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Abstract 

Inner resistance  

The aim of this study was to investigate the existence of an internal resistance to a 

work-related change in people who are long-term sick, and if this is related to an 

identification as “long-term sick”. A second purpose to the study was to research in 

which way this internal resistance to a work-related change manifests and point to 

possible solutions.  A qualitative study was conducted with interviews of experts and 

people on sick leave to illuminate the subject.  

The main result was divided into experiences, causes and solutions for both the 

interviewed groups. The result of the experience suggest that internal resistance to a 

work-related change associated with an identification exists and is ingrained thought 

patterns that often manifests itself as learned helplessness. Causes were described as 

learned limitations and fear of an unknown future. As solutions were suggested 

mental training, improved goal setting and more positive attitude.  The focus of these 

answers pointed in the same direction for both the interviewed groups. 

   

Keywords: Internal resistance, experts, sick leave, identity, self-image 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av ett inre motstånd till en 

yrkeslivsrelaterad förändring hos långtidssjukskrivna samt om denna är kopplad till 

identifikationen ”långtidssjukskriven”. Syftet var även att undersöka hur detta kan 

yttra sig och samt att peka på tänkbara lösningar.  En kvalitativ studie genomfördes 

med intervjuer av sakkunniga och sjukskrivna för att belysa ämnet.  

Huvudresultatet delades in i erfarenheter, orsaker och lösningar för båda de 

intervjuade grupperna. Resultatet av erfarenheter pekar mot att problematiken inre 

motstånd till en yrkeslivsrelaterad förändring kopplat till en identifiering existerar, 

och handlar om invanda tankemönster som ofta yttrar sig i form av en inlärd 

hjälplöshet. Orsakerna beskrevs som inlärda begränsningar och rädsla inför 

framtiden. Som lösning framkom påverkan på automatiska mentala processer, 

förbättrad målstyrning samt attitydförändring. Inriktningen på dessa svar pekade i 

samma riktning för båda de intervjuade grupperna.  

   

Nyckelord: inre motstånd, sakkunniga, sjukskrivna, identitet, självbild 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det så kallade ”utanförskapet” har ofta varit omdebatterat i Sverige under 2000-talet. 

Med utanförskap avses människor som har varit sjukskrivna eller arbetslösa under 

flera år. Många som har varit sjukskrivna övergår i andra ersättningsformer inom 

ramen för försäkringskassan då den rehabilitering som erbjudits den försäkrade inte 

lett fram till önskad arbetsförmåga. Ersättningarna övergår till så kallad aktivitets-

ersättning för personer mellan 19 och 29 år samt sjukersättning för personer från 30 

år och uppåt. Båda dessa ersättningsformer kallades innan 2003 för förtidspension.  

Idag uppbär cirka 500 000 personer sjuk- eller aktivitetsersättning från 

Försäkringskassan, med betydande sociala och finansiella kostnader som följd. Det 

är ett mycket stort antal människor som tycks ”fastna” i utanförskapet, trots att det i 

många fall finns både arbetsförmåga och ambition. Det närmaste året beräknas över 

50 000 av dessa att utförsäkras som en följd av Försäkringskassans nya regler 

(Riksdag och Departement, 2009).  

Det är därför speciellt intressant just nu att titta närmare på vad som krävs för 

att ta sig från ett långvarigt utanförskap till ett aktivt yrkesliv. Men även vilka 

faktorer som kan hindra en önskad positiv utveckling, förutom den ställda diagnosen 

och de tillkortakommanden som denna kan innebära.  

Begreppet sjukdomsvinst har ibland använts i debatten för att beskriva ett 

sådant hinder. Man skiljer då på primär och sekundär sjukdomsvinst (Engqvist, 

1974). Primär sjukdomsvinst innebär att en person använder sin diagnos, genom att 

hänvisa till denna, för att undvika något som han/hon uppfattar som en allt för stor 

utmaning. Sekundär sjukdomsvinst innebär att en person får uppmärksamhet, 

sympati och hjälp på grund av sitt sjukdomstillstånd. Begreppen indikerar en 

identifikation med diagnosens begränsande innebörd, samt förstärkning av denna 

identifikation från det sociala sammanhanget.  

För att söka en djupare förståelse för inre hinder och möjliga vägar ut ur en 

lång sjukskrivningsperiod följer här nedan en genomgång av teorier som bör anses 

vara relevanta i sammanhanget. I genomgången ges en översikt över begreppet 

identitet, hinder för personlig utveckling samt om inre motstånd.  
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1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Identitet 

Begreppet identitet kan delas in i tre olika aspekter; biologisk identitet, psykologisk 

identitet samt social identitet (Hwang, Lundberg, Rönnberg och Smedler, 2005). 

Med biologisk identitet avses könstillhörighet, utseende och kroppsuppfattning. 

Psykologisk identitet är våra känslor, intressen, försvarsmekanismer och behov. Den 

sociala identiteten är den identitet vi får genom vårt sociala sammanhang, till 

exempel grupptillhörighet, kulturell tillhörighet, religiös tillhörighet etcetera (Hwang 

et al. 2005).  

När det gäller social identitet kan man även tala om en kollektiv social 

identitet. Utvecklingen av en kollektiv social identitet beskrivs av Sedikides och 

Brewer (2001) i tre delar; det individuella självet (individual self), relations-självet 

(relational self) samt det kollektiva självet (collectivistic self), som utvecklas utifrån 

olika sociala motiv. Det individuella självet består av de karaktärsdrag som skiljer 

och förenar mig med andra, och som förtydligas hos individen vid jämförelser med 

andra individer i den miljö man befinner sig i (Sedikides och Brewer, 2001).  

Relationssjälvet är enligt Sedikides och Brewer (2001) den del av identiteten som 

utvecklas i samspel med viktiga relationer i livet, och som utvecklar beteende-

mönster i relationer. Det kollektiva självet utvecklas då man identifierar sig med en 

grupps utmärkande drag (Sedikides och Brewer, 2001).  

Ett snarligt sätt att beskriva utvecklingen av en identitet är utvecklingen av jag-

medvetande som enligt Mead (1976) utvecklas i en tvåstegsprocess. Det första stadiet 

präglas av lek där barnet undersöker olika familje- och yrkesroller, t ex mamma, 

pappa, polis, läkare. Barnet har i detta stadium inte utvecklat självmedvetande och 

tilltalar sig själv med namn, i tredje person enligt Mead (1976). Det andra stadiet, 

spelstadiet sätter sig barnet in i andra roller i fantasin, och inte bara sin egen roll 

(Mead, 1976). Resultatet av processen blir att man övertar omgivningens bild av vem 

man är och gör till sin egen självbild. Denna allmänna syn på en situation eller jaget 

kallas den generaliserade andre (Mead, 1976). Barnet bildar till exempel en generali-

serad bild av en pappa när han/hon upptäcker andra barns relationer till sina pappor 

(Mead, 1976).  

Ett jämförande exempel är då den som varit sjuk under en längre period blir 

den generaliserade andre, alla vars attityd är relevanta för att en person skall 
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betraktas som sjuk, det vill säga sjukvården, Försäkringskassan, andra i liknande 

situation samt nära och kära.  

Ett närliggande begrepp är det så kallade spegeljaget (Shrauger och Schoen-

man, 1979). Spegeljaget handlar om föreställningar om hur vi framstår för andra 

människor, föreställningar om andra människor bedömningar samt den självkänsla 

som uppstår i oss utifrån dessa föreställningar (Shrauger och Schoenman, 1979). 

Jaget formas utifrån en spegling av hur vi uppfattar att omgivningen ser på oss. 

Vilken således kan skilja sig från hur omgivningen faktiskt uppfattar oss (Shrauger 

och Schoenman, 1979). 

Uneståhl (2000) beskriver utvecklingen av identitet med begreppet självbild 

där självkänsla (egenvärde), självförtroende (prestationsvärde), självtillit samt inre 

dialog ingår som delar i vad som sammantaget utgör självbilden. Då det gäller insikt 

om den egna självbilden kan det vara relevant att skilja mellan blockerande och 

utvecklande insikt (Uneståhl, 2000). Negativa insikter, som exempelvis en diagnos, 

kan utgöra en blockerande insikt, medan insikt om egna positiva egenskaper kan 

betraktas som en utvecklande insikt. Denna syn på självbilden kan enligt Uneståhl 

(2000) anses ha betydelse för utveckling alternativt en utebliven sådan.  

Detta kan jämföras med teorin om uppfyllande av ställda förväntningar från 

omgivningen. Detta utifrån en självbild som till stor del formas genom uppfostran. 

Till exempel om en person betraktas som ambitiös finns stor sannolikhet att personen 

kommer att leva upp till dessa förväntningar. Företeelsen kallas den självuppfyllande 

profetian (Uneståhl, 2003). Principen om självuppfyllande profetior att vi omedvetet 

skapar resultat i livet som ger stöd åt den inlärda självbilden (Uneståhl, 2003).  

Ett annat begrepp som används för att beskriva inlärda begränsningar är så 

kallad inlärd hjälplöshet (Seligman, 1991). Denna innebär enligt Seligman (1991) att 

man genom flertalet misslyckanden ”lär” sig att ge upp vidare försök.  

 

1.2.2 Hinder  

Uneståhl (2000) har i sin forskning kring hinder för personlig utveckling identifierat 

ett antal faktorer som människor uppger står i vägen för den egna utvecklingen. De 

vanligaste hindren för personlig utveckling är enligt Uneståhl (2000) följande: 

• Tidsbrist – Man upplever att den egna personliga utvecklingen inte hinns med.   
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• Orealistiska mål. Många visade sig ha för orealistiska mål, vilket gjorde att de 

saknade tilltro till att de kunde uppnå den önskade utvecklingen.  

• För jobbigt – Man anser inte det vara värt mödan att göra vad som krävs.  

• För lite självförtroende – Man vågar inte göra det man vill.  

• För lite resurser – Många anser sig sakna nödvändiga inre eller yttre resurser som 

krävs för den egna önskade utvecklingen. 

• Tar för lång tid. Man såg sin utveckling kortsiktigt och därför inte var villig att 

göra uppoffringar som skulle ge utdelning på längre sikt.  

• Motstånd från omgivningen – Många upplevde också att omgivningen utövade så 

kallat ”passivt motstånd” då de tog steg framåt i sin utveckling.   

