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Sammanfattning
Samhällets behov av arbetsföra individer har medfört att det är viktigt att få människor som är 
sjukskrivna åter i arbete. Arbetsgivarna är de som har rehabiliteringsansvar för sina anställda 
och för att lyckas med denna rehabilitering är det viktigt för arbetsgivarna att veta vad som 
främjar individers motivation och framgång i rehabiliteringsarbetet. Syftet med denna 
undersökning var att studera individers upplevelse av deltagande i Luleå kommuns 
rehabiliteringsåtgärd Ormberget – en ”Arena för hälsa”. Frågeställningarna som skulle besvaras 
var hur deltagandet i åtgärden påverkade individernas uppfattning om den egna förmågan och 
hur de upplevde sambandet mellan åtgärden och det egna arbetet. Denna kvalitativa 
undersökning genomfördes med hjälp av intervjuer med personer som vid intervjutillfället var,
eller hade varit, delaktiga i rehabiliteringsåtgärden. Totalt deltog åtta individer i 
undersökningen. Resultaten visade att rehabiliteringsåtgärden Ormberget – en ”Arena för 
hälsa” kan förbättra individernas tro på sig själva men att de saknar tydliga mål med 
rehabiliteringsåtgärden och har svårt att se sambandet mellan rehabiliteringsåtgärden och det 
egna arbetet.

Nyckelbegrepp: Arbetslivsinriktad rehabilitering, coping, delaktighet



Abstract
Society’s need of healthy workers has made it very important to rehabilitate people on sick leave 
back to work. Employers have a legal responsibility to offer their employees’ rehabilitation and 
it is important to know what kind of achievements motivate the individual and bring success 
into the rehabilitation work. The individuals in this study were employed by Luleå community. 
The aim of this thesis is to analyse what experiences individuals have of the rehabilitation 
activity Ormberget – an “Arena for health”. This qualitative research was accomplished by 
interviewing people who at the time of the interviews were accomplishing or had finished their 
period in Ormberget – an “Arena for health”. Totally eight individuals participated in this 
study. The results show that the rehabilitation activity can contribute to support the individuals
in their belief in their own capacity. However, they also experienced the lack of specific goals in
the rehabilitation activity and a clear connection between the rehabilitation activity and their 
own work.

Keywords: Work related rehabilitation, coping, involvement
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Inledning
Samhällets behov av arbetsföra individer medför att det är viktigt att få människor som är 
sjukskrivna åter i arbete. De senaste årens höga sjukskrivningstal har ökat trycket på 
arbetsgivarna som enligt lag är rehabiliteringsansvariga för sina anställda. Sannolikheten att den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska lyckas ökar om de berörda individerna är motiverade i 
rehabiliteringsprocessen. Ekberg (2000) menar att det finns ett stort forskningsbehov när det 
gäller på vilket sätt den sjukskrivnes delaktighet och motivation kan stödjas och utvecklas. Att 
veta hur rehabiliteringsinsatser kan utformas för att främja individers motivation och framgång 
i rehabiliteringsarbetet har blivit en viktig fråga för såväl arbetsgivare som samhället i övrigt. 
Detta har medfört att fler arbetsgivare försöker utforma och erbjuda rehabiliteringsåtgärder för 
att förkorta och förbättra rehabiliteringsprocesserna för de sjukskrivna. Många undersökningar 
har gjorts av hur rehabiliteringsåtgärder påverkat individer. Densfelt & Mondélus (2006) har 
undersökt på vilket sätt ett rehabiliteringsprojekt, i samarbete med ett kunskapscenter inom 
arbetsliv, hälsa och lärande, påverkat individers personliga utveckling och möjligheter på 
arbetsmarknaden. Trädgårdar som verktyg vid rehabilitering av individer med 
utmattningssyndrom har studerats (Boije, 2004; Ossiansson, 2004). Dannert (2005) har 
utvärderat effekter av en reflektions- och meditationskurs som preventiv och rehabiliterande 
metod. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna undersökning är att studera individers upplevelse av deltagande i Luleå 
kommuns rehabiliteringsåtgärd Ormberget – en ”Arena för hälsa”. Frågeställningarna är 
följande:

 Hur påverkar deltagandet i åtgärden individernas uppfattning om den egna förmågan?
 Hur upplever individerna åtgärdens samband med arbete och arbetsförmåga?

Definitioner
Hälsobegreppet
Världshälsoorganisationen, WHO, definierar begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet
(WHO, 2008).

År 2001 antog WHO en ny klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 
ICF. Enligt denna klassifikation kan en persons hälsotillstånd ses som ett samspel av olika 
omgivnings- och personfaktorer. Beskrivningar av hälsotillstånd enligt denna klassifikation sker 
utan koppling till ett specifikt sjukdomstillstånd. Brister och negativa avvikelser hos individens 
beskrivs, men också individens tillgångar och resurser. ICF skiljer mellan komponenterna 
Kroppsfunktion och anatomisk struktur samt Aktivitet och delaktighet. Dessa komponenter 
interagerar sedan med individens omgivningsfaktorer och personliga faktorer (Figur 1). Syftet 
med denna klassifikation har bland annat varit att skapa ett gemensamt språk för inblandade 
aktörer inom hälsoarbete och rehabilitering (Grimby, Harms-Ringdahl, Morgell, Nordenskiöld,
& Stibrant Sunnerhagen, 2005).
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Figur 1. Interaktionen mellan de olika komponenterna i ICF (Grimby m fl, 2005).

Rehabiliteringsbegreppet
I dagligt tal står rehabiliteringsbegreppet för återanpassning till samhälls- och arbetsliv. Någon 
enhetlig definition förefaller inte finnas men de flesta definitioner betonar att det handlar om 
att återupprätta individens förmåga till arbete och dennes möjligheter att klara sig på egen 
hand. I FN:s världsaktionsprogram för handikappade definieras rehabilitering som 

 ”…en målinriktad och tidsbegränsad process som syftar till att sätta en av skada 
eller sjukdom drabbad människa i stånd att nå bästa möjliga psykiska, fysiska 
och/eller sociala funktionsnivå och därigenom ge honom möjligheter att 
förändra sitt eget liv. Processen kan innefatta åtgärder avsedda att kompensera 
för en förlust eller inskränkning av funktionsförmågan (t ex med tekniska 
hjälpmedel) och andra åtgärder som är ägnade att underlätta social anpassning 
eller återanpassning (SOU 1988:41, s 161).” 

Försäkringskassan (2007) har följande definition av begreppet rehabilitering:

”Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, 
psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade att 
återvinna bästa möjliga förutsättningar för ett normalt liv.” (s. XX).

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringens syfte är att människor i yrkesverksam ålder som blir 
sjuka ska få hjälp att återvinna sin arbetsförmåga och beredas möjlighet att genom 
förvärvsarbete försörja sig själv (Iseskog, 2003). Denna undersökning handlar om 
arbetslivsinriktad rehabilitering. När begreppet rehabilitering fortsättningsvis används i denna 
rapport avses arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kort om lagstiftning
De grundläggande reglerna om bland annat arbetsmiljöns utformning återfinns i 
Arbetsmiljölagen (1977:1160). Alla arbetsgivare är skyldiga att organisera arbetsanpassnings-
och rehabiliteringsarbete på ett lämpligt sätt och fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Det 
finns i lagen stort utrymme för arbetsgivaren att utforma och organisera rehabiliteringsarbetet 
så att det passar den egna verksamheten och är möjligt med avseende på de resurser som finns 
tillgängliga (Arbetsmiljölagen (1977:1160), Lag (1962:381) om allmän försäkring). Dock finns 
regler (AFS 1994:1) om att det skall vara ett organiserat arbete med formulerade mål, tydlig 
ansvarsfördelning samt rutiner för årlig uppföljning. Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga 
p.g.a. sjukdom har enligt lag (1982:80) om anställningsskydd ett förstärkt anställningsskydd. 

Hälsotillstånd

Kroppslig funktion och 
anatomisk struktur Aktivitet Delaktighet

Personliga faktorer
t ex ålder, kön, social 
status, livserfarenhet 

Omgivningsfaktorer
t ex hjälpmedel, personligt stöd, fysiska 
miljöbarriärer, andra människors attityder
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Försäkringskassan poängterar de olika aktörernas ansvar och lyfter speciellt fram arbetsgivaren, 
medarbetaren, företagshälsovården och sitt eget samordnande rehabiliteringsansvar 
(Försäkringskassan, 2007). Rehabiliteringsåtgärderna utgår ifrån en medicinsk diagnos fastställd 
av läkare i ett läkarutlåtande. Denna konstruktion av det svenska sjukförsäkringssystemet 
innebär att läkarkåren har monopol på sjukdomsbegreppet och bedömningen av i vilken 
utsträckning sjukdomsbesvären påverkar arbetsförmågan (Lindqvist, 2000).

TBAKS - projektet

TBAKS står för Tidig Bedömning Aktiv Sjukskrivning och har som huvudsyfte att tillvarata 
arbetsförmågan hos Luleå kommuns medarbetare genom att minska inflödet av nya 
långtidssjukskrivningar samt grundligt utreda de som varit sjuka länge och hitta vägar för dessa 
att komma vidare i sin rehabilitering. Projektet har pågått sedan juni 2006 i form av planering 
och förberedelser men det praktiska arbetet startades upp den 1 oktober 2006. 

