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Sammanfattning 
Ökande sjuktal ökar behovet av effektiv rehabilitering. För att kunna förbättra dagens 
rehabiliteringsinsatser krävs en överblick över deras innehåll och resultat. Ett antagande i denna 
studie var att om kraftskapande åtgärder återfanns i en rehabiliteringsprocess skulle detta återspeglas 
i en upplevelse av empowerment hos dem som rehabiliterats. Studiens syfte var att kartlägga några 
rehabiliteringsaktörers insatser för att se vad dessa gett för resultat i form av empowerment hos 
dem som rehabiliterats. Två aktörer studerades, Arbetsförmedlingen och Piteå Kommun. Hos 
vardera aktören intervjuades en handläggare samt fyra personer som genomgått rehabilitering hos 
aktören, totalt 10 individer. Resultatet visade att kraftskapande åtgärder återfanns i varierande grad 
i de studerade rehabiliteringsprocesserna och att inslagen i dessa i viss utsträckning bidragit till en 
upplevelse av ökad empowerment hos respondenterna. Hos Piteå kommun återfanns dessa åtgärder 
främst i kursen ”Ett steg i livet”. Hos Arbetsförmedlingens rehabiliterade fanns ett tydligt samband 
mellan upplevelsen av empowerment och arbete i någon form.  

 
Nyckelbegrepp: Rehabiliteringsprocess, kraftskapande åtgärder, självbild, motivation, coping, 
socialt stöd, KASAM, empowerment. 
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Abstract 
An increased number of persons on sick leave in society increase the need of effective vocational 
rehabilitation. There is a need of a general view of the content and results of the achievements of 
rehabilitation to improve them. 
 
In this study, there was an assumption that if power creating measures were presented in the 
process of rehabilitation, it would reflect an experience of empowerment within the individuals 
who were rehabilitated. The aim of this study was to survey some operators’ achievements in 
rehabilitation to see if the result they got was reflected in an experience of empowerment within 
the rehabilitated individuals. Two operators were studied, an Employment Office and a 
municipality. Ten respondents participated in the study. At each operation, one rehabilitation 
assistant and four individuals that had participated in a rehabilitation process were interviewed. 
 
The results indicated that power creating measures were found to a different degree within the 
rehabilitation process and that this to some extent had contributed to a sense of empowerment 
within the individuals that had participated in a rehabilitation process. At Piteå municipality power 
creating measures were mostly found in the training-course “Ett steg i livet (A step in life)”. At the 
Employment Office, there was a close relationship between the experience of empowerment and 
any kind of work situation. 
 
Keywords: Process of Rehabilitation, Power creating measures, Self esteem, Self image, 
Motivation, Coping, Social support, Sense of Coherence, Empowerment. 
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Inledning 
Behovet av rehabiliteringsåtgärder ökar i samhället som en följd av de senaste årens dramatiskt 
ökande sjuktal. Oavsett vilket perspektiv man lägger på orsakerna till långtidssjukskrivning och 
förtidspensionering är enigheten i samhället stor om att försöka minimera antalet 
långtidssjukskrivna. Man menar att om vi ska ha ett fungerande, bärkraftigt samhälle kommer alla 
som överhuvudtaget har en arbetsförmåga att behövas i produktivt arbete. Det finns stor risk att 
den arbetsföra befolkningen i Sverige snart blir för liten på grund av stora pensionsavgångar och 
höga sjuktal (Ekberg, 2000). 
 
Det finns tre olika skäl till samhällets offensiva satsningar på rehabilitering de senaste åren. Skälen 
är humanitära, samhällsekonomiska och företagsekonomiska. Dessa tre aspekter hänger samman. 
Under senare år har insikten om sambanden mellan befolkningens hälsotillstånd (arbetsfrånvaro), 
samhällsekonomi och företagsekonomi ökat hos politiker och företagsledare. Detta har varit en 
starkt bidragande orsak till att rehabiliteringen aktualiserats och att förändringar inom 
rehabiliteringsområdet kommit till stånd (Svenning, 1998).  
Vidare har den ”nya” arbetslinjen i Sverige kommit att kännetecknas av att man med hjälp av lägre 
ersättningar från socialförsäkringen och förbättrad arbetsrehabilitering minskar sjukfrånvaron och 
förtidspensionerna. För att kunna använda, värdera men också förändra och effektivisera dagens 
rehabiliteringsinsatser krävs någon sorts överblick över både insatserna och dess resultat. Ekberg 
menar att man vid en utvärdering av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör studera faktorer 
på både mikro (de faktorer som berör individen och sådant som kan relateras direkt till henne) och 
makronivå (grupp och organisationsfaktorer) (Ekberg, 2000). 
 
Förhållandevis lite forskning har fokuserat på den långtidssjukskrivnes egen syn på sin hälsa, sina 
förmågor, sin livssituation och sin framtid. Det finns inte heller mycket skrivet om individens egen 
upplevelse av de rehabiliteringsåtgärder från arbetsgivare och samhälle som hon mött under sin 
sjukskrivningsperiod. I en studie av Aronsson, Göransson och Melin (2001) refereras till forskning 
som visar att människors upplevelser, förhållningssätt och hälsa i samspel med sociala förhållanden 
spelar en betydande roll för återgång till arbete. Studien visar att människors föreställningar om sin 
egen framtida hälsa har högt prognosvärde. Även den självtillit och den syn man har på sig själv i 
meningen att man tror att det är möjligt att påverka sin omvärld spelar en viktig roll för tilltron till 
att man ska kunna komma tillbaka till arbete. Mer än hälften av de långtidssjukskrivna i studien är 
optimistiska om sin framtid och tror att de ska kunna återgå i arbete. Att förbättra hälsan under en 
sjukskrivningsperiod är viktigt men det är inte den primära faktorn för återgång till arbete. 
Ändrade arbetsförhållanden, minskad stress, ökat intresse för de långtidssjukskrivnas situation från 
arbetsgivaren lyfts fram som viktiga, men framförallt förändrad/anpassad och flexibel arbetstid 
anges som den mest betydelsefulla faktorn som skulle kunna åstadkomma balans mellan 
individernas kapacitet och de krav som arbetet ställer. Det senare gäller framför allt för 
långtidssjukskrivna kvinnor som är en stadigt växande grupp. De långtidssjukskrivnas situation är 
mångfacetterad och problembilder och hjälpbehov uppvisar stora skillnader. Rehabiliteringen för 
dessa individer är starkt individualiserad och innebär mycket olikartade insatser (Aronsson m fl, 
2002). 
 
Det finns idag ett stort antal olika aktörer inom rehabiliteringsområdet som var för sig verkar inom 
ett fält med mer eller mindre tydliga gränser i förhållande till övriga aktörer.  
De huvudsakliga aktörer som verkar inom rehabiliteringen idag är sjukvården genom bl a offentlig 
öppen och sluten vård, privata vårdgivare och företagshälsovård, arbetsgivare, fackliga 
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organisationer, försäkringskassor, arbetsförmedlingar, kommunernas socialtjänster samt 
utredningsföretag. Arbetsgivaren har ansvar för att rehabilitera de anställda. Rehabiliteringsmålet är 
att snabbt återfå sjukskrivna i arbete, minska sjukfrånvaron alternativt hitta lösningar utanför den 
egna arbetsplatsen. Sjukvårdens uppgift är att rehabilitera sjuka till att vara medicinskt besvärsfria. 
Försäkringskassan har till uppgift att rehabilitera långvarigt sjukskrivna. Målet är att de ska få en 
försörjning via arbete och undvika ett beroende av sjukpenning. Arbetsförmedlingen har genom 
arbetslivsinriktad rehabilitering till uppgift att rehabilitera arbetslösa. Målet är att sjukskrivna 
arbetslösa ska finna, få och kunna behålla ett reguljärt arbete. Socialtjänsten har ansvaret för att 
rehabilitera människor med social problematik. Målet är social anpassning och minskat 
bidragsberoende. Många fackföreningar arbetar med kamratstödjande insatser för långtidssjukskrivna 
(Lindqvist, 1995b). Utredningsföretagen säljer vanligtvis rehabiliteringstjänster till bl a 
försäkringskassan, företagshälsovård, kommuner och arbetsgivare. 



 7 
 

1. Teoretisk bakgrund 
1.1 Rehabilitering – definitioner och synsätt 
Någon enhetlig definition av begreppet rehabilitering förefaller inte finnas. Vanligtvis står 
begreppet för återanpassning till samhälls- och arbetslivet. Med detta menas att man ger någon 
upprättelse, återger individen hennes värdighet. I FN: s världsaktionsprogram för handikappade 
definieras rehabilitering som  

”en målinriktad och tidsbestämd 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 för att kompensera för 
en förlust eller en inskränkning av funktionsförmågan t ex med tekniska hjälpmedel och andra 
åtgärder som är ägnade att underlätta social anpassning eller återanpassning” (Lindqvist, 1995a, s 
25). 

 
I praktiken skiljer man idag mellan medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Olika rehabiliteringsaktörer arbetar utifrån sina egna definitioner och 
ansvarsområden. Rehabiliteringsbegreppet har kommit att beskriva en process men också olika 
åtgärder. I Sverige har framförallt den arbetslivsinriktade rehabiliteringen fått ökad betydelse. Syftet 
med rehabiliteringen kopplas i första hand till att återställa en individs arbetsförmåga. Detta bygger 
i sin tur på föreställningen att individens livssituation och värdighet starkt påverkas av 
möjligheterna att försörja sig genom arbete vilket också Giddens (1998) beskriver.  
 
När arbetsmarknadspolitiken expanderade under 60-talet fick arbetsförmedlingen ansvaret för den 
yrkesinriktade rehabiliteringen av arbetshandikappade. Under slutet av 80-talet gavs 
Försäkringskassan ansvaret för rehabilitering av långtidssjuka i samarbete med arbetsgivare och 
andra samhällsaktörer. Under senare tid har arbetsgivarna ålagts ett alltmer utökat formellt ansvar 
för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Detta utgör grunden för en vidare syn på rehabilitering, 
som inte enbart omfattar det medicinskt kliniska. 
Det finns fördelar med detta synsätt och med att arbetsgivarna har utökat ansvar för 
rehabiliteringen. Problem kan lösas där de uppstår - nämligen på arbetsplatserna. Det innebär att 
det inte enbart är den enskilde individens egenskaper som står i fokus utan även hennes sociala 
situation och eventuella svårigheter. Omgivningsfaktorer och generella socioekonomiska problem 
och därmed nödvändiga åtgärder blir tydligare. Här finner man även incitament för förebyggande 
insatser och tidiga rehabiliteringsinsatser för att förhindra att sjukskrivning överhuvudtaget uppstår 
och att de rehabiliteringsinsatser som krävs inte behöver bli så omfattande. 
Det finns också nackdelar med en vidare syn på rehabilitering. Det kan bli svårt att konstruera 
program som är effektiva och träffsäkra och som kan förväntas passa individer med mycket olika 
behov. Det kan också bli svårigheter med avgränsningar – vilka ska få ta del av olika program och 
vilka myndigheter ska ha ansvar för olika delar av rehabiliteringsprocessen. Var går t ex gränsen 
mellan sjuka arbetslösa och sjuka anställda, mellan arbetshandikappade och andra långtidsarbetslösa. 
Olika tolkningar av sjukdomsbegreppet leder även det till skilda synsätt på rehabiliteringens roll 
(Lindqvist, 1995a). 
 
Ekberg (2000) menar att det är viktigt att klargöra vilka olika synsätt på hälsa respektive ohälsa som 
är aktuella eftersom de olika synsätten leder till att man prioriterar olika former av rehabilitering. 
Inte minst individens egen roll påverkas av vilket synsätt på hälsa man företräder från samhällets 
och rehabiliteringsktörernas sida.  
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Ett perspektiv är det traditionellt medicinska, där man betraktar hälsa som frånvaro av sjukdom. 
Rehabilitering med ett sådant synsätt inriktas naturligtvis på medicinska insatser.  
Ett annat framträdande perspektiv är byggt på holistiskt grund där hälsa handlar om en individs 
handlingsförmåga och aktivitet, ”Hälsans kärna finns i människors handlingsförmåga och inte i 
fysiologiska kroppsförändringar” (Nordenfeldt, 1996 ref. i Ekberg, 2000, s 545). 
Ekberg beskriver vidare att man med detta perspektiv inte alltid från rehabiliteringsaktörernas och 
samhällets sida kan vara säkra på vilka insatser som fungerar bäst för olika individer. Det primära i 
en rehabiliteringsprocess kan därför inte bli att ställa upp mål åt individen eller ange med vilka 
metoder man ska uppnå målen, utan istället se till att individen själv är med och formulerar 
rehabiliteringsmålen och ges möjlighet att genom egna handlingar nå sina mål. 
Ekberg menar att som en konsekvens av detta holistiska perspektiv bör rehabiliteringsprocessen 
omfatta insatser på flera olika sätt: 

• Förändring eller anpassning av det yttre sammanhanget för att förebygga ohälsa. 
• Utveckling av personens inre resurser och förmågor för att öka hennes handlingsförmåga. 
• Förändringar som leder till att individen kan utveckla sina egna mål och därmed öka sin 

hälsa och livskvalité. 
 
Samhällets och människans rådande värderingsmönster, synsätt och därmed även det språk vi 
använder för företeelser omkring oss påverkar våra handlingar. Dessa synsätt och värdegrunder är 
viktiga att känna till när man betraktar och vill utvärdera komplicerade processers innehåll och 
effekter. Ekberg beskriver här hur olika utgångspunkter kan förklara och styra hur man kan 
betrakta rehabiliteringsprocesser och varför man väljer att använda sig av vissa 
rehabiliteringsåtgärder. 
 
 
1.2 Rehabiliteringsprocessen  
Det är en lång och svår väg innan de som är långtidssjukskrivna är tillbaka i arbete, men det finns 
kunskap om hur man på olika sätt kan underlätta denna återgång. Åtgärder bör sättas in på ett 
tidigt stadium och rehabiliteringsarbetet bör bedrivas utifrån en helhetssyn. Man måste utgå ifrån 
den sjukskrivnes totala situation och göra rehabiliteringen sammanhållen och behovsanpassad. Det 
är också viktigt att det finns kontinuitet i åtgärderna och att individen genom hela 
rehabiliteringsprocessen tillerkänns ett positivt inflytande över sin egen situation. 
 
