 Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur s. 35. 
81 Kvale 1997 s. 82. 
82 Winther Jörgensen & Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. s.118.  
83 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (2007) Etnography: principles in practice. New York: Routledge. s. 
102. 
84 Hammersley & Atkinson 2007 s. 102. 
85 Ibid. s. 213. 
86 Kvale 1997 s. 51. 

17 
 



kan motsäga den.87 Metoden förutsätter att vi som forskare är väl insatta i ämnet som 
studeras. Det här är en nödvändighet eftersom det annars är omöjligt att ta ut teman som 
symboliserar textens helhet.88 Vi ansåg oss vara väl inlästa på ämnet vilket också skapade bra 
förutsättningar för oss att lyckas med den här metoden. Anledningen till att vi inte valde att 
arbeta utefter andra metoder, exempelvis den fenomenologiska metoden berodde på att vi då 
inte fick ta hänsyn till vår förförståelse.89 Vid tolkning på ett hermeneutiskt tillvägagångssätt 
måste vi hitta det underförstådda i materialet och se bortom det explicit uttalade.90 Det här 
trodde vi kom att passa oss eftersom vi då kunde använda oss av vår förförståelse. 
 
Vi valde att kategorisera våra intervjuer för att kunna besvara våra frågeställningar. 
Meningskategorisering går ut på att skapa huvuddimensioner utifrån de transkriberade 
intervjuerna. Respektive dimension har sedan underkategorier för att förtydliga vad de 
innebär.91 Trots att vi har en hermeneutisk utgångspunkt passar detta positivistiska 
tolkningssätt oss i och med att vi valt att tillämpa Adaptive Theory som ansats.92            
 
2.6.1 Bearbetning av material 

I en första bearbetning av materialet började vi med att läsa igenom alla transkriberade 
intervjuer ett flertal gånger för att tolka och urskilja olika delar i texten. Det som sedermera 
kunde urskiljas bröt vi ner till primära kategorier.93 De primära kategorierna som vi kunde 
urskilja var ”privatliv”, ”arbetsliv”, ”lärdom”, ”ERI-komponenter”, ”extern hjälp”, ”moderna 
arbetslivet” och ”hälsa”. Till dessa kategorier skapade vi sedan underkategorier utifrån 
intervjuerna. Underkategorier var ”personlighet”, ”familjerelationer”, ”balans”, 
”arbetsmiljö”, ”arbetsbelastning”, ”engagemang”, ”reflektioner” ”ansträngning” och 
”belöning”. Därefter klippte vi sönder de transkriberade intervjuerna manuellt för att sortera 
och placera data till respektive kategori.  
 
I en andra bearbetning utgick vi ifrån våra frågeställningar och våra orienting concepts i form 
av de tre hypoteserna i ERI-modellen för att hitta data som kunde visa hur det moderna 
arbetslivet kan relateras till psykisk ohälsa i form av utmattningsdepression hos våra fem 
informanter. Vi omarbetade data i de sönderklippta intervjuerna för att hitta citat och 
nyckelord som sedermera kunde kopplas till våra sekundära kategorier vilka även fungerade 
som huvudkategorier. Dessa huvudkategorier var ”ansträngning”, ”belöning”, 
”överengagemang” och ”det moderna samhället”. De här orden fungerade som nyckelord. 
 
Därefter gick vi igenom allt material i ytterligare en omgång till för att kunna fånga aspekter 
från data som var relevanta för att besvara våra frågeställningar. Vi fick genom detta slutligen 
två olika högar, en med anknytning till våra nyckelord och en där vi inte kunde finna något 
som hängde ihop med nyckelorden. Sedan gick vi igenom materialet successivt i flera 
omgångar för varje hypotes som granskades utifrån ERI-modellen. Genom det här kunde 
irrelevanta data bortprioriteras och relevanta data framhävas. Anledningen till att vi valde att 
göra primära kategorier och sedan omarbeta data i sekundära kategorier var för att det lättare 
hjälpte oss att sortera ut de områden som beskrevs av informanterna. Sammanfattningsvis, 
genom att granska helheten av alla de transkriberade intervjuerna för att sedan bryta ner data i 

                                                 
87 Kvale 1997 s. 50. 
88 Ibid. s. 52. 
89 Ibid. s. 55. 
90 Ibid. s. 182. 
91 Ibid. s. 178. 
92 Ibid. s. 180. 
93 Ibid. s. 51. 
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primära och sekundära kategorier och därefter relatera detta till vår utgångspunkt i uppsatsen, 
har vi följt den hermeneutiska cirkeln och tolkningssättet.94  
 
2.7 Etik 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer när vi planerade och utförde våra 
intervjuer. De etiska riktlinjerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.95 Vi påminde också oss själva om att de personer 
vi intervjuade fortfarande i olika utsträckning var utmattningsdeprimerade och att själva 
intervjun således kunde utgöra ett stressmoment för dem. Vi tänkte även på att låta våra 
intervjupersoner själva välja vilken miljö de ville låta sig intervjuas i eftersom detta således 
kunde eliminera ett eventuellt obehag inför intervjun så att intervjupersonerna kunde känna 
sig avslappnade och trygga.96  
 
Genom att innan varje intervju också informera deltagaren om vad syftet med vår uppsats 
var, samt att det var frivilligt att ställa upp på intervjun och att de när som helst kunde avbryta 
intervjun om det skulle kännas obehagligt, uppfyllde vi informationskravet.97  
 
Samtyckeskravet handlar om att den som blir intervjuad ska ge sitt samtycke till att delta i 
undersökningen.98 Detta uppfyllde vi genom att vi frågade intervjupersonerna om de var 
intresserade av att delta i vår studie. Vi anser att vår studie är av känslig natur och med 
hänsyn till detta bestämde vi att uppfylla konfidentialitetskravet genom att inte sprida vidare 
de personuppgifter som vi fick ta del av under intervjuerna. Vi tydliggjorde också att det som 
framkom under intervjuerna enbart skulle användas i forskningssyfte och att medverkan i 
studien skulle vara anonym. Detta innebar att det inte skulle vara möjligt för utomstående att 
lista ut vem som deltog i studien.99   
 
2.8 Validitet och reliabilitet 

Vi utgick ifrån vår teori och våra frågeställningar när vi utformade vår intervjuguide. Vi 
försökte tänka på att svaren skulle bli valida i förhållande till vår teori och våra 
frågeställningar.100 Validiteten är beroende av att vi som forskare ifrågasätter, kontrollerar 
och teoretiskt tolkar våra data. Under studiens gång försökte vi även ifrågasätta våra 
tolkningar och sedan kontrollerna att teori, frågeställningar, resultat och analys följer en röd 
tråd. För att förverkliga det här använde vi oss av våra orienting concepts som är direkt tagna 
från teorin för att hjälpa oss i analysen av våra data. Vi försökte även ha en kritisk syn på vår 
analys för att undvika en felaktig tolkning av våra data.101 Vårt hermeneutiska tolkningssätt 
gjorde det möjligt för oss att vrida och vända på tolkningarna av våra data. Det här försökte 
vi upprätthålla för att skapa valida tolkningar.102 För att få så valida transkriberingar som 
möjligt bestämde vi oss också för att skriva av allt som sades i de inspelande intervjuerna.103    

                                                 
94 Kvale 1997 s. 50. 
95  Vetenskapsrådet (2008): Forskningsetiska principer- inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Elanders Gotab Hämtat från http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  
den 28 oktober 2009.  
96 Hammersley & Atkinson 2007 s. 116.  
97 Vetenskapsrådet 2008 s. 7. 
98 Ibid. s. 9. 
99 Ibid. s. 12f. 
100 Kvale 1997 s. 214f. 
101 Ibid. s. 218. 
102 Ibid. s. 221. 
103 Ibid. s. 152. 
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För att studier ska vara reliabla bör intervjuaren undvika att ställa ledande frågor till 
intervjupersonerna.104 Samtidigt är intervjuerna till för att vi ska kunna få svar på våra 
frågeställningar, vilket innebär att vi medvetet har ställt en del ledande frågor. De ledande 
frågorna användes för att få tillförlitliga svar från informanterna och för att säkerställa att 
våra tolkningar stämde överens med deras upplevelser. Under intervjuerna försökte vi inta ett 
neutralt kroppsspråk för att inte påverka informanternas svar.105         
 
Vi vill i tillägg poängtera att eftersom vi valt en delvis induktiv ansats är validitet och 
reliabilitet inte en lika central punkt som det skulle ha varit om studien enbart skulle ha varit 
av hypotetiskt deduktiv karaktär.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Kvale 1997 s. 213. 
105 Ibid. s. 145f. 
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3 Teori 
 
3.1 Det moderna arbetslivet 

Utifrån främst Giddens, Beck och Baumans beskrivningar av det moderna samhället har vi 
bildat oss en uppfattning om specifika kännetecken för det moderna arbetslivet. Eftersom 
sociologiska teorier om det moderna samhället nära anknyter till socialpsykologin har vi även 
valt att tillämpa socialpsykologiska aspekter på det moderna arbetslivet.  
 
Inom den socialpsykologiska forskningen beskrivs utmattningsdepression som en 
arbetsrelaterad stress- eller krisreaktion.106 Michael Allvin var år 2006 forskare vid 
Arbetslivsinstitutet i Stockholm.107 Han har tillsammans med kollegor i boken Gränslöst 
arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet108 beskrivit den orsakade 
faktorn till ohälsa i arbetslivet genom att illustrera hur det moderna arbetslivet kan ses som 
mer emotionellt laddat. När professionella motgångar och misslyckanden drabbar en individ 
på arbetsplatsen måste individen även kunna förhålla sig och ta hand om det emotionella och 
sociala konsekvenserna av misslyckandet som bildas efter motgången. Detta för att ha 
möjlighet att hantera sin arbetsroll.109 Allvin m.fl. menar även att det moderna samhället nu 
är mer flytande och oklart för individen till skillnad från tidigare då det var tydligt och 
stabilt.110

 
3.1.1 Anthony Giddens – Modernitetens reflexivitet 

Anthony Giddens beskrivs som en av vår tids största samhällsteoretiker.111 Han har illustrerat 
hur individers identitet har förändrats i och med det moderna samhällets reflexivitet.112 Han 
menar att reflexiviteten är ett utmärkande drag och en skiljelinje mellan det förmoderna och 
det moderna samhället.113 Reflexiviteten existerar på makro- och mikronivå och den 
definieras närmare som de ”[…] kunskaper som institutioner och personer ständigt samlar in 
och tillämpar för organisering och förändring av samhället”.114 Genom globalisering och 
teknik skapas ett stort utrymme för information och kommunikation som genererar ny 
kunskap.115 Reflexiviteten kan dock skapa förvirring och osäkerhet kring kunskapens 
giltighet. Denna osäkerhet menar Giddens får konsekvenser för individers identitet i det 
moderna samhället.116 I anslutning till osäkerheten blir tillit ett viktigt begrepp i 
modernitetens reflexivitet. Giddens menar här att tillit är centralt för en individs 
personlighetsutveckling och trygghet. Han menar på samma sätt att individer måste hysa tillit 
till andra personer, situationer och system för att känna denna trygghet.117  
 