• Vanor, rutiner – detta var ett mycket vanligt hinder enligt studien. Vi styrs enligt 

Uneståhl (2000) till över 90 % av inlärda automatiserade mentala processer som i 

sin tur blir våra vanemässiga beteendemönster. 

• Trygghetsbehov. – Enligt undersökningen står trygghet för att veta och kunna 

förutsäga. Det innebär ju mer förändring desto mindre trygghet. 

Det sistnämnda behovet av trygghet återkommer även i andra teorier som 

grundläggande för människor. I Maslows (1954) teori om den så kallade behovs-

pyramiden anses fysisk respektive social trygghet vara de mest fundamentala 

behoven efter de fysiska behoven för överlevnad. När dessa behov är tillfredsställda 

anses ”högre” behov bli aktuella för människan. Dessa är uppskattning, status samt 

slutligen självförverkligande (Maslow, 1954).  

Även Moxnes (1991) betonar tryggheten som ett av våra mest grundläggande 

behov i sin beskrivning av Jaget i termer av ett antal motstridiga behov. Dessa behov 

beskrivs av Moxnes (1991) som primära respektive sekundära behov, där trygghet är 

ett av de primära behoven (figur 1).  

 

  

 

 

 

 

Figur 1: Moxnes (1991) modell över jagets primära och sekundära behov 

  

Växande 

 

Jaget Trygghet Frihet Mening 

Primära behov 

Sekundära behov 
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1.2.3 Inre motstånd 

När det gäller inre psykologiska hinder för utveckling så finns detta beskrivet inom 

den så kallade energipsykologin. Energipsykologin är ett relativt nytt område inom 

psykologi med synsätt utanför ramen för västerländsk syn på vetenskap med en 

energetisk syn på människan i jämförelse med en biologisk (Feinstein, 2004).  

Energipsykologin bygger på en holistisk grundsyn där man ser människan som 

ett energisystem bestående av energibanor, så kallade meridianer, vars energiinnehåll 

påverkar psykologi och biologi (Feinstein, 2004). Energibanorna sammanbinder 

människan fysiskt och mentalt på energetisk nivå, enligt traditionell kinesisk 

medicin, TCM. Trippelvärmaren är en av 14 meridianer, och är den som löper genom 

det ”limbiska systemet” i hjärnan (Schönström, 2006). Det limbiska systemet är 

strukturer i hjärnan som syftar främst till överlevnadsförmåga och artens fortbestånd 

(Schönström, 2006). Det limbiska systemet rymmer bland annat våra känslominnen, 

exempelvis traumatiska upplevelser (Schönström, 2006). 

Inom ramen för Energipsykologi ryms olika behandlingsformer där man 

stimulerar meridianpunkter samtidigt som man genom samtal adresserar det aktuella 

problemet, så kallade meridianbaserade terapier. På detta sätt menar man att de 

negativt laddade känslorna kopplat till ett minne eller situation upplöses (Feinstein, 

2004). Energipsykologiska metoder används enligt Feinstein (2004) för behandling 

av psykiska diagnoser som fobier, stress, ångest med mera, men även vid fysiska 

besvär (Feinstein, 2004). Enligt Feinstein (2004) har man inom energipsykologi ett 

uttalat fokus på orsak och ser renodlad symptombehandling som irrelevant. 

Två av de mest framträdande meridianbaserade behandlingsmetoder inom 

energipsykologin är TFT (Thought Field Therapy) och EFT (Emotional Freedom 

Technique). I båda dessa behandlingsmetoder behandlas ett inre motstånd till föränd-

ring. Detta inre motstånd har fått benämningen psychological reversal (Callahan, 

2002). Metoderna kombinerar en samtalsmetodik med stimulans av meridianpunkter.  

Psychological reversal innebär enligt Feinstein (2004) att beteendet inte 

kongruerar med den medvetna avsikten. Orsakerna till, ett omedvetet, inre motstånd 

till förändring anses exempelvis kunna vara; ”Jag förtjänar inte...” (egenvärdet), 

”vem är jag utan det här problemet…?” (identitet) eller ”det är inte möjligt att 

förändras” (självförtroende) (Feinstein, 2004).  
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Feinstein (2004) förklarar psychological reversal utifrån dels ett kognitivt samt 

dels ett energetiskt perspektiv.  Kognitivt beskrivs psychological reversal som en 

konflikt mellan de psykologiska strukturer som en person identifierar sig med och 

strukturer som har en motsatt medveten avsikt (Feinstein, 2004). Psykologiska 

strukturer är ramverk för både förståelse och handlingar, som består av 

automatiserade processer av tankar och känslor (Feinstein, 2004). En person kan 

enligt Feinstein (2004) identifiera sig helt med en del av dessa psykologiska 

strukturer. Dessa självständiga men ändå sammanlänkade olika psykologiska 

strukturer kan vara i harmoni med varandra eller i konflikt (Feinstein, 2004). 

Exempelvis kan en del strukturer vara inställd på tryggheten och identifikationen 

med ett tillstånd medan andra kan vara fokuserad på en medveten önskad förändring. 

Konflikten mellan olika psykologiska strukturer är kärnan i en så kallad 

psychological reversal (Feinstein, 2004). Inom energipsykologin menar man att 

konflikten existerar även på energinivå, i form av störning i meridiansystemet 

(Feinstein, 2004). 

 

1.3 Definition 

Psychological reversal är en företeelse som förefaller ligga nära det jag i denna studie 

kallar inre motstånd till en förändring. Denna uppsats behandlar inre motstånd till 

yrkeslivsrelaterad förändring. I fortsättningen kommer jag dock att i huvudsak 

beskriva denna process endast som ”inre motstånd till förändring”, och avser då en 

yrkeslivsrelaterad förändring. Inre motstånd till förändring har jag valt att definiera 

som; ”beteendet stämmer inte överens med den uttalade intentionen”. Definitionen 

ligger nära den för psychological reversal; ”One´s behavior does not conform to a 

consciously held intention” (Feinstein, 2004, s.76).  

Begreppet psychological reversal förekommer fritt översatt till “terapi-

resistens” på svenska. Då detta svenska begrepp inte speglar den ordagranna 

betydelsen har jag i denna uppsats istället valt att referera till det mer etablerade 

amerikanska begreppet.   

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka om det existerar ett inre motstånd till en förändring bland 

långtidssjukskrivna som kan kopplas till identifikationen ”långtidssjukskriven”. 
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Syftet är även att undersöka hur ett inre motstånd till en yrkeslivsrelaterad 

förändring yttrar sig.  

Ett tredje syfte är att utifrån studien, om möjligt, visa på tänkbara lösningar 

mot en yrkeslivsrelaterad förändring 

 

1.5 Frågeställning 

Frågeställningarna för uppsatsen handlar om vad som skapar ett beteende som 

hindrar en utveckling mot ett aktivt yrkesliv. Kan en identifiering med sjukdomstill-

ståndet samt ett upplevt inre motstånd till en förändring vara en förklaring? 

I studien vill jag därför undersöka: 1) om identifikationen ”långtidssjuk-

skriven” föreligger hos personer med en långtidssjukskrivning; 2) om så, om denna 

identifikation är relaterad till ett upplevt inre motstånd till förändring.  

 

1.6  Hypotes 

Flera teorier om jaget och identitetens utveckling pekar mot att vi utvecklar en 

identifikation med vår livssituation i samspel med omgivningen (Hwang et al, 2005; 

Sedikides och Brewer, 2001; Mead, 1976). Genom det fleråriga samspelet med sjuk-

vårdens och försäkringskassans olika instanser samt med andra personer i liknande 

situation är det inte osannolikt att en identifikation med den livssituationen utvecklas. 

Min hypotes är att identifikationen ”långtidssjukskriven” kan i sin tur bli ett 

hinder för förändring (Feinstein, 2004). Ett hinder som yttrar sig i form av ett upplevt 

inre motstånd till en yrkeslivsrelaterad förändring (Feinstein, 2004).  

 

1.7 Avgränsningar 

Populationen som undersöks är avgränsad till långtidssjukskrivna med sjuk- eller 

aktivitetsersättning. För att förenkla för läsaren omnämns denna grupp som ”de 

sjukskrivna” i uppsatsen. Det ”inre motstånd” som undersöks i denna uppsats är 

avgränsad till yrkeslivsrelaterade förändringar.    
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2. Metod 

2.1 Introduktion 

Metodavsnittet består av en beskrivning av design, urval, datainsamlingsmetod, 

tillvägagångssätt dataanalys samt forskningsetiska överväganden.   

 

2.2 Design 

Kvalitativ metod syftar till att undersöka på djupet, men oftast utan att göra anspråk 

på att dra generella slutsatser för en hel population (Trost, 1997) . I min studie ville 

jag få en ökad förståelse för vilka processer som kan ligga bakom ett inre motstånd 

till förändring. Jag valde därför en kvalitativ ansats då en kvantitativ studie inte 

skulle kunna ge samma förståelse. Även om mer generella slutsatser skulle kunna 

dras av en kvantitativ undersökning så ansåg jag att den ökade förståelsen fick 

prioriteras med hänsyn till syftet och uppsatsens omfattning.   

Forskning bedrivs oftast med ett induktivt eller deduktivt arbetssätt (Trost, 

1997). Induktion innebär att man studerar ett objekt eller en företeelse utan att först 

förankra denna i en tidigare vedertagen teori (Trost, 1997). Deduktion kännetecknas 

av att man utifrån befintliga teorier drar slutsatser om en enskild företeelse (Patel-

Davidsson, 2003). I denna studie valde jag ett deduktivt arbetssätt och utgick då i 

första hand ifrån teorier om identitetens utveckling för att sedan se vilken koppling 

som kunde göras till dessa teorier.  

Jag har intervjuat människor som på olika sätt arbetat med problematiken i sin 

forskning eller i arbete (genomgående kallad ”sakkunniga”) med klienter, samt 

människor som har eller haft sjuk- eller aktivitetsersättning, upplevt problematiken 

om inre motstånd samt kommit vidare förbi detta upplevda hinder.   