I allt rehabiliteringsarbete är också tiden en mycket viktig faktor. När det gäller betydelsen av en 
sjukskrivnings längd och betydelsen av tidiga insatser för rehabiliteringens framgång är forskarna 
oeniga. Vissa undersökningar pekar på att tidiga rehabiliteringsinsatser kan vara gynnsamma för att 
individen ska kunna återgå till arbete medan andra undersökningar visar på att tidiga insatser (inom 
två månader från sjukskrivningstillfället) varken gör till eller från för individens rehabilitering. 
Några studier visar att rehabiliteringsinsatser är mest effektiva om de sätts in efter två till sex 
månaders sjukfrånvaro, medan andra undersökningar visar att ökade insatser från myndigheterna 
snarare ökar än minskar antalet förtidspensionärer (Marklund, 1995). Svenning (1998) hävdar dock 
att möjligheten att lyckas med en rehabilitering sjunker drastiskt allteftersom tiden går. Redan efter 
två, tre månaders inaktiv sjukskrivning försämras individens prognos för återgång till arbete 
radikalt. Framför allt är det den inaktiva och passiva sjukskrivningsperioden som är negativ för 
individen. Därför menar Svenning att det är av allra största vikt att aktiva åtgärder sätts in så fort 
som möjligt, och att en samordning mellan olika rehabiliteringsaktörer sker, så att långa väntetider 
i möjligaste mån undviks. 
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Rehabiliteringsprocessen kan betraktas som en förändringsprocess med effekt på flera nivåer. Det 
är den process som individen genomgår för att nå ett visst mål/syfte. Syftet kan variera mellan olika 
rehabiliteringsaktörer och rehabiliteringsprocesser. Ett syfte kan vara att öka individens 
handlingsförmåga genom att stärka de inre resurserna men syftet kan också vara att skapa 
förutsättningar för förändring av de yttre omständigheterna. Vidare kan rehabiliteringsprocessen 
syfta till att öka individens arbetsförmåga eller/och livskvalité.  
De yttre förutsättningar som rehabiliteringen bedrivs inom utgör strukturen för 
rehabiliteringsprocessen. Det har troligtvis betydelse för rehabiliteringens resultat om den bedrivs i 
grupp eller individuellt, i vilket sammanhang den bedrivs, vem som ansvarar för den, vilka 
resurspersoner eller organisationer som är delaktiga, om arbetsplatsen, familjen och olika 
samhällsaktörer är inblandade.  
Hur rehabiliteringsprocessen bedrivs är också viktigt. Om den är individbaserad och specifikt 
symptominriktad eller mera generell och riktad mot basala förutsättningar har betydelse för 
resultatet. Med basala förutsättningar menas här det som Ekberg beskriver som t ex 
handlingsförmåga, arbetsförmåga och livskvalitet. Omfattning i tid, timingen för individen och om 
rehabiliteringsaktiviteterna ökar i omfattning vartefter processen fortskrider påverkar även det 
resultat och upplevelsen av rehabiliteringen (Ekberg, 2000). 
Innehållet i rehabiliteringsprocessen, vad man gör och vilka metoder man använder påverkar även 
det rehabiliteringens resultat. Ekberg refererar till flera studier som har visat att individens 
självförtroende, copingförmåga, kompetens, känsla av sammanhang, tillgång till socialt stöd och 
förmåga att känna empati är betydelsefull för hennes hälsa och livskvalitet. (Lazarus m fl, 1984, 
Antonovsky, 1991, Orth-Gomer och Perski, 1999, Jahoda, 1958, ref. i Ekberg, 2000). Därför 
borde en framgångsrik rehabiliteringsprocess inriktas på att utveckla och stödja dessa inre och yttre 
resurser hos individen. Dessa resurser är nära relaterade till innehållet i begreppet empowerment 
(Ekberg, 2000). 
 
 
1.3 Empowerment  
Ett av nyckelbegreppen i denna studie är empowerment. Begreppet har tolkats och getts olika 
betydelser i olika sammanhang. Översatt till svenska betyder empower; bemyndiga, befullmäktiga 
eller sätta i stånd (Empower, 1987). 
 
Ekberg (2000) beskriver att empowerment enkelt uttryckt innebär att individen känner sig ha 
makt över eller bemästrar sin livssituation och vågar stå emot yttre tryck. Refererande till Rogers, 
Chamberlin, Ellison och Crean (1997), menar hon att även tillgång till information, förmåga att 
göra val, stärkt självförtroende och större självsäkerhet utgör komponenter av empowerment.  
 
Empowerment definieras av andra på ett liknande sätt ”som uppbyggandet av en reell och upplevd 
möjlighet och förmåga att påverka den egna livssituationen” (Westerlund & Bergström, 1998 s 
46). De menar att empowerment är en naturlig mänsklig process och att det centrala förefaller vara 
om individen har en känsla av stolthet. Även Osborne betonar känslan av stolthet med 
utgångspunkt från självkänslan (Franken, 2002). 
Vidare beskriver Westerlund m fl empowerment som en individs verkliga handlingsutrymme dvs. 
vad individen kan, vill och tror sig kunna göra. För att öka detta handlingsutrymme kan man 
arbeta med att stärka individens självförtroende och visa på vilka möjligheter hon har. Man kan 
också skapa en mer korrekt självbild genom att via vägledning byta orealistiska mål mot 
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genomförbara mål. Ett annat sätt att öka det reella handlingsutrymmet är utbildning för att få 
bredare kompetens. Empowerment innebär ur detta perspektiv att individen bli mer självständig, 
tar ansvar för sitt eget liv och får en ökad tilltro till sin förmåga att hantera sitt liv och veta sitt eget 
bästa. Individen deltar aktivt i arbetet för sin egen hälsa (Westerlund m fl, 1998). 
 
Feste och Anderson (1995) menar även de att utvecklingen av individens empowerment bygger på 
en process som utgår från individen och hennes önskemål. Processen syftar till att öka förmågan 
och motivationen till att effektivt ta ansvar för sitt liv och sin hälsa och att utveckla strategier för att 
kunna bemästra omvärlden. De rekommenderar att för att empowerment ska kunna ske i en 
utbildningsprocess bör den innehålla vissa åtgärder. Individen bör få hjälp och stöd att utveckla sin 
självbild, motivation, anpassningsförmåga och problemlösningsförmåga, men även förmågan att 
hantera stress, förmåga att söka och få socialt stöd samt förmågan att öka sitt välbefinnande. 
 
Motsatsen till empowerment är paternalism, vilket innebär att en yttre aktör handlar ”för” en 
individs bästa. Aktören anser sig, utifrån sina erfarenheter och kunskaper, bättre lämpad att avgöra 
vilka handlingar som är det bästa för en annan individ. I ett sådant fall blir individen mottagare för 
någon annans åsikt om vad som är bäst för hennes hälsa och inte deltagare i arbetet för sin hälsa 
(Medin & Alexanderson, 2000, ref i Ekberg, 2000). 
Även Westerlund m fl (1998) diskuterar problemet med paternalism eller så kallad ”klientifiering”. 
De menar att paternalism gör så att individen får sin självkänsla kränkt och att det leder till att de 
medvetet eller omedvetet känner skam. Därför blir det viktigt att skapa en känsla av stolthet som 
motvikt till detta.  
 
 
1.4 Kraftskapande åtgärder 
Rehabilitering och hälsobefrämjande processer kan beskrivas som processer som bygger på att det 
yttre sammanhanget stimulerar, utvecklar och stödjer de inre resurser som krävs för att öka 
individens handlingsförmåga. Ökad handlingsförmåga innebär i sin tur att individen får resurser att 
påverka sitt yttre sammanhang, om detta är viktigt för att individen ska kunna uppnå sina viktigaste 
mål (Ekberg, 2000).  
De åtgärder som bidrar till att utveckla och öka en individs empowerment kan benämnas som 
kraftskapande åtgärder. Åtgärder vilka stödjer individen att utveckla sin självbild, självkänsla, 
motivation, anpassningsförmåga, copingstrategier, problemlösningsförmåga och sitt sociala stöd 
samt utveckla sin känsla av sammanhang är betydelsefulla för att individen ska våga eller vilja gå in 
i den förändringsprocess som rehabilitering utgör. 
 
 
1.4.1 Vår självbild/självkänsla 
Med självkänsla menar man vår förmåga att göra positiva och negativa utvärderingar av oss själva. 
Vissa har högre självkänsla än andra och detta påverkar starkt vårt sätt att tänka och känna om oss 
själva.  
 
Människors självkänsla är relativt stabil över tid och den är mycket motståndskraftig mot 
förändringar. De flesta forskare hävdar att tidiga erfarenheter ligger till grund för de relativt stabila 
nivåerna men att det även kan finnas genetiska faktorer bakom. Dock är det viktigt att framhålla 
att självkänslan inte är statisk. Den ska istället betraktas som ett tillstånd som varierar beroende på 
våra reaktioner på framgång, misslyckanden, tur, sociala interaktioner och andra händelser och 
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upplevelser som utgör våra samlade livserfarenheter Människor som har en mera instabil och 
föränderlig självkänsla påverkas starkare av både positiva och negativa livsupplevelser än de som har 
en stabil och säker självkänsla. En teori av Mark Leary menar att människan är en social varelse och 
att självkänslan drivs av ett primitivt behov av att få kontakt med andra och bli omtyckt av dem. 
Självkänslan blir då en indikator för hur vi uppfattas av andra (Brehm, Kassin & Fein, 1999). 
 
Att bli accepterad och respekterad som barn är viktiga faktorer för att kunna utveckla en hög 
självkänsla. Självkänslan påverkar sedan förmågan att prestera vilken har sina rötter i träning att bli 
oberoende visar forskning i en studie av McClelland (Franken, 2002). Även Coopersmiths 
forskning (Franken 2002) indikerar att föräldrars vägledning av sina barn har stor betydelse för 
barnets självkänsla. Barn som uppmuntras att bli ansvarsfulla, kompetenta och självständiga 
utvecklar en hög självkänsla. När barn betraktas som förmögna att göra val så kommer de att lära 
sig på sitt eget vis att de kan bli vinnare och triumfera. Detta ger dem självförtroende att möta 
utmaningar senare i livet. 
Människor med hög självkänsla har en starkt differentierad självbild. De har en tydlig bild av vilka 
områden i livet som är viktiga för dem, vilka svagheter och styrkor de besitter. Människor med låg 
självkänsla undviker istället all typ av utvärdering och missar därmed bra tillfällen till självreglering 
och eftertanke kring sitt beteende. De behöver lära sig alternativa strategier för att kunna agera 
mera effektivt och därmed undvika osäkerhet (Franken, 2002). 
 
Enligt Osborne (Franken, 2002) definieras hög självkänsla som att vara stolt över sig själv, vara 
medveten om och acceptera sina svagheter samtidigt som man kan uppskatta sina inneboende 
styrkor och positiva kvalitéer. Vi känner oss stolta när vi kan ta ansvar för att prestera något socialt 
betydelsefullt eller för att vi är en socialt uppskattad person. Stolthet kan hjälpa oss att hålla fast vid 
målinriktade beteenden. Man tror på sig själv och att ens insatser kan betyda något.  
 
Brehm m fl (1999) menar att det är viktigt på många sätt för oss att tillfredsställa behovet av en god 
självkänsla. Vår självkänsla är helt central för hur vi betraktar vårt liv och våra livsbetingelser. 
Människor med en positiv självbild tenderar att vara lyckligare, friskare, mera produktiva och 
framgångsrika. Människor med hög självkänsla karaktäriseras av optimism och hopp. Man menar 
att de även sover bättre, är mera uthålliga och mera accepterande gentemot andra. Låg självkänsla 
kan också påverka den fysiska hälsan då man funnit samband mellan låg självkänsla och försämrat 
immunförsvar. 
 
 
1.4.1.1 Ge kraft åt självkänslan 
För att kunna öka en låg självkänsla behöver man finna sin egen kärna av styrkor. Styrkor att vara 
stolt över och som ger en känsla av tillfredsställelse. Dessutom behöver man utveckla en 
behärskande orientering som bl a kan innebära att man upplever sig kunna hantera sitt liv. För att 
öka självkänslan är det vidare nödvändigt att ändra den existerande självbilden. Man måste uppleva 
sig äga de resurser som är nödvändiga för att få ut det man vill av livet. Att kunna ha möjlighet att 
få ta del av det som betraktas som viktigt och värdefullt av våra nära och av samhället i övrigt ökar 
ens självkänsla (Osborne ref. i Franken, 2002). 
 
Acceptans och respekt är viktiga nyckelbegrepp under en rehabiliteringsprocess. Utsatta individer, 
som det ofta handlar om i dessa sammanhang, har ofta svaga psykosociala resurser och de har heller 
inte särskilt starkt stöd från omgivningen. Stöd för att förstärka dessa resurser är därför 
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betydelsefulla i rehabilitering. Här kan ett stödjande yttre sammanhang ha stor betydelse för att 
individen ska kunna mobilisera och kunna utveckla sina egna inre resurser. Att arbeta i grupp 
främjar sociala relationer och nätverk och hjälper individen att genom en förstärkt självkänsla 
hantera krav och stress hon möter under sin rehabiliteringsprocess (Ekberg, 2000). 
 
En individs handlande i en rehabiliteringssituation beror i hög grad på hur samspelet med 
omvärlden utvecklas. Arbetsplatsen, rehabiliteringsaktörerna, hälso- och sjukvården och den egna 
sociala situationen utgör tillsammans det yttre sammanhang som en individ i rehabilitering befinner 
sig i. Det är avgörande för individen att få stöd, möjligheter till delaktighet och reellt inflytande 
om hon ska kunna känna tillit och trygghet i sin rehabiliteringsprocess. Otydlighet, bristande stöd, 
motstridiga eller oklara beslut och ett styrande förhållningssätt leder till att individens förmåga att 
tro på sig själv och sin handlingsförmåga minskar, självkänslan försvagas. Det yttre sammanhanget 
är alltså inte betydelselöst, det kan antingen stärka en individs inre resurser i form av 
självförtroende och prestationsförmåga eller driva in henne i en negativ och uppgiven situation 
utan handlingsförmåga där sjukrollen riskerar att vidmakthållas (Ekberg, 2000). 
 