 
 
                                                 
106 Hallsten m.fl. 2002 s. 2.  
107 Allvin m.fl. 2006 s. 3. 
108 Ibid. 
109 Ibid. s. 76. 
110 Ibid. s. 89. 
111 Giddens, Anthony (1997): Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. 
Göteborg: Daidalos baksidan. 
112 Giddens 1997 s. 44, Kaspersen, Lars Bo (2007): ”Anthony Giddens” s. 323-334 i Klassisk och modern 
samhällsteori. (3e uppl.) Anderson, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.) Lund: Studentlitteratur s. 330. 
113 Giddens 1997 s. 30f, Heine & Kaspersen 2007 s. 330. 
114 Andersen & Kaspersen 2007 s. 330. 
115 Giddens 1997 s. 13. 
116 Heine & Kaspersen 2007 s. 330. 
117 Giddens 1997 s. 29f. 
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Det som kanske mest kännetecknar det moderna samhället är hur globaliseringen och 
tekniken har bidragit till åtskiljandet av tid och rum.118

Det specifika för moderna organisationer är inte så mycket deras storlek eller deras byråkratiska 
karaktär som den koncentrerade reglering som de båda möjliggör och nödvändiggör. Den som säger 
modernitet säger inte bara organisationer utan också organisering – den reglerade kontrollen av 
sociala relationer tvärs över oändliga avstånd av tid och rum.119

Platsens belägenhet i det moderna samhället är inte längre av relevans för vare sig tiden eller 
rummet.120 ”Den moderna sociala organiseringen förutsätter den exakta koordinering av 
handlingar utförda av en mängd människor som fysiskt inte befinner sig på samma ställe”.121 
Idag existerar således tid och rum oberoende av platsens belägenhet genom de teknologiska 
framstegen. Teknologiska framsteg kan vara infrastruktur, tv, telefon, e-post och internet. I 
anknytning till Giddens talar Allvin m.fl. om flexibiliteten i företag vilken uppstått som en 
effekt av globaliseringen. Han säger att individer kräver stabilitet i sina liv samtidigt som 
organisationer har blivit flexibla. Han beskriver att ”även om kapitalet har blivit flyktigt och 
globalt är arbetskraften fortfarande stationär och lokal”.122 Strukturer i det moderna 
arbetslivet som redovisas här ovan kan således vara flexibilitet, globalitet och teknologi.  
 
3.1.2 Ulrich Beck - Risksamhället  

Sociologen Ulrich Beck har beskrivit det moderna samhället som ett risksamhälle där den nya 
arbetsmarknaden beskrivs som mindre än tidigare. Det här menar han innebär att vissa 
personer på arbetsmarknaden har en säker plats. De personer som inte är säkra befinner sig i 
vad Beck kallar för en gråzon. Det här skulle kunna, enligt vår mening, innebära att 
arbetsmarknaden för dessa personer är osäker. De som tillhör gråzonen är 
långtidssjukskrivna, personer som har tillfällig sysselsättning eller är undersysselsatta.123 Han 
pratar även om att samhället vi nu lever i är individualiserat och på grund av detta så drabbar 
inte arbetslösheten kollektivet, utan individen själv.124 Beck pekar på en ökad risk för 
arbetslöshet hos de personer som har en liten eller ingen yrkesutbildning alls.125 Han pratar 
även om klass och att möjligheten att röra sig mellan klasser försvinner. Med det här 
uttalandet menar han inte att klasserna försvinner utan att det även här sker en 
individualisering. Det här medför i sin tur psykiska problem. Personliga konflikter är ett 
centralt begrepp där ångest och neuroser ingår. Denna typ av samhälle kallar Beck för 
prestationssamhället där individens prestationstänkande blir allt mer betydelsefullt.126 I 
anslutning till Becks synsätt på risksamhället beskriver Allvin m.fl. hur individer förväntar 
sig att arbetet ska ge social och ekonomisk stabilitet, men när krav i arbetet ökar och 
organisationer omorganiseras räcker inte alltid kunskapen till. Dagens arbetsliv erbjuder 
individer möjligheter och förväntningar som medför nya krav. En ökad stress, frustration och 
depression kan således drabba individen eftersom arbetstagare får allt svårare att nå upp till 
kraven.127 Det moderna arbetslivet betonar vikten av att individer som har utbildning och 
besitter kunskap kommer att ha en fördel på arbetsmarknaden samt att samhället präglas av 
en riskfylld struktur. 

                                                 
118 Giddens 1997 s. 26 
119 Ibid. s. 25 
120 Ibid. s. 26 
121 Ibid. s. 27 
122 Allvin m.fl. 2006 s. 10 
123 Beck, Ulrich (1998): Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos s. 146 
124 Beck 1998 s. 147 
125 Ibid. s. 148 
126 Ibid. s. 161 
127 Allvin m.fl. 2006 s. 11 
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3.1.3. Zygmunt Bauman - Konsumtionssamhället 

Bauman menar att vi nu lever i ett konsumtionssamhälle tillhörande moderniteten.128 På 
grund av teknikens framsteg i det här konsumtionssamhället producerar fabrikerna mer 
samtidigt som de gör nedskärningar i personalen.129 Han beskriver även dagens yrkeskarriär 
som fragmenterad. Yrkeskarriären är i dagens samhälle inte längre stadig och 
sammanhängande och identiteten hos individen kan inte längre tryggas genom jobbet man 
har. Idag är det en sällsynthet med fasta, permanenta och välstrukturerade karriärer. Bauman 
benämner även dessa tidigare arbeten som säkra,130 vilket borde innebära att han menar att 
jobben idag är osäkra. Slagordet under denna period benämner han, likt Allvin m.fl., vara 
flexibilitet. Då menar han både individerna och arbetslivet i detta konsumtionssamhälle. 
Flexibilitet beskriver han som något som ständigt ska kunna förändras och att det finns 
många alternativ att välja mellan.131 Konsekvenserna av det flexibla arbetslivet kan även 
innebära psykisk ohälsa.132 Genom de nya formerna av tidsbegränsade anställningar saknar 
arbetena garantier och trygghet.133 Vi tolkar det som att det skapas en osäkerhet såväl på den 
moderna arbetsmarknaden som hos individen. Det moderna arbetslivet kan slutligen sägas 
vara präglad av en osäker och fragmenterad struktur. 
 
3.2 Effort-Reward Imbalance-modellen  

Vi har använt oss av Siegrist medicinsk-sociologiska ERI-modell eftersom den antar ett 
arbetslivsperspektiv och visar vad arbetsplatsen och yrkesrollen kan erbjuda individen.134  

 

 
 

Bild 2 Effort-Reward Imbalance-modellen. Visar växelverkan mellan ansträngning och belöning.135

 
 

                                                 
128 Bauman 1998 s. 39, 44. 
129 Ibid. s. 41. 
130 Ibid. s. 45. 
131 Ibid. s. 45f. 
132 Ibid. s. 56. 
133 Ibid. s. 45. 
134 Allvin m.fl. 2006 s. 143. 
135 Bild 3 är hämtad från Department of Medical Sociology: Effort-reward imbalance at work -  
theory, measurement and evidence  hämtat från http://www.uni-duesseldorf.de/MedicalSociology/Effort-
reward_imbalance_at_wor.112.0.html den 14 oktober 2009.  
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Den utgår konkret från tre olika hypoteser i sin beskrivning av relationen arbetsliv och 
ohälsa.136   
 
• Hypotes 1: En obalans mellan hög ansträngning och liten belöning (utan växelverkan, så 
kallat icke-reciprocitet) ökar risken för ohälsa utöver den risk som är förenad med varje 
komponent.  
 
• Hypotes 2: Överengagerade personer löper en förhöjd risk för ohälsa (oavsett om detta 
copingmönster förstärks av arbetsförhållanden eller inte). 
 
• Hypotes 3: Den högsta risken för ohälsa, relativt sett, förväntas hos personer som uppfyller 
beskrivningarna i 1 och 2. 
 
Den här modellen togs fram i slutet av 1990-talet.137 Modellen visar att risken för ohälsa ökar 
om en stor ansträngning från en individs sida inte har växelverkan med belöning från 
arbetsgivarens sida.138 Det är framförallt hög ansträngning i kombination med låg belöning 
som kan skapa en emotionell belastning hos individen. Belöningar kan, menar Siegrist, se 
olika ut. De kan vara materiella i form av pengar, sociala i form av karriärmöjligheter eller 
psykologiska i form av uppskattning och anställningstrygghet.139 Modellen är framtagen 
utifrån vuxnas förvärvsarbeten.140 Modellen lyfter fram individens instrumentella agerande 
på arbetsplatsen. Det instrumentella agerandet tillsammans med individens individuella 
motivation upprättar sedermera sociala kontrakt, där arbetstagaren själv ska kunna välja och 
påverka sina villkor.141 Vad som således främst utmärker och särskiljer ERI-modellen från 
andra stress- och arbetsrelaterade modeller är att den inkluderar och lägger vikt vid 
personlighetsdrag hos individer som avgörande för ohälsans utfall.142 I en närmare 
beskrivning poängteras även att modellen explicit särskiljer mellan externa faktorer 
(situationer) och interna faktorer (personliga egenskaper) som två viktiga komponenter. En 
kombination av båda faktorer ligger till grund för en mer noggrann beräkning av upplevd 
stress än vad som skulle bli fallet av att begränsa sig till endast en av faktorerna.143 Med 
hänsyn till de interna faktorerna så lyfts ett specifikt coping-mönster hos individer som är 
överengagerade fram. Mönstret definieras som en typ av attityder, beteende och känslor vilka 
är kopplade till en stark önskan av att bli belönad och bekräftad. ERI-modellen visar således 
att individer som är överengagerade i arbetet även tenderar att överdriva sina 
ansträngningar.144  
 
ERI-modellen är unik eftersom den tar hänsyn till arbetsrelaterade stressorer på makronivå 
som till exempel arbetsmarknadens och arbetsrelationens villkor samtidigt som den tar 
hänsyn till individuella handlings- och personlighetsmönster på mikronivå. Den visar således 