Enligt projektledaren (Personlig kommunikation med Ann- Christine Nilsson 2007-01-26) är 
TBAKS ett projekt som startades för att det ansågs finnas allt för många långtidsjukskrivna i 
kommunen och att de sjukskrivna på något sätt måste minska i antal. Målet är enligt 
projektledaren att arbetsgivaren ska starta rehabiliteringsarbetet tidigt så att den enskildes 
förmåga tillvaratas samt att den sjukskrivne känner ett engagemang från sin arbetsgivare. Den 
enskilde ska i sin tur tillvarata de erbjudanden som finns i syfte att stärka sin egen förmåga till 
återgång och arbetslivsinriktad rehabilitering. Meningen är även att samtliga medarbetare som 
varit sjukskrivna mer än ett år ska utredas och att individuella bedömningar skall utföras. Målet 
med detta är att finna alternativa lösningar för att få ett avslut på rehabiliteringen. Ansvaret för 
rehabiliteringsarbetet ligger hela tiden på de ansvariga cheferna. Inom projektets ramar finns 
dock ett antal verktyg som cheferna kan ta hjälp av i arbetet med arbetslivsinriktad 
rehabilitering av sina underställda. 

Två rehabiliteringscoacher anställda av Luleå kommun fungerar som ett stöd för chefer och 
arbetsledare med rehabiliteringsansvar. De har som uppgift att informera cheferna om vad, och 
hur de kan göra, om de har en långtidssjukskriven bland sina anställda samt att stödja och 
uppmuntra cheferna att starta upp arbetet med rehabilitering tidigt. De fungerar även som en 
sluss till de olika aktiviteterna som finns att tillgå inom projektet.

En av de rehabiliteringsåtgärder som kommunen erbjuder inom projektets ram är Ormberget –
en ”Arena för hälsa”. Huvudsyftet med denna åtgärd är att erbjuda aktiviteter som ger möjlighet 
till en social gemenskap och som stimulerar kropp och själ. Denna åtgärd kan föregå en 
aktivitet i väntan på någon typ av utredning/bedömning gällande hälsa och arbetsförmåga men 
även föregå praktik eller arbetsprövning. 

Ormberget – en ”Arena för hälsa”

Tanken med åtgärden är att den ska sättas in så fort som möjligt i samband med att någon är 
sjukskriven mer än fyra veckor. Kommunanställda som är helt eller delvis sjukskrivna erbjuds 
denna verksamhet och anmälan görs av ansvariga chefer. Då det bestämts att någon skall delta i 
denna åtgärd fyller berörd arbetsledare tillsammans med den sjukskrivne i ett dokument som 
förutom namn och förvaltning beskriver syftet med aktiviteten ur ett arbets- och 
rehabiliteringsperspektiv. Också medarbetarens egna mål och förväntningar med ”Arena för 
hälsa” skrivs in i detta dokument. De mål som formuleras kan t ex vara aktiv sjukskrivning, 
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återgång i arbete, känna gemenskapen med andra deltagare, motverka passivitet i den dagliga 
vardagen, komma ut i aktivitet, få mer kunskap samt att få råd och stöd i den fortsatta 
rehabiliteringen. Målen med åtgärden skriver chefen ner i samråd med den sjukskrivna 
medarbetaren på den anmälningsblankett som sedan skickas till kommunens 
rehabiliteringscoacher.  Även medarbetarens egna mål och förväntningar skrivs ner på denna 
blankett. Ofta handlar de personliga målen om att känna gemenskap och må bra och komma 
vidare i livet. Personalen på Ormberget får endast den information som finns på 
anmälningsblanketten som lämnats in från rehabiliteringscoachen.

Personalen på ”Arena för hälsa” har vana av, och kunskap för, att bemöta, prata med och lyssna 
på människor samt kunskap om fysisk träning. Bland de anställda finns även en 
massageterapeut samt en hälsopedagog. Vid tiden för studien arbetade fyra personer där och vid 
behov tas extern kompetens in. Det kan i dessa fall handla om sjukgymnaster eller andra som 
kan hjälpa till vid olika typer av aktiviteter och föreläsningar. Personalen på Ormberget har i 
huvudsak kontakt med rehabiliteringscoachen men det händer också att arbetsledare hör av sig 
och frågar hur det går för sjukskrivna inom deras enhet som deltar i åtgärden. I vilken mån 
cheferna har kontakt med dem som vistas på ”Arena för hälsa” varierar enligt 
rehabiliteringscoachen. Deltagarna skall delta i olika aktiviteter på Ormberget minst två dagar i 
veckan. De personer som får en plats på ”Arena för hälsa” ingår de första två veckorna i en 
grupp på åtta personer som under fyra tillfällen får prova på det utbud som finns. Förutom 
gemensam introduktion och information om de olika aktiviteterna är tanken att skapa en 
grupptillhörighet och en känsla av ansvar att komma dit och vetskap om att individer blir 
saknade om de inte kommer dit. Efter de två veckorna av introduktion kan var och en utifrån 
sin handlingsplan själv välja av det rullande utbudet av aktiviteter. Aktiviteterna är en del i den 
sjukskrivnes handlingsplan och ska ge möjlighet till social gemenskap och stimulera kropp och 
själ på olika sätt. Bland urvalet av aktiviteter fanns det vid tiden för studien fysiska aktiviteter
som t ex stavgång, skogspromenader, styrketräning, Qigong, skidåkning, dans och 
vattengymnastik. Deltagarna erbjöds även föreläsningar med teman inriktade mot kropp och 
själ. Dessa föreläsningar handlade bland annat om sömn, kost, genus och mental träning. 
Avslappningsteknik, målbildsträning och massage är andra aktiviteter som deltagarna har 
erbjudits. Målet är att aktiviteterna skall kunna anpassas så att alla kan delta efter sin förmåga. 
Därför har olika svårighetsnivåer erbjudits av en del aktiviteter, t ex olika promenadgrupper och 
olika steg i Qigong och avslappningsteknik. Huvuddelen av aktiviteterna sker utomhus runt 
Ormberget i Luleå med Ormbergsstugan som utgångspunkt. Nya aktiviteter kan även ordnas 
beroende på intressen och önskemål från dem som är där. De olika aktiviteterna är utspridda 
på olika tider under veckorna och efter de två introduktionsveckorna väljer deltagarna själva 
beroende på intresse och hur tiderna i övrigt passar dem.

Det händer att någon inte orkar två gånger i veckan utan börjar med ett tillfälle i veckan men 
då är tanken att utöka tiden allt eftersom. Den som genomgår rehabilitering är skyldig att delta 
i det överenskommelsen omfattar. Det ska skrivas in i den sjukskrivnes åtgärdsplan att ”Arena 
för hälsa” har erbjudits. Om den sjukskrivne säger nej ska det också skrivas in i åtgärdsplanen 
och då måste personen motivera orsaken till att denne väljer att inte delta i åtgärden. Det finns 
inget krav på hur mycket den sjukskrivne ska göra när de är på ”Arena för hälsa”. Kravet är att 
de åker dit och träffar de andra som är där. Närvaron kontrolleras och eventuell frånvaro 
meddelas till rehabiliteringscoachen som i sin tur rapporterar till berörd arbetsledare som 
kontaktar personen i fråga. Rehabiliteringscoachen sköter eventuella kontakter med 
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Försäkringskassan när det uppstår frånvaro som kan påverka rätten till rehabiliteringsersättning
för den sjukskrivne. 

Teoretisk referensram

Olika perspektiv på begreppen hälsa och rehabilitering
Ekberg (2000) har i en utredning om arbetslivsinriktad rehabilitering beskrivit olika synsätt på 
hälsa respektive ohälsa. De olika synsätten får enligt henne konsekvenser för hur olika former 
av rehabilitering prioriteras från såväl samhällets som olika rehabiliteringsaktörers sida. Ekberg 
(2000) skiljer på två olika huvudperspektiv på hälsodefinitionen där det första bygger på ett 
traditionellt medicinskt perspektiv. Enligt detta synsätt är hälsa detsamma som frånvaro av 
sjukdom och en individ har fullständig hälsa om hon inte har en sjukdom (=skada i 
kroppsorgan). Rehabiliteringen inriktas då huvudsakligen på medicinska insatser och om 
skadan eller sjukdomen behandlats framgångsrikt har individen återfått sin hälsa och förväntas 
därmed ha arbetsförmåga. Erfarenheten från forskningen (Ekberg, 2000) har visat att inte 
enbart den fysiska hälsan har betydelse för individens återgång i arbete. Det finns även ett annat 
perspektiv där människans handlingsförmåga och aktivitet är utgångspunkten. Människans 
hälsotillstånd definieras då som balansen mellan hennes uttalade mål för handling och hennes 
inre resurser eller förmåga att förverkliga dessa mål givet rimliga förutsättningar; socialt, 
kulturellt och ekonomiskt. Med detta menas att hälsans kärna finns i människors 
handlingsförmåga och inte i fysiologiska kroppsförändringar (Ekberg, 2000). Enligt detta sätt att 
se på individen i rehabiliteringsprocessen menar Ekberg (2000) att det primära inte blir att ange 
mål och metoder utan snarare att se till att det skapas möjligheter för individen att själv 
formulera rehabiliteringsmål och att genom egna aktiviteter och handlingar nå sina mål.

Ekberg (2000) menar vidare att konsekvensen av detta synsätt blir att rehabilitering och 
hälsofrämjande åtgärder sker på flera nivåer:

1. Förändring/anpassning av det yttre sammanhanget för att förebygga ohälsa.
2. Förändring och utveckling av personens inre resurser och förmågor för att öka hennes 

handlingsförmåga.
3. Förändringar som leder till att individen kan utveckla sina vitala mål och därmed öka 

sin hälsa och livskvalitet.