 
1.4.2 Motivation 
Det är förhållandevis ont om litteratur som belyser motivationens betydelse i samband med 
rehabilitering. I denna studie som i första hand handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering blir 
motivationen till arbete en viktig faktor. 
Om man beskriver motivation utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv sätter man det mänskliga 
handlandet i centrum. Om man med detta synsätt betraktar människans förhållande till arbete så är 
det fråga om val mellan olika handlingsalternativ. Vissa människor har stora valmöjligheter och 
stort handlingsutrymme medan andra nästan inte har möjligheter till val och alltså inget 
handlingsutrymme. När man diskuterar om en person är motiverad eller inte bör det anges i 
förhållande till vad. Att mena att en person är motiverad i största allmänhet är ganska meningslöst. 
Enligt ett handlingsteoretiskt perspektiv är tre omständigheter grundläggande för individens val 
och beteende; vad hon vill, vad hon tror sig klara och vad hon tror sig kunna få för arbete. Vad den 
sjukskrivne själv tror om sin framtid vid början av sin sjukskrivning har samband med hennes 
återgång till arbete inom två år. Det är också mycket viktigt att kunna utveckla en realistisk bild av 
sin förmåga och av sina möjligheter i arbetslivet. Bristande tro på och en skev bild av sina egna 
resurser ger negativa effekter på motivationen. Därför är det viktigt med regelbunden feedback 
och kommunikation under rehabiliteringsprocessen för att den sjukskrivne ska stödjas att få en 
relevant bild av sin förmåga och sitt handlingsutrymme (Berglind & Gerner, 1999). 
Även Ekberg (2000) menar att det måste det finnas regelbunden kommunikation om mål och 
handlingar under en rehabiliteringsprocess. Om individen inte uppfattar de mål och värderingar 
som rehabiliteringsaktörerna ställer upp som relevanta eller vitala minskar individens motivation att 
medverka. Om individens egna synpunkter på rehabiliteringsarbetet inte uppfattas som värdefulla 
av aktörerna stimuleras inte heller motivationen.  
 
 
1.4.2.1 Motivera till rehabilitering och arbete 
En förutsättning för att människor som varit borta från arbetslivet på grund av sjukdom, ska återgå 
i arbete igen är att de är motiverade – har en vilja att arbeta. Denna vilja är också central för sjuka 
och funktionshindrades motivation att behålla ett arbete över tid, särskilt i de fall där alternativet 
att inte arbeta också finns som en möjlighet. Arbetsmotivation är dock ett mer komplext begrepp 
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än vad som ofta framkommer i rehabiliteringssammanhang. Det handlar inte bara om individens 
vilja att arbeta i största allmänhet utan är i hög grad kontextuellt betingat. Inte minst handlar 
motivationen om hur individen uppfattar sitt ”förhandlingsläge” på arbetsmarknaden, och den 
egna förmågan att klara ett arbete. Önskan att arbeta har också att göra med vilket värde och 
centralitet själva arbetet har i individens liv. Arbetsmotivationen är ett dynamiskt fenomen som 
kan variera över tid hos en och samma person, beroende på både yttre förhållanden och 
förhållanden hos individen. Arbetets värde har med detta perspektiv att göra med individens 
livsprioriteringar vid en viss tidpunkt. Den bedömning individen gör färgas inte bara av aktuella 
förhållanden utan också av hennes tidigare samlade erfarenheter och hennes tankar om framtiden. 
Synen på det egna arbetet påverkas alltså både av det liv vi levt och av det liv vi ser framför oss. 
För förvärvsarbetande människor med långvariga eller kroniska sjukdomar liksom med 
funktionshinder, kommer alltså både den tidigare personliga erfarenheten av hur det är att fungera 
med sjukdom och funktionshinder i arbetslivet och aktuella svårigheter/möjligheter att ha 
betydelse för vilken roll och vilket värde de tillmäter arbete i sitt liv. Även deras tankar om 
framtiden och dess svårigheter eller möjligheter kommer att påverka. (Berglind m fl,1999). 
Ekberg menar i likhet med Berglind m fl, att bli motiverad för att komma tillbaka till arbete i 
enlighet med arbetslinjen, innebär i stort sett att individen själv måste se återgången som ett viktigt 
mål och att sammanhanget kring individen ger motiv och handlingsmöjligheter för detta. 
 
Ett livsloppsperspektiv i det praktiska rehabiliteringsarbetet skulle innebära att betydelsen av 
flexibilitet och lyhördhet betonades när det gäller att möta de behov som uppstår i den 
omställningsprocess som sjukdom/funktionshinder medför, vilken ofta har en ständigt pågående 
förändringskaraktär. Som det är nu har många arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser snarare ett slags 
”en gång för alla” karaktär. Att tillämpa ett livsloppsperspektiv i praktiskt rehabiliteringsarbete 
innebär även, att i djupare mening, ha en lyhördhet inför det inre, psykologiska livsloppets 
betydelse för individens planer, anspråk och prioriteringar och förändringar i dessa, inte minst 
beträffande arbete och rehabilitering. Genom detta skapas en förståelse av individens motivation 
eller bristande motivation till arbete som alltför ofta förbises. (Jeppsson Grassman, 1999). 
 
 
1.4.3 Coping  
Begreppet coping används ofta i samband med stress och beskriver tanken om att i vissa situationer 
handlar det inte om att göra hyggliga framsteg för att nå sina mål, utan hyggliga framsteg i 
hanteringen av de krav som ställs på oss utifrån. I motsats till flow, som är en känsla av 
koncentration, eufori och tidlöshet, har man här inte full kontroll över situationen. Exempelvis har 
man kanske inte tillräckliga kvalifikationer för en uppgift. Trots att en sådan situation kan vara 
fylld med osäkerhet så kan man med goda copingresurser ändå uppleva lycka. 
 
Optimism, stark självkänsla och personlig kontroll är tre personliga egenskaper som identifierats 
vara nära förknippade med tendensen att engagera sig i copingreaktioner men som också 
sammankopplas med känslor av lycka. Om man är optimistisk tror man att bra saker kommer att 
inträffa framöver, om man har hög självkänsla och tror på sig själv litar man till att man har bra 
egna idéer, om man upplever personlig kontroll tror man att man kan uppbåda de resurser man 
kan behöva i olika situationer (Franken, 2002). 
 
Lazarus och Folkman, (1984 s 141) definierar coping som  
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”En individs ständigt föränderliga ansträngningar, både kognitivt och beteendemässigt för att kunna 
hantera specifika yttre och/eller inre krav som tangerar eller överstiger individens tillgängliga resurser”  

Med denna definition betonar de coping som en process till skillnad från Antonovsky (1991) som 
beskriver coping som ett slags motståndskraft mot stress. Lazarus m fl menar att den dynamik och 
föränderlighet som karaktäriserar coping är inte slumpmässig utan är en funktion av ständigt 
pågående utvärderingar och omvärderingar i relationen mellan individ och omgivning. 
Förändringar i copingstrategierna kan skifta över några få minuter men lika gärna över dagar, 
månader och år. Coping är ett ständigt skiftande mönster av kognitiva bedömningar och 
omvärderingar och emotionella processer. 
Lazarus m fl har utvecklat en teori om kognitiva faktorers roll för stress. Enligt denna spelar en 
persons bedömning av en situation en fundamental roll inte bara för hur stor stressreaktionen blir 
utan även vilken typ av coping strategier en person använder för att handskas med stressen. Denna 
bedömning sker i två steg. I den primära bedömningen försöker vi avgöra om en stressande 
situation handlar om förlust eller skada, utgör hot eller ska betraktas som en utmaning. Här 
påverkar både situationsfaktorer och individuella faktorer bedömningen. Den sekundära 
bedömningen handlar om att individen försöker utvärdera sina copingresurser och sina 
valmöjligheter. Vanligtvis har man tillgång till fysiska, sociala, psykologiska och materiella 
copingresurser. 
 
 
1.4.3.1 Viktiga copingresurser 
Lazarus m fl (1984) beskriver coping som en process som utgår från en individs resurser där hälsa 
och energi räknas som en av de mest genomträngande resurserna för copingförmåga. Är man sjuk 
och svag har man mindre energi till coping särskilt om denna behövs under en längre period. 
Trots detta kan försvagade individer ibland ses uppbringa oväntade copingresurser om situationen 
är hotande nog. Vidare menar de att positiva förhoppningar och tro är en annan central resurs. Att ha 
en positiv självbild är en viktig psykologisk copingresurs. När det gäller coping handlar det både 
om generella och specifika tankar om till exempel resultat som utgör grunden för hopp och som 
bidrar till förmågan att vidhålla ansträngningar även i de mest utsatta situationer. Även Franken 
(2002) menar att positiva förhoppningar och tro är en central resurs och att förväntningar på ett 
resultat spelar stor roll när man ska bedöma om människor är benägna att fortsätta en ansträngning 
eller ge upp.  
Snyder m fl (Franken, 2002) anser att hopp är baserat på två ömsesidiga faktorer, en känsla av makt 
och en känsla av framkomstvägar. De menar att hoppfulla människor har en förmåga att finna 
framkomstvägar mot ett uppsatt mål och att de dessutom uppbådar kraft för att agera i riktning 
mot målet. De förefaller hålla ut och anstränga sig ännu mer i en uppgift även när det inte går så 
bra för dem. Snyder m fl menar vidare att hoppfulla människor inte förlorar hoppet lika snabbt vid 
negativ feedback utan bibehåller handlingskraft och hittar nya framkomstvägar. Hoppfulla 
människor sätter också upp fler och svårare mål i sina liv och lyckas också uppnå dessa mål i högre 
grad än de som saknar hopp. 
 
Vilken copingstrategi man kommer att använda beror på om man uppfattar att man kan 
kontrollera situationen eller om situationen de facto går att kontrollera. Omständigheterna kan 
avgöra hur man bedömer en situation, en fullt kontrollerbar situation kan uppfattas som 
okontrollerbar och tvärtom (Franken, 2002). 
Lazarus m fl (1984) skiljer mellan två sätt att minska stressen i en situation. I den 
problemfokuserade copingen kommer man att anta något slags problemlösande beteende. I den 
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emotionsfokuserade copingen försöker man istället kontrollera symptomen på stress. Man har 
funnit stöd för att en kombination av de båda copingstrategierna är det bästa sättet att minska 
stressen vid förlust av kontroll. 
 
Problemlösningsförmåga är en viktig copingresurs vilken härstammar från en individs erfarenheter och 
kunskaper men även hennes kognitiva förmåga att använda dessa kunskaper på ett effektivt sätt. En 
individs förmåga till självkontroll bedöms också den utgöra grund för problemlösningsförmågan. 
Problemlösningsförmåga handlar vidare om att kunna söka information, analysera situationer för 
att kunna identifiera problem och finna alternativa handlingsvägar och att väga dessa alternativa 
framkomstvägar mot varandra för att finna och välja den bästa vägen mot en önskad lösning.  
Tillgång till materiella resurser handlar om att ha pengar och tillgång till materiella resurser och 
tjänster vi kan behöva. Denna uppenbara copingresurs diskuteras sällan i samband med coping. 
Pengar är inte allt men samband finns mellan individers copingförmåga och deras ekonomiska 
status, i synnerhet om de kan nyttja tillgångarna effektivt i en utsatt situation (Lazarus m fl, 1984). 
 
 
1.4.4 Socialt stöd 
En annan viktig copingresurs som Lazarus m fl beskriver är social förmåga. Förmåga att 
kommunicera och bete oss på ett effektivt och socialt lämpligt sätt är viktigt för vårt sociala samspel 
med andra. Social förmåga underlättar problemlösning tillsammans med andra, ökar sannolikheten 
att få samarbeta och få stöd av andra samt ger individen generellt större möjligheter att ha kontroll 
över sin sociala interaktion med andra (Lazarus m fl.1984). Man vet också att socialt stöd har stor 
betydelse för människors hälsa. Om allt går bra så är inte det sociala stödet så viktigt, men om man 
stöter på svårigheter i livet så är stöd av familj och vänner mycket betydelsefullt för hur man 
använder sin copingförmåga. Människor med trygg anknytning till sina föräldrar är mera benägna 
att söka sig till socialt stöd när detta behövs.  
 
Vi är sociala varelser och behöver andra för att få hjälp och stöd när vi blir hotade. Vi har 
ursprungligen utvecklat ett behov och en förmåga till samarbete för att kunna överleva. Socialt 
stöd är därför en mycket viktig faktor för att kunna reducera den stress vi blir utsatt för. Det sociala 
stödet har beskrivits i tre olika dimensioner. Emotionellt stöd handlar om närhet och uppmuntran 
från t ex familj, vänner, partners och makar. Materiellt stöd handlar om hjälp och service. Detta kan 
vara kläder, mat, tak över huvudet men även hjälp i vardagsarbetet som skotta snö, räfsa löv eller 
annat. Informationsstöd handlar om råd och feedback. Det kan vara råd om personlig hälsa eller att 
ha ”signifikanta andra” d v s tillgång till personer som betyder mycket för en individ i en utsatt 
situation. Det behöver inte nödvändigtvis vara nära anhöriga utan kan vara en läkare, en 
arbetsledare eller en myndighetsperson. Någon som lyssnar på en på ett empatiskt sätt (Franken, 
2002). 
 
 
1.4.5 Anpassningsförmåga 
Det har ofta hävdats att en viktig förutsättning för framgångsrik anpassning till en stor 
livsförändring såsom sjukdom eller funktionsnedsättning är att individen kommer igenom sina 
försvarsreaktioner, når full insikt och accepterar sin situation. En studie av funktionshindrade över 
tid (Jeppsson Grassman, 1999) ger inte stöd för denna slutsats. De studerades livsstrategier visade 
snarare att försvar, till exempel bortträngning och förnekande inte bara användes i traumatiska 
situationer. Denna strategi användes även som inslag i en mera långsiktig anpassningsstrategi 
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tillsammans med eller omväxlande med andra strategier. Kanske är det så att ett falskt hopp i form 
av ett förnekande när det gäller framtiden kan utgöra ett slags stödstruktur som kroniskt sjuka och 
funktionshindrade kan behöva för att kunna behålla en god livsanpassning. 
Det psykologiska livsloppet skapas och omskapas i en ständigt pågående process utifrån individens 
egna erfarenheter och tänkbara eller planerade händelser i framtiden. Individens egen konstruktion 
av sitt livslopp blir en yttre ram för hennes val av anpassningsstrategi i olika situationer. Därför blir 
detta skapande av det inre livsloppet en länk i förståelsen i individens förändringar när det gäller 
planer, handlingar, önskningar och prioriteringar och hennes motivation till arbete och 
rehabilitering (Jeppsson Grassman, 1999). 
 