                                                 
136 Department of Medical Sociology: Effort-reward imbalance at work -  
theory, measurement and evidence  hämtat från http://www.uni-duesseldorf.de/MedicalSociology/Effort-
reward_imbalance_at_wor.112.0.html den 14 oktober 2009.  
137 Allvin m.fl. 2006 s. 143. 
138 Ibid. s. 143. 
139 Ibid. s. 143. 
140 De Jonge, Jan, Bosma, Hans, Peter, Richard & Siegrist Johannes (2000): Job-strain, effort-reward imbalance 
and employee well being - a large-scale cross-sectional study. Social Science & Medicine nr. 50 (1317-1327) 
hämtat från http://www.elsevier.com/locate/socscimed den 14 oktober 2009 s. 1318. 
141 Allvin m.fl. 2006 s. 143f. 
142 De Jonge, Bosma, Peter & Siegrist 2000 s. 1318. 
143 Ibid. s. 1318. 
144 Ibid.  
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på vikten av arbetsmarknadsaspekter så som arbetstrygghet, mobilitet och löner.145 I 
anslutning till den pågående globala arbetsmarknadens utveckling visar modellen att belöning 
i form av sysselsättning för individer, exempelvis genom arbetstrygghet speglar hur 
fragmenterade karriärer, instabilitet i arbetslivet och arbetslöshet kännetecknar dagens 
arbetsliv.146 Det här är också ett typiskt kännetecken, så som vi har sett i diskussionen av 
Giddens och Bauman, för det moderna samhället vi lever i. Sammanfattningsvis lyfter 
modellen fram och förklarar ohälsa i arbetslivet genom att ta hänsyn till 
arbetsmarknadsförhållanden i det nya arbetslivet och anställningsförhållanden som orsak till 
ohälsa.147

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
145 De Jonge, Bosma, Peter & Siegrist 2000 s. 1319. 
146 Ibid. s. 1319.  
147 Allvin m.fl. 2006 s. 143f. 
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4 Resultat och analys 
 
Vi har delat in resultatet av våra data i fyra olika fält. Det första fältet redovisar data som kan 
relateras till strukturer och kännetecken för det moderna arbetslivet. De övriga tre fälten 
redovisar data som kan relateras till ERI-modellen. Dessa fält är ansträngningar, belöningar 
och engagemang. I den följande analysen har samtliga fält sedan använts för att besvara våra 
frågeställningar tillsammans med våra orienting concepts.   
 
4.1 Presentation av informanter 

Intervjuperson A arbetar inom den privata sektorn på en mindre ort. Hon var sjukskriven i 
åtta månader på heltid, därefter blev sjukskrivningen fortgående. Hon hade arbetat på 
företaget i 20 år innan sjukskrivningen för utmattningsdepression.  
 
Intervjuperson B arbetade inom privat sektor i en storstad vid tillfället för sjukskrivningen. 
Hon var sjukskriven för utmattningsdepression i två och ett halvt år och hade arbetat på 
företaget i 13 år innan sjukskrivningen.  
 
Intervjuperson C arbetar inom offentlig sektor på en mindre ort. Hon var sjukskriven för 
utmattningsdepression i ungefär ett och ett halvt år. Innan dess hade hon arbetat på 
arbetsplatsen i 10 år. 
 
Intervjuperson D arbetade inom den privata sektorn vid tillfället för sjukskrivningen. Han 
både arbetade och levde i en storstad. Han hade arbetat på företaget i tre och en halv månad 
innan sjukskrivningen började. Innan dess hade han arbetat utomlands i fyra år, även då i en 
större stad. Hans sjukskrivning för utmattningsdepression är fortgående och hade vid tillfället 
då intervjun genomfördes pågått under cirka fyra månader.  
 
Intervjuperson E arbetade inom den offentliga sektorn i en mellanstor stad. Hon hade arbetat 
ett halvår på arbetsplatsen innan sjukskrivningen påbörjades. Hon var sjukskriven i två och 
ett halvt år innan hon återgick till att arbeta på hundra procent.        
 
4.2 Det moderna arbetslivet 

Intervjuperson D hade arbetat både i USA och i Norge. Att befinna sig i två olika kulturer 
skapade, menade han, olika sociala förutsättningar för honom.  

 
Det var lite av mitt problem i USA, att jag hade... mitt liv var inte balanserat jag var liksom bara där 
för jobbet, jag hade liksom inte det sociala livet som jag har här i Norge. (Intervjuperson D)   

   
Åtskillnaden av tid och rum där samma kvalificerade arbete kan utföras oberoende av plats 
återkommer i intervjuperson A och D:s utsagor. Intervjuperson D arbetade med att göra 
modeller i dataprogrammet Microsoft Excel. Det här skedde på samma sätt i Norge som i 
USA.   

 
Jag skulle göra modeller för egendomsavdelningen och sådär och det jag gjorde i USA, det är 
samma sak. (Intervjuperson D) 

I och med den omorganisationen så hade jag inte någon chef i Halmstad längre han satt i Stockholm 
och han var den enda på hela företaget som satt i Stockholm. Och han var chef för hela 
försäljningsavdelningen. Och alla vi andra satt i Halmstad. (Intervjuperson A) 
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I samband med det sistnämnda citatet diskuterade intervjuperson A även vikten av att chefen 
ska sitta i samma byggnad så att personen kan vara fysiskt tillgänglig för att man ska kunna 
sitta ner tillsammans och diskutera igenom saker och ting. Delaktigheten, som beskrivs som 
viktig, upplevdes följaktligen försvinna enligt intervjuperson A på grund av att chefen inte 
var fysiskt närvarande. 
 

Nej för att man inte ska få det så tror jag att man måste få vara mer delaktig i sitt arbete. Jag hade ju 
bara någon som gav mig direktiv, jag hade ju egentligen inget samarbete utan det bara kom saker 
från honom och han satt 50 mil från mig och nu ska du göra det och det och det och det är bråttom 
och det ska vara färdigt till då och då. Vi hade ingen dialog, jag kunde inte påverka mitt arbete eller 
det var ingen som lyssnade på mig. (Intervjuperson A) 

Ja och sen träffades vi aldrig nästan, så att det var sällan jag ordentliga, jag kunde liksom inte gå in 
till honom och säga och visa högarna jag hade och be honom prioritera vilket som var viktigast utan 
jag satt väl där mycket ensam i min situation och högarna bara växte. (Intervjuperson A)  
 

Intervjuperson B beskrev på liknande sätt att ledningsgruppen hade omorganiserats och 
flyttat och hade sitt säte på en helt annan nivå. Det handlade här inte om en geografisk 
separation utan ledningen upplevdes enligt henne vara fysiskt frånvarande trots att de 
arbetade på samma geografiska plats.  
 

Eh...utan det är helt nya personer på de posterna och dessutom vi var ju ett eget förlag då så vi hade 
ju vår egen ledningsorganisation då eh medan vi nu har gått upp i det stora förlaget och ledningen 
sitter på en helt annan nivå, finns inte i närheten ens här [...] (Intervjuperson B)  

 
Ett tecken på det moderna arbetslivet som flexibelt kunde synliggöras hos intervjupersoner E 
och B. Citaten speglar hur flexibiliteten i form av att vara bosatt på ett ställe och arbeta på ett 
annat kan medföra både positiva och negativa konsekvenser till hälsan.    
 

Sen gjorde jag ju när jag blev sjuk […] Då hade jag ju fått ett jobb här också, hade jag bostad 30 mil 
bort med familj [...] ja det var ju otroligt. (Intervjuperson E)  

Jag sitter ju och kör 20 mil om dagen, så att jag sitter ju nästan 3 timmar i bilen och då hinner jag 
avsluta eller börja dagen på vägen så att säga. (Intervjuperson B) 

 
Teknologin har visat sig påverka intervjuperson A. Hon nämnde i intervjun att möjligheten 
att koncentrera sig på en arbetsuppgift i taget försvårades i och med att hon var konstant 
tillgänglig för alla via e-post och telefon.      

 
Men framförallt det här att allting ska gå snabbare och telefonen ringer hela tiden att det blir svårare 
och svårare och sitta en längre stund och koncentrera sig ibland har man ju saker som man behöver 
koncentrera sig på utan att ja bli störd utav de andra, det känns mindre och mindre antingen är det 
början av dagen eller slutet på dagen. (Intervjuperson A)  

Sen får man ju försöka liksom innan hade jag ju en såndär liten plingsignal varenda gång det kom 
ett mail. Och satt jag och gjorde någonting och jag bara hörde det här pling pling så var man ju 
tvungen att titta där hela tiden för jag liksom jaha. Då får jag liksom jaha, då går jag och in jag gör 
färdigt det jag håller på med såvida, ja inte telefonen ringen för mycket och sen får jag gå in och 
titta på mina mail. (intervjuperson A)  

Pang så skickar de iväg ett mail och så går det snabbt. Och så hinner, får man inte någon dialog om 
det som ska göras utan det är bara ett, ja här kommer ett mail och nu är det bråttom. (Intervjuperson 
A) 

Sen gäller det ju att hänga med i tekniken också och den förändras ju ständigt och programvarorna 
förändras ständigt och uppdateras. (Intervjuperson A) 
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Intervjuperson E beskrev att hon ville läsa en distanskurs vid sidan av sitt arbete för att lära 
sig mer, eftersom kunskap och lärdom var viktigt för henne. Intervjuperson D talade även om 
hur kunskap var viktigt i och med att yrkesrollen ställde krav på att han hela tiden skulle hålla 
sig uppdaterad inom forskning för att kunna hänga med i branschen och således klara av 
arbetsuppgifterna. Det här menade han var orsaken till att han utvecklade ohälsa.  
 

Ja visst blir det ett stressmoment, just uppkopplad och uppdaterad med allting det tror jag man ska 
ha all information på en gång. (Intervjuperson E)  

Sen gjorde jag ju när jag blev sjuk då hade jag ju fått ett jobb här också, hade jag bostad 30 mil bort 
men familj och sen så hade jag börjat och läsa en distanskurs på halvfart. Och sen så byggde vi hus, 
ja det var otroligt, det här pågick under 3 månader. Så när allting var klart föll på plats, när hela 
familjen var här då, det var då det brakade samman. (Intervjuperson E)  

Det var när jag började med de här större uppgifterna… tung research och sådär och skulle hålla 
presentationer, det var då det stannade upp liksom och då klarade jag inte att fokusera längre. När 
jag läste de här tunga researchrapporterna så bara jag orkade inte läsa längre. (Intervjuperson D) 

 
Att förväntningar i arbetet inte alltid uppfylldes visades även genom intervjuperson D när han 
beskrev hur han själv var tvungen att anpassa sig för att få bli en del av företaget han arbetade 
åt. Han upplevde detta som frustrerande. 
 

I och med att jag var trainee i det andra jobbet i USA så skulle det kanske ha varit bättre om de 
involverade mig och… kanske lite bättre på att lära mig saker när de bara involverade mig mer 
i…jag måste liksom involvera mig själv hela tiden och pusha på dem, de skulle ju ha varit mer 
entusiastiska om att lära mig upp, det var liksom jag som måste ta initiativet… (Intervjuperson D) 

 
Intervjuperson D beskrev också sitt arbete i USA i termer av en osäkerhet, vilken han menade 
genomsyrade arbetsplatsen och fick konsekvenser för hans välmående.  
 