Att motivation är en grundförutsättning för att människor som varit sjukskrivna ska återgå i 
arbetet har framkommit i utredningar och uttalanden om arbetslivsinriktad rehabilitering 
(Ekberg, 2000; SOU 1988:41). Detta får dock inte vara avgörande för om en individ får 
rehabilitering (Gerner, 2005). Arbetsmotivationen vid sjukfrånvaro sjunker snabbt. Efter tre 
månader har arbetsmotivationen minskat med 25% och efter sex månaders sjukskrivning med 
65-70%. Det är därför viktigt att åtgärder för rehabilitering och återgång i arbete sätts in så fort
det är möjligt utifrån individens förutsättningar (Gerner, 2005).

Faktorer för framgångsrik rehabilitering
Ekberg (2000) tar upp ett antal yttre faktorer som har betydelse för hur framgångsrik en 
individs rehabiliteringsprocess blir. Det är av stor vikt att individen känner stöd och medverkan 
i sin omgivning. Till de faktorer som anses ha en positiv betydelse för individens motivation hör
tydliga mål i kombination med ett förhållningssätt som inbjuder individen att ha synpunkter 
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och vara delaktig. Att olika rehabiliteringsaktörer som individen kommer i kontakt med har 
förenliga mål är viktigt liksom att individen känner tillit och får möjlighet att använda sina 
resurser (Ekberg, 2000). En annan viktig faktor som enligt Gerner (2005) påverkar den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringens resultat är individens handlingsförmåga. Enligt detta 
perspektiv är tre omständigheter grundläggande för individens beteende: vad individen vill, vad 
individen tror sig kunna klara och vad individen tror sig kunna få för arbete. 

När det kommer till individens inre resurser är social kompetens, tro på sig själv och sin 
handlingsförmåga viktiga faktorer för återgång i arbete. Att skapa en social arena där individen är 
del av grupper eller nätverk hjälper till att hantera krav och stress i tillvaron (Ekberg, 2000).

När det gäller individens förmåga att hantera påfrestningar talar Ekberg (2000) om att individen 
måste utveckla och använda sig av olika copingstrategier. Individens förmåga att hantera 
påfrestningar av olika slag kan stärkas genom att upplevelse av påfrestning minskas så att målen 
som individen sätter upp blir möjliga att uppnå. Ångest och rädslor av olika slag kan annars bli 
ett hinder som gör att individen inte ens provar att genomföra saker (Ekberg, 2000).

Gerner (2005) menar att det är viktigt att ta reda på varje individs inställning till sin sjukdom och 
sin brist på arbetsförmåga. Vilken uppfattning individen har i början av sin sjukskrivning har 
enligt Ekberg (2000) visat sig ha stor betydelse för återgången i arbete. Felaktiga uppfattningar 
samt bristande tro på sina egna resurser har visat sig ge negativa effekter på motivationen. Även 
här har feedback och kommunikation en viktig inverkan på individens möjligheter att få en 
relevant bild av sitt handlingsutrymme och sin förmåga. Ekberg (2000) menar att rehabilitering 
och hälsofrämjande insatser kan ses som en process som bygger på att det yttre sammanhanget 
stimulerar, utvecklar och stödjer de inre resurserna som ökar individens handlingsförmåga. Den 
ökade handlingsförmågan ger i sin tur individen resurser att påverka sitt yttre sammanhang och 
därigenom uppnå sina mål. Delaktighet kan innebära allt från tillgång till information, samtal 
om rehabiliteringsarbetet och möjligheter att föra fram synpunkter. Att aktivt kunna påverka 
innehållet i rehabiliteringen genom att välja arbetsmetoder samt värdera resultat med hjälp av 
kommunikation och feedback om mål och handlingar är viktigt för motivationen (Ekberg, 
2000).

Självförtroende och självkänsla
Självbild (Self-concept) är kunskapsaspekten av självet som innehåller den faktamässiga
informationen om oss själva (Johnson, 2003). Det är den informationen vi använder oss av då 
vi beskriver oss själva för andra. En självbild kan vara positiv eller negativ, dock aldrig hög eller 
låg. Självuppfattning är ungefär synonymt med självbild. Självuppfattning innehåller dock även 
värderingsaspekter gällande självvärdet och beskrivs av Johnson (2003) som en mindre specifik 
term för självbild/självvärde. Självkänslan (Self-esteem) anger det känslomässiga tillståndet hos 
individen och hur denne värderar sin självbild samt hur personen känner inre tillfredsställelse 
och tillit till sig själv. Självförtroende (Self-confidence) syftar på vad människan gör och är därmed 
en situationsbunden och föränderlig aspekt av självet. Självförtroende i en situation behöver 
inte betyda att samma självförtroende existerar i en annan situation, god självkänsla ger dock 
oftast bättre och stabilare självförtroende men de två begreppen skall ej förväxlas. Självsäkerhet 
(Self-assurance) är inte alltid tecken på god självkänsla. Begreppet avspeglar en sorts attityd och 
hållning som personen agerar i sociala sammanhang. Individen som visar självsäkerhet vill 
hävda sig på ett positivt sätt, vilket även tyder på stark integritet och uttrycker motsatsen till 
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undergivenhet och självförsakelse. Självsäkerhet skall dock inte kopplas ihop med god 
självkänsla eftersom en person som visar en hög självsäkerhet även kan försöka dölja sin 
osäkerhet och låga självkänsla med hjälp av en viss attityd. I denna undersökning kommer i 
huvudsak begreppen självförtroende och självkänsla att användas då dessa är de som oftast 
nämns i sammanhang där upplevelser och resultat av arbetslivsinriktad rehabilitering utreds och 
analyseras. 

En person med god självkänsla kan beskrivas som en människa som är stolt över sig själv, 
medveten om sina svagheter och kan acceptera dessa samtidigt som denne kan uppskatta sina 
styrkor och kvalitéer. Individen känner sig stolt för att hon kan ansvara för att prestera något 
som är socialt betydelsefullt eller att själv vara en socialt uppskattad person. Stolthet kan hjälpa 
oss att hålla fast vid målinriktade beteenden, att tro på oss själva och att de egna insatserna kan 
betyda något. Individer med god självkänsla karaktäriseras ofta som optimistiska och hoppfulla 
och detta kan göra att individen mer aktivt medverkar till initiativ, har fler copingstrategier och 
upplever större kontroll. Dessa personer upplever ofta att det finns olika vägar att nå mål och 
att om en väg inte fungerar finns det troligtvis en annan som gör det (Franken, 2002).

Franken (2002) refererar till F.E Osborne (1996) som menar att individen för att stärka sin 
självkänsla måste finna sin egen kärna av styrkor som ger en känsla av stolthet och en känsla av 
att lyckas prestera något. En behärskande orientering behöver utvecklas så att individen t ex 
upplever att denne kan hantera sitt liv och för att öka sin självkänsla måste den existerande 
självbilden ändras så att personen får en uppfattning av att denne innehar de resurser som gör 
det möjligt att få ut det han/hon vill av livet. Det samhället och individens närmaste omgivning 
betraktar som viktigt är ofta också det individen ser som viktigt i sitt liv (Franken, 2002). 

Tror individen på sig själv och att han/hon själv kan påverka en situation har individen en 
intern locus of control men om individen har större tillit till utomstående krafter har individen 
en extern locus of control (Theorell, 2003). Var individen har sitt locus of control påverkar i 
hög grad individens rehabiliteringsprocess. En individ som har en extern locus of control 
behöver motivation av yttre faktorer för att nå en intern locus of control (Theorell, 2003). 
Millets (2002) studie visar att personer med intern locus of control har gjort snabbare framsteg i 
rehabiliteringsprocessen än de med extern locus of control. Personer med en högre intern locus 
of control tillfrisknade fortare än andra. Locus of control är därför en viktig faktor ur flera 
avseenden när det gäller rehabilitering vid arbetsåtergång och den påverkar både individens 
motivation, resursmobilisering, inlärning och anpassning till arbetet.

Coping
Coping beskrivs som en individs kognitiva och beteendemässiga försök att hantera de inre 
och/eller yttre krav som bedöms vara påfrestande eller oöverstigliga i förhållande till de resurser 
som individen har. Dessa försök att hantera omgivningen förändras ständigt då individen 
värderar och omvärderar det som pågår omkring henne (Lazarus & Folkman, 1984). 

Det har visat sig att olika stategier ofta används i kombination med varandra och att olika 
situationer kräver olika copingstrategier (Rydén & Stenström, 2000). Lazarus och Folkman 
(1984) har identifierat två typer av copingstrategier. De probleminriktade strategierna är konkreta 
och målinriktade och går ut på att samla information, fatta beslut, planera och lösa konflikter 
för att kunna lösa och hantera problem som hindrar individen eller orsakar stress. Dessa 
strategier används då individen tror sig kunna bemästra eller förändra problemet. De emotionellt 
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inriktade strategierna innebär istället att en individ fokuserar på att klara av de känslomässiga och 
fysiologiska reaktioner som uppstår vid händelsen. Detta kan göras genom att tankemönster 
förändras så att individen t ex lär sig att ha en positiv inställning och att ha realistiska 
förväntningar i uppkomna situationer, s.k. kognitiv rekonstruering. Även sökande av socialt 
stöd och olika sätt att fly eller undvika situationer är kopplade till de emotionellt inriktade 
strategierna (Lazarus & Folkman, 1984). Carver m fl (1989) har senare vidareutvecklat 
indelningen av copingstrategier till att omfatta tre områden; problemfokuserad coping, emotionellt 
fokuserad coping och emotionellt undvikandestrategier som syftar till att tillfälligt minska det hot 
individen upplever. 