 
1.4.6 Känsla av sammanhang (KASAM) 
Den israeliske sociologen Aaron Antonovsky (1991) introducerade det salutogenetiska synsättet. Det 
salutogenetiska synsättet utgår från att vare sig hälsa eller ohälsa är människans naturliga tillstånd, 
utan att det är naturligt att individen under sitt liv rör sig i ett kontinuum mellan dessa två poler. 
Människan utsätts under sitt liv för en mängd stressorer som leder till ett spänningstillstånd som 
måste hanteras. Beroende på hur denna spänning hanteras blir resultatet sjukdom, hälsa eller något 
däremellan. Det salutogenetiska synsättet studerar varför människor som utsätts för svåra 
upplevelser i livet, trots detta kan hålla sig förhållandevis friska. Antonovsky menar att det i detta 
sammanhang är centralt att studera faktorer bakom sättet att hantera spänning vilket är beroende av 
en individs förhållningssätt till livet. Antonovsky har därför utvecklat ett begrepp som han kallar 
KASAM - känsla av sammanhang. 
 
Antonovsky (1991 s 41) definierar KASAM som:  

”En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men 
dynamisk känsla av tillit till (1) att de stimuli som härrör från ens yttre och inre värld under livets 
gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga (2) de resurser som krävs för att man ska kunna 
möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och att (3) dessa krav är utmaningar 
värda investering och engagemang” 

 
Begreppet KASAM består av tre centrala komponenter. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning 
man upplever inre och yttre stimuli som begripliga, information som strukturerad, ordnad och 
sammanhängande och tydlig snarare än kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig. En 
individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli hon kommer att möta är 
förutsägbara eller att de åtminstone går att ordna och förklara. 
Hanterbarhet syftar på till vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, med 
hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man möter. ”Resurser till ens 
förfogande” kan vara resurser som är under ens egen kontroll eller kontrolleras av andra i ens 
omgivning (ex. make, maka, vänner, kollegor) som man känner att man kan räkna med och lita 
på. Om man har en hög känsla av hanterbarhet så känner man sig inte som ett offer för 
omständigheterna eller tycker att livet behandlar en orättvist. Man räknar med att allt kommer att 
ordna sig. De som har låg KASAM menar att de ständigt har otur, att de alltid ”råkar ut” för 
olyckliga saker och att det kommer att fortsätta så hela livet. 
Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 
åtminstone en del av de problem och krav som man möter i livet är värda engagemang och energi 
eller att de är utmaningar att välkomna snarare än bördor som man skulle vilja vara utan. De som 
har stark KASAM talar om områden i livet som är viktiga för dem, som de är mycket engagerade i 
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känslomässigt. Det som sker inom dessa områden betraktas som utmaningar värda känslomässig 
investering och engagemang. De som har låg KASAM visar få tecken på att det finns något i deras 
liv som betyder särskilt mycket för dem.  
 
Antonovsky menar att alla tre komponenterna hör ihop men att det finns en inbördes ordning 
mellan dem där meningsfullhet är viktigast, därför att den är motivationsskapande. Utan 
motivation kommer inte känslan av begriplighet eller hanterbarhet att finnas särskilt länge. En 
situations hanterbarhet är beroende av om man har en förståelse för den. Därför är begriplighet 
viktigare än hanterbarhet. Framgångsrik problemhantering är beroende av att alla dessa 
komponenter. Personer med stark KASAM har höga värden på alla dessa tre komponenter. De 
som har svag KASAM har låga värden. 
 
Grunden till en persons KASAM läggs i barndomen. I ungdomen fortsätter den att utvecklas och 
mot slutet av vuxenlivets första tio år, är KASAM-nivån mer eller mindre definitiv. Det är inte 
troligt att känslan av sammanhang kommer att förändras i någon större grad när den väl har 
stabiliserats. För en enskild individ kan i sällsynta fall ett slumpmässigt möte eller en 
genomgripande bestående förändring i den personens livssituation leda till förändring i KASAM-
nivån. Om nivån i detta fall förändras så är det aldrig ett resultat av händelsen i sig utan det sker 
därför att händelsen blir början till ett nytt mönster av livserfarenheter. Ju äldre man blir desto 
större är sannolikheten att en svag KASAM blir svagare och en stark KASAM blir starkare 
eftersom man under hela sitt liv ställs inför stressorer och individens KASAM bestämmer hur man 
hanterar dessa. Erfarenheter av följderna av hur man hanterat stressorerna befäster individens tro på 
hur det ska gå i framtiden (Antonovsky, 1991). 
 
Antonovsky menar att de individer som har en stark KASAM har bättre hälsa både fysiskt och 
psykiskt än individer med svag KASAM. Om individen upplever en känsla av sammanhang kan 
hon/han hantera stressorer bättre och rör sig mot hälsa istället för mot ohälsa. När individen möter 
ett inre eller yttre stimuli så har en person med stark KASAM en livsinställning som innebär att 
man ser stimuli som meningsfulla, begripliga och hanterbara. En person med svag KASAM har en 
livsinställning som innebär att man ser stimuli som betungande, kaotiska och överväldigande. En 
stark KASAM är inte detsamma som en särskild copingstil. En person med stark KASAM väljer 
den copingstrategi som verkar lämpligast för att handskas med den stressor som han/hon ställs inför 
just för tillfället. Det är mest sannolikt att det är personer med stark KASAM som har många olika 
copingstilar att välja på och att de använder dessa flexibelt och ändamålsenligt. Den avgörande 
faktorn bakom förmågan att mobilisera resurser är den starka känslan av meningsfullhet 
(Antonovsky, 1991). 
 
Ekberg (2000) menar även hon att känslan av sammanhang är viktig för en persons hälsa och 
livskvalitet och att en framgångsrik rehabiliteringsprocess borde inriktas på att utveckla och stödja 
bland annat denna resurs hos individen. 
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1.5 Studiens syfte  
Syftet med denna studie är att kartlägga två rehabiliteringsaktörers rehabiliteringsinsatser. 
Kartläggningen ska ge en bild av rehabiliteringen som process omfattande dess syfte, struktur, 
innehåll och metod. Bilden ska ge en uppfattning om huruvida rehabiliteringsinsatserna innehåller 
kraftskapande åtgärder och om dessa åtgärder bidrar till empowerment.  
 
Syftet med studien är också att undersöka om dessa kraftskapande åtgärder i 
rehabiliteringsprocessen återspeglas i en upplevelse av empowerment hos dem som har deltagit i 
och avslutat en rehabiliteringsinsats.  
 
Konkreta frågor att besvara i undersökningen är:  
• Hur ser rehabiliteringsaktörens organisatoriska process ut?  

- Vad är syftet? 
- Hur ser strukturen ut? 
- Vad gör man? 
- Hur gör man? 

• Har rehabiliteringsprocessen ett innehåll som är kraftskapande för den som rehabiliteras? 
• Hur är rehabiliteringsprocessen anpassad till den rehabiliterades behov? 
• Upplever individerna att rehabiliteringsprocessen är kraftskapande – har rehabiliteringen 

bidragit till empowerment? 
 
 
1.5.1 Avgränsningar 
Denna studie omfattar inte organisationsrelaterade faktorer i den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen. Den undersöker inte varför rehabiliteringsaktörerna i studien har använt en 
specifik rehabiliteringsform eller insats. Urvalskriterierna för utvalda rehabiliteringsaktörer anger 
dock att målet för deras rehabiliteringsinsatser ska vara återgång till arbete för dem som 
rehabiliteras. 
 
Rehabiliteringen har hos aktörerna varit delad i flera olika delar, där aktörerna i studien inte haft 
ansvar för vissa delar, bl. a den medicinska rehabiliteringen. Denna del har därför inte studerats. 
I urvalskriterierna för rehabiliterade individer togs varken kön eller sjukdomsdiagnos med då dessa 
faktorer inte undersöks i denna studie.  
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1.6 Teoretisk modell 
Studiens centrala begrepp har visualiserats i en modell som beskriver hur det teoretiska ramverket 
ser ut och vilka relationer och begrepp det omfattar.  
Teoretiskt vilar studien på forskning om empowerment (Ekberg, 2002, Westerlund m fl, 1998, 
Feste m fl, 1995) och Feste och Andersons (1995) begrepp för de kraftskapande åtgärder som en 
utbildningsprocess bör innehålla för att enligt dem leda till empowerment (se bilaga A). Med 
utgångspunkt från denna forskning har en modell skapats. Denna har dock modifierats i 
förhållande till Feste och Andersons begrepp. Deras begrepp stresshanteringsförmåga har i 
modellen samlats under teorier om coping. Till modellen har dessutom fogats Antonovskys teori 
om KASAM eftersom bl. a Ekberg (2000) menar att detta kan vara av betydelse för en individs 
hälsa och livskvalitet. I studien undersöks inte Feste och Anderssons begrepp välbefinnande.  
 
 
1.6.1 Definition av nyckelbegrepp i studien 
Rehabiliteringsprocessen är en process som har ett mål, en given struktur, ett innehåll och oftast flera 
olika metoder för att nå målet. Den kan betraktas som en förändringsprocess med effekt på flera 
olika nivåer. 
Empowerment innebär att individen bli mer självständig, tar ansvar för sitt eget liv och får en ökad 
tilltro till sin förmåga att hantera sitt liv och veta sitt eget bästa. 
Kraftskapande åtgärder är de åtgärder som bidrar till att utveckla och öka en individs empowerment. 
Det handlar om att stärka sin självbild och självkänsla, förtydliga och öka den egna motivationen, 
förbättra copingstrategier såsom problemlösning, förmåga till anpassning, öka känslan av 
sammanhang samt förstärka det sociala stödet. Dessa åtgärder stödjer individen att utveckla 
kunskaper, förmågor, attityder och att öka graden av självkännedom. 
 
I nedanstående modell beskrivs relationen mellan rehabiliteringsprocessen och begreppet 
empowerment. I modellen görs antagandet att om rehabiliteringsprocessen innehåller 
kraftskapande åtgärder bidrar detta till en upplevelse av ökad empowerment hos dem som 
rehabiliterats.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 

Teoretisk modell över relationen mellan begreppen rehabiliteringsprocess, kraftskapande åtgärder och 
empowerment 

2. Metod  
Studien är helt kvalitativ och har baserats på muntlig och skriftlig information i form av texter och 
intervjusvar från halvstrukturerade intervjuer. Studien av rehabiliteringsprocessen är en kartläggning 

Rehabiliteringsprocess 

Förändringsprocess i flera 
nivåer 

Empowerment 

Kraftskapande åtgärder 
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och avsåg att beskriva en rehabiliteringsprocess med avseende på syfte, struktur, innehåll och 
metod.  
Studien av de rehabiliterade är en tvärsnittsstudie och avsåg att vid en given tidpunkt fånga och 
beskriva rehabiliterades upplevelse av den rehabilitering de genomgått med fokus på 
empowerment.  
 
 
2.1 Urval 

2.1.1 Rehabiliteringsaktörer 
Mot bakgrund av den teoretiska modell som ligger till grund för undersökningen samt 
specificerade urvalskriterier valdes tre rehabiliteringsaktörer där vi förväntade oss att få information 
om respektive aktörs rehabiliteringsprogram.  
De rehabiliteringsaktörer som utgjorde urvalet valdes utifrån att de skulle ha följande egenskaper: 

• De skulle ha ekonomiska resurser till rehabilitering 
• De skulle ha ansvar för och uppdrag att rehabilitera 
• De skulle ha dokumenterade rehabiliteringsprogram 
• De skulle ha rehabiliteringsansvar under en längre period (sammanhållet 

rehabiliteringsansvar) 
• Målet skulle vara att den rehabiliterade skulle finna nytt arbete eller återgå till tidigare 

arbete. 
 
Ett kritiskt urval av aktörer utgjordes av: 

• Försäkringskassan därför att de har ett övergripande ansvar för sjukskrivna och deras 
eventuella behov av rehabilitering. De ansvarar för rehabiliteringen av sjukskrivna 
lönearbetande men även sjukskrivna individer med ringa eller ingen anknytning till 
lönearbete.  

• Arbetsförmedlingen därför att de rehabiliterar sjukskrivna som står utanför lönearbete. 
I detta fall valdes Arbetsförmedlingens rehabiliteringsavdelning i Piteå. 

• En stor arbetsgivare därför att de har ansvar för att rehabilitera sina anställda. I detta fall valdes 
Piteå Kommun.  

 
En handläggare hos varje aktör intervjuades. 
 
 
2.1.2 Rehabiliterade 
Mot bakgrund av den teoretiska modell som ligger till grund för undersökningen samt 
specificerade urvalskriterier söktes respondenter som i en intervju skulle kunna ge information om 
sin upplevelse av den rehabiliteringsprocess de deltagit i.  
Urvalet av rehabiliterade individer skulle ske utifrån att de skulle äga följande egenskaper: 

• De skulle vara mellan 20 och 60 år. De skulle ha varit sjukskrivna minst 6 månader men 
inte längre än två år innan rehabiliteringens slut. 

• De skulle ha deltagit i rehabiliteringsprogram hos eller som köpts av rehabiliteringsaktören. 
• De skulle vara färdigrehabiliterade (antingen ha återgått till/fått arbete eller ha fått ett beslut 

om långsiktig lösning t ex sjukbidrag eller sjukpension) 
 
Urvalet bestod av fyra individer hos varje aktör, totalt 12 individer.  
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2.1.3 Bortfall 
De rehabiliterade respondenterna omfattades av sekretessregler vilket gjorde att ett ”kedjeurval” 
blev nödvändigt. Försäkringskassan hade en pressad arbetssituation och kunde av tidsbrist inte ta sig 
tid att få fram respondenter till studien. Detta meddelades tyvärr så sent att antalet intervjuer 
minskade till tio. Bortfallet av intervjupersoner blev fem (en handläggare och fyra rehabiliterade). 
 
 
2.2 Instrument 
Den första delen av undersökningen utgjordes av halvstrukturerade intervjuer med ett urval av 
rehabiliterade individer. Intervjufrågorna konstruerades genom att begreppen kraftskapande åtgärder 
och rehabiliteringsprocessen operationaliserades enligt den kategorisering som beskrivs i bilaga A. En 
provintervju gjordes för att kontrollera instrumentets användbarhet och en mindre justering 
gjordes i frågebatteriet.  
 
Den andra delen av undersökningen utgjordes av halvstrukturerade intervjuer med representanter 
för aktörerna. Frågor om rehabiliteringsprocessens syfte, innehåll, struktur och metod 
konstruerades. Andra intervjufrågor konstruerades genom att begreppet kraftskapande åtgärder 
operationaliserades enligt den kategorisering som beskrivs i bilaga A. 
 
Under samtliga intervjuer användes en intervjuguide med frågor (bilaga B och C). När det gällde 
intervjuerna med de rehabiliterade var den första frågan en öppen fråga för att deltagarna med egna 
ord skulle berätta om rehabiliteringsprocessen som de upplevde den. Därefter följde 
kompletterande frågor utformade för att försöka fånga specifikt de begrepp som söktes utifrån den 
teoretiska modellen i studien. 
När det gällde intervjuerna med aktörerna var den första frågan en öppen fråga för att 
handläggaren med egna ord skulle berätta om hur en rehabiliteringsprocess kunde se ut. Därefter 
följde kompletterande frågor för att fånga de begrepp vi sökte utifrån vår modell.  
 