Man har ju krav på sig, om man inte presterade så miste man ju jobbet. (Intervjuperson D) 

Mycket osäkerheter... eh... alla som jag jobbade med mistade motivationen liksom och det var 
mycket sån här frustration och sånt här på jobbet. (Intervjuperson D)  

Ja, jag tror hela den atmosfären och den problemställningen mellan koncernledningen och Private 
Equity-avdelningen att det…att det är klart man blir sliten av allt det där och i tillägg när de 
sparkade halva, eller en tredjedel av en 40 stycken på företaget så är det ju klart att det sliter ju på… 
(Intervjuperson D) 

Så var det ju mycket psykisk stress på jobbet också. Så med finanskrisen också och oenigheter 
mellan min där jag jobbade Private Equity och koncernledningen. (Intervjuperson D) 

 
Han pratade mycket om den pågående finanskrisen och hur den hade påverkat företaget han 
arbetade för. Han menade att indragningar av personalstyrkan var en strategi som företaget 
tillämpade för att kunna överleva. Indragningar i personalen beskrevs även hos 
intervjuperson A och intervjuperson E.  
 

Ja dels berodde det på en omorganisation på min arbetsplats där tjänster drogs in och bland annat 
han som blev min chef han blev chef på ett ställe där vi hade haft två chefer innan. (Intervjuperson 
A) 

Ja det är ju klart, det var väl mer personal på den tiden, de skär ju ner på alltid, det är ju, visst är det 
så, det gör ju sämre arbetsklimat om det är det du. (Intervjuperson E)  
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4.3 Ansträngningar  

På frågan om intervjupersonerna upplevde en balans mellan privatliv och arbetsliv kunde 
exempel på vad informanterna beskrev som höga ansträngningar, främst vara att arbetet i sig 
tog en sådan stor plats i vardagen att tankar kring arbetsuppgifterna inte enbart stannade på 
arbetsplatsen utan följde med hem efter arbetstid.  
 

För då bubblar det upp i det undermedvetna allting som man skulle ha gjort men som man inte hann 
med på jobbet och allting som man skulle göra hemma men som man inte hade någon ork till. Det 
var väl också för att jag var ensamstående med två barn och då hade jag ingen avlastning hemma. 
Jag hade ingen på jobbet och jag hade ingen avlastning hemma. (Intervjuperson A) 

Jag orkade ingenting och så…jag jobbade lite igen på söndag…eller kanske hittade på 
något…men…det blev himla mycket jobb och lite semester. (Intervjuperson D) 

Tillslut kom jag ju hem klockan sex från jobbet och somnade med alla kläderna på och vaknade 
nästa morgon klockan sex igen och så skulle jag på jobbet igen. (Intervjuperson D) 

Privatlivet betyder mycket mycket mer nu, arbetet betyder inte alls lika mycket som det gjorde 
förut, det uppfyllde ju mina tankar dygnet runt... eh... för att det alltså jag stängde ju inte kalendern 
när jag gick hem utan kalendern fortsatte ju att snurra då...så att jag eh hade väldigt svårt att ta saker 
spontant så jag var tvungen att planera väldigt mycket och det var för att få in privatlivet i 
arbetslivet. (Intervjuperson B) 

Ja... det är ju det att ja jag jobbar så mycket, nu också alltså för jag tycker att när jag står och tittar 
på mig själv då så om man ställer sig bredvid sådär, så så visst jag jobbar ju väldigt mycket och 
tycker om jobbet jag håller på med men jag känner många gånger att nej...jag skulle inte jobba 
såhär, jag skulle göra nåt annat. Jag har inte kommit dit än. (Intervjuperson C)  

 
Vi har även sett att en tydlig medvetenhet kring arbetstempot och arbetsbelastningens 
existens hos samtliga informanter. Fyra av fem informanter beskrev även att de hade en 
mycket stor mängd arbetsuppgifter. Tre av dessa hade även flera olika ansvarsområden att 
övervaka. Detta blir tydligt bland annat i följande citat: 
 

Ja, alltså jag kände ju själv att det var nåt fel, jag kände ju det jag tog ju åt mig mer och mer jobb. 
Jag kom ihåg att jag satt där och jag hade sju kursansvar och skulle ta itu med de här det var på 
hösten och började så smått också då... men jag kände ju mer och mer att jag orkade inte... jag blev 
så hemskt trött. (Intervjuperson C)  

Ja, över huvud taget alltså när jag kom tillbaka efter sjukskrivningen så hade man anställt fem och 
en halv person till att på det som jag gjorde själv. (Intervjuperson B) 

När jag slutade där så måste de ju ersätta mig med tre personer tror jag det var. (Intervjuperson D) 

Jag kunde få arbetsuppgifter som jag visste att det här kommer att knäcka mig fullständigt men jag 
genomförde dem och de var på plats i tid också. (Intervjuperson B) 

[...] Tillslut så var det väl svårt för att få ett avslut på någonting för det bara kom nytt och nytt och 
nytt hela tiden men jag hade ingen som jag ingen som kunde avlasta mig utan jag var ju 
ändstationen liksom. Det var som en tratt som kändes som att han bara proppade ner mer och mer 
arbetsuppgifter och sen satt jag vid slutet av tratten och fick ta emot allting. (Intervjuperson A) 

Ja dels så var det ju att jag sprang ju, jag gick inte, utan jag sprang ju för att hinna med alla mina 
arbetsuppgifter inom rimlig tid så att säga. (Intervjuperson B) 

Ja, jag kunde ju påverka mitt arbete så till vida att jag blev otroligt duktig på att ehh vad ska man 
säga...planera min arbetsinsats. Så att jag arbetade för två personer som hade en almanacka som gick 
fjorton dagar för sent hela tiden. Så att jag fick alltså med min egen fantasi försöka sätta mig in i att 
det här kommer att komma då och då, jag fick lära mig att vara väldigt lyhörd för vad som pratades 
runt om för då visste jag att ok, den här arbetsinsatsen måste jag göra snart. Ehh och då hann jag 
planera och lägga upp det, annars hade jag aldrig hunnit genomföra allting som jag skulle göra. Jag 
hade en väldigt väldigt detaljerad agenda som jag följde mmm. (Intervjuperson B) 
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Man har 17 järn i elden och går jättefort, gör allting jättefort, gör tio saker samtidigt inte här och nu, 
utan jag är hela tiden fyra steg längre fram[…]. (Intervjuperson E) 

 
Fyra av informanterna beskrev också arbetsuppgifterna som ständigt ökande eller att det inte 
fanns ett slut på arbetsuppgifter. 
 

Mer och mer arbete. (Intervjuperson A) 

Jag kom ju aldrig ifatt jag var ju alltid efter. (Intervjuperson A) 

Mer och mer och mer och mer och mer. (Intervjuperson B) 

Det var bara jobb, jobb, jobb. (Intervjuperson D) 

Jag jobbade jämt. (Intervjuperson C) 
 

4.4 Belöningar 

De belöningar som fyra av våra informanter önskade hade funnits på arbetsplatsen från 
cheferna var psykologiska i form av en klapp på skuldran, ett hej från kollegor, ett tack från 
chefen, en eloge eller uppmuntran för ett bra utfört jobb.  
 

[...] och sen så samtidigt med det här med jobbet så var ju det att man fick inte, Private Equity är en 
ganska tuff bransch så man fick inte så mycket sån....ja belöning liksom det var ju så oavsett om man 
gjorde ett bra jobb eller inte jag fick väl det de första nio månaderna men efter det så... 
(Intervjuperson D)  

Ja före fanns det ingen belöning över huvud taget! Det fanns inte, det fanns bara slag det fanns ingen 
belöning. (Intervjuperson B) 
 

Denna form av belöning tycktes vara viktig, främst hos två av informanterna. 
 

Ja alltså det är ju viktigt att man får någon uppskattning för det man gör och det kan jag väl säga, 
där jag arbetar där finns det ingen uppskattning över huvud taget och många gånger kan ju det vara 
mer värt än en löneförhöjning. (Intervjuperson A) 

För mig är det liksom så bryr jag mig inte så mycket om bonus eller inte. För mig har jag aldrig 
blivit motiverad av pengar för mig är det mer att göra ett bra jobb. (Intervjuperson D) 

 
Den här typen av explicit uppskattning beskrevs som belöningar som möjliggjorde personlig 
utveckling på jobbet och att motivationen till att arbeta för företagen bibehölls. Enligt 
intervjuperson D bidrog bristen på feedback från ledningen till att skapa en osäkerhet i 
arbetet och i arbetsrollen genom att klarheten kring hur arbetsuppgifterna skulle utföras blev 
otydlig.  
 

Ja det är ju bra att få feedback, man måste ju få feedback om man gjort ett bra jobb eller inte, visst 
inte så vet man ju inte vad de vill ha så om man ska fortsätta göra så, ska man göra mindre? Ska man 
göra mer? Det är liksom... (Intervjuperson D) 

Ja jag skulle gärna ha haft lite mer sånhära feedback och i och med att jag var trainee i det andra 
jobbet i USA [...] (Intervjuperson D)  

 
Både intervjuperson B och D upplevde även att avsaknaden av psykologiska belöningar från 
cheferna i form av uppskattning ledde till att de kände en nedstämdhet kring arbetsinsatsen.  

 
Ja alltså jag kände ju att eftersom jag inte fick uppskattning för det jag gjorde och bara gjorde mer 
och mer och mer och mer så kände jag … alltså jag... jag... jag var ju konstant ledsen och det gick ju 
över i depression sen. (Intervjuperson B)  
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[...] bara att få en klapp på skuldra min skuldra när man har gjort ett bra jobb så är det det som 
gör...och så så lära nya saker är viktigt för mig att jag blir utvecklar mig i jobbet. Om jag bara sitter 
och gör detsamma varje dag och jag inte utvecklar mig själv så då trivs jag inte. Då blir man ju 
deprimerad... (Intervjuperson D) 

 
Endast intervjuperson E upplevde att det fanns psykologisk belöning på arbetsplatsen från 
chefen eller ledningen.    
 

Min arbetsgivare, min chef var otroligt bra och förstående. (Intervjuperson E) 
 
Intervjuperson A beskrev, på ett helt motsatt vis, en känsla av att vara lurad av chefen.  
 