De problemfokuserade strategierna beskrivs av Carver, Scheier, & Weintraub (1989) innehålla 
fem olika copingbeteenden:

 Aktiv coping - individen tar egna initiativ för att försöka förflytta eller kringå problemet 
eller för att på något sätt mildra konsekvenserna av problemet

 Planering av handlingsstrategier och funderingar kring åtgärder
 Medvetet åsidosättande av konkurrerande aktiviteter - individen väljer bort andra aktiviteter 

för att koncentrera sig på problemet
 Avvaktande coping - individen avvaktar lämpligt tillfälle att agera/handla
 Individen söker socialt stöd av instrumentella skäl, t ex konkreta former av stöd, hjälp och 

information.

Med emotionellt fokuserad coping avser Carver m fl (1989) strategier som avser att mildra eller 
klara av den mentala påfrestning som en situation innebär. Även denna kategori innehåller fem 
olika copingbeteenden:

 Sökande av socialt stöd av emotionella skäl, t ex för att få moraliskt stöd, sympati eller 
förståelse

 Positiva omtolkningar - individen försöker t ex se det positiva i situationen eller lära sig 
något av erfarenheten

 Acceptans av problemet 
 Förnekande av problemet
 Sökande av stöd inom en religion

Genom att istället använda sig av emotionellt undvikande copingstrategier undviker individen 
problemet eller minskar det upplevda hotet för stunden. Dessa copingbeteenden har en nära 
koppling till de emotionellt inriktade strategierna. Carver m fl (1989) säger dock att emotionellt 
undvikande copingstrategier inte kan ses som konstruktiva då de inte hjälper individen att lösa 
problemet eller må bättre på längre sikt. Carver m fl (1989) nämner bland dessa 
copingbeteenden att individen; 

 Ger utlopp för känslor (gråt, ilska o s v)
 Tar beteendemässigt avstånd från problemet genom att ge upp försöken att nå sina mål 

och sluta anstränga sig 
 Tar mentalt avstånd genom att fly från problemen genom sömn, arbete, dagdrömmande 

etc. 
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Socialt stöd
Inom forskningen finns stor enighet när det gäller det sociala stödets betydelse för både psykisk 
och fysisk hälsa och hur svåra situationer hanteras. Vad socialt stöd innebär finns däremot olika 
definitioner av. Rydén & Stenström (2000) redogör för två olika sätt att se på det sociala stödet. 
Ena synsättet definierar socialt stöd som de personliga kontakter med vars hjälp en individ 
upprätthåller sin sociala identitet och får emotionellt stöd, materiellt stöd, tjänster, information 
och nya sociala kontakter. Detta kan sägas beskriva stödets kvantitativa egenskaper och 
sammanfattas som en individs sociala nätverk. Vid det andra synsättet beskrivs det sociala stödet 
utifrån kvalitativa egenskaper, individens upplevda sociala stöd. Detta är t ex sådant som gör att 
individen känner att någon bryr sig om och tycker om henne, att hon känner sig uppskattad 
och känner att hon är del av en grupp med andra individer som har ömsesidiga åtaganden och 
förpliktelser. 

Båda typerna av socialt stöd har betydelse för, och påverkar, individernas hälsa på ett positivt 
sätt. Det har dock visats att mer kvalitativa typer av socialt stöd, t ex stödet från den egna 
familjen samt olika typer av emotionellt stöd har störst betydelse (Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-
Glaser, 1996). Rydén och Stenström refererar bl a till House (1981) och Cohen (1988) som 
menar att socialt stöd i mer kvantitativa former, t ex goda råd, information och uppmuntran 
kan ha positiv påverkan på hälsofrämjande beteenden som t ex kostvanor och fysisk aktivitet.

Det finns också samband mellan det sociala stödet och god självkänsla samt övrigt 
välbefinnande, vilket i sin tur påverkar hur en individ kan lösa olika situationer. En person med 
mindre god självkänsla uppträder i regel mer passivt och mindre effektivt än en person med hög 
självkänsla. I en psykologisk bemärkelse kan socialt stöd även ge en ökad känsla av kontroll och 
bättre möjligheter att hantera de känslomässiga konsekvenserna av sådant som inträffar. 
Möjligheten att få ventilera problem och ge uttryck för tankar och känslor har också visat sig 
vara av vikt för det psykiska välbefinnandet (Rydén & Stenström, 2000).

Arbetsledarna har enligt Ekberg (2000) en viktig funktion i rehabiliteringsarbetet genom sin 
möjlighet till socialt och emotionellt stöd och genom att visa hur de förhåller sig till dem som 
blir sjukskrivna. Att arbetsledare ser och behåller ansvaret för sin personal samt samverkar med 
andra inblandade i rehabiliteringen ses som viktigt. Arbetsledarna är även viktiga när det gäller 
att skapa en kultur där medarbetarna upplever sig som en resurs. De sjukskrivna måste känna 
att ledningen vill att de kommer tillbaka till arbetsplatsen. 

Delaktighet
Ekberg (2000) menar att begreppet delaktighet tillsammans med ord som engagemang, 
inflytande och tillhörighet allt oftare förts fram som viktiga för en bra rehabilitering. En 
förändringsprocess där andra personer är berörda ställer också krav på att dessa personer är 
aktivt involverade och samtidigt delaktiga. Att sträva efter delaktighet i rehabilitering är en 
viktig faktor för individen. I denna delaktighet ingår att individen är med och formulerar samt 
har möjlighet att påverka de beslut som fattas (Ekberg 2000).

Åtgärdens mål och resultat
Gerner (2005) har redovisat orsaker till mindre bra rehabiliteringsresultat i Sverige. En 
anledning tros vara att det finns brister när det gäller överensstämmelsen mellan 
rehabiliteringsaktörernas mål och individens mål med rehabiliteringen. Hon menar vidare att 
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den subjektiva aspekten är viktig av flera orsaker men inte minst för att förstå eventuell 
problematik och hinder i rehabiliteringsprocessen. Med gemensamma mål ökar även 
möjligheterna att individen upplever sig lyckas med sina mål vilket i sin tur kan ge 
livstillfredställelse för den berörda individen.

Samband mellan rehabilitering och arbete 
Enligt Ekberg (2000) har rehabilitering med endast ett individinriktat perspektiv låg effektivitet. 
Om rehabiliteringsprocessen bygger på förändringar hos individen eller arbetsplatsen och dessa 
förändringar sker oberoende av varandra finns risk att dessa förändringar rent av motverkar 
varandra istället för att samverka. Arbetssituationen kan rent av orsaka ohälsa eller göra så att 
individen bibehåller sin sjukroll i de fall då kommunikation, stöd och information mellan 
individ och arbetsplats brister. Om däremot förändringsprocesserna sker parallellt och 
interaktivt finns möjligheter till en successiv och samtidig utveckling av strategier och mål för 
förändring som kan ge ett lyckat rehabiliteringsresultat (Ekberg 2000).

Metod 

Intervjupersoner
Totalt deltog åtta individer i undersökningen. Samtliga var kvinnor i åldrarna 24-55 år, 
anställda inom samma förvaltning inom Luleå kommun. Orsakerna till deltagarnas 
sjukskrivningar var både psykiska och fysiska, t ex utmattningsdepression, fibromyalgi, 
ryggproblem och värk i nacke och axlar. Hälften av individerna hade blivit erbjudna den 
aktuella åtgärden efter mindre än sex månaders sjukskrivning. De övriga fyra hade 1,5-5 års 
sjukskrivning bakom sig innan de började på ”Arena för hälsa”. Fem av de åtta individerna
hade deltagit i andra rehabiliteringsåtgärder med avseende på de diagnoser som konstaterats av 
sjukvården. Två av individerna hade tidigare erbjudits och deltagit i arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsinsatser där arbetsgivaren varit delaktig. Hälften av individerna tillhörde en grupp 
som vid intervjuernas genomförande var aktiva på ”Arena för hälsa”. De övriga fyra hade 
avslutat sin rehabiliteringsperiod för 2-3 månader sedan. Inget bortfall erhölls.

Material 
Denna undersökning handlar om att förstå människors upplevelser av att delta i 
rehabiliteringsåtgärden Ormberget – en ”Arena för hälsa” och på vilket sätt detta deltagande 
påverkat dem på olika sätt. Detta har gjort att en kvalitativ undersökning bedömts som lämplig. 
Enligt Kvale (1997) är intervjuer som forskningsinstrument särskilt lämpligt då människor ska 
beskriva upplevelser, självuppfattning och klargöra sitt eget perspektiv på sin livsvärld. Vidare 
definierar Kvale (1997) den kvalitativa forskningsintervjun som en intervju vars syfte är att 
beskriva den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. Vid 
kvalitativa intervjuer menar Trost (2005) att den intervjuade i möjligaste mån ska styra 
ordningsföljden i samtalet i stället för att ha ett frågeformulär där färdigt formulerade frågor 
ställs i en given ordning. Däremot ska en lista med frågeområden finnas som stöd för intervjun.

Data samlades in genom enskilda intervjuer med utvalda personer. Som stöd vid intervjuerna 
användes en guide med frågeområden (Bilaga 1). Denna guide grundar sig på tidigare forskning 
(Ekberg, 2000; Gerner, 2005) om faktorer som har betydelse för individers upplevelser och 
resultat av arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidssjukskrivna samt insamlad information 
om den aktuella åtgärdens innehåll och utformning. Denna information grundade sig på samtal 
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med projektledaren för det aktuella rehabiliteringsprojektet, kommunens rehabiliteringscoach 
samt anställda på Ormberget – en ”Arena för hälsa”. Frågor ställdes så att deltagarna till en 
början gavs möjlighet att formulera sig i egna ord för att sedan få följdfrågor för att öka djupet 
och innehållet i intervjuerna. 