 
2.3 Procedur 
För att kartlägga rehabiliteringsprocessen hos respektive aktör gjordes dels en insamling av 
aktörernas egen skriftliga dokumentation om sina rehabiliteringsinsatser och dels en 
halvstrukturerad intervju med en handläggare hos varje aktör.  
Data till undersökningen från de rehabiliterade inhämtades genom en halvstrukturerad intervju.  
 
Intervjuerna med aktörerna genomfördes på deras respektive tjänsterum. Intervjuerna med de 
rehabiliterade genomfördes i skiftande miljöer, till exempel i enskilda rum i offentliga lokaler (ex. 
arbetsförmedlingen, arbetsplatsen) samt i hemmiljö. Vid en av intervjuerna i hemmiljö var andra 
familjemedlemmar närvarande. 
 
De båda undersökningsledarna genomförde varannan intervju. Vid intervjuerna var båda 
undersökningsledarna närvarande. En intervjuade och den andra var mer passiv och deltog bara i 
intervjun om hon märkte att någon följdfråga saknades eller blev otydlig. Detta förhållande 
förklarades tydligt för respondenterna före intervjuns början.  
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Intervjuerna genomfördes efter det halvstrukturerade intervjuunderlaget Det fanns utrymme för 
följdfrågor och förtydliganden. Intervjuerna med aktörer och rehabiliterade spelades in på band 
och transkriberades därefter ordagrant. Direkt efter varje intervju gjorde undersökningsledarna 
gemensamt en sammanfattning på ett formulär (bilaga D, E) för att fånga det spontana intrycket av 
vad som upplevts som mest framträdande i den genomförda intervjun. 
 
 
2.4 Analys av data 
Analysen i denna studie är kvalitativ och bearbetningen är helt textbaserad. Intervjuerna har 
bandats för att minska risken för dataförlust. Transkribering av data har gjorts ordagrant.  
Kodning av transkriberad data har gjorts med hjälp av en kodnyckel (bilaga F), separat av båda 
undersökningsledarna, därefter jämfördes de två separata kodningarna med varandra och 
kodningarna sammanfogades till en gemensam. Kodning av intervjuerna användes för att frigöra 
data från subjektiva tolkningar. 
 
Intervjudata från de rehabiliterade analyserades för att fånga om de upplevde att 
rehabiliteringsprocessen innehöll kraftskapande åtgärder, och om dessa kraftskapande åtgärder 
ledde till en upplevelse av empowerment.  
 
Intervjudata från aktörerna jämfördes med det skriftliga material som lämnats av varje aktör. Med 
hjälp av de båda informationskällorna gjordes en kartläggning av rehabiliteringsprocessens syfte, 
struktur, innehåll och metod hos varje aktör. Utifrån detta gjordes sedan en bedömning av 
huruvida rehabiliteringsprocessen innehöll åtgärder som kunde förmodas leda till empowerment 
hos dem som rehabiliterats. 
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3. Resultat 
Denna studie har förutom att ge svar på de konkreta forskningsfrågorna som ställts visat på andra 
faktorer som förefaller påverka rehabiliteringsprocessen på ett betydande positivt sätt. Dessa resultat 
redovisas under rubriken “Nya empiriska fynd”. 
 
 
3.1 Arbetsförmedlingens rehabiliteringsprocess  

3.1.1 Rehabiliteringens: 
• Syfte 

Resultatet visade att det huvudsakliga syftet med Arbetsförmedlingens (AF:s) rehabilitering var att 
de rehabiliterade skulle ”finna, få och behålla ett arbete”. 
 

• Struktur 
Ansvarig för rehabiliteringen var Arbetsförmedlingen. Rehabiliteringen bedrevs i huvudsak i 
individuell form och Af beskrev att det var centralt att kartlägga det sammanhang som den 
rehabiliterade befann sig i. I rehabiliteringsprocessen fanns förutom Af ett betydande nät av 
resurser som samverkade kring dem som rehabiliterats. Här återfanns andra myndigheter som 
Försäkringskassan (FK), kommunens socialförvaltning, olika vårdinrättningar, behandlingshem, 
arbetsgivare, fackliga organisationer och handikapp - och intresseorganisationer. 
 

• Innehåll 
Af:s rehabilitering innehöll inslag av både fysisk och psykologisk karaktär. Aktören uppgav att det i 
den fysiska rehabiliteringen kunde ingå utredning av arbetsförmåga, arbetsprövning och anpassat 
arbete. I den psykologiska var det i huvudsak vägledningssamtal och stödsamtal, utredningar och 
bedömningar samt i vissa fall psykosociala insatser. 
 

• Metod 
Af beskrev sina metoder som i huvudsak individuella men inriktade på basala förutsättningar. 
Rehabiliteringen var talanginriktad med vilket menas att den rehabiliterade skulle stödjas att ta vara 
på och finna sina egna starka sidor. Vidare beskrev man att ”timing” var viktig d v s rätt insats vid 
rätt tillfälle. ”Det absolut viktigaste är att försöka tänka och avläsa, är den här mogen att gå vidare i 
sitt liv?” En viss accelerering av metoder och aktiviteter skedde i rehabiliteringsprocessen mot 
målet arbete. 
 
Af:s rehabiliteringsprocess fanns beskriven i Arbetsmarknadsverkets policydokument. Där 
preciserades rehabiliteringens mål, utgångspunkter och hur samverkan med andra myndigheter 
skulle gå till. Den beskrev vidare vilka kärntjänster som den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
bestod av och hur dessa skulle förmedlas via Af:s handläggare till de arbetssökande som deltog i 
rehabilitering. Man betraktade rehabiliteringen som en förändringsprocess som syftade till att hitta 
en anpassning mellan den enskilde och arbetslivet. Det fanns inte några tydliga anvisningar hur 
handläggaren skulle hantera rehabiliteringsprocessen metodiskt, utan processen styrdes utifrån de 
rehabiliterade individernas behov. Utbudet av tjänster skulle vara anpassat till lokala behov och 
skulle enligt aktören kunna beskrivas på ett för den arbetssökande begripligt sätt.  
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Delaktighet 
Aktören uppgav att det var mycket viktigt att individen ges ansvar för sin egen rehabilitering och 
att tjänster och metoder i rehabiliteringen utformas så att den hon har möjlighet att vara delaktig 
och påverka sin egen rehabiliteringsprocess. 
 
Självbild/självkänsla 
Rehabiliteringsinsatserna syftade till att stärka självbilden genom att fokusera på talanger och starka 
sidor. Självkänslan stöddes genom positiv feedback och betoning av de positiva resurserna som de 
rehabiliterade hade.  
 
Motivation 
Rehabiliteringen var inriktad på att stödja insikt om de egna behoven, vilket skulle öka 
motivationen hos dem som rehabiliterats att ta ansvar för sin livssituation. Insatser var också 
inriktade på att öka motivationen att arbeta mot specifika mål. 
 
Coping 
En viktig del i rehabiliteringsinsatserna var att stödja förmågan till anpassning. Aktören beskrev att 
anpassning kunde krävas både inåt genom att öka kunskaperna och insikterna om nya förhållanden 
och utåt genom att till exempel hitta ett arbete anpassat efter individens förmåga. 
 
Socialt stöd 
Ingenting i beskrivningen av rehabiliteringsinsatserna indikerade att Af:s rehabiliteringsprocess 
innehöll insatser för att stärka det sociala stödet. 
 
KASAM 
Af uppgav att rehabiliteringens tjänster skall vara ”beskrivna på ett för den enskilde individen 
begripligt sätt”, tjänsterna ska vara tydliga och kopplade till rätt kompetens. 
Af:s rehabiliteringsinsatser kan sammantaget sägas ge ett visst stöd för att höja KASAM nivån för 
deltagarna. Detta genom att de olika rehabiliteringsinsatserna samordnas till en begriplig och 
meningsfull helhet för den enskilde.  
 
 
3.2 Individernas upplevelse av rehabilitering hos arbetsförmedlingen 

3.2.1 Rehabiliteringens: 
• Syfte 

De rehabiliterade har beskrivit att de uppfattat att syftet med rehabiliteringen i huvudsak har varit 
att öka arbetsförmågan. Målet har varit att hitta ett lämpligt arbete utifrån individens 
förutsättningar. 
 

• Struktur 
AF har varit ansvarig för rehabiliteringen. De som rehabiliterats har varit arbetslösa vid inledningen 
av rehabiliteringen. Hela undersökningsgruppen har fått individuell rehabilitering och en av 
deltagarna har dessutom deltagit i rehabilitering i grupp.  
Förutom Af har viktiga resurser under rehabiliteringen varit vården, arbetsplatser och arbetsgivare 
(därför att arbete ingått som en del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen). 
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• Innehåll 
De rehabiliterade har upplevt att innehållet i rehabiliteringen i huvudsak har varit av psykologisk 
karaktär. Innehållet har bestått av vägledningssamtal, stödsamtal, olika typer av aktiveringskurser 
samt arbete. De enda fysiska inslag som funnits i AF:s rehabilitering har varit olika typer av arbete/ 
arbetsprövning.  
 

• Metod 
Resultatet visar att rehabiliteringen varit baserad på generella åtgärder inriktade på basala 
förutsättningar, egentligen att klara av att arbeta. Dock har åtgärderna anpassats till individen, ”Jag 
fick göra det i min takt”. Respondenterna uppger att ”timingen” tidvis har upplevts som obefintlig 
eller dålig i rehabiliteringen. Vidare beskrevs rehabiliteringen innebära en stegvis accelerering av 
metoder och aktiviteter mot det slutgiltiga målet arbete.  
 
Delaktighet 
Respondenterna har upplevt delaktighet i rehabiliteringen i olika grad och på olika sätt. Resultaten 
har varierat från att de upplevt att de styrt rehabiliteringen själva, ”det är lite trögt systemet, så man 
får ju ligga på lite innan det händer något”, till att de varit tveksamma till om de varit delaktiga 
överhuvudtaget. ”Dom har kommit med förslag och så har man fått hoppa på det” 
”Jag vet inte om jag varit direkt delaktig i planeringen, men däremot har jag blivit väl bemött, de 
har frågat mig, att det här är ett förslag vi har, känns det bra för dig?” 
 
Självbild/självkänsla 
Respondenterna upplevde att deras självkänsla utvecklades under rehabiliteringen. ”Från att man 
tycker att man är absolut ingenting, så tycker jag idag att jag kan och jag vill, och det är positivt”. 
”I början var man nog inte värd mycket, men nu eftersom jag klarar fler och fler arbetsuppgifter så 
finns det ju hopp igen”, ”man kände att man var till nytta och gjorde nåt bra” var några 
kommentarer ur intervjuerna som bekräftar en förstärkt självkänsla.  
En av respondenterna uppgav att utvecklingen av självkänslan haft andra orsaker än 
rehabiliteringsinsatserna. 
 
Motivation 
Resultatet pekar på att respondenterna i huvudsak har motiverats av egna interna drivkrafter. De 
flesta har under rehabiliteringen stärkt sin motivation genom att få kunskap om sina behov. För en 
av respondenterna har den interna motivationen utgjort en stark förutsättning för ett lyckat 
rehabiliteringsresultat. De respondenter som fått arbete upplevde just detta som 
motivationshöjande.” Det är ju arbetet här som gjort att jag mår bättre” 
 
Coping 
Resultatet visar att större delen av respondenterna genom rehabiliteringen i viss mån har förbättrat 
sina copingresurser framförallt på grund av förbättrad hälsa och tillgången till arbete. Vidare uppgav 
de flesta att de kände optimism och framtidstro på grund av att de fått arbete. Rehabiliteringen har 
utgjort ett stöd för anpassningen till sjukdom och ny livssituation. ”Jag försöker att anpassa mig till 
att jag inte orkar lika mycket som förr”. Man uppgav att man lärt känna sin kropp och sin 
sjukdom.  
När det gäller problemlösningsförmåga upplevde respondenterna ingen skillnad pga. 
rehabiliteringen. Alla uppgav att de haft god problemlösningsförmåga hela tiden. 
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Socialt stöd 
Alla respondenter uppgav att de hade socialt stöd i olika grad både före och under 
rehabiliteringen. En respondent uppgav att hon fått ökat stöd via rehabiliteringen. ”Jag tycker att 
jag fått det jag behövt”. För de respondenter som har fått arbete genom rehabiliteringen har den 
sociala samvaron och gemenskapen genom arbetet varit viktig. 
 
KASAM 
Resultatet antyder att en förändring kan ha skett i en av respondenternas KASAM på grund av 
rehabiliteringens innehåll. När det gäller övriga respondenter gjordes bedömningen att ingen 
förändring i KASAM hade skett pga. rehabiliteringen.  
 
 
3.3 Piteå Kommuns rehabiliteringsprocess 

3.3.1 Rehabiliteringens: 
• Syfte 

Resultatet visade att det huvudsakliga syftet med Piteå kommuns (Pk) rehabiliteringsarbete var 
återgång till i första hand det egna arbetet.  
 

• Struktur 
Ansvarig för rehabiliteringen var arbetsgivaren på olika nivåer. Rehabiliteringen var i huvudsak 
individuell men vissa insatser genomfördes i grupp (bland annat mental träning samt kursen Ett 
steg i livet). Aktören beskrev att det i rehabiliteringen var centralt att kartlägga det sammanhang 
som den anställda befann sig i. Som resurser i rehabiliteringsprocessen angavs Försäkringskassan, 
Företagshälsovården, Försäkringsmedicinskt Centrum (FMC), Arbetslivstjänster (ALT), 
Vägledningscentrum (kommunal studie/yrkesvägledning), fackliga organisationer och 
gestaltterapeut. 
 

• Innehåll 
Studien visar att Piteå kommuns rehabilitering innehöll inslag av både fysisk och psykisk karaktär. 
Aktören uppgav att det i den fysiska rehabiliteringen kunde ingå sjukgymnastik, träning, yoga, 
kartläggning av arbetsförmåga, ergonomiska hjälpmedel och arbetsträning. Det psykologiska 
innehållet uppgavs vara samtal med arbetsledare, stödsamtal på företagshälsovården, stresshantering, 
gestaltterapi, mental träning, kursen Ett steg i livet (ESL), kartläggning av arbetsförmågan samt 
social arbetsträning. 
 