 

2.3 Urval och undersökningsgrupp 

2.3.1 Urval av sakkunniga 

För att få så breda perspektiv som möjligt kring problematiken genomfördes 

intervjuer med respondenter från olika psykologiska inriktningar. Jag valde också 

personer med viss auktoritet inom sitt område och som i sin verksamhet har 

omfattande erfarenhet av inre motstånd till förändring. Då de intervjuade har mycket 

olika bakgrund har jag i syfte att underlätta för läsaren valt att genomgående 

benämna dessa som sakkunniga. De personer som intervjuats är Lars-Eric Uneståhl, 
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Joseph O’Connor, Nicole Ruysschaert, Mia Törnblom samt Kjell Forsberg. Dessa 

personer presenteras närmare under resultat (avsnitt 3.2).  

 

2.3.2 Urval av sjukskrivna 

I urvalet av sjukskrivna utgick jag från att tre kriterier behövde vara uppfyllda. De 

behövde alla ha erfarenhet av ett inre motstånd till yrkesrelaterad förändring (1) och 

kommit vidare ur detta (2), samt ha varit sjukskriven under minimum ett år (3). Jag 

valde först ut fem personer som jag bedömde uppfyllde samtliga dessa kriterier. De 

fick första besvara frågan om de kunde relatera till problematiken om ett inre 

motstånd till yrkesrelaterad förändring.     

Dessa fem personer som intervjuades kunde relatera till egna erfarenheter av 

inre motstånd, återfall i gamla negativa beteendemönster, samt hade egen erfarenhet 

av att ta sig igenom detta inre motstånd. En lång sjukskrivningstid talar för en 

betydande utmaning för de intervjuade att ta sig igenom sitt inre motstånd. 

Respondenterna bedömdes alla ha en god förmåga att reflektera över samt 

kommunicera sin egen utvecklingsprocess.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Det finns tre olika typer av kvalitativa data; intervjuer, observationer och dokument i 

form av främst tidigare forskning (Patel-Davidsson, 2003). Denna kvalitativa studie 

består av intervjuer som beskrivs i detalj nedan.  

 
2.5 Tillvägagångssätt  

2.5.1 Frågornas standardisering och struktur 

Frågor kan ha olika grad av standardisering och strukturering (Patel-Davidsson, 

2003). Grad av standardisering innebär enligt Patel-Davidsson (2003) i vilken 

utsträckning frågorna är likalydande och i ordningsföljd vid varje intervjutillfälle. 

Grad av strukturering handlar om i vilken grad svarsalternativen är fasta (Patel-

Davidsson, 2003). 

För att eliminera risken för missförstånd har jag använt mig av frågor med 

hög grad av standardisering, det vill säga likalydande frågor ställda till båda 

intervjugrupperna och i samma ordningsföljd. Syftet med detta var att i största 

möjliga utsträckning förstå och fånga respondentens åsikter utan att styra med givna 

svarsalternativ (Quinn-Patton, 2002).  
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Frågeformuleringarna har i studien en låg grad av strukturering, vilket innebär 

att jag använde mig av öppna frågor. Syftet var att stärka den inre validiteten i 

studien (Wiedersheim-Paul, Eriksson, 1991). Respondenterna har dock haft tillgång 

till alla frågor i förväg och vissa intervjupersoner har därför föredragit att väva in 

svar på flera frågor i ett och samma svar.  

 

2.5.2 Frågor till sakkunniga  

Samtliga besvarade först frågan (med hjälp av exemplifiering) om de – i forskning 

eller i arbete med långtidssjukskrivna klienter – har erfarenhet av klienter som 

förefaller upplevt ett inre motstånd till en yrkeslivsrelaterad förändring.  

Övriga frågor: 

1. Vilka är dina erfarenheter av ett upplevt inre motstånd till en yrkeslivsrelaterad 

förändring hos långtidssjukskrivna? 

2. Vad är orsaken, som du ser det, till detta? 

3. Hur kan man hjälpa en klient till en yrkesrelaterad förändring? 

Intervjuerna genomfördes personliga träffar med undantag för Kjell Forsberg 

som genomfördes via en telefonintervju. Samtliga intervjuer spelades in med 

diktafon och har sedan transkriberats för analys. Vid intervjutillfällena fick 

respondenten prata fritt kring de olika frågeställningarna. Varje intervju varade 

mellan 20 till 60 minuter.  

 

2.5.3 Frågor till sjukskrivna 

Även denna grupp tillfrågades först (med hjälp av exemplifiering) om de någon gång 

upplevt ett inre motstånd till en yrkeslivsrelaterad förändring, och sedan kommit 

vidare ur denna situation. 

Övriga frågor: 

1. Vilka är dina erfarenheter av ett inre motstånd till en yrkeslivsrelaterad 

förändring? (Följdfrågor: Har du någon gång återfallit till din ”gamla” 

livssituation vid försök till en yrkeslivsrelaterad förändring? På vilket sätt?) 

2. Vid egna ”återfalls”-erfarenheter: Vad tror du var orsaken till att du ”föll 

tillbaka” till den livssituation du försökte lämna?  

3. Vad tror du var den avgörande orsaken till att du kom vidare ur din situation? 
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4. Fick du något stöd i den processen? Hur såg det stödet ut och av vem fick du 

stöd?  

5. Vilket eventuellt ytterligare stöd hade du behövt då anser du?  

Respondenterna fick i dessa fall frågorna i förväg via e-post. Vi gick sedan 

igenom frågorna för att försäkra mig om att respondenten hade förstått frågans 

innebörd på det sätt som det var avsett. De fick även frågorna på papper vid intervju-

tillfället och fick välja om de skulle ta en fråga i taget eller prata fritt kring de olika 

frågorna.  

Samtliga intervjuer med sjukskrivna genomfördes sedan med personliga inter-

vjuer. Intervjuerna spelades in via diktafon i tre av fallen som sedan transkriberades. 

Två av respondenterna avböjde inspelning, utan svaren dokumenterades istället i 

dessa fall under intervjun. Varje intervju med sjukskrivna varade 30 – 40 minuter.  

 

2.6 Dataanalys 

Genom studien har jag haft ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik innebär 

att man studerar, tolkar och försöker förstå den mänskliga existensens 

grundbetingelser (Patel-Davidsson, 2003). 

Dataanalysen är gjort med en fenomenologisk ansats. Fenomenologisk analys 

innebär att man söker greppa mening, struktur och essensen av ett fenomen hos en 

person eller en grupp människor (Quinn-Patton, 2002). Följande arbetsmodell har 

använts utifrån denna ansats: 1) Transkribering av intervjuer, samt genomgång av 

data. 2) Intervjuerna presenteras där jag noggrant genomlyst varje intervju för att 

plocka ut essensen i svaren till varje frågeställning. I syfte att öka förståelsen och 

trovärdigheten i analyserna har jag till varje intervjufråga sökt den del av svaret som 

jag bedömer bäst fångar kärnan i varje intervjusvar. Denna redovisas som citat i 

anslutning till varje fråga. 3) Därefter görs en jämförelse mellan intervjusvaren där 

likheter och skillnader i svaren uppmärksammas, samt en kategorisering av dessa. 4) 

Slutsatser dras utifrån studien med koppling till syfte.   

 

2.7 Forskningsetiska överväganden  

Det finns flertalet etiska hänsyn att ta hänsyn till vid en kvalitativ studie. Viktiga 

etiska överväganden vid intervjuer är anonymitet, konfidentialitet samt frivillighet 

(Quinn-Patton, 2002). Etisk hänsyn har tagits vid intervjutillfällena på följande sätt: 
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Anonymitet: Respondenterna har avidentifierats i allt skriftligt material efter 

intervjun. Vid transkribering användes istället initialer och ålder.     

Frivillighet: Deltagarna har informerats om att de medverkar frivilligt och att 

de kunde dra tillbaka sin medverkan fram till analysarbetet. Informanterna 

informerades om att de spelades in och att de kunde välja bort att bli inspelade på 

diktafon. Två av deltagarna valde att inte bli inspelade. De fick även frivilligt ge sin 

tillåtelse att bli citerade anonymt. Ingen av de intervjuade invände mot detta. 

Konfidentialitet: Deltagarna informerades om hur materialet skulle behandlas 

samt hur studien kommer att användas. 
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3. Resultat  

3.1 Inledning  

Fem intervjuer är genomförda med sakkunniga inom olika psykologiska discipliner 

som via egen forskning och/eller annan adekvat erfarenhet i betydande omfattning 

kommit i kontakt med inre motstånd till förändring. Jag kommer i resultat och 

diskussion att referera till dessa som ”sakkunniga”. Dessa följs av fem intervjuer med 

personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, nedan kallade ”sjukskrivna”.  

I redovisningen av intervjuer av sakkunniga har jag från transkriberingen 

plockat ut citat i syfte att tydliggöra essensen av de sakkunnigas svar. Vid 

redovisning av intervjuresultat från de sjukskrivna har jag valt ut de citat som speglar 

de vanligaste svaren inom respektive fråga.   

 

3.2 Respondenter 

3.2.1 Sakkunniga 

De personer som intervjuats är Lars-Eric Uneståhl, Joseph O’Connor, Nicole 

Ruysschaert, Mia Törnblom samt Kjell Forsberg.  

Lars-Eric Uneståhl är fil dr i psykologi och grundare av Skandinaviska 

Ledarhögskolan i Örebro. Uneståhl har de senaste 40 åren forskat inom kognitiva 

mentala utvecklingsprocesser samt utarbetat en egen metod för mental 

utvecklingsträning. Uneståhl har bedrivit egen forskning inom hinder för personlig 

utveckling. Dr Uneståhl är även en av de tidigaste representanterna för positiv 

psykologi, som är en relativt sett färsk inriktning inom psykologi.  

Joseph O’Connor, Master NLP trainer, är en av pionjärerna inom NLP, Neuro 

Lingvistisk programmering. Han har skrivit många böcker i ämnet, varav de två 

senaste med inriktning på coaching. O’Connor är en av de mest erkända utbildarna 

och författarna inom coaching och NLP och även grundare av ICC, International 

Coaching Community. Joseph O’Connor har omfattande erfarenhet av motstånd till 

förändring genom arbete med kognitiva förändringsprocesser i många olika länder 

och kulturer. Han kommer ursprungligen från England men är idag bosatt i Brasilien, 

och mest verksam i Syd- respektive Nordamerika.  