Ja innan sjukskriningen så blev jag ju lovad belöning i form av högre lön om jag tog på mig vissa 
arbetsuppgifter, som jag tog på mig men jag fick aldrig någon, av min chef som satt i Stockholm då 
utan eh nej jag fick ingen, aldrig någonsin. (Intervjuperson A)  

Jag kände mig lurad och jag kände mig kränkt och jag kallade till en förhandling på jobbet med 
avdelningen från SIF fick komma för att jag hade blivit lovad vissa saker som jag inte hade fått. 
(Intervjuperson A)  
 

Även intervjuperson B antydde i intervjun att det enbart gick att lita på vissa medarbetare och 
chefer. Detta blev också uppenbart efter sjukskrivingen.   
 

Eh åhh ja så var det och det fanns ju andra som gjorde misstag som jag fick reda ut men det var jag 
som fick skulden för att misstaget var gjort och det kändes väldigt väldigt tråkigt. Jag arbetar 
fortfarande med att par stycken utav dem och jag vet precis vilka jag kan lita på och inte idag. 
(Intervjuperson B) 

 
Vidare beskrev tre av informanterna arbetsplatserna som att chef och/eller ledning direkt 
motverkande psykologisk belöning.  

 
Plus att jag inte fick nån uppskattning på arbetet utan tvärs om, hela tiden sparkade man undan 
fötterna på mig...så det.. och den som var ansvarig då då...och det var väldigt väldigt jobbigt för han 
behandlade mig fruktansvärt illa. (Intervjuperson B) 

Kanske inte bra självförtroende men jag har bra självkänsla, där är det inga problem däremot kan jag 
ju bli tveksam med självförtroendet ibland och det är väl för att den enda gången man hör någonting 
på jobbet det är när det inte är bra. Har du gjort någonting bra så aldrig någon som säger någonting, 
men har du gjort någonting fel så slås det på stora trumman så att därför bli det väl att man ibland 
inte vill ta några egna initiativ för att skulle det gå fel så får man höra det och gärna ska det talas om 
till alla andra också. (Intervjuperson A)  

Ja jag tycker nog det, ja, jag...det är inte så att jag går och, och beröm mig nu och sådär va, men men 
jag tycker det finns, alltså det finns inte över huvud taget. Snarare tvärt om. (Intervjuperson C)  

 
Psykologiska belöningar i form av stöd från kollegor fanns på arbetsplatsen hos två av fem 
informanter. De beskriver hur arbetskamrater stöttade dem både vid insjuknandet och i 
tillfrisknandet. 
 

[...] och jag hade alltså kollegor som vet jag sa till mig att stopp nu, inget mer nu det går inte och 
sluta och sådär va... (Intervjuperson C) 

Ja, jag det är väl ingen skillnad mer än att jag, med mina kollegors hjälp efter det här så att så så...de 
säger ju fortfarande idag de säger Nej! När det kommer en fråga till mig och jag säger det här vill jag 
göra NEEJ! Ropar de *skratt*... så det är ju bra...det är ju stöttning så...ja. (Intervjuperson C)  

Medarbetare i samma nivå som mig lyssnade väldigt, eh och i snäppet högre [...] (Intervjuperson B) 
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4.5 Engagemang 

Engagemanget upplevdes vara väldigt högt hos våra informanter. Kravet på perfektion och 
motivation beskrevs framförallt som ett personlighetsdrag.  
 

Ja kraven var att jag skulle vara perfekt men det var inte bara min arbetsgivare eh, alltså arbetsgivare 
som ville att jag skulle vara perfekt utan jag hade själv väldigt väldigt höga krav på mig att jag skulle 
vara perfekt. Eh det liksom ligger med mig ända sedan jag var liten att jag skulle vara väldigt duktig 
och det var en utav de stora fällorna, det var att jag inte fick misslyckas. (Intervjuperson B) 

Ja, ja det där att det ska vara bra och vara så bra som möjligt det har ju funnits med sen jag var liten 
va...ska alltid prestera max liksom, så att visst finns det väl med där.....och det fanns det ju det fanns 
det hela tiden det är självklart att jag måste göra det och det och det och det för att det skulle bli så 
bra som möjligt. Jag tycker ju inte att det är nåt fel ambition heller men idag så gör jag ju inte det 
längre, nej. (Intervjuperson C)  

[...] och sen så, jag var ju sliten från allt det här med att jobba men i tillägg så var det ju mycket 
familjeproblem då... de sista två åren... eh och ja så har det väl med min personlighet att göra liksom 
att jag alltid ska prestera och sån här perfektionist och... (Intervjuperson D)  

Alltså jag är ju frånskiljd nu så att jag levde i en väldigt dålig relation och den jag försvann i den 
relationen och så tror jag att det har att göra med min bakgrund min uppväxt. Ja hur mycket 
självkänsla man har och man vill vara duktig och utplåna mig själv för andra. (Intervjuperson E)  

Ja det beror ju på hur du menar uppifrån och sen så var det givetvis jag själv också hur jag var som 
person. Att jag ställde ju höga krav på mig själv [...] (Intervjuperson A)   

Jag tar mycket ansvar det som är mitt ansvar jag vill att det ska fungera, jag vill göra rätt för mig 
eller vad man ska säga. (Intervjuperson A) 

Jag är mycket ansvarstagande och har jag fått någonting som är lagt på mig så då vill jag försöka 
klara av det även om det egentligen är omöjligt nästan så, så är det mitt så är det mitt ansvar och då 
ska jag reda ut det. (Intervjuperson A)  

Nej jag var nog väldigt engagerad och ambitiös och det är väl en av anledningarna till att jag nu är 
tjänstledig och vidareutbildar mig. (Intervjuperson E)  
 

I övrigt talar några av våra informanter explicit kring engagemanget som betydelsefullt för 
arbetsplatsen de arbetade på.  
 

Jag engagerade ju mig väldigt. (Intervjuperson C) 

Jag var fruktansvärt engagerad, var oerhört engagerad! Jag var tvungen att vara det för att kunna 
klara av de här arbetsuppgifterna. (Intervjuperson B)  

Jag vet ju att man faktiskt var väldigt beroende utav mig och mina arbetsinsatser. (Intervjuperson B) 

Trots att jag gjorde väldigt mycket arbete åt dem…mmm jag togs för givet mmm. (Intervjuperson 
B) 

Jag gjorde ju mycket extra också. (Intervjuperson D) 
 

Informanterna beskriver hur deras engagemang och insatser dels varit betydelsefulla för 
arbetsplatsen de jobbade på men även i syftet att själv känna tillfredsställelse i arbetsrollen 
och för att kunna göra ett bra jobb. Intervjupersoner E och D menade också att möjligheten 
till att lära sig nya saker tycktes vara viktigt för att bibehålla engagemanget i arbetet. 
 

Jag är tjänstledig och vidareutbildar mig. För jag vill lära mig mer, det finns inte så många 
möjligheter till vidareutbildning på arbetsplatsen då. (Intervjuperson E) 

Lära nya saker är viktigt för mig att jag blir, utvecklar mig i jobbet. (Intervjuperson D) 
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4.6 Analys  

4.6.1 Frågeställning 1  

- Kan vi i våra data hitta stöd för att strukturer i det moderna arbetslivet spelar en roll för 
uppkomsten av utmattningsdepression hos våra informanter? 
 
De orienting concepts som vi har utgått ifrån för att besvara vår första frågeställning är 
strukturerna vilka framhävdes från de generella samhällsvetenskapliga teorierna kring det 
moderna samhället och arbetslivet. Dessa är främst Giddens (modernitetens reflexivitet samt 
åtskillnaden av tid och rum),148 Beck (risksamhället),149 samt Bauman 
(konsumtionssamhället och fragmenterande yrkeskarriärer).150   
  
Informanterna A, B och D:s berättelser påminner om Giddens definition av separationen av 
tid och rum.151 I intervjuperson D:s utsagor har det visat sig att samma typ av kvalificerat 
arbete har kunnat utföras oberoende av geografisk plats, likt vad Giddens säger om att vi 
människor inte längre är beroende av platsens belägenhet.152 Det här har speglat hur yrkena 
har blivit mer globala och hur teknologins centrala roll visas i form av att samma 
dataprogram kan användas inom intervjuperson D:s yrkesroll världen över. Intervjuperson A 
uttryckte att hennes delaktighet i arbetet försummades på grund av att hennes chef var 
stationerad på en annan geografisk plats. Det har således visat sig att det moderna arbetslivet, 
i form av att platsens belägenhet inte spelar lika stor roll längre,153 har påverkat 
intervjuperson A:s ohälsa negativt. Att hennes chef var stationerad i Stockholm berodde på 
omorganisationen som skedde på hennes företag. Hon beskrev även den här 
omorganisationen som en anledning till hennes uppkomst av utmattningsdepression. Det här 
indikerar på att separationen av tid och rum utefter Giddens definition, och därigenom det 
nya arbetslivet, är en av orsakerna till hennes utmattningsdepression. Intervjuperson B 
förklarade också att chefen var frånvarande trots att han/hon arbetar på samma geografiska 
plats, i samma byggnad. Det framgår inte tydligt i intervjun om det här påverkade henne 
negativt och således om detta kan vara en direkt orsak till att hon utvecklat 
utmattningsdepression. Det här visar att tid och rum kanske inte enbart måste tolkas i en 
konkret mening genom en geografisk kontext. Tiden och rummet kanske även kan vara 
åtskilda i tankar och känslor hos en medarbetare i relation till chefen.   
 
Teknologiska framsteg i det moderna samhället har påverkat intervjuperson A på många sätt. 
Hon beskriver att känslan av att hela tiden vara tillgänglig i sitt arbete har skapat en stress 
som gör det svårt för henne att koncentrera sig på en arbetsuppgift i taget. Många 
telefonsamtal och e-postmeddelanden kännetecknar hennes vardag i arbetslivet, vilket också 
har påverkat hennes hälsa negativt i form av stress. Separationen av tid och rum i form av 
teknologiska framsteg, likt Giddens definition,154 är inte enbart positiv utan i det här 
avseendet har den visat sig vara negativ. Stress är förstadiet till utmattningsdepression enligt 
både Nevander Friström och Lyngstam.155 Vi kan här se tecken på att tekniken i det moderna 
arbetslivet har varit en av faktorerna som bidragit till hennes utmattningsdepression. 
                                                 
148 Giddens 1997. 
149 Beck 1998. 
150 Bauman 1998. 
151 Giddens 1997 s. 26. 
152 Ibid. s. 26. 
153 Ibid. 
154 Giddens 1997 s. 13, 26f. 
155 Nevander Friström 1999 s. 45, Olle Lyngstam (2009): Praktisk Medicin. Hämtat från 
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/artikel.jsp?articleID=5648 den 27 oktober 2009. 
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Enligt Beck kommer individer med kort eller ingen yrkesutbildning att ha svårast att få ett 
arbete.156 Kunskap är således centralt för att en arbetstagare ska kunna hantera sitt arbete eller 
ha möjlighet att konkurrera på dagens arbetsmarknad. Både intervjuperson E och 
intervjuperson D beskrev hur de självmant har vidareutbildat sig under tiden de arbetade. 
Intervjuperson D menade att han var tvungen att hämta ny kunskap för att klara av att hantera 
arbetsuppgifterna och som ett medel för att inte bli uppsagd. Intervjuperson E beskrev 
däremot att hon hade ett intresse av att vidareutbilda sig för att utveckla sig själv. Det som är 
gemensamt för dem båda är de har vidareutbildat sig samtidigt som de har arbetat. 
Intervjuperson E beskrev detta som en av de faktorer som inträffade innan hon blev 
utmattningsdeprimerad. Troligtvis har det här även skapat en ökad stress och orkeslöshet hos 
intervjuperson D då han beskriver att det medförde att han inte längre kunde upprätthålla 
fokus i sitt arbete. I det här avseendet har det moderna arbetslivet, enligt Becks definition, 
sannolikt varit en av anledningarna till intervjuperson E:s utmattningsdepression. Detta är 
kanske inte hela förklaringen till intervjuperson D:s utmattningsdepression heller men det kan 
sannolikt vara en betydande del av den.  
 