• Metod 
Piteå kommun beskrev sina metoder som i huvudsak individuella och symptominriktade. 
Dock fanns inslag av generella metoder där kursen Ett steg i livet var en av dem. Denna kurs var 
inriktad mot basala förutsättningar. Vidare beskrev man att ”timing” var viktigt men 
rehabiliteringen fick inte ta hur lång tid som helst. Aktören uppgav att det skett en viss 
accelerering av metoder och aktiviteter i rehabiliteringsprocessen, till exempel genom att 
arbetstiden ökats successivt när man återgått i arbete. 
 
Piteå kommun hade en väl utarbetad handlingsplan för hur rehabiliteringsprocessen skulle 
genomföras. Det fanns tydliga anvisningar för hur arbetsledare skulle hantera rehabiliteringen 
metodiskt och hur man gick vidare med rehabiliteringen om den som varit sjukskriven inte kunde 
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rehabiliteras tillbaka till det egna arbetet. I arbetsgivarens dokument över rehabiliteringsprocessen 
saknades dock en beskrivning av såväl innehåll som vilka insatser och åtgärder som de som 
rehabiliterades hade tillgång till samt hur dessa skulle användas.  
 
Delaktighet 
Aktören betonade att den anställdes delaktighet i rehabiliteringsprocessen var viktig, man frågade: 
”Hur tänker du och vad vill du och hur ser du på saken?” Vikten av delaktighet fanns även 
inskrivet i aktörens policydokument men var där något vagare uttryckt. 
 
Självbild/självkänsla 
Kursen ESL hade inslag som syftade till att stärka självförtroendet. Aktören beskriver att stödet för 
den rehabiliterades självkänsla kan visas på arbetsplatsen bland annat så här: ”det är ju mycket det 
här med att bli sedd, att arbetsledaren ser mig”. 
 
Motivation 
Av beskrivningen av rehabiliteringsinsatserna kunde man utläsa att de syftade till att ge ökad intern 
motivation, främst genom kursen Ett steg i livet. Ett annat syfte var att öka insikten om den 
rehabiliterades egna behov och att stärka motivationen att handla mot uppställda mål.  
Om individen inte kunde få anpassade arbetsuppgifter eller omplaceras till nya arbetsuppgifter 
beskrev aktören att det i ett sista skede skulle kunna bli aktuellt med uppsägning. Aktören uppgav 
att varsel om uppsägning förmodligen skulle utgöra en kritisk händelse i rehabiliteringsprocessen. 
Detta kan upplevas traumatiskt i första skedet för den anställde men skulle kunna innebära att 
motivationen och drivkraften att ta tag i situationen och gå vidare ökade. Aktören menade att det 
var önskvärt att information om att uppsägning så småningom kunde bli aktuell om ingen lösning 
kunde ske, meddelades den sjuke i ett tidigt skede i rehabiliteringsprocessen. Dock uppger aktören 
att man hittills inte behövt varsla om uppsägning på dessa grunder. 
 
Coping 
Att stödja förmågan till anpassning var en viktig del i rehabiliteringen. Aktören menade att 
anpassning krävdes både inåt (ökad kunskap och insikt om nya förhållanden) och utåt, till exempel 
att hitta ett anpassat arbete eller att anpassa befintligt arbete efter förmåga. Resultatet visade svaga 
indikationer i rehabiliteringsprocessen för förbättrade copingresurser och förbättrad 
problemlösningsförmåga. När det gäller arbetsträning och återvunnen arbetsförmåga kunde detta i 
sig stärka copingresurserna. Kursen Ett steg i livet betonade individens eget ansvar för sig själv och 
sitt liv. 
 
Socialt stöd 
I beskrivningen av rehabiliteringens innehåll fanns inslag som stödde social samvaro, bland annat 
genom social arbetsträning och genom att ett av målen i ESL kursen var att öka de sociala 
kontakterna. 
 
KASAM 
ESL-kursens innehåll kunde bidra till att höja deltagarnas KASAM-nivå främst genom dess 
betoning av att få individen att förstå och kunnat hantera sin situation på ett adekvat sätt. 
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3.4 Individernas upplevelse av rehabilitering hos Piteå Kommun 

3.4.1 Rehabiliteringens: 
• Syfte 

För merparten av respondenterna upplevdes det huvudsakliga syftet vara återgång till arbete. 
 

• Struktur 
Arbetsgivaren (aktören) var ansvarig för rehabiliteringen. De som rehabiliterades hade fast arbete. 
Förutom arbetsgivaren så hade viktiga resurser för de rehabiliterade varit olika personer i vården, 
samt för två av respondenterna även arbetsledaren på arbetsplatsen. De rehabiliterade lämnade här 
inga uppgifter om upplevelser av rehabiliteringens struktur i övrigt. 
 

• Innehåll 
De rehabiliterade uppgav att innehållet i rehabiliteringen i huvudsak hade varit av psykologiskt 
karaktär t ex stödsamtal och kursen Ett steg i livet (ESL). Vissa fysiska inslag i rehabiliteringen hade 
varit sjukgymnastik och träning. 
 

• Metod 
Respondenterna beskrev rehabiliteringen som i huvudsak generell och inriktad mot basala 
förutsättningar (ESL). Två respondenter upplevde att timingen var bra. Andra tyckte den var 
mindre bra. ”Det jag saknar är nog något där i början, någon att gå till snabbt, kanske till en 
beteendevetare eller….?”. Under rehabiliteringen upplevde inte respondenterna någon stegvis 
accelerering av metoder och aktiviteter. 
 
Delaktighet 
De rehabiliterade respondenterna hade upplevt delaktighet i olika grad. Resultaten varierade från 
att man styrt rehabiliteringen själv, ”Jag har varit med hela vägen upplever jag” till en upplevelse 
av total avsaknad av delaktighet. ”Har inte varit delaktig i planeringen, utan det verkar mest som 
att de vill bli av med mig så fort som möjligt” 
 
Självbild/självkänsla 
Respondenterna beskrev en upplevelse av att de genom rehabiliteringen fått redskap att förändra 
sin självbild. ”Jag är så nöjd med mig själv. Att jag har lyckats med det här. Nu finns inga hinder”. 
Redskapen har man främst fått genom kursen Ett steg i livet där innehållet bland annat bestod av 
gruppsamtal och att lära sig att uppmärksamma egna behov. ”Jag känner att nånstans så har jag fått 
verktygen att kunna hjälpa mig själv”. 
 
Motivation 
Respondenterna upplevde att de utvecklat mera interna drivkrafter samt fått verktyg för att öka 
insikten om egna behov och drivkrafter (främst genom ESL). ”Jag kan säga nej idag. Jag är en så´n 
som skulle ta hand om hela världen, men jag har börjat säga nej och tydligare sätta upp gränser”.  
 
Coping 
Respondenterna uppgav att rehabiliteringen hade gett stöd för deras anpassning mot egna behov, 
bland annat anpassning till sjukdom och förändrad arbetsförmåga. ”Nu har jag accepterat att jag är 
sjuk.” Respondenterna uppgav vidare att de fått stärkta copingresurser främst på grund av ESL. 
Kursen hade gett verktyg att hantera inre och yttre krav tydligare. ”Jag har aldrig kunnat säga nej 
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till något, nu kan jag säga nej då det inte går”.  För en av respondenterna hade samtal med 
arbetsledaren också gett stöd till detta. 
 
Några av respondenterna beskrev att ESL-kursen gett en möjlighet att få jämföra sig med andra 
som varit betydelsefull för att få perspektiv på sin situation. Några kommentarer som lämnades 
kring detta var; ”Att det finns andra som har det som jag eller värre”. ”Sen tycker jag att även det 
här med att träffas i grupp regelbundet som vi gjorde i Ett steg i livet, det var också jättebra”, ”Det 
var många som var i samma situation ungefär”. ”När man hör andras problem och vilken ryggsäck 
de har med sig så känner man sig ju som att här sitter jag med en liten fjösagrej” 
När det gäller förändrad problemlösningsförmåga upplevde respondenterna ingen skillnad p g a 
rehabiliteringen. 
 
Socialt stöd 
Alla respondenter beskrev att de upplevde sig ha socialt stöd. Hälften av dem uppgav att socialt 
stöd var viktigt. En person upplevde att hon inte fått stöd av sin arbetsledare under 
sjukskrivningen. En person upplevde att hon fått ökat stöd via rehabiliteringen främst av sin 
arbetsledare. ”Hade jag inte haft henne hade jag gått till långtidssjukskrivning. Jag är helt övertygad 
om att jag hade däckat ihop totalt”, ”Jag får en sådan otrolig uppbackning”. En respondent uppgav 
att hon upplevde att hon fick uppmärksamhet ”Du har sån betydelse. Även andra upplevde sig ha 
fått stöd av sina arbetsledare. 
 
KASAM 
Resultatet visade att en förändring i en av respondenternas KASAM kunde ha skett på grund av 
rehabiliteringens innehåll. I detta sammanhang kan nämnas att rehabiliteringstiden för 
respondenterna varit förhållandevis kort.  
 
 
3.5 Nya empiriska fynd  
Under arbetet med att analysera data från intervjuerna framkom det tre nya faktorer som föreföll 
vara viktiga för ett tillfredsställande rehabiliteringsresultat. Dessa tre faktorer var arbete, tid och 
kritiska händelser/kritiska möten. 
 
 
3.5.1 Tid 
Arbetsförmedlingen beskrev att de som rehabiliteras först och främst behöver tid till att anpassa sig till 
sitt funktionshinder. När man väl var inskriven vid Arbetsförmedlingen så var det viktigt att tiden 
inte bara fick gå i väntan på aktiviteter. Då hotades motivationen hos den rehabiliterade. 
Rehabiliteringsinsatserna över tid kunde vara väldigt skiftande från individ till individ alltifrån 6 
veckor till 6 månader. 
De som rehabiliterats via Af beskrev att det var viktigt med tid för att kunna anpassa sig till sin 
sjukdom och till en ny livssituation (ibland utan arbete). Även om man hade en kronisk sjukdom 
så upplevdes tiden i sig som en faktor vilken bidrog till att individens copingresurser förbättrades. 
En av respondenterna menade dock att rehabiliteringstiden varit alldeles för lång. Orsaken till detta 
var en felaktig sjukdomsdiagnos, med påföljande felaktig medicinsk behandling. En annan av 
respondenterna ansåg också att det i början av hennes sjukskrivningstid fått gå alldeles för lång tid 
utan att några åtgärder vidtogs för att få till stånd en rehabilitering. Hon menade att det inte var bra 
för henne. 
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Piteå kommun uppgav i studien att de försökte se till att ärenden inte ”bara blev liggande” långa 
tider. Man menade att rehabiliteringsinsatser skulle vidtas så snart hälsan tillät men att tid för 
reflektion och återhämtning behövdes.  
För en del av de rehabiliterade via Piteå kommun hade tiden varit central för att de skulle kunna 
acceptera och anpassa sig till en långvarig eller kronisk sjukdom. De beskrev hur de upplevt att de 
hade behövt tid för integrering, reflexion och för att nå insikt om att de fått en ny livssituation. 
 
 
3.5.2 Arbete 
För de som rehabiliterats via arbetsförmedlingen och som alla varit sjukskrivna länge, föreföll det vara 
deras möjlighet till arbete som hade haft störst betydelse för rehabiliteringens resultat. Det hade 
varit mycket viktigt, en avgörande faktor. Den som inte hade fått ett arbete ”hoppades på att få ett 
arbete i framtiden”. 
 
Arbetet uppgavs vara centralt som motivator för de som rehabiliterats via Piteå kommun. Arbetet 
beskrevs som betydelsefullt för att tillfriskna oavsett om man arbetade för att man ”gillade sitt 
jobb” eller ”arbetade för pengarna”. Den som inte hade kunnat återgå till sitt arbete av medicinska 
orsaker, kände saknad och sorg över förlorat arbete och förlorad arbetsgemenskap. 
 
 
3.5.3 Kritiska händelser/kritiska möten 
Ett par av respondenterna hos Arbetsförmedlingen berättade att de efter många års sjukskrivning och 
möten med många olika läkare hade mött en som tagit dem på allvar och inte litat på den diagnos 
som ställts tidigare. Denne nya läkare upplevdes ge ”rätt” diagnos vilket innebar rätt medicinsk 
behandling. Respondenterna uppgav att denna nya diagnos gjorde ett tillfrisknande möjligt. En av 
respondenterna beskrev att hon upplevt att en flyttning till en annan ort varit en avgörande 
händelse. Hon hade ”lagt det gamla bakom sig” och startat på nytt igen med ett gott resultat.  
För alla respondenter hade upplevelsen av bemötandet från en person; en så kallad signifikant 
annan, som tagit dem på allvar, lyssnat till dem och ”sett” dem i den situation de befunnit sig varit 
viktigt. Förutom läkare så hade exempel på sådana signifikanta andra varit arbetsledare, 
arbetspsykologer och arbetskonsulenter. 
 
Ett par av respondenterna hos Piteå kommun uppgav under intervjuerna att ett möte med en 
signifikant annan haft stor betydelse för dem. I ena fallet rörde det sig om den närmaste 
arbetsledaren som haft stor betydelse för rehabiliteringens resultat och i det andra fallet en läkare 
som engagerat sig, visat ett personligt engagemang samt varit mån om att förklara sjukdomen och 
dess följder. 
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4. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om kraftskapande åtgärder återfanns i några 
rehabiliteringsprocesser. Detta gjordes genom att kartlägga två aktörers rehabiliteringsprocess 
utifrån dess syfte, innehåll, struktur och metoder. Vidare var syftet att undersöka om 
rehabiliteringen varit anpassad efter de rehabiliterades behov och om förekomsten av kraftskapande 
åtgärder gett en upplevelse av empowerment hos dem som rehabiliterats. Ett antagande i studien 
var att om kraftskapande åtgärder fanns i en rehabiliteringsprocess så skulle dessa återspeglas i en 
upplevelse av ökad empowerment hos de som rehabiliterats. 
Det antagande som visualiserades i den teoretiska modellen har verifierats genom resultaten i 
studien. 
 
Det fanns en ganska markant skillnad mellan de båda grupperna av rehabiliterades beskrivning av 
sina respektive rehabiliteringsprocesser. Rehabiliterade via Piteå kommun refererade i huvudsak 
sin rehabiliteringsprocess till ESL och de insatser och aktiviteter som denna kurs innehöll. Det är 
sannolikt att deras egentliga rehabiliteringsprocess pågick under längre tid än den tidsperiod som 
kursen omfattade.  
De som rehabiliterats via Af refererade till en rehabiliteringsprocess som var mer utsträckt i tid där 
man deltagit i många olika insatser. Eftersom förutsättningarna för de två grupperna var så olika var 
det inte relevant att jämföra dem sinsemellan men man bör ta i beaktande att respondenterna 
refererade till processer med skilda tidsramar.  
 