Procedur
I denna undersökning har urvalet gjorts bland personer som är anställda inom Luleå kommuns 
socialförvaltning och som är eller har varit långtidssjukskrivna och deltagit i 
rehabiliteringsåtgärden Ormberget – en ”Arena för hälsa”. Urvalet gjordes slumpmässigt ur en 
lista med namn på individer som uppfyllde ovanstående kriterier. De individer som fanns med 
på listan innan det slutliga urvalet gjordes hade vid kontakt med Luleå kommuns 
rehabiliteringscoach Birgitta Nyström fått information om studien och godkänt att deras 
kontaktuppgifter lämnades ut. 

Intervjuerna genomfördes 23 april t o m 4 maj 2007. Deltagarna i undersökningen hade 
möjlighet att välja om de ville genomföra intervjuerna i ett avskilt rum i kommunens lokaler 
eller om de ville bli intervjuade i det egna hemmet. Hälften av intervjuerna genomfördes i 
deltagarnas hemmiljö. Intervjuerna kunde genomföras ostört. Varje intervju varade 50-60 
minuter. Vid samtliga intervjuer gjordes ljudupptagning. Intervjuerna transkriberades samma 
dag i sin helhet. 

Databehandling
Enligt Miles och Huberman (1994) måste ett insamlat material bearbetas för att sedan kunna 
tolkas och analyseras. Tolkningen sker ofta i flera olika steg. För att skapa ordning i ett stort 
datamaterial måste data organiseras och struktureras. Denna modell benämns enligt Miles och 
Huberman (1994) som kodning och används ofta vid etnografiska studier. Metoden går ut på 
att information som framkommer i stycken, ord och fraser sorteras in i olika kategorier. I denna 
undersökning har sortering i kategorier legat till grund för resultatredovisningen samt analys av 
resultaten. Sorteringen påbörjades då intervjuerna transkriberats och nyckelord om innehållet 
noterades i marginalen. Nyckelorden utmynnade i kategorier som infördes i en matris. De 
uppgifter som bedömdes ha relevant innehåll för studiens syfte sorterades in i matrisen för att 
göra innehållet i intervjuerna lättare att överblicka. Uppgifter som ansågs sakna relevans för 
undersökningen och den fortsatta analysen sorterades bort. Matrisen var indelad i sju olika 
kategorier; självförtroende/självkänsla, coping, stöd och kompetens, delaktighet, åtgärdens mål 
och resultat samt samband mellan rehabilitering och arbete. Utifrån matriserna kunde sedan 
mönster och betydelsefullt innehåll sammanföras, sorteras och växelvis jämföras med teorier. 

Avgränsning
Denna undersökning omfattar personer som är eller har varit med i aktiviteterna på Ormberget 
– en ”Arena för hälsa”. I undersökningen har ingen hänsyn tagits till yrkestillhörighet, ålder 
eller sjukskrivningsorsak. Undersökningen har syftat till att studera individernas upplevelse av 
den specifika rehabiliteringsåtgärden Ormberget – en ”Arena för hälsa”. Studien grundar sig på 
intervjuer av ett fåtal individer och syftet har inte varit att generalisera eller att utifrån resultaten
dra allmänna slutsatser. Resultaten kommer dock att kopplas till tidigare utredningar (Ekberg, 
2000; Gerner, 2005) som rör faktorer för framgångsrik rehabilitering.
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Resultat och analys

Resultat

Individernas uppfattning om sig själva

Hälften av de intervjuade ansåg att deras självförtroende försämrats under den tid de hade varit 
sjukskrivna och att tiden på Ormberget - en ”Arena för hälsa” hade en positiv inverkan då det 
gällde att återfå och förbättra självförtroendet. Här nämnde de bland annat att de hade 
förbättrat sin förmåga att tala inför en grupp människor, att de upplevde att de var 
betydelsefulla i en högre grad än tidigare och att de kände sig mer ”nyttiga” då de hade utfört 
fysiska aktiviteter. Även känslan av att det fanns fler i samma situation beskrevs ha haft positiv
inverkan på den egna självkänslan och självförtroendet.

Knappt hälften av de intervjuade sade sig inte själva kunna påverka sin arbetsförmåga. Mer än 
hälften uttryckte att de inte hade för avsikt att återgå till det arbete eller den arbetsplats där de 
var placerade då de påbörjade sin sjukskrivning. Flera ansåg att struktur och känslan av att ”vara 
tvungen” behövdes för att de skulle komma igång med fysisk träning.

Större delen av dem som intervjuades uttryckte att de kände sig bättre men att det fanns många 
saker de behövde träna på och bearbeta på olika sätt för att var helt återställda och må bra i 
längden. Bland dem som intervjuades fanns de som genomgått arbetsförmågeutredningar och 
där Kommunhälsan hade kommit fram till att de saknade arbetsförmåga. Dessa individer 
väntade vid intervjutillfället på handläggning och beslut från försäkringskassa/arbetsgivare. Det 
fanns även personer som återgått i jobb på hel- eller deltid. 

Coping och socialt stöd

De fyra som vid intervjutillfället fortfarande var aktiva på Ormberget - en ”Arena för hälsa” 
hade upplevt det som jobbigt att börja med detta. Den tid de tillbringat hemma under sin 
sjukskrivning varierade från tre månader upp till fem år. Orsaken till att det hade upplevts som 
påfrestande uppgavs i samtliga fall vara mötet med andra människor. Flera beskrev en ovana att 
vistas på platser med många människor. Många sade att de under sin sjukskrivningstid hade 
undvikit platser med många människor och beskrev även en osäkerhet att prata med, och inför,
personer de inte kände:

”Jag ångrade mig flera gånger att jag anmält mig. Jag har mest legat inne och 
har till och med undvikit att åka och handla på affärer med mycket folk.”

”Jag har haft sociala fobier sedan jag blev sjukskriven…”

”I början hade jag ångest i flera dagar innan jag skulle dit… sedan sov jag tre, 
fyra timmar efteråt… nu vill jag dit och är där måndag till fredag. De hjälper 
och stöttar mig så mycket . Det stärker mig att vara där och träffa alla.”

”Första gången hade vi berättat om oss själva i gruppen. När jag kom hem 
ångrade jag att jag hade berättat om mig själv. Jag rannsakade mig själv och 
mådde riktigt dåligt... Man var inte van att prata inför andra längre. Alla dom
där bitarna som är naturliga har försvunnit när man varit sjukskriven.”
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Vid intervjutillfället trivdes dock de fyra intervjuade som var aktiva på Ormberget - en ”Arena 
för hälsa”. Av dem som sade sig ha upplevt deltagandet som mest påfrestande hade hjälp och 
stöd från chef, rehabiliteringscoach och personal på Ormberget bidragit till att de hade kunnat 
komma igenom svårigheterna så att det började kännas bättre. Att inte gå dit för att prestera 
och visa sig duktig för andra utan för sin egen skull och insikten av att de mådde bra av att 
träffa andra att prata med och att bli sedd och uppmuntrad var de intervjuades egna 
förklaringar till hur svårigheterna med tiden upplevdes som lättare att hantera. En annan insikt 
som några intervjuade beskrev var att saker måste få ta tid och att de själva inte kunde 
bestämma och styra över allt i förväg.

Några sade att det ibland var dagar då de mådde dåligt och undvek att åka till Ormberget. Två 
av de intervjuade kunde ibland tycka att det kändes bättre att åka dit då de ringt och pratat med 
personalen för att säga att de inte skulle komma. Det hände då att de ångrade sig och åkte dit 
ändå:

”Jag har fortfarande dåliga dagar när jag ligger kvar i sängen. När det känns 
jobbigt att åka till Ormberget är det bra att man måste ringa dit. Ibland blir det 
att jag åker dit fast jag inte hade tänkt det efter att jag pratat med dem.”

”Förra veckan hade jag en dålig dag. Jag låg kvar i sängen när jag ringde till 
Ormberget och sa att jag inte kommer, att jag har fullt upp med mig själv. 
Sedan låg jag kvar en stund men då tänkte jag att nej, nu kliver jag upp och 
åker i alla fall. Jag kom för sent för den aktivitet jag skulle på med kom dit och 
drack kaffe, pratade och grät en skvätt. När jag for hem kändes det bättre.” 

Flera uppgav att de i första hand valde aktiviteter som kändes bra för att de klarade av dem eller 
tyckte att de var roliga. De som hade vistats längre tid på Ormberget - en ”Arena för hälsa” 
beskrev att de med tiden provade på fler aktiviteter:

”Jag gick på målbildsträning men mår inte bra av att prata i grupp... har svårt 
att klara av personliga samtal med människor jag inte känner. Nu väljer jag 
fysiska aktiviteter tills jag känner att jag mår lite bättre.”

”Från början valde jag sånt där man slapp röra sig fysiskt. Nu har jag nog 
provat på allt…”

”Jag kunde välja aktiviteter på mina villkor, efter vad jag klarade av…” 

”Jag valde saker som kunde ge mig ett psykiskt välbefinnande mer än fysiskt. 
Avslappning, massage, föreläsningar om mental träning och Qigong kunde ge 
mig det.”  

Hälften av de intervjuade sade sig ha blivit medvetna om att de kunde styra mycket med 
tankens kraft. De gav exempel som att tänka positivt, medvetet påverka tankar och känslor för 
att undvika stress, ta emot andra människors råd och stöd och att försöka släppa det som gick
dåligt och se framåt:
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”Jag har tränat mig på att påverka mina känslor och tankar, att medvetet 
kunna stänga av stress. Jag har tränat avslappningsteknik på Ormberget. Det 
hjälper mig och jag får mer energi.”

”Jag har lärt mig på Ormberget att jag kan styra mycket med min tankekraft. 
Med avslappning, att tänka positivt och inte gräva ner sig kan man påverka 
hur dagen blir.” 

”Jag har fått lära mig att släppa det som går dåligt och tänka framåt. Det lärde 
jag mig snabbt här.”