Vidare har Allvin m.fl. beskrivit hur arbetslivet erbjuder förväntningar och möjligheter vilka 
ställer krav på arbetstagaren. Klarar individens personliga egenskaper inte av kraven kan 
detta leda till en ökad stress, frustration och depression hos individen.157 Det här går i 
liknande linje med hur ERI-modellen lyfter fram individens instrumentella agerande på 
arbetsplatsen. Det instrumentella agerandet tillsammans med individens individuella 
motivation upprättar sociala kontrakt, där arbetstagaren själv ska kunna välja och påverka 
sina villkor.158 I likhet med Allvin m.fl:s och ERI-modellens syn på det moderna arbetslivet 
beskrev intervjuperson D att han själv fick involvera sig i sina arbetsuppgifter och upprätta 
social kontakt på sin arbetsplats för att få möjligheten till att bli delaktig i företaget. Han 
beskrev även hur detta skapade en frustration och att hans förväntningar på arbetet inte 
uppfylldes genom det här. Alltså kan både Allvin m.fl.:s beskrivning av det nya arbetslivet 
samt ERI-modellen appliceras på intervjuperson D:s utsagor. Frustrationen kan ses som en 
negativ komponent i hans arbetsliv, vilket medför att det kan ses som en bidragande faktor 
till hans utmattningsdepression.   
 
Intervjuperson A berättande om nedskärningarna som skedde på hennes arbetsplats innan hon 
blev utmattningsdeprimerad. Hon beskriver även detta som en av faktorerna till varför hon 
blev utmattningsdeprimerad. Bauman menar att nedskärningar av personalen är ett resultat av 
teknikens framsteg i konsumtionssamhället.159 Nu känner vi inte till varför neddragningar av 
personalen skedde på hennes arbetsplats men det är tydligt att det moderna samhället har 
varit en bidragande faktor till hennes utmattningsdepression. Intervjuperson D berättade att 
en tredjedel av dem som arbetade på hans företag fick sparken, vilket han beskrev som 
slitsamt. Att en tredjedel av företaget får sparken kan också ses som en nedskärning likt 
Baumans mening.160 Vi vet dock inte om nedskärningarna berodde på teknikens framsteg i 
intervjuperson D:s situation, då han snarare beskriver det som att företaget var tvunget att 
vidta åtgärderna för att överleva. I likhet har Beck talat om en mindre arbetsmarknad där 
vissa personer är säkra.161 Intervjuperson D var säker på arbetsmarknaden på grund av att han 
hade kvar sitt jobb trots att 30 procent av kollegorna fick sparken. Samtidigt finns det en risk 

                                                 
156 Beck 1998 s. 148. 
157 Allvin m.fl. s. 76. 
158 Ibid s 76, 143f. 
159 Bauman 1998 s. 41. 
160 Ibid.  
161 Beck 1998 s. 146.  
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för arbetslöshet, även om den är störst hos lågutbildade personer, enligt Beck.162 Det kan vara 
risken för arbetslöshet som varit en av komponenterna vilka har legat till grund för hans 
utmattningsdepression. Intervjuperson E pratade även hon om nedskärningar på arbetsplatsen 
vilket medförde ett sämre arbetsklimat. Det är tydligt att alla tre intervjupersonerna blivit 
negativt påverkade av nedskärningarna på arbetsplatserna. Fenomenet nedskärningar är 
således en av orsakerna till att de här personernas utmattningsdepression.                 
 
Bauman talar om att yrkeskarriären tidigare var stadig och sammanhängande men idag har 
blivit osäker för individen.163 Intervjuperson D har beskrivit sitt arbete i USA i termer som 
påminner om hur en osäkerhet genomsyrade arbetsplatsen vilket fick konsekvenser för hans 
välmående. Det moderna samhället medför således en osäkerhet, detta har även påverkat 
intervjuperson D när han pratade om fjolårets finanskris och hur det påverkade hans 
arbetsplats på så sätt att arbetstagarna var rädda för att förlora arbetet.  
 
Enligt Bauman och Allvin m.fl. ses flexibiliteten också som något som kan frambringa 
psykisk ohälsa samt att vi som individer kräver stabilitet trots att organisationer är flexibla.164 
Utifrån dessa definitioner förutsatte vi att den stress som flexibiliteten medför enbart skulle 
upplevas som negativ hos individer. Intervjuperson B tycks dock beskriva att pendlingen 
fram och tillbaka från jobbet som något positivt. Hon säger att den ger henne tid att påbörja 
och avsluta dagen. I hennes fall har det moderna arbetslivet i form av flexibilitet till synes 
haft en positiv inverkan på hennes hälsa.  
 
Vad som även framgår är att två informanter har beskrivit en upplevd brist på förtroende till 
chef/ledning. Informant A beskrev hur hon blivit lurad och kränkt och informant B har 
beskrivit hur hon idag vet vilka medarbetare hon kan lita på. Det har även framgått hos tre av 
informanterna att arbetsplatsen direkt motverkat psykologisk belöning från chef/ledning. 
Genom detta har således en viss mån av tillit till arbetsplatsen och/eller chef/ledning inte 
erhållits på ett tillfredsställande sätt hos dessa informanter. Eftersom chefens psykologiska 
belöning anses vara viktig kan bristen på tillit relateras till Giddens beskrivning av tillitens 
roll i modernitetens reflexivitet.165 Giddens menade att tillit är centralt för en individs 
personlighetsutveckling och trygghet.166 Det här kan vi också se hos informant D. Han 
uttryckte att bristen på feedback och uppskattning var som ett hinder i den personliga 
utvecklingen på hans arbetsplats. Bristen på tillit och bland annat hans beskrivning av 
osäkerheten på arbetsplatsen i USA tycks även ha bidragit till olusten kring att arbeta för 
företaget. En god tillit till sin chef/ledning kan således vara en viktig komponent i att god 
hälsa på arbetsplatsen bibehålls. I det här fallet kan således bristen på tillit vara en bidragande 
faktor till att fyra av våra fem informanter utvecklat utmattningsdepression.  
 
I den tidigare forskningen pekade även studien Health inequalities and the psychosocial 
environment –two scientific challenges på att bristen av positiv feedback i den psykosociala 
miljön på arbetsplatsen för individer kan vara en bidragande orsak till att minska eller helt 
förstöra den goda självkänslan. Självkänslan är en viktig del i att individer upplever jaget som 
positivt.167 Det här kan liknas med ovanstående om intervjuperson D som har beskrivit att 
bristen på feedback hämmat hans personliga utveckling. Studien har dock utförts på personer 

                                                 
162 Beck 1998 s. 148. 
163 Bauman 1998 s. 45. 
164 Ibid. s. 56 och Allvin m.fl. 2006 s. 10. 
165 Giddens 1997 s.153ff. 
166 Ibid. s. 29f. 
167 Siegrist & Marmot 2004 s. 1465. 
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i medelåldern.168 Åldern på våra informanter sträcker sig över en större spännvidd. Vi kan 
således inte säga att Giddens och studien Health inequalities and the psychosocial 
environment –two scientific challenges har exakt samma tankar om feedback. Däremot kan vi 
se att de liknar varandra. Det framgår således genom ovanstående resonemang att analysen av 
det moderna arbetslivet kan integreras med ERI-modellens komponent belöning. Kopplingen 
som har gjorts här ovan mellan det moderna arbetslivet och ERI-modellen innebär att vi kan 
styrka att ERI-modellen är viktig att ha med som en tillämpning i en studie som behandlar ett 
perspektiv på det moderna samhället. 
 
Det är två av intervjupersonerna som explicit uttalat faktorer i det moderna arbetslivet som 
bidragande orsaker till uppkomsten av utmattningsdepression. Intervjuperson A:s uttalande 
om att nedskärningarna samt åtskiljandet av tid och rum var orsaker till hennes 
utmattningsdepression. Intervjuperson E beskrev att kunskapsorientering var en komponent 
som skedde innan utmattningsdepressionen. Inget som intervjuperson C berättade om kan 
tydligt kopplas till någon av våra orienting concepts i denna frågeställning och därför kan vi 
inte uttala oss om det moderna arbetslivets kännetecken har spelat en roll för hennes 
utveckling av utmattningsdepression. Vi kan genom en analys av fyra av våra informanters 
utsagor dock se att osäkerhet, nedskärningar, flexibilitet, teknologi, kunskapsorientering och 
separationen mellan tid och rum har funnits i viss utsträckning i deras arbetsliv. 
Informanterna har, genom sina utsagor, följaktligen visat reflektioner i deras hälsoproblem 
till vilka dessa sex begrepp kan appliceras på i olika omfattning. Det vi slutligen har kommit 
fram till är att strukturer i det moderna arbetslivet sannolikt är en orsak till att fyra av våra 
fem informanter utvecklat utmattningsdepression.   
 

4.6.2 Frågeställning 2  

- Går det att förklara uppkomsten av utmattningsdepression hos våra informanter genom 
Effort-Reward Imbalance modellen? 
 
De orienting concepts som vi utgått från i analysen för att besvara frågeställning två är de tre 
hypoteserna utifrån ERI-modellen samt fälten ansträngningar, belöningar och engagemang. 
Utifrån dessa har vi även kunnat framhäva egna slutsatser kring varför utmattningsdepression 
uppstått hos våra informanter.   
 