 
4.1 Innehöll rehabiliteringen kraftskapande åtgärder? 
Om man anknyter till Feste och Andersons forskning och Ekbergs resonemang om vilka 
kraftskapande åtgärder som behöver finnas i en process för att empowerment ska kunna uppstå 
visar resultatet och vår tolkning att de båda undersökta rehabiliteringsprocesserna innehöll 
kraftskapande åtgärder, dock i varierande grad. 
 
Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att det i Arbetsförmedlingens beskrivning återfinns 
indikationer på att kraftskapande åtgärder finns i deras rehabiliteringsinsatser. Detta gäller främst 
insatsernas innehåll och de i huvudsak individuella metoderna. Enligt Arbetsförmedlingens 
policydokument för den arbetslivsinriktade rehabilitering ska också inslag i rehabiliteringen utgöras 
av stödjande och aktiverande insatser för att förändra självbilden, höja självkänsla, motivations- och 
aktivitetsnivå. Aktören är inriktad på att hitta talanger och starka sidor hos de rehabiliterade. 
 
Även i Piteå kommuns rehabiliteringsprocess återfinns ett beskrivet teoretiskt innehåll där deras 
rehabiliteringsinsatser innehåller kraftskapande åtgärder som i vissa delar kan ha bidragit till 
empowerment. Detta gäller framför allt kursen Ett steg i livet (ESL) som omfattar föreläsningar 
och samtal kring teman som självförtroende, kris, stresshantering, hur tankarna påverkar oss samt 
friskvård. Målen med kursen är bland annat att motivera deltagarna till ett ökat hälsomedvetande 
och öka de sociala kontakterna. 
 
4.1.1 Förtydliga självbilden och förstärka självkänslan! 
De båda undersökta rehabiliteringsaktörerna uppger att deras rehabiliteringsinsatser syftar till att 
stärka självförtroendet och detta bekräftas genom de rehabiliterades upplevelse av förstärkt 
självförtroende. 
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Att drabbas av ohälsa, bli sjuk och i värsta fall långvarigt eller kroniskt sjuk måste betraktas som ett 
trauma som starkt påverkar en individs självkänsla i negativ riktning. Beroende på individens 
grundlagda självkänsla så kommer traumat att påverka på skilda sätt. Alltifrån att totalt tappa 
livsgnistan och känslan av att livet förlorar mening till en förstärkt motivation att ta tag i den nya 
situationen, uppbåda energi för förändring och anpassning. Mot bakgrund av de rehabiliterades 
utsagor i denna studie framstår det som att förstärkandet av en svag eller försvagad självkänsla är 
viktigt i en rehabiliteringsprocess. Detta beskrivs också i Osbornes (2002) teori om hur man 
genom att finna sina inre styrkor kan ändra en existerande självbild och öka en låg självkänsla. 
Ekberg (2000) gör en liknande beskrivning av hur viktigt det är med ett stödjande sammanhang 
för att kunna mobilisera och utveckla sina inre resurser. 
 
 
4.1.2 Motivation – vad är det som motiverar i en rehabilitering? 
Att hitta den enskildes egna inre drivkrafter förefaller vara en gemensam utgångspunkt för de båda 
rehabiliteringsaktörernas rehabiliteringsinsatser. Detta verkar också få genomslag då de 
rehabiliterade beskriver en upplevelse av att ha fått viktiga verktyg för att öka insikten om de egna 
behoven. 
Likt Eva Jeppsson Grassmans resonemang om livsloppsperspektiv i det praktiska 
rehabiliteringsarbetet handlar det om flexibilitet och lyhördhet när det gäller att möta de skiftande 
och föränderliga behov som uppstår i den omställningsprocess som sjukdom/funktionshinder 
medför. Rehabiliteringsaktörerna beskriver också vikten av förståelse för individens motivation 
eller bristande motivation till arbete beroende på ”var i livet” man befinner sig och vilka 
grundförutsättningar varje individ har med sig när man befinner sig i en rehabiliteringssituation.  
 
Piteå kommun beskriver att rehabiliteringsinsatserna syftar till att ge intern motivation, främst 
genom innehållet i ESL-kursen (se beskrivning av kursen nedan) i vilken ökat självförtroendet är 
ett av målen. Man arbetar också med att stärka motivationen för att handla mot uppsatta mål. 
Detta kan sägas vara stödjande och upplyftande processer. Samtidigt skulle Piteå Kommun i ett 
relativt tidigt skede av rehabiliteringsprocessen vilja informera de som rehabiliteras om att 
uppsägning kan bli aktuell om omplacering till annat arbete inte är möjlig. Man menar att detta 
kan innebära att motivationen för individen att ta tag i sin situation ökar. Detta är en intressant 
motivationsfaktor. Här använder man sig alltså av extern motivation för att öka den interna 
motivationen hos den enskilde. En metod som enligt aktören på ett handfast sätt ska stärka 
individen och öka motivationen att vara delaktig i sin egen rehabilitering. Man undviker 
inlåsningseffekter och förhindrar att den rehabiliterade fastnar i sin sjukroll utan styrka att komma 
vidare. Detta är en inte helt okontroversiell motivator som de olika parterna kring de anställda (bl. 
a fackliga organisationer) kan ha olika uppfattningar om. 
Det här fenomenet skulle också kunna ses som ett uttryck för det allt starkare ekonomiska trycket 
som pressar många arbetsgivare idag. Man har begränsade möjligheter att omplacera anställda och 
hårda ekonomiska villkor att jobba utifrån. Varje anställd måste prestera maximal arbetsinsats och 
anställda som inte kan klara detta på grund av sjukdom eller funktionshinder kan inte beredas 
fortsatt anställning. 
 
AF: s rehabilitering är inriktad på att stödja insikten om egna behov, vilket ska öka motivationen 
att ta ansvar för sin livssituation. Resultatet pekar också på att de flesta under rehabiliteringen har 
stärkt sin motivation just genom att få kunskap om sina behov. Insatser är också inriktade på att 
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öka motivationen att arbeta mot specifika mål. AF:s rehabilitering ökar handlingsförmågan genom 
att motivationen har tagit fart när de som rehabiliterats kommit ”nära” arbete. 
Detta resultat bekräftar Berglinds och Gerners teorier som beskriver att förutsättningen för att 
människor som varit borta från arbetslivet på grund av sjukdom ska återgå i arbete igen är att de är 
motiverade – har en vilja att arbeta. Samma vilja som också är central för sjuka och 
funktionshindrades motivation att behålla ett arbete över tid (Berglind och Gerner, 1999). Ekberg 
menar på samma sätt att motivationen för att komma tillbaka till arbete i huvudsak innebär att 
individen själv måste se återgången som ett viktigt mål och att sammanhanget kring individen ger 
motiv och handlingsmöjligheter för detta. 
Studien indikerar att många människor i en rehabiliteringssituation är starkt motiverade av att få 
och kunna arbeta och att det har betydelse för självkänslan, social identitet och struktur i tillvaron. 
Det verkar utifrån detta rimligt att ägna arbetsmotiverande insatser ganska stort utrymme i en 
arbetsinriktad rehabilitering. Att just arbete har framstått som en så betydelsefull motivator är 
intressant och studiens resultat har givit anledning till en specifik diskussion som återfinns under 
rubriken Ytterligare faktorer som har betydelse för rehabiliteringens resultat.  
 
 
4.1.3 Coping och anpassning 
Ingen av de undersökta aktörerna använder sig av begreppet coping utan beskriver i stället 
motsvarande resurser som förmåga till anpassning vilket vi menar inte är riktigt samma sak. 
Förmåga till anpassning är bara en del av de copingresurser en människa kan använda sig av 
(Lazarus m fl, 1984). Båda aktörerna beskriver dock att en viktig del i rehabiliteringsinsatserna är 
att stödja förmågan till anpassning. Man menar att anpassning kan krävas både ”inåt” genom att 
individen ökar kunskaperna och insikterna om nya egna förutsättningar samt ”utåt” t ex att hon 
kan stödjas hitta ett arbete anpassat efterförmåga. 
Resultatet visar dock att i stort sett alla respondenter har beskrivit sina upplevelser så att det ger 
stöd för en tolkning om att de genom rehabiliteringsinsatserna förbättrat sin copingförmåga. De 
beskriver förbättrad hälsa och kunskaper om sin kropp och sjukdom, känsla av optimism och 
framtidstro, anpassning mot egna behov och tillgång till arbete eller återvunnen arbetsförmåga 
vilka kan ses som indikationer på att de besitter nödvändiga förutsättningar för förbättrade 
copingresurser. 
Vad gäller problemlösningsförmågan skiljer sig de båda undersökta grupperna (rehabiliterade) åt då 
rehabiliterade via Af inte uppger någon förändrad problemlösningsförmåga och rehabiliterade via 
Piteå kommun upplever att de genom kursen ”Ett steg i livet” har fått verktyg att hantera inre och 
yttre krav mera effektivt och därmed förbättrat sin problemlösningsförmåga. Kursen betonar också 
individens eget ansvar för sig själv och sitt liv. 
Någon respondent uppger att det inte är säkert att det är rehabiliteringsinsatsen i sig som utgjort en 
förbättring utan att det är tiden som är orsaken till att man lärt känna sin kropp och sin sjukdom 
och att man därmed bättre kan anpassa sig till ett liv med sjukdom/funktionshinder. 
 
Här förefaller resultatet starkt indikera att tiden är en mycket betydelsefull faktor i en 
rehabiliteringsprocess. Beskrivna upplevelser pekar på att tiden är en faktor som på flera olika sätt 
påverkar rehabiliteringsresultatet, det kan gälla processer över tid, vad som inträffar vid vilka 
tidpunkter ”timing”, snabba insatser för att förhindra passivitet och förlorad framtidstillförsikt eller 
tillräckligt lång tid för reflektion och anpassning. 
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Tidens betydelse för upplevelsen av rehabiliteringen och dess resultat är en intressant faktor som 
inte efterfrågats i denna studie men där resultaten visar att det är en faktor värd att undersöka 
vidare (se mera under rubriken Ytterligare faktorer som har betydelse för rehabiliteringens resultat). 
 
 
4.1.4 Den rehabiliterade och den sociala omgivningen 
Hos båda grupper av rehabiliterade förefaller gruppaktiviteter eller att få möjlighet att träffa andra i 
liknande situation ha varit ganska viktigt under rehabiliteringsprocessen. Några av respondenterna 
beskrev också att möjligheten att få jämföra sig med andra var betydelsefull för att få perspektiv på 
sin situation.  Här har nog Piteå kommun lyckats fånga något väsentligt genom kursen ”Ett steg i 
livet” vilken som metod erbjuder bra tillfällen till socialt stöd just ur denna aspekt. Både Lazarus 
och Franken beskriver betydelsen av ett trygghetsnät och möjlighet till stöd, uppmuntran och 
feedback som viktiga delfaktorer i fungerande copingresurser.  
Även här framstår i resultatet möjligheten till social samvaro genom arbetet som önskvärd och 
viktig. När man väl fått arbete eller återkommit i arbete beskriver de flesta respondenterna just det 
sociala sammanhanget och kontakten med arbetskamrater som mycket betydelsefull. Vidare anges 
också möten med och stöd från signifikanta andra, antingen nära anhöriga, vänner eller 
utomstående personer som läkare eller handläggare på olika myndigheter ibland som avgörande för 
hur deras rehabiliteringsprocess utvecklat sig. 
 
 
4.1.5 Känsla av sammanhang 
Frågan om huruvida de rehabiliterades KASAM förändrats av rehabiliteringsinsatserna eller ej är 
svår att svara på. Det är troligt att en individs KASAM-nivå har stor betydelse för om hon kommer 
att kunna mobilisera resurser under en rehabilitering och därmed påverka resultatet av denna. 
Enligt Antonovskys synsätt är en individs KASAM förhållandevis stabil och det är inte särskilt 
vanligt att den förändras. KASAM kan dock förändras om ens livsbetingelser drastiskt förändras 
under en lång tid. I denna studie bedömdes att endast ett par av respondenterna genom 
rehabiliteringen fått ökad KASAM. I ett av fallen så hade individens livsbetingelser drastiskt 
förändrats till det bättre och detta förhållande har varat under förhållandevis lång tid. Detta 
stämmer med Antonovskys synsätt på hur förändring av en individs KASAM kan ske i vuxen 
ålder. 
 
Av studiens resultat har det som tidigare beskrivits framkommit att så kallade kritiska händelser och 
kritiska möten medfört stora förändringar i positiv riktning för rehabiliteringen för en del av 
respondenterna. Antonovsky menar att sådana händelser kan påverka KASAM-nivån, men att det 
inte är händelserna i sig som ger effekt utan de följder som händelsen ger upphov till. Ett exempel 
på en sådan händelse i studien har varit att den sjukskrivne träffar en ny läkare som ger en annan 
diagnos än den som getts tidigare. Den förändrade diagnosen innebär att personen fått en annan 
behandling eller en annan medicin. När individen fått rätt anpassad behandling har hälsan ökat och 
som en följd av förbättrad hälsa har det varit möjligt för henne att börja arbeta i viss utsträckning. 
Arbetet i sin tur har gett större socialt stöd och fler sociala kontakter som i sin tur gett högre 
livskvalitet. På så sätt kan en individs KASAM nivå påverkas i positiv riktning. Det är ändå svårt att 
utifrån tolkningen av studiens resultat bilda sig en uppfattning om en förändring av KASAM 
eftersom den enda uppgift som funnits tillgänglig om individens KASAM före rehabiliteringen är 
individernas egen beskrivning av sig själva och sin tillvaro då. 
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4.2 Rehabiliteringsprocessen – anpassad efter den rehabiliterades behov? 
Vår tolkning av studiens resultat är att de undersökta rehabiliteringsprocesserna har som syfte att 
stödja den rehabiliterade och i möjligaste mån anpassa åtgärder och insatser efter dennes behov. 
Dock upplever inte alla respondenter att de fått sina behov tillgodosedda i alla avseenden.  
 