Nicole Ruysschaert är fil dr i psykologi med inriktning på psykoanalys, 

kognitiv beteendeterapeut, hypnosterapeut samt certifierad internationell coach. Hon 

har många års erfarenhet av arbete med stressproblematik, ångest, förbättrade 
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prestationer, fobier, missbruk med mera. Dr Ruysschaert intervjuades på grund av sin 

mångåriga erfarenhet, samt för att tillföra ett psykoanalytiskt samt ett kognitivt 

beteendeterapeutiskt perspektiv. Kognitiv beteendeterapi kommer fortsättningsvis i 

denna uppsats att förkortas KBT, som idag är ett vedertaget begrepp för denna 

terapiform. Nicole Ruysschaert bor och arbetar i Belgien.  

Mia Törnblom, vägledare/föreläsare inom personlig utveckling. Törnblom är en 

av de ledande förebilderna i Sverige idag inom personlig utveckling. Hon har många 

års erfarenhet av vägledning för individuella beteendeförändringar inom missbruk, 

stresshantering, kriminalitet, relationer, ledarskap med mera. Mia Törnblom tillför 

även ett intressant perspektiv genom insikter från hennes egen utveckling, från tungt 

missbruk till framgångsrik auktoritet inom personlig utveckling.  

Kjell Forsberg, biolog och fd läkemedelsforskare. Sedan 1999 har han 

fördjupat sig inom energipsykologin. Forsberg har många års erfarenhet av 

utbildning och arbete med meridianbaserade terapier. Med sin inriktning inom 

biologi och kemi, samt med ett energetiskt perspektiv tillför Forsbergs en annorlunda 

infallsvinkel. Kjell Forsberg har dessutom många års erfarenhet av arbete med 

problematiken kring inre motstånd till förändring. 

 

3.2.2 Sjukskrivna 

Jag har intervjuat fem personer som är eller nyligen varit sjukskriven under minst ett 

år. Graden av sjukskrivning har sett olika bland de intervjuade. Efter en längre tids 

sjukskrivning (minst två år) övergår sjukskrivningen till sjuk- eller aktivitets-

ersättning (aktivitetsersättning upp till och med 29 år, sjukersättning från 30 år). 

Vanligtvis sker övergång till dessa ersättningsformer då traditionell rehabilitering 

inte förmått stödja individen till önskad arbetsförmåga.  

En av de intervjuade var sjukskriven från sin arbetsplats under över ett år för 

utmattningsdepression. Två personer har eller har nyligen haft så kallad aktivitets-

ersättning från Försäkringskassan. Ytterligare två personer har eller har nyligen 

uppburit sjukersättning från Försäkringskassan. Diagnoserna på de sjukskrivna har 

varierat mellan borderline, depression, utmattningssyndrom samt missbruks-

problematik. Könsfördelningen bland de intervjuade är fyra kvinnor och en man. 

Denna fördelning speglar andelen sjukskrivna för psykiska diagnoser, som till 

övervägande del består av kvinnor. Åldersfördelningen sträcker sig från 27 – 50 år. 
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Två personer är under 30 (en kvinna och man), två kvinnor är mellan 40 och 45, och 

en kvinna 50 år.  

 

3.3 Intervjuresultat - sakkunniga 

3.3.1 Frågeställningar  

Frågeställningarna rörde respondentens erfarenheter av inre motstånd till förändring, 

egna tankar om orsaker, samt hur respondenten anser att man bör arbeta med 

personer som uppvisar ett inre motstånd till förändring. Jag kommer i redogörelsen 

benämna dessa olika frågeställningar som erfarenheter, orsaker samt lösning. Se 

avsnitt 2.5 för utförlig redogörelse av intervjuundersökningens genomförande. 

 

3.3.2 Erfarenheter 

3.3.2.1 Lars-Eric Uneståhl: Uneståhl har i utvecklingen av mentala träningen haft 

tyngdpunkt på bestående effekter av en utvecklingsträning. Han noterade under 70- 

och 80-talet att man utvärderade insatser som syftade till en positiv utveckling utan 

att utvärdera utifrån målet, utan endast om deltagarna var nöjda med insatsen i direkt 

anslutning till exempelvis en kurs. Som ett av de få undantagen var effekten av de så 

kallade charmkurserna på 80-talet undersökta. Man kunde sex månader efter att 

kursen avslutats inte finna någon mätbar effekt. Den mentala träningen är därför 

utformad med målet att utveckla livskompetens inom livets alla områden med 

bestående utvecklingseffekter.  

Uneståhl: ”- Nästan alla gör bara utvärdering efter kursen. Men då vet man 

inte om kursen haft någon effekt. Kurser ska utvärderas utifrån målen och då krävs 

en långsiktig träning för att nå önskad förändring.” 

 

 3.3.2.2 Joseph O´Connor: Enligt O´Connors erfarenhet kan mål ofta innebära 

motstånd som en del av målet. Han menar att motståndet behöver respekteras 

eftersom det ”vinner” om det är kraftfullare än målet. O’Connor menar därför att det 

är viktigt att titta närmare på vad som är viktigt med det aktuella motståndet till 

förändring, samt vilka värderingar som ligger bakom motståndet. Ofta kan man 

behöva ifrågasätta sina värderingar eller omformulera målet, anser Joseph O’Connor. 

Han ser heller inte motstånd som existerar i sig självt utan endast i relation till ett 

mål.  
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O´Connor:“- The resistance is needed to be respected because there is 

something very important. Even if you don’t like them they need to be respected 

because they are winning. They are more powerful than what the person says he 

wants to do.”  

 

3.3.2.3 Nicole Ruysschaert: Då Dr Ruysschaert har stött på inre motstånd till 

förändring framför allt i samband med kroniska diagnoser och långvariga sjukdoms-

tillstånd. Hon har då erfarit följdverkning av en diagnostisering i form av motstånd 

till förändring. Motståndet framkallas av att uppmärksamheten kring sjukdomen, hur 

patienten ser på sin sjukdom samt hur den kommunicerats, enligt Dr Ruysschaert.   

Ruysschaert: “- How was the diagnosis communicated? Many people hold on 

to the powerful suggestions that have been made. They have traumatic impact in that 

way. So what have been said and what does it mean to you is important.” 

 

3.3.2.4 Mia Törnblom: Enligt Mia Törnbloms egen livserfarenhet är det viktigt att 

kunna utmana sina rädslor, inte bara för sakens skull, utan de som är viktiga för en 

själv. Många gånger handlar motståndet om en rädsla för att misslyckas, och inte 

sällan är denna rädsla så stark att man inte vågar försöka lyckas.  

Törnblom: ”- Skillnaden mellan mig och de som inte lyckas är att man är så 

rädd för att misslyckas så att man inte ens vågar försöka.” 

 

3.3.2.5 Kjell Forsberg: Kjell Forsberg har i behandlingssituationer jobbat mycket 

med just inre motstånd till förändring. Kjell kallar detta för ett ”omedvetet 

självsabotage”.  Inom energipsykologin där han främst är verksam idag, kallar man 

detta för psychological reversal (avsnitt 1.2.3). Det innebär att beteendet inte blir det 

man avsett medvetet, det vill säga den medvetna avsikten blir störd på något sätt.  

Forsberg: ”- När man kommer in i någon form av kraftigare förändring så 

kommer det alltid ett motstånd, det är bara frågan om när.”   
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3.3.3 Orsaker 

3.3.3.1  Lars-Eric Uneståhl: Uneståhl hänvisar här till sin forskning kring hinder för 

personlig utveckling och väljer att lyfta fram de han anser relevanta för min 

frågeställning.   

Den första orsaken Uneståhl tar upp är så kallad tillståndsbunden inlärning. 

Tillståndsbunden inlärning innebär att vi förknippar inlärningen med den miljö och 

situation vi lär in i. När det gäller vilja till förändring så är det viktigt att denna lärs in 

där den önskade förändringen förväntas ske, enligt Uneståhl. Han menar alltså att det 

blir problem om förändringsviljan skapas i en annan miljö än den själva förändringen 

ska ske i, då förändringsviljan förändras då man lämnar den miljön där den skapades. 

Han tillägger också att många undersökningar stödjer detta. Exempelvis 

rehabilitering tillbaka till arbete sker ofta borta från jobbet, vilket kan bädda för 

utebliven förändring då man kommer tillbaka till sin arbetsmiljö.  

Den andra orsaken han lyfter fram är vår inlärda automatik vad gäller sätt att 

tänka, känna och handla. Det vill säga att det inte räcker att bara ändra viljan, utan 

man behöver även träna in ett nytt sätt att tänka, vilket i sin tur får effekt på känslor 

och handlingar. Tränar vi inte in nya tankemönster så kommer vår gamla automatik 

att ta över.  

Den tredje orsaken till inre motstånd till förändring anser Uneståhl vara så 

kallad inlärd hjälplöshet, det vill säga man vill ha en förändring men vill samtidigt 

helst att någon annan ska göra det, enligt Uneståhl. 

Uneståhl: ”- Det finns massor av nackdelar med diagnoser. Det enda fördelen 

är att det skulle ge en slags trygghet åt klienten. Det är ingen förklaring. Man får 

inte reda på varför det är så, utan man får en slags trygghet att veta vad det är, tror 

man. Sen blir den oftast självuppfyllande. Så även om det är fel diagnos från början 

så blir den ”rätt”, man identifierar sig med den. Dessutom kan man börja uppleva 

positiva saker med diagnosen, det blir gärna sjukdomsvinster.” 

 

3.3.3.2  Joseph O´Connor: Joseph O’Connor är inte särskilt intresserad av att tala om 

orsaker till ett inre motstånd till förändring. Han menar att det räcker att veta att man 

sitter fast och sedan hantera det på ett sätt så att det leder vidare. Enligt O’Connor är 

dock det inre motståndet baserat på rädsla, och rädslan i sin tur står för att man är 

rädd att förlora något.  
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O´Connor:“- Resistance is based on fear, and fear is based on loss of 

something important. I don’t believe knowing the cause is necessary. What you know 

is that a person is stuck, and they may have a good theory about why they are stuck.” 

 

3.3.3.3  Nicole Ruysschaert: Dr. Ruysschaert ser orsaker till inre motstånd till 

förändring utifrån olika psykologiska synsätt, framför allt ett psykoanalytiskt och ett 

KBT-perspektiv (Kognitiv beteendeterapi).  