Arbetsgivarens stöd och kompetens
Av de intervjuade upplevde hälften att de saknade stöd av sin närmaste chef. De uttryckte detta 
i huvudsak genom upplevelsen av oregelbunden kontakt och brist på visat intresse för hur de 
mådde och hur rehabiliteringen gick. Dessa ansåg även att chefen saknade kunskap om den 
aktuella rehabiliteringsåtgärden på Ormberget - en ”Arena för hälsa”.  En av dem som upplevde 
bristande stöd av sin chef hade på senare tid, efter Försäkringskassans påtryckningar, börjat
med regelbundna möten med chefen och upplevde detta som positivt. 

Av dem som upplevde stöd från sin närmaste chef hade tre av fyra regelbundna möten med en 
till två månaders mellanrum. Flera upplevde också att arbetsgivaren och Försäkringskassan hade
en god kommunikation gällande verksamheten på Ormberget. Samarbete, dialog och 
medvetenhet var ord som användes i dessa beskrivningar. De sade sig uppleva en trygghet då de 
inte behövde argumentera och försöka övertyga Försäkringskassans handläggare om meningen
med åtgärden och utbetalning av ersättning för deltagandet i denna verksamhet.

Personalens stöd och kompetens
Samtliga redovisade en upplevelse av att den personal som var anställd för att driva 
verksamheten på Ormberget - en ”Arena för hälsa” besitter lämplig och tillräcklig kompetens 
för att både leda aktiviteter och att bemöta människor på ett bra sätt. Samtliga upplevde sig 
känna ett stort förtroende för, och stöd av, personalen på Ormberget. Beskrivningar av dem 
som stöttande, ödmjuka och stärkande återkommer i flera av intervjuerna. Merparten av de 
intervjuade upplevde även att de anställda var goda lyssnare. De uppgav även att personalen 
fungerade som en utomstående samtalspartner som utan att döma eller värdera var ett
bollplank att diskutera och bolla idéer och problem med:

”… personalen är så empatisk. Inte frågvisa utan medmänniskor som bryr sig 
och peppar…” 

”… kan verkligen läsa av personer på rätt sätt… ser om det är något som inte är 
bra… lyhörda… brinner för det dom gör”

”Bara att träffa de som jobbar här gjorde mig glad…” 

”… en samtalspartner som är utomstående… ingen jag känner och ingen i min 
närhet. Det var de som var så bra. De stöttar utan att döma och värdera det jag 
säger och gör…”
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Andra deltagares påverkan
Alla sade sig uppleva det som positivt att ha fått träffa andra sjukskrivna på Ormberget - en 
”Arena för hälsa”. Känslan av att inte längre känna sig ensam om att vara sjuk eller att må dåligt 
var enligt individerna den viktigaste känslan. Flera sade sig ha upplevt gemenskap och en positiv 
stämning och öppenhet med övriga deltagare, framför allt under introduktionsveckorna då de 
träffade samma personer varje gång de var där.

Hälften av dem som intervjuades ansåg också att den information i form av tips och råd som 
andra deltagare kunde ge om själva rehabiliteringsprocessen var ett stöd för dem. Det kunde 
handla om vilka andra rehabiliteringsåtgärder som kan finnas inom kommunen eller hur de 
kunde söka sig till nya yrken om omplacering skulle bli aktuell:

”Det var bra att träffa andra i samma situation. Både för att känna att man 
inte är ensam om att vara sjuk och för att få tips om hur man kan tänka och 
hur man kan gå vidare i sin rehabilitering…” 

Åtgärdens struktur och samband med arbetet

Information
Den första informationen och erbjudandet om åtgärden gavs enligt de intervjuade i hälften av 
fallen av den närmaste chefen. Övriga uppgav att de erhöll denna information av antingen 
Kommunhälsan, facket eller av annan arbetsgivarrepresentant vid möten där även den närmaste 
chefen deltog. Informationen från chefen sades av många ha varit bristfällig och de tror att 
orsaken till detta var att cheferna saknade kunskap om åtgärden. Samtliga ansåg dock att den 
information som de fick när de började på Ormberget - en ”Arena för hälsa” var bra och 
tillräcklig.

Aktiviteternas innehåll
Större delen av de intervjuade tyckte att utbudet av aktiviteter var bra, varierande och väl 
utformade för att passa olika deltagare med skiftande förmågor. Vissa aktiviteter innehöll olika 
steg/svårighetsgrader där tid och grupp kunde väljas beroende på vana och förmåga. Nästan alla 
sade sig även ha möjlighet att kunna påverka aktiviteterna genom att komma med egna 
önskemål och idéer gällande innehåll och omfattning. 

Åtgärdens mål och resultat
Ingen av de intervjuade kunde återge konkret utformade mål för rehabiliteringsåtgärden 
Ormberget - en ”Arena för hälsa”. De målformuleringar som fanns var till största delen
individernas egna mål och dessa var i huvudsak utformade som mål som individen skulle sträva 
mot. Att ”komma ut lite”, ”träffa folk”, ”träna på att passa tider”, ”bli starkare” och ”må bättre” 
är exempel på dessa mål.

Samtliga upplevde att deras deltagande i Ormberget - en ”Arena för hälsa” hade påverkat deras 
liv positivt ur olika aspekter. Mer än hälften sade sig vara mer fysiskt aktiva nu än innan de 
påbörjade åtgärden. Flera hade helt slutat med fysiskt träning i samband med att deras hälsa
hade försämrats innan, och i samband med, sjukskrivningen. Många uppgav att de fått en ökad 
självkännedom och insikter om orsaker till varför de mådde dåligt och hur de kunde hantera 
detta. Att inte bara aktivera sig fysiskt utan även socialt var enligt många individer en viktig del 
av åtgärden. Några nämnde att det var en bra start för att se lite av vad de klarade av både när 
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det gällde fysisk aktivitet och möten med människor och en uppfattning om hur lång tid per 
dag/vecka de orkade vara aktiva. 

Ingen av de åtta intervjuade ansåg att det fanns ett direkt samband mellan deras arbete och den 
verksamhet som bedrivs på Ormberget - en ”Arena för hälsa”.  Två av dem uttryckte att det var 
positivt att vara inne i en rehabiliteringsåtgärd och att de kände att det hände något i deras 
rehabilitering och att kommunen försökte göra något åt deras situation. Hälften uttryckte dock 
att verksamheten på ”Arena för hälsa” kunde utrusta dem med verktyg som kunde hjälpa dem 
att klara arbetet. Bland dessa verktyg nämndes fysisk styrka och att de lärt sig mera om sig själva 
och hur de ska hantera stress och svårigheter:

”Vad skulle det vara för koppling till jobbet? Det är ju så skilda saker…”

”Jag känner inte att det finns en koppling till det jobb jag har. Det kändes mer 
som en grej speciellt för mig, för att jag skulle må bättre och kunna komma 
tillbaka…”

”Jag vet inte om det har någon koppling till jobbet. Skönt att det inte liknar 
jobbet för mycket… försöker att inte tänka på jobbet så mycket när jag är på 
Ormberget…”

”Arena för hälsa har inget med jobbet att göra, det är en grej för sig.”

Samtliga var mycket positiva till TBAKS-projektet i allmänhet och åtgärden Ormberget - en 
”Arena för hälsa” i synnerhet och hoppades att kommunen skulle fortsätta med detta 
erbjudande för sina sjukskrivna. Alla ansåg att åtgärden hade en positiv inverkan på deras 
livskvalité, framför allt när det gällde den sociala samvaron med andra människor som ledde till 
mindre negativa tankar om den egna personen, och till något att berätta för familj och bekanta 
om det de gjort. 

Analys

Individernas uppfattning om sig själva

Intervjuresultaten ger indikationer på att deltagande i rehabiliteringsåtgärden Ormberget – en 
”Arena för hälsa” gjorde att individerna blev bättre på att prata inför en grupp människor och 
att de upplevde sig som mer betydelsefulla när de kom till Ormberget. De intervjuade sade att 
kontakten med andra deltagare hade påverkat deras självkänsla och självförtroende positivt. 
Något annat som hade stor betydelse var personalens bemötande av deltagarna; att de 
uppmärksammade dem när de kom dit, uppmärksammade dem på framsteg de gjorde och 
förmådde dem att delta i nya aktiviteter som deltagarna då såg att de faktiskt klarade av. 
Känslan av grupptillhörighet påverkar enligt Franken (2002) självkänslan positivt genom att 
individer känner sig stolta då de upplever att de lyckas prestera något som dessutom 
omgivningen, i detta fall andra deltagare och personal, anser som viktigt. Att de i lugn och ro 
fick prova på det utbud av aktiviteter som sedan fanns att välja på medverkade troligtvis till att 
deltagarna kände trygghet då de sedan själva skulle välja aktiviteter. Enligt Johnsson (2003) har 
en individs upplevelse av inre tillfredställelse och tillit till sig själv påverkan på självkänslan och 
Franken (2002) menar vidare att en bättre självkänsla kan göra att individen tar mer initiativ, 
blir mer målmedveten och att denne dessutom kan se olika vägar att nå ett uppsatt mål. Vissa 
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individer sade sig ha fått bristfällig information av sin närmaste chef, om åtgärdens innehåll och 
genomförande, innan deltagandet i åtgärden påbörjades. Detta kan enligt Ekberg (2000) göra 
att individen upplever bristande kontroll över situationen. 