Det vi har sett i fyra av våra fem intervjuer är att en hög ansträngning har existerat på alla 
arbetsplatser och således i samtliga yrkesroller. Det har framgått att flera av informanterna 
har beskrivit en medvetenhet kring den höga arbetsbelastningen och att arbetsuppgifterna 
skulle utföras snabbt. Detta medförde en stress och nedstämdhet hos främst två av 
informanterna. Fyra informanter har även illustrerat hur arbetsuppgifterna påverkade deras 
privatliv i olika utsträckning. Det här kan således relateras till ansträngningar i arbetet. 
Ansträngningarna är följaktligen inte bara höga och omfattande, utan de är även hastiga och 
ständigt ökande.  
 
Fyra av våra fem informanter beskrev också på ett mycket tydligt sätt avsaknaden av 
psykologiska belöningar från chef och/eller ledning i förening med en hög arbetsansträngning 
på arbetsplatsen. Tendenser till att det är de psykologiska belöningarna som har varit 
viktigast i välmående på arbetsplatserna har följaktligen tydliggjorts. Detta synliggörs bland 
annat av att informanter A och D explicit nämnde att de psykologiska belöningarna från 
chef/ledning var viktigare än de materiella belöningarna i form av lön eller bonus. Endast 
                                                 
168 Siegrist & Marmot 2004 s. 1465 
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informant E upplevde psykologisk belöning från chef/ledning i sitt arbete och visade inte på 
en avsaknad av detta. Eftersom hon trots allt blivit utmattningsdeprimerad kan det här bero på 
andra aspekter som möjligtvis inte kan relateras till arbetslivet. En sådan aspekt kan troligtvis 
vara problem i privatlivet. Det fanns dock psykologiska belöningar från medarbetarnivå eller 
nära kollegor på arbetsplatserna hos två av fem informanter. Trots detta upplevde de två 
personerna en avsaknad av belöning från chef/ledning. Detta indikerar att chefens roll i att ge 
belöning till medarbetare är en viktig del för välmåendet på arbetsplatsen hos fyra av 
informanterna. 
 
Vidare har inte några explicita uttalanden kring sociala belöningar i form av 
karriärmöjligheter påträffats i genomgången av materialet. Det framgår inte heller i någon av 
intervjuerna att informanterna blivit tillfrågade att ta på sig mer ansvar i arbetet i utbyte mot 
karriärmöjligheter. Det har snarare visat sig att informanterna själva tagit på sig sina 
ansvarsområden. I den meningen kan det vara svårt att se det ökade ansvaret i arbetet som en 
social belöning från chef/ledning. Dock kan en koppling återigen göras med tankegången att 
individen i det moderna arbetslivet förväntas att självmant kunna påverka sina villkor i form 
av att upprätta sociala kontrakt.169 Utefter de här informanternas utsagor kan vi således se att 
de passar in i beskrivningen av hur individen i det moderna arbetslivet förväntas att bete sig. 
 
När det gäller materiella belöningar har endast ett tydligt uttalande kring detta nämnts i form 
av förhöjd lön hos informant A vilken uteblevs trots att hon tog på sig ett ökat 
ansvarsområde. Det här är sannolikt en bidragande orsak till att hon utvecklade ohälsa på 
arbetsplatsen. För de övriga informanterna kan vi således inte uttala oss om huruvida brist på 
social eller materiell belöning kan vara en del av orsaken till att de utvecklade 
utmattningsdepression.  
 
Engagemanget i arbetet har enligt samtliga informanters utsagor varit stort. Främst uttrycktes 
personliga egenskaper som en bidragande nyckelfaktor till det stora engagemanget på 
arbetsplatsen.  I likhet med ERI-modellen fanns både externa faktorer och interna faktorer 
vilka har bidragit till en ökad förståelse av ohälsa i arbetslivet.170 De externa faktorerna har 
beskrivits utifrån intervjupersonerna B, C och D som krav och önskemål från chefer och 
ledning på perfektion i arbetsrollen, en ökad förfrågan om arbetsuppgifter samt att 
arbetstagaren ska klara av att hantera sina arbetsuppgifter på kontinuerlig basis. De interna 
faktorerna har beskrivits som personlighetsdrag i form av ansvarstagande, perfektion och 
duktighet. Detta har hos informanterna B och C funnits med sedan barnsben. Våra 
informanter beskriver således hur deras personlighetsdrag i kombination med önskemål och 
krav från ledning och chefer bidragit till ett ökat ansvarsområde i yrkesrollen där 
arbetsuppgifter och arbetsinsatser skulle vara nästintill perfekt utförda.  
 
Vidare har ett ökat ansvarstagande hos informanterna synliggjorts i analysen av bristen på 
psykologisk belöning, hög ansträngning och ett högt engagemang, vilket kan liknas vid vad 
Siegrist menar med överengagemang hos individer.171 Överengagemang hos individer är det 
speciella coping-mönstret individen tar till för att kunna hantera avsaknaden av belöningar. 
Eftersom Siegrist menar att coping-mönstret inbegriper attityder, beteende och känslor,172 
kan dessa sägas vara personliga egenskaper. Våra informanter har tydligt beskrivit att de har 
tagit på sig ett stort ansvar och engagerat sig väldigt mycket i arbetet som ovan redovisat. 
                                                 
169 Allvin m.fl. 2006 s. 143f. 
170 De Jonge, Bosma, Peter & Siegrist 2000 s. 1318. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
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Deras utsagor beskrev även hur deras personlighetsdrag varit en orsak till engagemanget på 
arbetsplatsen. Därigenom kan vi säga att vi har sett en tendens till ett överengagemang hos 
samtliga informanter i förhållande till arbetsinsatser och detta tyder sammanfattningsvis på 
att det här specifika coping-mönstret finns hos samtliga informanter.  
 
Eftersom alla fem informanter har beskrivit en hög ansträngning i arbetet och fyra av de fem 
beskrivit en upplevd brist på psykologisk belöning från chef/ledning tyder det här på att en 
upplevd obalans mellan ansträngning och psykologisk belöning har funnits hos fyra av fem 
informanter. Samtliga informanter har beskrivit ett stort engagemang i sina arbeten vilket har 
visat sig genom både personliga egenskaper och en strävan efter att känna tillfredsställelse i 
yrkesrollen samt genom att engagemanget har varit betydelsefullt för företagen de arbetat på. 
Fyra av våra fem informanter uppfyller således hypoteserna 1 och 2 i ERI-modellen vilket 
medför att de är personer som löper störst risk av att drabbas av ohälsa i arbetslivet relativt 
sett enligt hypotes 3 i ERI-modellen.173 En av fem informanter uppfyller endast hypotes 2 i 
ERI-modellen vilket innebär att den personen inte löper störst risk för ohälsa relaterat till 
arbetslivet. Som vi ovan nämnt har denna person trots allt drabbats av utmattningsdepression 
och i likhet med vad hon beskrivit i sin intervju, så finns orsaken till hennes 
sjukdomsuppkomst högst troligtvis i hennes privatliv. Den här delen i hennes utsaga är något 
som vi inte har redovisat i resultatdelen därför att det är aspekter i privatlivet och vi utgår 
enbart från ett arbetslivsperspektiv i studien. Vi vill dock poängtera att det som hon trodde 
var orsaken till hennes utmattningsdepression, även kan strykas genom att utgå från ERI-
modellen eftersom den visat, i hennes fall, att ett arbetslivsperspektiv som möjlig orsak till 
hennes utmattningsdepression kan uteslutas. 
 
ERI-modellen har även, som vi tidigare redovisat, använts för att studera sjukdomstillståndet 
utmattningsdepression inom den offentliga sektorn.174 Det är dock oklart för oss om den 
använts för att studera utmattningsdepression inom den privata sektorn. Vi har med vår 
frågeställning belyst att den kan tillämpas på privat sektor eftersom tre av våra informanter 
arbetat inom den sektorn. Tidigare forskning med ERI-modellen har också används på både 
män och kvinnor i olika åldrar och på olika geografiska områden. Utifrån vårt material har vi 
inte kunnat finna någon skillnad i bakgrundsvariabler så som kön, ålder eller geografisk plats. 
Det ska dock tilläggas att vårt material är begränsat och att vi inte heller har utgått ifrån dessa 
variabler. Detta innebär att vi i vår studie kan bidra med att belysa att olika 
bakgrundsvariabler inte har någon större betydelse för ERI-modellens tillämpning. Av denna 
anledning har vårt urval varit betydelsefullt.  
 
I den tidigare forskningen har vi visat att Siegrist och hans kollegor tillämpat både Krav och 
kontrollmodellen och ERI-modellen. I studien Health inequalities and the psychosocial 
environment –two scientific challenges kunde ohälsan på arbetsplatsen bäst förklaras genom 
en tillämpning av båda modellerna.175 I vår studie har krav och kontrollmodellen även kunnat 
tillämpas tillsammans med ERI-modellen. Intervjuperson A har beskrivit i sin intervju att hon 
hade en hög arbetsbelastning innan hon blev utmattningsdeprimerad. Hon berättade att det 
bara kom nytt och nytt, mer och mer. Denna beskrivning stämmer överens med Karaseks 
definition av när en arbetstagare har höga krav.176 Intervjuperson A berättade att hon saknade 
att vara delaktig i sitt arbete vid tiden före utmattningsdepressionen. Hon beskrev det även 
som att hon inte kunde påverka sitt arbete. Med kontroll menar Karasek att en arbetstagare 
                                                 
173 Allvin m fl. 2006 s. 143. 
174 Bakker, Killmer, Siegrist & Schaufeli 2000 s. 886. 
175 Marmot & Siegrist 2004 s. 1466f. 
176 Karasek 1990 s. 62. 
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har kontroll över sina arbetsuppgifter och hur de utförs.177 Detta hade Intervjuperson A inte 
möjlighet att göra, vilket borde innebära att hon hade låg kontroll. Kombinationen av höga 
krav och låg kontroll över arbetet innebär enligt Karasek att den person som jobbar under 
dessa villkor löper störst risk för depression och psykisk ohälsa.178 Intervjuperson A:s 
utmattningsdepression kan alltså förstås både utifrån ERI-modellen och krav- och 
kontrollmodellen. I hennes fall har det följaktligen tydliggjorts att krav- och kontrollmodellen 
kan tillämpas i en förklaring av hennes uppkomst av utmattningsdepression.   
 