Om man till exempel tittar på någon som är långtidssjukskriven utifrån en 

psykoanalytisk synvinkel, kan man säga att personen gör en regression till det så 

kallade barn-jaget och får en annan roll i familjen. Barn-jaget är ett centralt begrepp 

inom Transaktionsanalys som beskriver ett ”jagtillstånd” (Berne, 1961). Barnjaget 

består av minnen från tidigare egna upplevelser och förklarar tankar, känslor samt 

beteenden (Berne, 1961). Ruysschaert menar att den sjukskrivne kan ha påverkats till 

denna regression bland annat genom hur diagnosen kommunicerats och vad detta 

innebär för personen.  

Ur KBT -synvinkel ser man inre motstånd till förändring som en inlärning. En 

inlärning som Dr. Ruysschaert framhåller i samband med diagnoser är att den 

sjukskrivne lär sig vara ett undantag, och blir viktig som undantag. Detta ger en 

positiv förstärkning som i sin tur kan orsaka ett inre motstånd till förändring. I denna 

process sker även en inlärning av inlärd hjälplöshet, enligt Dr. Ruysschaert. 

Ruysschaert:“- We also have a kind of negative punishment. That means that 

some positive values are stocked, that your self-respect goes down. Because of being 

ill you begin to question yourself. When you are in that stage for a long time you can 

have some cognitive changes. You begin to see yourself as a person who is depended 

on others, who is helpless, and who can’t take care of himself anymore. That is 

something we can call learned helplessness.” 

 

3.3.3.4  Mia Törnblom: Mia Törnblom delar in orsakerna till inre motstånd till 

förändring i tre olika delar. Den första handlar om svag självkänsla och rädsla för att 

misslyckas. En svag självkänsla kan till exempel visa sig i form av att man jämför sig 

med andra eller kräver perfektion av sig själv. Då man kräver perfektion av sig själv 

blir många gånger rädslan för att misslyckas är så stor att man inte vågar försöka, 

enligt Törnblom. Den andra orsaken handlar om vanans makt och sjukdomsvinster. 

Törnblom menar att om man mått dåligt länge så har man blivit duktig på det, är 
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trygg med det, vet vinsterna med det samt har kontroll över det. En tredje orsak till 

inre motstånd till förändring menar Mia Törnblom handlar om styrkan i 

motivationen. Är motivationen inte tillräckligt stark så är det stor risk att man inte 

kommer att klara de motgångar som ofta kommer under en förändringsprocess.  

 Törnblom: ”- Vill - gör det flesta man möter, men att vara villig att göra vad 

som krävs, det är det inte alla som är. Den villigheten kan inte jag ge bort. Däremot 

kan jag tycka om dom fast att dom inte lyckades. Det tror jag är viktigt.” 

 

3.3.3.5  Kjell Forsberg: Orsaken till ett inre motstånd till förändring ligger enligt 

Kjell Forsberg på tre olika nivåer; en kognitiv nivå, emotionell nivå och även på en 

energetisk nivå. Med kognitiv nivå menas att man har ett invant beteende som helt 

eller delvis inte stödjer den önskade utvecklingen. På emotionell nivå är det något 

känslominne som ofta är kopplat till en eller flera händelser. På den emotionella 

nivån är det framför allt minnen i amygdala i hjärnan som är involverat, då dessa är 

tidsoberoende, enligt Forsberg. På den energetiska nivån menar Kjell Forsberg att 

kopplingarna till en viss händelse låst fast på energinivå, och syftar då på störningar i 

kroppens meridiansystem. En störning som han menar sker innan den uppstår 

biologiskt eller emotionellt. Så när man ska placera motståndet meridianmässigt så är 

ligger största motståndet i den så kallade trippelvärmaren (avsnitt 1.2.3) som man 

behöver avaktivera, enligt Forsberg. Kjell Forsberg menar att denna trippelvärmare 

ligger bakom mycket stressymtom. 

En viktig orsak bakom ett inre motstånd till förändring menar Forsberg är 

rädsla för att lyckas. Många tror att rädslan för att misslyckas är ett av de största 

hindren. Kjell Forsberg menar tvärtom att vi är rädda för den potential vi har inom 

oss och konsekvensen i form av bland annat ansvar och arbete det kommer att 

innebära om vi utvecklar denna potential.   

Generellt menar Forsberg att det finns ett djupare liggande motstånd mot att 

göra en förändring eftersom denna ofta innebär en förändring på flera nivåer som 

man omedvetet upplever som negativt. Till exempel, om jag inte har den här 

diagnosen, vem är jag då? 

Forsberg: ”- Detta inre motstånd till förändring är vanligt förekommande vid 

sjukdomar som till exempel fibromyalgi eller utmattningsdepression samt i många 

andra kroniska tillstånd eller invanda beteenden i relationer. Där finns i regel 
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någonting som gör att man inte vill ha den förändring som man medvetet 

eftersträvar.” 

 

3.3.4 Lösningar 

3.3.4.1 Lars-Eric Uneståhl: För att komma förbi ett inre motstånd till förändring 

hänvisar Uneståhl till den mentala träningen. I denna tar man fasta på ett av hindren 

för utveckling, vanor av tankar, känslor, handlingar och använder det som en resurs, 

genom att träna in förändringsprocessen till en vana.  

Han framhåller även attityden till hur man ser på en svårighet som viktig. 

Denna grundar sig på synsättet att utveckling förutsätter någon form av 

problemlösning samt att ju svårare utmaningar desto mer utveckling sker. Inom 

mental träning kallar man detta för mental tuffhetsträning, där man således lär sig att 

se positivt på utmaningar och svårigheter, då det anses ge ett tillfälle till utveckling.   

Uneståhl framhåller även vikten av att ta små steg i sin förändringsprocess. 

Som exempel tar han rehabilitering från utmattningssyndrom där han anser att 

människor behöver slussas in långsamt på arbetsplatsen, genom att först bara besöka 

arbetsplatsen och fika, sedan öka på tiden på arbetsplatsen i långsamt tempo. 

Uneståhl: ”- Att ändra en vana tar normalt sett energi, men om man gör 

förändringen till en vana, genom träning, så kan förändringen istället ge energi.”  

 

3.3.4.2 Joseph O´Connor: O’Connor menar att man behöver accepterar motståndet 

eftersom det antagligen står för något viktigt. Sedan får man titta närmare på vad som 

är viktigt med motståndet till förändring. Det kan innebära att man behöver förändra 

målet, titta närmare på vilka värderingar som skapat motståndet eller göra en annan 

tolkning av sin utvecklingsprocess.   

En person kan ha en övertygelse att han eller hon inte kan förändras i önskad 

utsträckning. Kan inte, kan då innehålla en dold övertygelse om att ”jag kommer 

aldrig att kunna…” O’Connor menar då att det är viktigt att utmana den övertygelsen 

alternativt justera målet så att det blir mer realistiskt. Då det gäller tolkning av sin 

utvecklingsprocess menar han att det kan vara en naturlig del i förändringsprocessen 

att tillfälligt falla tillbaka i gamla beteendemönster. En annan del i omtolkningen är 

enligt O’Connor att många tror att alla problem blir lösta när de når ett önskat mål 

och förstår inte att det nya läget innebär nya utmaningar.   
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Joseph O’Connor menar även att människans förmåga att anpassa sig och bli 

bekväm i relativt obekväma beteenden kan användas som en resurs.   

O’Connor: “- You can get comfortable anywhere. The capacity of the human 

being to adapt to circumstances is amazing, that’s what’s positive about that. Let’s 

see if there is something else you can do, because we know you are very good at 

adapting.” 

 

3.3.4.3 Nicole Ruysschaert: För att komma förbi ett inre motstånd till förändringar 

menar Dr. Ruysschaert att man behöver belöna och uppmuntra handlingar som ligger 

i linje med målen. För exempelvis en person som är sjukskriven eller arbetslös 

innebär det att man bör ta bort belöningar för att inte göra något och belöna 

aktiviteter som exempelvis arbete på hel eller deltid. Personen får på detta sätt 

tillbaka självförtroende, och nya kopplingar skapas mellan ord och handling och dess 

nya positiva konsekvenser.  

Hon menar även att man vid ett långvarigt utanförskap behöver lära sig nya 

färdigheter och metoder att hantera situationer. Detta eftersom man i den situationen 

inte är förberedd på de hinder som kan komma under exempelvis en rehabilitering.  

För att stödja en person som återfaller I gamla negativa beteende mönster anser 

Dr. Ruysschaert att det även är viktigt att finna orsaken till varför man fallit tillbaka, 

för att sedan kunna hantera det genom att ge uppgifter till klienten som stödjer nytt 

beteende. I egenskap av hypnosterapeut skulle hon även rekommendera vissa 

hypnosövningar i syfte att påverka invanda tankemönster. Nicole Ruysschaert 

framhåller också att det kan vara av värde att se hur klientens omgivning ser ut. Man 

kanske ändrar beteende men omgivningen kanske stödjer ett gammalt beteende. 

Ruysschaert: “- I would do my very best to understand where he relapsed, what 

happened, what’s the meaning of that relapse, finding reasons to explain it. That’s 

important to be able find the best way to help that person.” 

 

3.3.4.4 Mia Törnblom: För att stödja en person som genom ett inre motstånd till 

förändring fallit tillbaka i negativa beteendemönster handlar det enligt Mia Törnblom 

bland annat om att möta personen där den är utan att döma. Som hon ser det kan det 

vara en del av förändringen att falla tillbaka, och det är bara olika på personer hur 

många försök man behöver. Mia Törnbloms metod handlar sedan om att bygga upp 

självkänsla, och på detta sätt hjälpa en person att inte jämföra sig med andra samt att 
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våga misslyckas. Genom att man vågar prova och eventuellt misslyckas, så kan man 

komma framåt i sin utveckling.    

Vidare anser Mia Törnblom att det är viktigt att ta små steg i sin utveckling. 

Många vill gå för fort fram mot sina drömmars mål efter exempelvis en 

sjukskrivning. Av egen erfarenhet och i arbetet med klienter har Mia Törnblom insett 

värdet av att se vilka utmaningar man är redo för, och ha tålamod med sin 

utvecklingsprocess. 