När individerna beskrev upplevelsen av att själva kunna påverka sin arbetsförmåga och själva 
ansvara för att fylla sin sjukskrivningstid med meningsfullt och hälsosamt innehåll, sade de 
intervjuade att de från början behövde motivation från yttre faktorer, vilket tyder på en extern 
locus of control (Theorell, 2003). Några sade sig dock efter en tid ha blivit mer företagsamma 
när det gällde både att röra på sig och att aktivera sig på andra sätt, uträtta ärenden etc. Millet
(2002) har visat att personer med intern locus of control ofta lyckas bättre i 
rehabiliteringssammanhang. En intern locus of control har, enligt Millet (2002), visat sig vara av 
betydelse för lyckad rehabilitering och arbetsåtergång för att det påverkar individens motivation 
och hennes förmåga att anpassa sig till arbete.  

Att vistas i en omgivning där hälsa, fysisk aktivitet och personalens inställning är att alla kan 
delta på sitt sätt borde enligt Franken (2002) kunna påverka individerna till att uppleva dessa 
inslag som viktiga i sina liv, vilket i sin tur borde ha positiva effekter på hälsa och 
välbefinnande. När det gäller de intervjuades egen uppfattning av sitt hälsotillstånd kan dock 
vissa individer ha påverkats av resultat som framkommit vid externa arbetsförmågeutredningar 
om vad de klarar av. 

Coping och socialt stöd

De intervjuade beskrev det sociala stödet från andra deltagare och personal på ”Arena för hälsa” 
som avgörande för att de efter en tid började trivas på Ormberget. De sade sig också åka dit 
trots att de upplevde det som jobbigt vissa dagar. Det sociala stöd som beskrevs, var i huvudsak 
stöd av emotionell karaktär, t ex moraliskt stöd, uppmuntran och förståelse (Carver m fl, 1989). 
Tillsammans med andra deltagare och personal fanns även möjlighet att ventilera tankar och 
känslor och möjlighet till ett informationsutbyte som kunde hjälpa dem att komma vidare och 
se nya möjligheter i sin rehabilitering. Informationsutbytet med andra deltagare och personal 
skulle möjligen kunna vara en problemfokuserad copingstrategi där individen söker socialt stöd 
av instrumentella skäl (Carver m fl, 1989). Det är dock svårt att utifrån intervjuernas innehåll 
avgöra om informationsutbytet var något individerna gjorde på eget initiativ, och om det därför 
kan ses som en problemfokuserad copingstrategi. 

Stöd från andra människor kan påverka individen så att denne känner sig viktig och 
betydelsefull (Rydén & Stenström, 2000) och det emotionella stödet har dessutom visat sig ha 
positiv påverkan på individens hälsa (Uchino m fl, 1996). Genom kontakten med de andra 
deltagarna på ”Arena för hälsa” kunde de intervjuade förändra sina tankemönster och 
omdefiniera sin egen situation som sjukskriven genom att de jämförde sig med andra (Lazarus 
& Folkman, 1984). De beskrev vidare emotionellt fokuserade strategier som gick ut på att göra 
positiva omtolkningar vilket enligt Carver m fl (1989) kunde medföra att de såg det positiva i 
sin egen situation. Förutom att de med hjälp av socialt stöd kunnat utveckla copingstrategier, 
har detta troligtvis också haft betydelse för deras psykiska välbefinnande i allmänhet, en bättre 
självkänsla samt mindre stress. En ökad självkänsla kan göra individer mer aktiva både i 
allmänhet och när det gäller fysisk aktivitet (Rydén & Stenström 2000).

Några intervjuades beskrivning av att de ibland undvek att åka till Ormberget då de inte mådde 
bra och kände att de inte orkade tyder på emotionellt undvikande strategier och i vissa fall 
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genom såväl mentalt som beteendemässigt avståndstagande från problemet (Carver m fl, 1989). 
En av de intervjuade beskrev hur hon gav utlopp för gråt för att hantera situationen, vilket av 
Carver m fl (1989) beskrivs som en undvikande copingstrategi. Hon valde då att söka socialt 
stöd genom att ringa och prata med personalen på ”Arena för hälsa”, vilket kan sägas vara en 
mer konstruktiv strategi eftersom detta tydligen kunde få henne att konfrontera sådant hon 
upplevde som jobbigt genom att efter samtalet välja att åka till Ormberget. 

Även då de intervjuade berättade om hur de tänkte när de valde bland de olika aktiviteterna på 
”Arena för hälsa”, kan copingstrategier som går ut på att undvika det som känns svårt och 
jobbigt urskiljas. De beskrev hur de försökte hitta aktiviteter som de upplevde att de mådde bra 
av eller klarade av, vilket kan härledas till emotionellt inriktade copingstrategier som både går ut 
på att ha realistiska förväntningar (Lazarus & Folkman, 1984) och att acceptera sin situation 
(Carver m fl, 1989). Att de fick lära sig olika metoder, t ex avslappningsteknik, för att inte 
reagera så starkt i en stressad situation är en strategi som delvis kan sägas vara 
problemfokuserad genom att individen aktivt försöker hitta en metod för att mildra 
konsekvenserna av ett problem. Samtidigt gick metoderna ofta ut på att hantera de känslor och 
den mentala påfrestning som problemet innebär, vilket enligt Carver m fl (1989) är en 
emotionellt inriktad copingstrategi. Detta exempel liksom många andra visar på att människor 
använder olika copingstrategier i kombination med varandra (Rydén & Stenström 2000).
Genom att utveckla copingstrategier för att kunna hantera krav och påfrestningar kan de enligt 
Ekberg (2000) i framtiden uppleva liknande saker som mindre påfrestande. 

Åtgärdens struktur och samband med arbetet

Stödet från arbetsgivare/chef har stor betydelse för en lyckad rehabilitering (Ekberg, 2000). 
Enligt de intervjuade och ansvariga för verksamheten på Ormberget – en ”Arena för hälsa” 
föreföll kommunikation och feedback med den rehabiliteringsansvariga chefen att i vissa fall 
avstanna under den tid som denna deltog i åtgärden. Tydligare målformuleringar och mer 
kommunikation och feedback angående framsteg kan enligt Gerner (2005) göra så att individen 
upplever sig lyckas med målen. Detta kan ge en ökad livstillfredställelse och därmed kan en mer 
positiv självbild utvecklas. Några beskrev åtgärden som en chans och möjlighet att förbättra den 
egna styrkan och att lära känna sig själva bättre. De intervjuade beskrev målen för sin 
rehabilitering som otydliga. Inte minst när det gällde kopplingen mellan åtgärd och 
arbete/arbetsförmåga. Orsaken kan antingen var att målen var otydligt formulerade eller att de
inte varit tillräckligt delaktiga vid utformningen och formuleringen av mål. Det skulle även 
kunna bero på att de inte tog till sig de överenskomna målen då dessa innebar krav och 
förväntan på prestation av individen. 

Enligt Ekberg (2000) har ett enbart individinriktat perspektiv låg effektivitet när det gäller 
rehabliliteringsresultat och att kopplingen till arbetet är viktigt för att individen inte ska få en 
förstärkt sjukroll. De intervjuade upplevde att de mådde bra och blev stärkta av att delta i 
aktiviteterna på Ormberget. Att få fler att uppleva samverkan mellan olika aktörer och att se 
samband mellan åtgärden och den egna arbetsförmåga och arbetsuppgiften skulle för 
kommunen kunna vara ett förbättringsområde.
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Diskussion

Resultatdiskussion
Syftet med denna undersökning har varit att studera individers upplevelse av deltagande i Luleå 
kommuns rehabiliteringsåtgärd Ormberget – en ”Arena för hälsa”. Frågorna som skulle 
besvaras var 

 Hur påverkar deltagandet i åtgärden individernas uppfattning om den egna förmågan?
 Hur upplever individerna åtgärdens samband med arbete och arbetsförmåga?

Resultaten visar att åtgärden har positiv påverkan på självkänsla och självförtroende. 
Upplevelsen av att lyckas, i detta fall t ex med att klara av att passa tider, genomföra aktiviteter 
och våga berätta om sig själv inför andra är viktigt när det gäller återgång i arbete. Utvecklande 
av olika copingstrategier framstår av de intervjuades berättelser som betydelsefullt. Det 
handlade till stor del om att klara av sådant som de upplevde som påfrestande och att se att de
kunde klara av saker som de inte trodde sig kunna klara, t ex prata inför okända, på allmänna
platser mm. De prövningar som de upplevde att de utsattes för vid deltagandet i åtgärden är till 
stor del sådant som personer i arbete utsätts för dagligen och därför kan vara grundläggande för 
att klara av arbetsträning och arbete. Detta förstärker bilden av att det är av stor betydelse att 
dessa förmågor bibehålls och byggs upp hos dem som ska tillbaka i arbete efter en längre tids 
sjukskrivning. Många beskrev den första tiden på Ormberget som en stor omställning jämfört 
med att tillbringa nästan all tid hemma under sin sjukskrivning. Med tanke på hur starka 
reaktioner detta hade framkallat för vissa kan deltagandet i åtgärden vara ett bra sätt att närma 
sig arbete igen då det enda krav som de har på sig när de deltar i åtgärden är att närvara. 
Känslan av oro skulle kanske kunna minskas om de innan åtgärden påbörjades fick en mer 
innehållsrik information. Deltagandet i rehabiliteringsåtgärden Ormberget – en ”Arena för 
hälsa” kan för många leda till en ökad självkännedom. Detta genom att de utsätts för att prova 
på nya saker och se vad de klarar av och hur de reagerar. Självkännedomen kan även öka genom 
deltagande i föreläsningar om hur kropp och själ fungerar och medvetandegörandet om att de 
kan påverka sin situation och sina reaktioner på sådant som sker omkring dem samt de
påfrestningar de utsätts för. 