Det går sammanfattningsvis att både förklara och att förstå uppkomsten av 
utmattningsdepression hos fyra av fem informanter genom att tillämpa ERI-modellen. ERI-
modellen belyser dock enbart faktorer på arbetsplatsen och i viss mån personliga egenskaper 
som bidragande orsaker till ohälsa hos individer.179 Följaktligen ska arbetslivet enbart ses 
som en del av orsaken till att våra informanter utvecklat utmattningsdepression.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
177 Ibid. s. 60. 
178 Karasek 1990 s. 31f. 
179 De Jonge, Bosma, Peter & Siegrist 2000 s. 1318. 
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5 Slutdiskussion  
 
Av de fem intervjuer som vi har gjort har vi personligen känt två av informanterna. Det här 
skulle ha kunnat påverka resultatet negativt genom att intervjupersonerna vi känt sedan 
tidigare inte tagit detta lika seriöst som de andra vi intervjuat. Det positiva med att vi kände 
intervjupersonerna sedan tidigare är att de upplevdes vara mer avslappnande och att de 
eventuellt kände ett större förtroende för oss som intervjuare. Intervjupersonerna hade dock 
innan intervjutillfället informerats om vad uppsatsämnet skulle handla om. Det här kan ha 
gjort att de hann förbereda sina svar och således kan svaren ha varit tillgjorda eller inte spegla 
den reella verkligheten på ett tillförlitligt sätt. Intervjupersonerna blev även informerade om 
att det var frivilligt att svara på frågorna samt att de själva valde i vilken utsträckning de ville 
förmedla personlig information. På detta vis har kanske intressant information utelämnats. 
Detta är dock ett dilemma när det gäller de etiska aspekterna i forskningsprocessen. Vi ansåg 
ändå att det var viktigare att följa de etiska riktlinjerna istället för att pressa fram intressant 
information.  
 
När vi intervjuat har vi endast varit en person vid varje intervjutillfälle och detta menar vi 
kunde vara en fördel eftersom intervjupersonen annars kunde ha känt sig underlägsen. En 
nackdel med detta var att olika följdfrågor begränsades i omfång vilket kanske inte hade varit 
fallet om vi båda medverkat under intervjutillfällena. Olika aspekter i följdfrågorna kunde ha 
genererat intressanta svar i vår strävan efter förståelse av utmattningsdepressionens 
uppkomst. I bearbetningen av materialet har vi dock varit två personer. Fördelen här var att vi 
kunde se många olika infallsvinklar kring problemområdet. Att diskutera våra subjektiva 
tolkningar har även hjälpt oss att framhäva viktiga aspekter i informanternas utsagor vilka 
sedermera har lyfts fram i analysen.  Nackdelen har här varit att för många infallsvinklar 
ibland kunde göra det svårt för oss att avgränsa urval, information, och problemområde vilket 
även stundtals bidrog till en viss förvirring och frustration.  
 
En slutsats vi kom fram till i analysen var att en del i utvecklingen av den psykiska ohälsan i 
form av utmattningsdepression hos fyra av våra fem informanter kunde bero på den upplevda 
obalansen mellan ansträngning och belöning i arbetslivet. Vi kan dock endast verifiera 
hypotes 1 i ERI-modellen utifrån en subjektiv tolkning hos de fyra informanter som upplevt 
obalansen och således inte göra en bredare generalisering kring respektive arbetsplats som 
obalanserad i sin helhet mellan ansträngning och belöning hos hela personalen. En annan 
slutsats vi kom fram till var att informanterna kunde ha en tendens till att vara 
överengagerade. Även här måste det poängteras att vi enbart kan verifiera hypotes 2 och 3 i 
ERI-modellen utefter dessa fem informanters subjektiva tolkning.  
 
Anledningen till att fyra informanter upplevt en avsaknad av psykologiska belöningar kan 
bero på andra bakomliggande faktorer. En sådan orsak kan vara personliga konflikter mellan 
medarbetare och chef.  Vi baserar detta resonemang på att två informanter beskrev hur 
psykologiska belöningar från chef/ledning är mer viktiga än materiella belöningar för 
välmåendet i arbetslivet. Även två andra informanter upplevde avsaknaden av denna form av 
belöning trots psykologiska belöningar från kollegor. Utifrån det här kan vi säga att fyra olika 
informanter visat på en avsaknad av psykologiska belöningar från chef/ledning. Varför vi 
enbart sett de psykologiska belöningarna som utmärkande kan delvis bero på våra 
frågeställningar i intervjuguiden. I ERI-modellen framgår det inte explicit att det är de 
psykologiska belöningarna som är viktigast. Vi har kanske därför styrt våra frågor 
undermedvetet genom vår förförståelse av att det är denna typ av belöning som är viktigast på 
en arbetsplats. 
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Vår första frågeställning tog sin utgångspunkt i det moderna arbetslivet så som vi definierat 
det genom främst Giddens, Beck och Bauman. Vi lyfte fram aspekter både utefter vår 
definition samt utefter ERI-modellen i analysen ovan. Problem som har kunnat uppstå genom 
det här är att det inte explicit framgått i frågeställningen att utgångspunkten även ligger i hur 
ERI-modellen avspeglar det moderna arbetslivet. Vi menar att detta kan skapa en förvirring 
när vi sedan valt att ha med ERI-modellen i analysen. Anledningen till varför den är med i 
analysen är för att vi har motiverat valet av teori utefter denna frågeställning genom att ERI-
modellen är framtagen i takt med det moderna arbetslivet vilket andra stressmodeller inte är i 
samma utsträckning.180  
 
Vi vill poängtera att det moderna arbetslivet även kan definieras på andra sätt av andra 
teoretiker än de definitioner som vi redovisat. Vi har således valt att utgå från flera teoretikers 
syn på detta, vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Vi tycker att det är en fördel då vi 
kan utgå från en bredare definition av det moderna arbetslivet med sociologisk anknytning. 
Baumans definition av det moderna arbetslivet i form av fragmenterad yrkeskarriär kan 
ställas bredvid ERI-modellen. Modellen har, som vi tidigare argumenterat för, relaterats till 
den pågående globala arbetsmarknadens utveckling eftersom den visar att sysselsättning för 
individer ger en arbetstrygghet och att detta speglar hur fragmenterade karriärer, instabilitet i 
arbetslivet, arbetslöshet kännetecknar dagens arbetsliv.181 En nackdel med att hämta flera 
teoretikers synsätt på det moderna samhället och arbetslivet kan vara att det blir svårigheter 
att kunna urskilja en konkret tydlighet kring vad det moderna arbetslivet egentligen är. Men 
genom att hämta olika synsätt kan dessa syfta till att komplettera varandra istället för att vara 
fragmenterade i relation till varandra. ERI-modellen kan således kompletteras av de 
sociologiska teoretiska resonemangen kring det moderna arbetslivet, men även det motsatta 
förhållandet gäller.  
 
Vidare har det som diskuteras i inledningen även kunnat skildras i våra resultat genom att vi 
ser att de fem individerna diskuterat arbetsplatsen som en bidragande orsak till deras 
utmattningsdepression. För att individer ska må bra på arbetet och eventuellt i samhället som 
helhet kan det således vara bra att man som chef eller ledare beaktar hur psykologiska 
belöningar tilldelas personalen. Nedskärningar i personalen kan även ha en påverkan på övrig 
kvarvarande personal och detta kan vara en bidragande orsak till att medarbetare drabbas av 
ohälsa relaterat till arbetsplatsen.  
 
Utifrån syftet med uppsatsen har det slutligen visat sig att sjukdomstillståndet 
utmattningsdepression hos våra informanter faktiskt kan förstås utifrån strukturer i det 
moderna arbetslivet. Genom den här studien har vi inte bara kunnat bidra till diskussionen 
kring det moderna arbetslivets relation till utmattningsdepression. Vi har även kunnat visa att 
obalans i arbetet inte nödvändigtvis är den enda orsaken till att samtliga personer vi intervjuat 
blivit utmattningsdeprimerade. Vi anser att privatlivet spelar en stor roll för 
utmattningsdepression. Något vi valde att utesluta i resultat och analys med anledning av att 
det inte var relevant för vårt syfte. Det visade sig att alla informanter i olika utsträckning 
dock hade ett instabilt privatliv. Trots att vi valde att enbart utgå från ett arbetslivsperspektiv 
i studien, måste vi erkänna att andra aspekter eventuellt kan vara lika viktiga. Vi tror att ett 
instabilt privatliv, personliga egenskaper samt en obalanserad arbetsmiljö tillsammans kan 
spela en roll för hur personer utvecklar utmattningsdepression. I samma mening menar vi att 
dessa tre inte nödvändigtvis behöver sammanfalla för att en person ska utveckla 
utmattningsdepression. De kan även påverka individen oberoende av varandra.  
                                                 
180 De Jonge, Bosma, Peter & Siegrist 2000 s. 1319. 
181 Ibid. 
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december 2009. 
 
Bild 2 Effort-Reward Imbalance modellen hämtad från  Department of Medical Sociology: 
Effort-reward imbalance at work - theory, measurement and evidence hämtat från 
http://www.uni-duesseldorf.de/MedicalSociology/Effort-
reward_imbalance_at_wor.112.0.html den 14 oktober 2009.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Tack för att du ställer upp på denna intervju! Vi vill upplysa om att om vi ställer frågor som 
det känns obehagligt för dig att svara på, eller om du inte vill svara så är det inget tvång. Säg 
bara till om du känner dig obekväm. Denna intervju är konfidentiell. Vi kommer inte att 
sprida dina personuppgifter eller svar vidare.  
 
Bakgrund: 

• Hur gammal är du? 
• Var arbetade du när du blev sjukskriven? Offentligt eller privat? 
• Hur länge hade du arbetat där innan du blev sjukskriven? 
• Vad hade du för befattning? 
• När blev du sjukskriven för utmattningsdepression? 
• Hur länge var du sjukskriven/har du varit sjukskriven? 

 
Orsaker:  

• Kan du berätta lite om vad du tror var orsaken till att du fick diagnosen 
utmattningsdepression och blev sjukskriven? 

 
Engagemang: 

• Berätta om dina möjligheter till att själv påverka ditt arbete. 
• Hur såg du på engagemang för arbetet innan du fick diagnosen 

utmattningsdepression? 
• Kan du berätta lite om chefer och medarbetare lyssnade på dig? 

 
Ansträngning:  

• Kan du berätta lite om vilka krav arbetet innebar för dig innan du blev sjukskriven? 
• Hur ser dessa krav ut nu? 
• Hur såg du på prestationer i arbetet innan du blev sjukskriven? 
• Hur förhåller du dig till prestationer idag? 

 
Belöning: 

• Hur ser du på belöning i arbetet? 
• Kände du att du fick belöning för de ansträngningar du gjorde? Ex, uppskattning, 

kompledigt, bonus eller annat 
• Är det något du önskar att du hade fått i gengäld? 

 
Det moderna arbetslivet: 

• Hur upplever du dig vara som person i privatlivet och i arbetslivet? (personliga 
egenskaper) 

• Kan du berätta lite om hur du ser på balans mellan arbete och privatliv? 
• (Hur upplever du att balansen ser ut idag) (separera jobb och hem, tid) 

 
Hur det har påverkat individen: 

• Hur har utmattningsdepressionen påverkat dig? (fysiskt och psykiskt) 
• Upplever du att ditt självförtroende har förändrats? 
• Är det något mer du skulle vilja tillägga som du tror kan vara av relevans? 
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