Törnblom: ”- Så länge man kräver perfektion av sig själv så kan man aldrig få 

bra självkänsla. Det är en motsägelse. Det gäller också att man förstår att hjälpa till 

med sådana grundläggande saker som att inte jämföra sig med andra, och att förstå 

att man har ett eget värde oavsett prestation. Så därför brukar jag på mina kurser 

när dom högpresterande duktiga kommer och inte gjort läxan, det ser jag alltid som 

något positivt. Därför att det är det dom behövde. Det är jätteviktigt att möta den 

man möter där den personen är.” 

 

3.3.4.5 Kjell Forsberg: För att bearbeta ett inre motstånd till förändring behöver man 

först undersöka om det föreligger ett motstånd och vilken karaktär det motståndet i så 

fall har. Detta görs bland annat genom att man i samtal är lyhörd för klientens attityd 

till sin problematik. Om en person har en diagnos kan klienten själv oftast säga om 

han kan se sig som frisk, om han anser det möjligt, eller ”avslöja” rädslor kring vad 

det skulle innebära att vara frisk. Har man en bra kontakt med den man arbetar med 

så kan man lätt få fram eventuella tveksamheter inför behandlingsresultatets 

innebörd, menar Forsberg. 

Men att endast medvetandegöra ett problem räcker inte, menar han. När man 

sedan ska lösa det här problemet, behöver man först ta det på emotionell nivå och sen 

möta det på energetisk nivå. Inom energipsykologi innebär det att man stimulerar 

vissa punkter samtidigt som man adresserar det aktuella problemet genom 

affirmationer, till exempel; ”det är inte möjligt att…” eller ”vem är jag om jag…” 

Det är alltså djupt liggande övertygelser som lagrats in som minnen i det så kallade 

limbiska systemet, i hjärnan framför allt i amygdala som behöver frikopplas från sin 

emotionella laddning, menar Kjell Forsberg. Affirmationen i kombination med 

stimulering av vissa meridianpunkter bryter alltså den emotionella förebindelsen i 

minnet. Man behöver således in i det limbiska systemet för att påverka de processer 

som äger rum mellan det kognitiva och emotiva. På detta sätt löser man även upp den 
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störning som finns i energisystemet så det flödar igen. När man sen väl har gjort den 

här avkopplingen, så gör vi inte den här kopplingen mellan en tanke och känslan som 

tanken är laddad med, till exempel när det gäller en fobi.  

Forsberg tillägger att det är viktigt att komma in i en klients föreställningsvärld 

och mindre i deras symtomvärld, eftersom vår föreställningsvärld styr vår biologi. 

Han menar att vi vid exempelvis hypnostillstånd kan påverka automatiserade mentala 

tankeprocesser. Och genom en trygg kommunikation under hypnosliknande tillstånd  

i kombination med stimulering av energisystemet så kan man få positiva saker att 

hända.   

Forsberg: ”- Det här känner vi till att det finns den här informationen i den här 

formen, därför att vi mäter den här informationen inom medicinen genom till 

exempel EEG och EKG. För att mäta detta krävs en information som hänger 

samman med det som sker på en biologisk nivå. Vi kan egentligen ha ett 

informationssystem på en biofysikalisk nivå som ligger bakom förklaring till de här 

fenomenen. Då hamnar vi alltså på en kvantfysikens nivå. Så när vi hamnar på 

biologins nivå så har vi redan gått upp ett steg i processen och när vi hamnar på 

psykologins nivå så har vi gått ännu fler steg. För då har det hänt väldigt mycket mer 

inom oss innan vi registrerar det som en tanke eller känsla. Då har det hänt något på 

energinivå, genom kroppsförnimmelser. Och dom tar vi hänsyn till i vårt reaktions-

sätt redan innan vi är medvetna om dom. Vilket är problemet för dem som har 

kroniska åkommor. Vid exempelvis addiktion har en person som är begiven på att 

röka mer eller mindre nästan tänt cigaretten redan innan dom är medvetna om det. 

Det dom framför allt inte är medvetna om är den stimuli som fick dom att göra det. 

Orsaken till självmedicinering i form av rökning är redan undantryckt innan. Om 

man till exempel inte fått uttrycka känslor i familjen då lär vi oss uttrycka dom på ett 

annat sätt, antingen genom ett högt blodtryck, att röka eller att sabotera oss själva.” 

 

3.4 Intervjuer med långtidssjukskrivna 

3.4.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna till de sjukskrivna berörde erfarenheter av ett inre motstånd till 

förändring, uttryck, orsaker till att man föll tillbaka i ”gamla” beteendemönster, 

orsaker att man kom vidare samt om vilket stöd man haft eller upplevt behov av.  Vid 

genomgång av resultat och analys kommer jag att rubricera frågorna som 1) Erfaren-
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heter, 2) Orsaker – föll tillbaka, 3) Orsaker – kom vidare, 4) Stöd, 5) Ytterligare 

önskat stöd. Se avsnitt 2.5 för utförligare redogörelse av intervjuförfarande. 

 

3.4.2 Erfarenheter 

När det gäller erfarenheter så kunde samtliga respondenter utan svårigheter relatera 

till problematiken. Det är något man tycks känna igen vid varje form av förändring. 

Samtliga uttryckte motståndet på två olika sätt. Antingen uttrycktes den i termer av 

rädsla för det okända eller i form av rädslan att lämna något som man i situationen 

bedömer som otryggare än nuet. Någon uttryckte även att sjukdomstillståndet kändes 

invant även om det inte är en tillfredsställande situation. Motståndet kom oftast till 

uttryck i form av symptom som man kände igen från ett tidigare skede av 

sjukskrivningstiden, till exempel ångest, depression eller olika stressymptom.  

Typexempel på återkommande intervjusvar angående erfarenheter: 

”- Motstånd till förändring dyker upp vid varje förändring. Hur blir det nu? Vilka 

ska jag träffa?” 

”- Man blir van med att det är lite halvdåligt, och det förstärks av omgivningen.” 

 

3.4.3 Orsaker - föll tillbaka 

När det gäller orsaker till att man fallit tillbaka i gamla beteende mönster som ett 

resultat av ett inre motstånd till förändring, så har jag identifierat några 

återkommande tankar kring orsaken hos de sjukskrivna i undersökningen:   

• Återgång till det man känner igen. Flera av respondenterna hade upplevt 

situationer där de i efterhand fann sig vara i en situation som man är kopplad till 

en tidigare vana. De intervjuade tog exempel ur vardagen som att ”hamna” i 

liknande relationer eller vanan att vara sjuk.   

• Avsaknad av det stöd man anser sig skulle ha behövt. Det kan handla om 

avsaknad av stöd eller att man har fel slags stöd.  

• Rädslan för det okända i framtiden. Detta återkom hos samtliga respondenter. 

Vad som specifikt var skrämmande med framtiden varierade något. De skäl som 

angavs handlade om vad förändringen skulle innebära i form av ökade krav, 

rädsla för att göra fel val samt rädsla för att misslyckas.  

• För stora hinder. En vanlig orsak var även att hinder i vägen för målet anses för 

svåra att överbrygga.  
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Typexempel på återkommande intervjusvar angående orsaker – föll tillbaka: 

”- Är man kvar i sjukvården så är man ju sjuk och då finns det inget friskt på nåt 

sätt.” 

 

3.4.4 Orsaker - kom vidare 

Orsaker att man kom vidare genom ett inre motstånd till förändring handlade främst 

om självförtroende, mål, stöd och attityd. 

• Självförtroende: Flera av deltagarna uppgav att det var viktigt att bygga upp sitt 

självförtroende och en grundtrygghet för att kunna våga att steget ut i det okända.  

• Mål: Uppbyggande av självkänsla och självförtroende gjorde att man vågade ha 

drömmar om ett bättre liv. Då kunde man sätta mål för framtiden. Flera uppgav 

också att det gav tillfredsställelse och framtidstro att ha mål i livet.  

• Stöd: Det var mycket vanligt att stöd i förändringsprocessen var avgörande. Det 

behövde nödvändigtvis inte handla om ett professionellt stöd, utan kunde vara en 

vän som stöttade. Stödet bidrog med positiv uppmuntran, vägledning, trygghet 

och hjälp att ta små steg mot sina mål.  

• Attityd: En avgörande faktor som framkom var också en förändrad attityd till sig 

själv. Denna förändrade attityd visade sig på två olika sätt. Den ena förändringen 

var att inte se sig själv som offer. Den andra attitydförändringen handlade om 

identitet, att bli betraktad som en person med resurser istället för att betraktas 

som en diagnos.   

Typexempel på återkommande intervjusvar angående orsaker – kom vidare: 

”- Rädslan har egentligen inte minskat, utan självförtroendet blev större än rädslan. 

Och det var inte frestande att falla tillbaka på grund av det.” 

 

3.4.5 Stöd 

Stödet tycks ha tre viktiga funktioner som framträder tydligt i intervjuerna; verktyg, 

vägledning och förståelse.  

Flera av deltagarna lyfter fram vikten av att men fått verktyg för själv-

kännedom, självförtroende, målplanering, avslappning, stresshantering med mera.   

Vägledning eller coaching anser flera varit avgörande för att kunna komma 

vidare i lagom små steg och genom detta se positiva resultat. Det har hjälpt till att 

stärka framtidstron hos flera av respondenterna.  
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Avgörande har även vara att ha någon där som visar förståelse, uppmuntrar, 

lyssnar med en uppriktig medkänsla. På så sätt har man upplevt att gemenskap och 

tillit byggts upp.  

Typexempel på återkommande intervjusvar angående stöd: 

”- Jag har fått olika verktyg som t ex avslappningsövningar, Jag fick hjälp att ta 

reda på vem jag är och vad jag vill, och någon som visade engagemang och 

medkänsla.”   

”- Vägledning och förtroende gjorde att jag började ta små steg och kunde se att det 

rör på sig.” 

 

3.4.6 Ytterligare önskat stöd 

Några av respondenterna hade önskat mer stöd i sin förändringsprocess. Dock 

framkom inte någon önskan om något stöd i annan form än det stöd som gjort att 

man kommit vidare i sin utveckling. Däremot uttryckte några att man hade önskat 

stöd under en längre period.   