De intervjuade hade en känsla av att de behövde ”måsten” för att ta sig för olika saker. Kanske 
skulle de ha varit hjälpta av insatser som skulle ha kunnat få dem att bli mer företagsamma. Inte 
minst kan detta handla om att utveckla förmågan att känna ansvar, bli medveten om 
möjligheterna att påverka den egna hälsan och en målmedvetenhet när det gäller att så snart 
som möjligt återgå i arbete. Delaktighet vid utformning av mål och kommunikation om resultat 
kunde synliggöra sambandet mellan arbetet, rehabiliteringsåtgärdens innehåll och de egna 
resultaten. Här har arbetsgivaren en viktig roll och det är av största vikt att de 
rehabiliteringsansvariga cheferna signalerar värdet av att personerna återgår i arbete. Individen 
behöver känna att hon är en resurs och att målet är att gå tillbaka i arbete så snart som möjligt. 
Detta skulle kunna öka möjligheterna att lyckas med rehabiliteringen. Cheferna bör även arbeta 
aktivt för att de som är sjukskrivna ska vilja komma tillbaka till arbetsplatsen. Det upplevda 
stödet från den närmaste chefen varierade och med tanke på att arbetsledarens stöd och 
samverkan med såväl individen som andra rehabiliteringsaktörer är viktig för ett lyckat resultat 
finns här sannolikt ett utvecklingsområde (Ekberg, 2000). 
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Då forskning (Ekberg, 2000; Gerner, 2005) har visat att kopplingen till arbetet är viktig för 
rehabiliteringens resultat borde arbetsgivaren i detta fall försöka hitta strategier för hur 
individerna ska kunna se ett samband mellan åtgärden Ormberget – en ”Arena för hälsa” och 
arbetet. Även om det inte finns direkta kopplingar mellan de aktiviteter som de intervjuade 
deltog i och dennes arbetsuppgifter bör det finnas tydliga mål med åtgärden som visar på en 
anknytning till det arbete som individen är sjukskriven från. Svårigheterna att berätta om 
konkreta mål skulle antingen kunna tyda på att målen är otydliga eller att de intervjuade av 
någon annan anledning inte tagit till sig målen. Att medvetet eller omedvetet förneka att det 
faktiskt finns mål kan vara ett sätt att minska kraven och därigenom pressen på sig själv.
Förnekandet av något som upplevs som hotfullt beskrivs av Carver m fl (1989) som en 
emotionellt fokuserad copingstrategi som ger individen en andningspaus från något som är 
jobbigt. Orsaken till osäkerheten med avseende på målen med rehabiliteringsåtgärden kan även 
bero på bristande kommunikation mellan de sjukskrivna och de rehabiliteringsansvariga 
cheferna. 

Enligt rehabiliteringscoachen varierade det i vilken utsträckning cheferna hade kontakt med 
sina anställda i samband med att de deltog i åtgärden Ormberget – en ”Arena för hälsa”. Om 
åtgärden sätts in snabbt kommer inte de sjukskrivna ifrån vissa rutiner som ett arbete innebär 
och för sjukskrivna som varit passiva en period kan det bli ett sätt att återfå dessa rutiner. 
Deltagandet i åtgärden kan även främja att de sjukskrivna inte faller in i ett passivt livsmönster 
och därigenom förstärker sin sjukroll. Att delta i aktiviteter som är inriktade på hälsa och 
välmående kan troligtvis hjälpa individerna att fokusera på vad de kan, och klarar av, och 
därigenom framkalla en syn på sig själva som friskare och mer kompetenta än om de bara är
hemma under sin sjukskrivning. Individens framtidstro och motivation i rehabiliteringen skulle 
nog kunna bli starkare med ett större engagemang från arbetsgivaren när det gäller tydliga mål 
och feedback så att de kan se sina framsteg under rehabiliteringstiden. Här kan samtal om mål 
och kopplingen mellan dessa mål, rehabiliteringsåtgärden och det egna arbetet vara en hjälp. 
De intervjuade hade en positiv inställning till åtgärden och tyckte att det var ett bra initiativ av 
kommunen. Detta gör att det finns ett fördelaktigt utgångsläge för att utveckla åtgärden så att 
rehabiliteringsprocessen kan underlättas och förbättras, vilket kan ge förkortade 
sjukskrivningsperioder för anställda.

Slutsatsen av denna undersökning är att rehabiliteringsåtgärden Ormberget – en ”Arena för 
hälsa” kan främja individens tro på den egna förmågan då åtgärdens innehåll och struktur 
beskrevs som meningsfull men samtidigt saknade de tydliga mål med rehabiliteringsåtgärden.
Individerna saknar till stor del åtgärdens koppling till det egna arbetet och den egna
arbetsförmågan.

Metodologisk diskussion
Reliabilitet och validitet
Hög reliabilitet innebär att det vid upprepad mätning av ett konstant objekt erhålls samma 
resultat. I en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i människors upplevelser uppstår dock 
vissa svårigheter då det gäller detta sätt att se på reliabilitet. När samma intervjufrågor ställs i två 
likartade situationer kan olika svar erhållas beroende på den intervjuades sinnesstämning 
(Svensson & Starrin, 1996). Vid en intervjusituation menar Kvale (1997) att reliabilitet kan 
diskuteras utifrån intervjusituation, intervjuteknik, utskrift och analys. Reliabilitet bör enligt 
Svensson och Starrin (1996) ses sammanflätat med validitetsbegreppet i en kvalitativ studie. 
Med validitet menas att undersökningen mäter det den avses mäta, d v s hur giltiga de erhållna 
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resultaten är, mätinstrumentets tillförlitlighet och upplägget på undersökningen i övrigt. I 
denna undersökning har reliabilitet och validitet försökt säkerställas genom att undersökningen 
har genomförts på ett planerat och systematiskt sätt. Författaren började med att fördjupa sig i 
litteratur som ansågs relevant utifrån undersökningens syfte och för att bredda sin egen 
kunskap inom området. Utifrån den teoretiska referensramen och insamlad information om 
den aktuella åtgärden har frågeområden till intervjuerna formulerats. Hälften av 
intervjupersonerna valdes ut bland individer som avslutade deltagandet i åtgärden 2-3 månader 
innan intervjuernas genomförande och den andra hälften av individerna valdes ut bland dem
som fortfarande deltog i åtgärden vid intervjuerna. Urvalet gjordes bland personer anställda 
inom en specifik förvaltning vilket begränsade antalet intervjupersoner i undersökningen. Det 
ringa antalet intervjupersoner kan ha påverkat resultaten. Intervjufrågor har medvetet ställts på 
ett sådant sätt att de inte skulle vara ledande. Frågorna ställdes i olika ordning beroende på 
deltagarnas svar och deras förmåga att berätta och beskriva sina upplevelser. Detta kan ha 
påverkat resultaten på olika sätt, men syftet har varit att få deltagarna att föra ett samtal som 
känns avslappnat och så att bredd och djup präglar resultatet. Alla intervjuer spelades in och 
transkriberades sedan i sin helhet för att minska bortfall av data. Det fanns möjlighet att i 
efterhand kontakta de intervjuade för att klargöra eventuella otydligheter. Detta behov uppstod 
dock inte. Det intervjuinnehåll som ansågs vara relevant för undersökningen sorterades sedan 
in i en matris för att sedan systematiskt analyseras och jämföras med teorier och forskning inom 
området. 

Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (1990) har konkretiserat det grundläggande individskyddskravet genom fyra 
allmänna huvudkrav på forskning:

Informationskravet
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.” (sid. 7).

Samtyckeskravet
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.” (sid. 9).

Konfidentialitetskravet
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (sid. 12).

Nyttjandekravet
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.”(sid. 14).

Deltagarna informerades enligt de forskningsetiska principerna om studiens syfte och uppgiften 
vid en eventuell medverkan. De fick även information om hur undersökningen skulle 
genomföras och hur insamlat material skulle behandlas liksom att deltagandet i 
undersökningen var frivilligt. Deltagarna informerades även om att de insamlade uppgifterna 
efter sammanställning skulle raderas och förstöras. Intervjuernas innehåll har behandlats så att 
enskilda individer inte kan urskiljas genom redovisning av sådant som lätt kan härledas till 



22

specifika personer. För att skydda de deltagandes integritet i undersökningen har det slutliga 
urvalet skett utan Luleå kommuns medverkan. Deltagarna har även informerats om att det 
insamlade materialet endast kommer att användas i vetenskapligt syfte och för denna specifika 
undersökning.

Fortsatt forskning
Under arbetets gång väcktes flera intressanta frågeställningar som skulle kunna leda till en 
bättre bedömning av åtgärden och dess påverkan och effekter på individerna och deras återgång 
i arbete. Bland annat skulle en undersökning med avseende på upplevelser och erfarenheter hos 
rehabiliteringsansvariga chefer kunna ge en mera fullständig bild. Även en sammanställning av 
ekonomiska effekter i samband med åtgärden samt studier av hur denna åtgärd påverkat 
kommunens sjukskrivningstal skulle vara intressant.
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Bilaga 1

Frågeområden vid intervju

Individens uppfattning om 
sig själv

Coping och socialt stöd
Åtgärdens struktur och 
samband med arbete

Arbetsförmåga

Andra förmågor

Ansvar i rehabiliteringen

Möjligheter att påverka 

Rehabiliteringsåtgärdens 
påverkan på individen

Insikter 

Framtidstro - förväntan

Upplevelse av stöd

Personalens kompetens och 
bemötande

Kontakt med andra 
deltagare

Förmåga att hantera svåra 
situationer

Syfte/mål med åtgärden

Arbetsgivarens mål 

Egna mål

Information

Åtgärdens/aktiviteternas 
innehåll

Kontakt med chef

Åtgärdens samband med 
arbete 

Åtgärdens samband med 
arbetsförmåga