En annan synpunkt som framkom från två av de intervjuade handlade om 

strukturer i samhället, att stödet inte riktigt förmår att följa med hela vägen ut i 

arbetslivet. Man är antingen i eller ur vården, vilket upplevdes som ett problem, då 

stödet man behöver riskerar upphöra i ett kritiskt skede.  

Typexempel på återkommande intervjusvar angående ytterligare önskat stöd: 

”- Man behöver stöd under hela resan tillbaka eftersom man står för nya 

förändringar hela tiden. Man möter nya motstånd/symtom och "äldre" symtom dyker 

upp igen men i andra situationer och förklädnader.” 
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4. Diskussion 

4.1 Inledning 

I nedanstående huvudresultat har jag vävt samman svaren från både sakkunniga och 

sjukskrivna. Jag har använt mig av samma indelning som i resultaten av intervjuer 

med sakkunniga, det vill säga erfarenheter, orsaker samt lösningar. Detta eftersom 

de tre sista frågeställningar till de sjukskrivna kan kategoriseras under lösningar. 

Huvudresultatet följs av resultatdiskussion, metoddiskussion samt avslutningsvis en 

allmän diskussion. 

 

4.2 Huvudresultat 

4.2.1 Erfarenheter 

Samtliga sakkunniga kunde relatera till problematiken med ett inre motstånd till 

förändring. Var och en gör sedan kopplingar utifrån sin verklighet. Gemensamma 

drag tycks vara att man har erfarit problematiken i form av automatiserade 

tankeprocesser och minnen av känslomässigt starka händelser. Bland de sjukskrivna 

utrycktes vanan att se sig själv som sjuk, vilket kan tolkas som en identifiering.  

Dessutom tycks det inre motståndet, enligt de sakkunnigas erfarenheter, ha 

karaktären av en stark övertygelse om att motståndet är reellt. Detta kan jämföras 

med de sjukskrivnas samlade erfarenheter som till stora delar kopplades till rädsla för 

det okända i framtiden. 

Erfarenheterna förefaller ur båda perspektiven handla om invanda tanke-

mönster och ett inre motstånd inför en okänd framtid. 

 

4.2.2 Orsaker 

När det gäller tankar om orsak till ett inre motstånd till förändring har två 

inriktningar på förklaringar växt fram som är gemensamt för de båda intervjuade 

grupperna. Den ena inriktningen handlar om inlärning och den andra om en 

förändringsrädsla.     

De sakkunniga tar upp inlärningen ur olika perspektiv. Den vanligast 

förekommande var inlärd hjälplöshet. Regression till barn-jaget skulle kunna tolkas 

som en jämförbar psykologisk process, men uttryckt med en psykoanalytisk 

terminologi. En annan form av inlärning är den så kallade sjukdomsvinsten som 

också tas upp av flera av företrädarna, det vill säga en inlärning av ”vinster” i form 
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av att man undkommer krav, ansvar och att utmana rädslor genom en fortsatt 

sjukskrivning. Denna kan anses jämförbar med det energipsykologiska begreppet 

psychological reversal. Det talas om vanor i tankemönster allmänt bland de 

sakkunniga.  

Bland de sjukskrivna kan man hitta liknande resonemang som påminner om 

ovanstående men uttryckt på ett annat sätt. En vanlig orsak till att man gav efter för 

ett inre motstånd till förändring var att man ansåg sig sakna det stöd man ansåg sig 

behöva. Man hänvisade även till vanan och att det var något som man kände väl igen. 

Det tycks här finnas en gemensam teori om orsaker i form av en inlärning. Den 

förefaller ta sig något olika uttryck beroende på psykologisk inriktning samt 

individuella skillnader bland de sjukskrivna.   

Teorier om en förändringsrädsla i olika former förekom bland samtliga inter-

vjuade. Rädslan beskrivs av de sakkunniga från olika utgångspunkter. Förändrings-

rädslan uppges handla om rädsla för att misslyckas, rädsla att förlora något samt en 

allmän rädsla inför det okända i framtiden. En teori om rädsla som avviker från de 

övriga sakkunniga var rädslan för att lyckas, som Kjell Forsberg lyfte fram som en 

orsak till det inre motståndet.  

Bland de sjukskrivna kunde man främst utläsa rädsla för att misslyckas, rädsla 

för det okända i framtiden samt att hindren anses för stora.  

   Förklaringar kring förändringsrädslan var snarlik både bland sakkunniga och 

sjukskrivna, med undantag för rädslan för att lyckas. Men det är möjligen mindre 

sannolikt att man som sjukskriven skulle uttrycka den typen av rädsla.  

 

4.2.3 Lösningar 

Lösningarna har jag grupperat i tre olika kategorier av lösningar som förekommer 

bland de båda intervjuade grupperna. De tre kategorierna av förslag på lösningar 

handlar om påverkan av automatiska mentala processer, målstyrning samt attityd-

förändring.  

 

4.2.3.1 Påverkan av automatiska mentala processer: Bland de sakkunniga uttryckte 

samtliga att en del av lösningen var att påverka automatiserade tankestrukturer och 

negativa känslominnen. Metoderna varierade mellan mental träning, hypnos och 

affirmationer. I samtliga fall handlade det dock om att använda vanan som en resurs 
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istället för hinder. Och skapa en automatik av mer positiva tankar och känslor. 

Genom detta menar man att den sjukskrivne kan få en väl förankrad positiv bild av 

sig själv och framtiden, och därmed ta sig igenom ett eventuellt inre motstånd till 

förändring. Samtliga sakkunniga såg det som en längre läroprocess, med undantag 

för det energipsykologiska perspektivet, där Kjell Forsberg ser möjligheter till en 

snabbare process genom att lösa upp blockeringarna på energetisk nivå.  

 Ett behov av att påverka dessa automatiserade tankestrukturer kunde även 

utläsas av gruppen av de intervjuade sjukskrivna. Denna grupp uttryckte ett behov av 

att bygga upp en grundtrygghet och behov av stöd under en längre tid. Uppbyggnad 

av grundtrygghet i form av självkänsla och självförtroende är sannolikt en längre 

inlärningsprocess som kan tolkas som ett behov av att lära in en ny automatik av 

mentala processer. Behovet av stöd under en längre period tyder också på att man ser 

sin utveckling som en läroprocess som behöver tränas in. 

 

4.2.3.2 Målstyrning: Vikten av målstyrning på olika sätt var tydlig hos gruppen av 

sakkunniga. Vanligast synpunkten var att man behöver stödja och uppmuntra 

människor att ta små steg mot sina mål som en åtgärd för att undvika att man faller 

tillbaka på grund av ett inre motstånd. Behovet av målstyrningen framkom även i 

form av att man kan behöva stöd i att skapa mål alternativt ändra mål som är 

orealistiska eller av annat skäl inte gynnar det aktuella utvecklingsskedet.  

Bland de sjukskrivna uttalades ett motsvarande syn på målstyrning som en del 

av lösningen att komma vidare. En del i behovet av målstyrning beskrivs i termer av 

att bygga upp en framtidstro och sedan våga sätta positiva utvecklingsmål för 

framtiden. Samtliga upplevde det som en motiverande och stimulerande faktor att ha 

mål för framtiden, vilket man i betydande utsträckning saknat tidigare. Flera av de 

sjukskrivna uppgav att de sedan kommit vidare tack vare att de tagit små steg mot 

sina mål. 

 

4.2.3.3 Attitydförändring: Omtolkning av det inre motståndet och den situation man 

befinner sig i var en genomgående del av lösningen bland företrädarna. Både Mia 

Törnblom och Joseph O’Connor var inne på att omtolka det som man som upplever 

vara att falla tillbaka i gamla negativa beteendemönster och istället se det som en 

naturlig del i framåtskridandet. Flera av de sakkunniga talade också om vikten av att 

förändra attityden till sig själv med hänvisning till den inlärda hjälplösheten. Här ser 
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man förändring av attityd i form av ökad ansvarskänsla och att inte identifiera sig 

utifrån sina eventuella tillkortakommanden, utan istället se sina resurser.  

Bland de sjukskrivna framkom snarlika tankar om lösning genom en förändrad 

attityd. Flera av de intervjuade ansåg att det var viktigt att inte se sig själv som offer 

för att kunna ta ökat ansvar för sin framtid och utveckling. Två av de sjukskrivna 

talade om behovet av attitydförändring i termer av identitet. Som en avgörande del 

av lösningen ansåg man var att bli betraktad som en person med resurser och inte 

som en diagnos med dess följdverkningar.  

 

4.2.4 Sammanfattning av huvudresultat 

Det tycks som att det fanns en relativt god samsyn bland de båda intervjuade 

grupperna. Erfarenheterna handlade i båda grupperna om invanda tankemönster och 

rädslor inför framtiden. Orsakerna till det inre motståndet till förändring beskrivs på 

olika sätt av båda de intervjuade grupperna som en inlärning av begränsningar och en 

rädsla inför en osäker framtid. Påverkan på automatiserade mentala processer, 

målstyrning samt attitydförändring framkom tydligt som viktiga delar av lösningen 

på ett inre motstånd till förändring, både bland företrädarna och som viktiga 

förklaringar till att man kommit vidare bland de sjukskrivna. 

 

4.3 Resultatdiskussion 

Syftet var i första skedet att undersöka om det existerar ett inre motstånd till en 

yrkeslivsrelaterad förändring bland långtidssjukskrivna. Det var en upplevd realitet 

bland de jag tillfrågade inför studien. Hur motståndet visade sig varierade, men 

tycktes ha en tydlig koppling till diagnosen. På så sätt erhålls även en bekräftelse på 

att man är för sjuk för att genomföra den förestående förändringen i livet. Detta kan 

tolkas som att sociala identiteten (Sedikides och Brewer, 2001) långtidssjukskriven 

tenderar att leda fram till en inlärd hjälplöshet (Mead, 1976). Samtliga av de sak-

kunniga kunde också utan svårigheter relatera till problematiken. Därmed anser jag 

det bekräftat att fenomenet existerar. För att kunna ge ett mer generellt svar på hur 

utbredd denna problematik är krävs sannolikt en kvantitativ studie.  

Vidare var syftet att undersöka om detta upplevda motstånd kunde kopplas till 

en identifikation som ”långtidssjukskriven”. Flera av de sakkunniga anser att en 

viktig orsak är inlärningen av tankar om sig själv och framtiden som sker över tid 

som sjukskriven. Då de sjukskrivna argumenterade om orsaken hänvisade man till 
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vanan att vara sjuk och en stark rädsla att inte klara av yrkeslivsrelaterade 

utmaningar. Vanan att vara sjuk indikerar att man får en vana att betraktas som sjuk 

av omgivningen, eller snarare hur man anser sig vara betraktad. Detta är argument 

som pekar mot att epitetet sjukskriven kan utgöra en betydande del av den över tid 

utvecklade sociala identiteten (Hwang et al, 2005; Sedikides och Brewer, 2001; 

Mead, 1976) eller spegeljaget (Shrauger och Schoenman, 1979). 

Resultatet visar på att det inre motståndet kan ses som att individen drivs av 

självuppfyllande profetia av en inlärd självbild (Uneståhl, 2000). Motståndet kan 

även ses som att identiteten upplevs som ”hotad” av förändringen och som en 

bekräftelse på behovet av den trygghet som vanor kan representera. Ingenstans i 

intervjuundersökningen framträder bristande motivation som någon förklaring till det 

inre motståndet. Det kan anses bekräfta Moxnes (1991) beskrivning av jaget bestå-

ende av motstridiga behov, där utveckling beskriv som ett primärt behov men som 

här möjligen hamnar i konflikt med det primära behovet av trygghet (Moxnes, 1991).  

Men det tycks även handla om en inlärning av en begränsande övertygelse för 

vad man tror sig klara av. Begreppet inlärd hjälplöshet (Seligman, 1979) ligger 

möjligen närmast till hands för att beskriva denna begränsande övertygelser. Den 

inlärda hjälplösheten kan kopplas till bristande självförtroende och upplevda resurser 

som är vanliga hinder för den personliga utvecklingen enligt Uneståhl (2000). 

Utifrån ovanstående skulle jag beskriva ett inre motstånd till förändring som en 

företeelse som uppstår i en kombination av invanda tankemönster och rädsla för vad 

förändringarna kommer att innebära för en individs biologiska, psykologiska 

och/eller sociala identitet (Hwang et al, 2005) . Detta tycks få till följd att man 

vanemässigt väljer den väg som inte hotar trygghet eller identiteten på något plan.  

Det inre motståndet skulle då sammanfattningsvis enligt detta resonemang 

bestå av en inlärd självbild som då man ger efter för känslan av motstånd till 

förändring yttrar sig detta i form av självuppfyllande handlingar, som i sin tur 

bekräftar självbilden.  

Detta pekar mot det som Kjell Forsberg kallar för ett ”omedvetet 

självsabotage”. Denna förklaringsmodell ligger även nära det energipsykologiska 

begreppet psychological reversal, som beskrivs som en konflikt mellan identitet och 

en önskad förändring. En sak som avviker från övriga synsätt är rädslan för 

framgång, i kontrast till rädsla för att misslyckas. Men orsaken bakom rädsla för 

framgång förklaras som en rädsla för förändring av identiteten, så även denna kan 



Inre motstånd – en okänd fiende på vägen tillbaka från utanförskapet? 

  

 36 

anses vara i linje med ovanstående förklaringar om det inre motståndets natur och 

orsaker. Det som avviker är då endast den energetiska grundsynen kontra det 

biologiska synsättet. 

Syftet var även att undersöka vilka lösningar som kan vara användbara för att 

ta sig förbi hinder av denna art inom personlig utveckling för långtidssjukskrivna.  

I studien framträdde förändrade tankemönster och attityd samt målstyrning 

som huvudsakliga lösningar. Men för detta krävs sannolikt omfattande stöd i någon 

form av kognitiv utvecklingsträning. Den sociala identiteten påverkas i hög grad av 

relationer och miljö (Hwang et al, 2005; Sedikides och Brewer, 2001; Mead, 1976). 

Det talar för att en långsiktig träning i att bygga upp en självbild som gynnar de egna 

målen i en positiv miljö.  

Kognitiv beteendeterapi (KBT), coaching och mental träning är några exempel 

på metoder för detta. Samtliga dessa metoder är handlingsinriktade metoder inom 

positiv psykologi med fokus på möjligheter, lösningar och framtid.  

 

4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet definieras mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses att mäta 

(Wiedersheim-Paul, Eriksson, 1991). Vidare skiljer man på inre och yttre validitet. 

Inre validitet avser i detta fall om jag använt mig av lämpliga mätinstrument för att 

täcka de frågeställningar som är aktuella i denna undersökning (Wiedersheim-Paul, 

Eriksson, 1991). De instrument jag valt har syftat till att ge så heltäckande förståelse 

som möjligt. Den inre validiteten anser jag vara god i den meningen att jag med 

utgångspunkt från relevanta teorier genomfört intervjuer som speglar problematiken 

ur olika vinkar. De sakkunniga ur olika psykologiska synsätt och de sjukskrivna som 

på olika sätt delar upplevelsen av ett inre motstånd.  

Den yttre validiteten handlar om i vilken grad resultaten är generaliserbara och 

användbara i andra sammanhang (Wiedersheim-Paul, Eriksson, 1991). Detta är svårt 

att bedöma utan att testa i andra sammanhang, så jag vill vara försiktig med 

generaliseringar. Däremot kan det finnas anledning att anta att inre processer vid 

större förändringar i livet är snarlika hos människor, oavsett sammanhang. Men detta 

anser jag bör undersökas närmare med andra populationer.  
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Reliabilitet berör mätinstrumentets pålitlighet. Detta är ofta en utmaning i 

kvalitativa studier då ”instrumenten” till viss del består av människor (Wiedersheim-

Paul, Eriksson, 1991). För att ge så bra förutsättningar för reliabiliteten har 

intervjuerna spelats in och transkriberats, med undantag för två av intervjuerna som 

av etisk hänsyn inte spelades in. Varje fråga gicks noggrant igenom med varje 

respondent för att undvika missförstånd i tolkning av ord. Jag har också eftersträvat 

en enkelhet i frågorna, och genomgående använt öppna frågor som syftat till att inte 

styra respondenten i någon riktning.  

 

4.4.2 Förförståelse 

Min förförståelse bygger på mångårig erfarenhet av arbetet med människor med flera 

år i så kallat utanförskap i form av arbetslöshet och lång sjukskrivningstid. Min 

studiebakgrund (psykologi, mental träning, coaching samt ekonomi) och omfattande 

erfarenhet av problematiken har varit till viss fördel i analysarbetet. En omfattande 

förförståelse kan även vara till nackdel då man har en mer färgad uppfattning 

(Bryman, 1995). I detta fall anser jag ändå att min förförståelse varit till fördel vid 

analysen då det hjälpt mig uppmärksamma gemensamma mönster samt olikheter i 

svaren.   

Enligt samma resonemang om nackdelar med för stor förförståelse skulle de 

sakkunnigas förförståelse inom sina respektive discipliner kunna utgöra en nackdel 

för studien (Bryman, 1995). En konsekvens i detta sammanhang skulle kunna tänkas 

vara att de sakkunniga ”propagerar” för sin metod mer än analyserar problematiken. 

Denna ”risk” anser jag kompenserats till viss del genom att jag valt att intervjua 

sakkunniga med god spännvidd av bakgrund, erfarenhet och psykologisk inriktning. 

Därmed speglas ämnet utifrån olika perspektiv, vilket jag bedömer bidrar till en 

bredare förståelse för ett inre motstånd till yrkesrelaterade förändringar. Dessutom 

kan de sakkunniga förmedla ett utifrånperspektiv som komplement till de sjukskriv-

nas inifrånperspektiv.  

 

4.5 Allmän diskussion 

Ju större del av den sjukskrivnes omgivning som präglas av fokus på möjligheter, 

lösningar och framtid, i desto högre grad kan problematiken med inre motstånd till 

förändring sannolikt förhindras.  
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Så tycks dock inte fallet vara idag i samhället. Därmed saknas det i samhället 

incitament för de lösningar som förefaller krävas för målgruppen sjukskrivna. Istället 

finns det i den sjukskrivnes omgivning inom vården mycket som bekräftar sjukdom, 

diagnos och symptom. Denna fokus riskerar att befästa en kollektiv social identitet 

som långtidssjukskriven, vilket i sin tur kan skapa inlärda begränsningar. Det innebär 

i sin tur försvårande omständigheter för lösningar som till synes kräver betydande 

förändring av självbilden med inriktning mot resurser och möjligheter. Tvärtom kan 

det istället stimulera en offermentalitet, vilket knappast underlättar en förändrad 

attityd eller skapar förutsättningar för djärva framtidsmål.  

Målstyrning och förändring av tankemönster samt attityd, är sådant som 

sannolikt inte påverkas av politiska beslut angående förändrad ersättning. Då 

ersättningen idag löper ut för många människor med sjuk- eller aktivitetsersättning 

står man inför alternativen att uppsöka Socialtjänsten, hitta ett arbete eller bli fortsatt 

sjukskriven. Mot bakgrund av de psykologiska utmaningar man står inför, 

arbetsmarknadens konkurrensvillkor samt behovet av en fortsatt försörjning är det 

enkelt att inse viket alternativ som ter sig mest lockande, eller snarare mest 

stresslindrande. Problematiken skulle därmed kunna förhindras om den som uppbär 

sjuk- eller aktivitetsersättning hade något att bli frisk till, då man oftast saknar både 

arbete och ersättning att ”komma tillbaka” till.       

Vad gäller den specifika problematiken kring inre motstånd så behöver kanske 

också en dialog om detta öppnas upp med den sjukskrivne. Men då behövs sannolikt 

ett annat språkbruk kring problematiken. Begrepp som till exempel sjukdomsvinst 

riskerar att förhindra en dialog med de som upplever denna form av hinder i sin 

utvecklingsprocess.  

Detta område skulle behöva mer omfattande studier för att mer generella 

slutsatser kan kunna dras. Då skulle vi även kunna få ytterligare pusselbitar om hur 

vi kan komma till rätta med det stora samhällsproblem som utanförskapet utgör.    

Det skulle även vara intressant att studera andra populationer. Möjligen är det här en 

företeelse som förekommer oavsett vilken social situation vi varit i under en längre 

period.  
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