 
4.2.1 Skilda förutsättningar 
I denna studie framstår Arbetsförmedlingens beskrivning av rehabiliteringsprocessen som mer 
övergripande och generell än Piteå Kommuns, även om målet med rehabiliteringen för de båda 
aktörerna är arbete. Skillnaden kan ha sin förklaring i att grundförutsättningarna till viss del är olika 
för de båda aktörerna. AF rehabiliterar arbetslösa om möjligt till nytt anpassat arbete medan Piteå 
kommun rehabiliterar anställda tillbaka till tidigare arbete eller annat liknande arbete. Piteå 
kommuns rehabiliteringsprocess kan därför struktureras och planeras på ett annat än Af:s. De 
senare måste arbeta mera förutsättningslöst utifrån enskilda individers förutsättningar och önskemål 
och där en starkt påverkande faktor är att många av de sjukskrivna arbetslösa kan ha en mycket 
lång arbetslöshetsperiod bakom sig. 
 
Nästan alla undersökta rehabiliterade i denna studie har fått individuell rehabilitering men något 
fler än hälften av individerna har även fått rehabiliteringsinsatser i grupp. Trots att båda 
rehabiliteringsaktörerna menar att deras rehabilitering i allt större utsträckning utvecklats mot att 
bli mera individuell så förefaller fortfarande gruppaktiviteter vara aktuella och också uppskattade av 
dem som deltar i rehabiliteringen. Det är i huvudsak de rehabiliterade via Piteå kommun som 
deltagit i gruppaktiviteter.  
 
Båda aktörerna menar att de använder sig av det stora nät av resurser som finns i deras samverkan 
med andra myndigheter och organisationer kring rehabiliteringen. De rehabiliterade upplever 
däremot att de resurspersoner som (förutom den ansvariga rehabiliteringsaktören) varit inblandade 
i deras rehabiliteringsprocess i huvudsak är vården, arbetsplatser och arbetsgivare. Detta kan peka 
på att mycket av den samverkan som sker kring en rehabiliterad sker över ”dennes huvud” och 
utan den rehabiliterades direkta medverkan. Det kan också vara så att de rehabiliterade inte 
uppfattar dessa moment i sin rehabilitering som så viktiga eller konkreta för dem själva som t ex 
insatser från vården och arbetsgivare kan vara.  
 
 
4.2.2 Delaktighet och timing 
Arbetsförmedlingens beskrivning av sina rehabiliteringsinsatser och de rehabiliterades upplevelse av 
dessa insatser överensstämmer i de flesta delar förutom när det gäller timing och delaktighet i 
rehabiliteringen. Arbetsförmedlingen menar att detta, ”rätt åtgärd vid rätt tillfälle” är mycket 
viktigt för ett lyckat rehabiliteringsresultat. De rehabiliterade upplever att timingen varit obefintlig 
eller dålig och att långt ifrån alla upplevde sig som delaktiga i sin rehabiliteringsprocess. 
Undantaget är när de fått arbete som de trivts med. 
 
En intressant iakttagelse är här att i aktörens beskrivning av rehabiliteringsprocessen så framstår det 
som viktigt med ”timing”. En del av respondenterna beskriver däremot att timingen under stora 
delar av rehabiliteringsprocessen var dålig eller t o m obefintlig. Det förefaller finnas en brist på 
överensstämmelse mellan den medicinska rehabiliteringen och den arbetslivsinriktade 
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rehabiliteringen där arbetslivsinriktade insatser satts in för tidigt eller för sent i förhållande till den 
medicinska rehabiliteringen. Möjligen kan brister i kommunikation och kunskapsöverföring 
mellan olika ansvariga rehabiliteringsaktörer vara orsaken, men det kan också vara felaktig 
diagnostisering från vårdens sida, som bidragit till en allt för lång rehabiliteringsprocess. Här ger 
tidigare refererad rehabiliteringsteori, bl a Svenning och Ekberg, stöd för resonemanget om att i en 
aktiv rehabilitering avlöser den ena formen av rehabilitering den andra och att man måste se 
rehabiliteringen för varje individ i ett större perspektiv. 
 
Även när det gäller Piteå Kommuns rehabiliteringsinsatser överensstämmer aktörernas och de 
rehabiliterades beskrivning förutom just timing och delaktighet. Brist på överensstämmelse 
återfanns även när det gäller insatsernas innehåll. Aktören menar att insatserna har både fysiska och 
psykologiska inslag medan de rehabiliterade upplever att rehabiliteringen i huvudsak har ett 
psykologiskt innehåll. Arbetsgivaren anser att timingen är viktig medan upplevelserna hos de 
rehabiliterade varierar kraftigt. Även beträffande delaktigheten i rehabiliteringen är upplevelsen 
mycket olika mellan de olika individerna både när det gäller på vilket sätt och hur mycket man 
varit delaktig. 
 
Vad denna skillnad i beskrivning från aktören och upplevelsen hos de rehabiliterade kan bero på 
kan man bara spekulera om, men en förklaring kan vara brister i bedömning av vilka 
rehabiliteringsinsatser som ska sättas in och vid vilken tidpunkt. Delaktigheten har beskrivits av 
Ekberg (2000) som mycket viktig i en rehabiliteringsprocess och brister i delaktigheten kan bero 
på otydlighet och svårigheter i kommunikationen om rehabiliteringens planering. Mot bakgrund 
av tidigare beskrivna målsättningsteori är detta en allvarlig brist då det bidrar till att individens 
motivation att delta i processen minskar om han/hon inte upplever sig som delaktig. 
 
 
4.3 Gav rehabiliteringen kraft – upplevde de rehabiliterade ökad empowerment? 
Arbetsförmedlingens rehabiliteringsinsatser bedöms bidra i viss mån till förutsättning för förstärkt 
empowerment hos dem som rehabiliteras. Det som framträder som mest betydelsefullt i Af: s 
rehabiliteringsprocess mot bakgrund av studiens resultat är arbete. Att få pröva på och finna ett 
varaktigt arbete som man trivs med och som man kan klara av efter sin förmåga är också ett 
centralt mål i rehabiliteringen. 
 
Undersökningen av de rehabiliterades upplevelser visar också att tre av fyra har genom 
rehabilitering via Arbetsförmedlingen upplevt en förstärkt empowerment. De flesta rehabiliterade 
beskriver att detta i huvudsak beror på deltagande i arbetsprövning eller att de fått en anställning. 
Arbetet beskrivs också som centralt när det gäller förbättrade sociala kontakter, förbättrad 
självkänsla och självförtroende, förbättrad motivation, att handla mot uppsatta mål, förstärkta 
copingresurser främst genom optimistisk framtidstro. När det gäller övriga rehabiliteringsinsatser än 
arbete finns inte mycken upplevelse av kraftskapande åtgärder annat än att man fått stöd att stärka 
sin motivation. Detta har främst skett genom att de rehabiliterade fått kunskap om sina behov. 
Slutsatsen blir därför att i den mån rehabiliteringsprocessen gett ökad empowerment har det i 
huvudsak handlat om insatser inriktade mot arbetsprövning och det slutgiltiga målet – arbete. 
 
Studien visar vidare på att rehabiliteringen hos Piteå kommun förefaller innehålla kraftskapande 
åtgärder och resultatet av intervjuerna tolkas som att hälften av respondenterna som rehabiliterats 
via Piteå kommun har upplevt en ökad empowerment genom rehabiliteringen.  
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Flertalet av de rehabiliterade uppgav att de genom rehabiliteringen fått redskap att förbättra sin 
självbild, utveckla självkänslan, ökad insikt om egna behov och stöd för att anpassa sig till en 
förändrad livs - eller arbetssituation. Vidare visar resultatet att vissa även har fått förbättrade 
copingresurser. Alla uppger att man genom gruppaktiviteten fått social samvaro med andra i 
samma situation. Kursen Ett steg i livet har varit ett viktigt inslag i rehabiliteringen. Denna 
omnämns av en del av respondenterna som en bidragande faktor till en upplevelse av ökad 
empowerment men även andra faktorer har för vissa påverkat resultatet.  
 
 
4.3.1 ”Ett steg i livet” en kraftskapande metod 
En del av förklaringen till resultatet när det gäller ökad empowerment för Piteå kommuns 
rehabiliterade är en av de metoder man använder sig av. De som intervjuats i denna studie har alla 
genomgått kursen Ett steg i livet. 
Ett steg i livet är en kurs som sedan några år tillbaka erbjuds till anställda i Piteå Kommun som är 
långtidssjukskrivna eller som av sin närmaste arbetsledare bedöms vara i behov av insatser som 
förebygger ohälsa. Kursen omfattar föreläsningar och samtal kring teman som arbetsgivaransvar, 
försäkringar, självförtroende, kris, stresshantering, hur tankarna påverkar oss samt kost och motion. 
Målet med kursen är att minska riskerna för långtidssjukskrivningar, öka möjligheterna till återgång 
i arbetet, motivera deltagarna till ett ökat hälsomedvetande, stärka självförtroendet samt att öka de 
sociala kontakterna. Kursinnehållet i ”Ett steg i livet” fokuserar på att medvetandegöra och lyfta 
fram delar i en individs liv som vi i denna studie menar till viss del är viktiga för att individen ska 
uppleva empowerment. Andra faktorer som kan ha bidragit till upplevelse av empowerment är det 
sociala stödet i gruppen. Gruppen har träffats en gång i veckan under 10 veckor. I gruppen har 
man samtalat om sådant man upplevt vara viktigt. Gruppaktiviteten leder till en ökad social 
samvaro mellan deltagarna, man får stöd av varandra och träffar andra i samma situation eller andra 
som har det värre. Under den tid som gruppen träffas finns möjlighet till fysisk träning på Step in 
eller andra aktiviteter som stavgång, varmvattenbad etc. Det som de intervjuade mest verkar ha 
tagit till sig av kursinnehållet är att det är de själva som har ansvar för sitt liv, och att det är de själva 
som måste bestämma vilka gränser de vill sätta och vilka krav de vill leva upp till. Studiens resultat 
pekar på att ESL har betytt mycket för dem med utbrändhetssymptom. Kursens innehåll ger också 
mycket stöd till dem som förlorat fotfästet i sin arbetssituation som angavs som för höga krav i 
arbetet, för höga egna prestationskrav och ett därmed försämrat självförtroende. 
 
 
4.4 Ytterligare faktorer som har haft betydelse för rehabiliteringens resultat 
Under arbetet med att analysera data från intervjuerna med dem som genomgått en rehabilitering 
framkom det tre nya faktorer som föreföll vara viktiga för ett lyckat rehabiliteringsresultat. Dessa 
tre var arbete, tid och signifikanta andra/kritiska möten.  
De kan dock inte hänföras till kategorin inre resurser utan ska betraktas som yttre faktorer som ofta 
ligger utanför individens direkta kontroll och påverkan. Om dessa faktorer kan påverka på ett 
positivt sätt förefaller de ha stor betydelse för skapandet av kraftfulla inre resurser hos individen. 
 
 
4.4.1 Arbetet som social institution 
Arbetet är för de flesta människor en av de viktigaste delarna av livet. Det stöds också av det 
faktum att vi i vår studie funnit att arbete är viktigt för dem som deltagit i rehabiliteringsinsatserna, 
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trots att vi inte specifikt frågat om arbete i intervjuerna. Det verkar som om det är flera olika 
egenskaper hos arbetet som har betydelse. Enligt Giddens (1998) är det i vårt samhälle viktigt för 
självkänslan att ha ett arbete. Genom arbetet får vi lön som gör att vi kan uppfylla våra behov. Ett 
arbete ger också en position i samhället och en känsla av stabil social och personlig identitet. 
Oberoende av arbetets kvalitet ger det tidsstruktur och en känsla av ordning och inriktning på 
vardagen. På arbetet ges tillfälle att skaffa sig vänner och andra sociala kontakter och tillsammans 
med arbetskamraterna deltar man i arbetsgemenskapen och andra aktiviteter. Även Svenning 
(1998) poängterar att arbetet har betydelse för individens livskvalitet. Arbetskamrater och 
arbetsgruppen fyller en viktig funktion och ger stöd och trygghet. Arbetsgruppen och 
arbetsgemenskapen är särskilt viktiga när förändringar och krav på förnyelse är stora.  
 
Arbetet är en viktig social institution som kan bidra till förbättrad hälsa. Men arbetet kan också 
vara orsaken till ohälsa genom olycksfall och arbetssjukdomar, ångest och vantrivsel, monotoni och 
tristess (Lindkvist, 1995a). Fysiskt skadliga eller riskabla arbeten blir allt färre men mobbing, stress 
och andra negativa psykosociala faktorer gör många moderna arbetsplatser hälsofarliga (Westerlund 
m fl, 1998). Sammantaget medför detta att arbetslivet är en av de viktigaste faktorerna som 
påverkar människans hälsa, i både positiv och negativ riktning. 
 
De två undersökta grupperna av rehabiliterade individer skiljer sig åt genom att den ena gruppen 
(Af) har varit sjukskrivna länge för ganska omfattande sjukdomar och de saknade vid 
rehabiliteringens början arbete, medan den andra gruppen (Pk) har ett arbete som de kan återgå till 
efter rehabilitering om medicinska hinder inte längre finns. I studien har framkommit att återgång 
till arbetslivet för några av dem som varit långtidssjukskrivna vid Arbetsförmedlingen har varit 
mycket viktigt trots att arbetet/arbetsförhållandena i några fall varit en bidragande orsak till deras 
sjukdom. I fråga om återgång till arbetet i dessa fall har det varit fråga om annat arbete/anpassat 
arbete. Arbetsförmedlingens rehabilitering förefaller öka handlingsförmågan. En viktig iakttagelse 
är att de rehabiliterades motivation ökat när de kommit nära arbete. Arbetet har varit viktigt som 
motivator. I dessa fall har en avgörande orsak till förbättringen varit att man hamnat på rätt 
arbetsplats, där man känt att man trivts, varit uppskattad och haft något att bidra med. Fel typ av 
arbete, fel förutsättningar och fel tidpunkt för arbetsprövning/arbete har däremot fått motsatt 
effekt. Möjligheten att få ingå i en social arbetsgemenskap igen efter att under lång tid inte haft 
någon kontinuerlig sådan nämns som mycket värdefull hos de flesta av dessa individer. Även ökad 
självkänsla nämns som en viktig faktor. Resultatet bekräftar Giddens teorier om arbetets stora 
betydelse för oss, för självkänslan, socialt och i övrigt för en god livskvalité. 
 
När det gäller de som rehabiliterats via Piteå Kommun så har de redan ett arbete. Man kan i viss 
mån säga att för tre av fyra respondenter så är arbetet en bidragande orsak till sjukskrivning, där bl. 
a fysiskt tunga lyft eller en pressad psykologisk arbetssituation inverkat på arbetstagarnas hälsa. För 
denna grupp nämns den sociala gemenskapen som en viktig faktor till att man vill tillbaka till 
arbete så snabbt som möjligt. Den som inte hade möjlighet att återgå till arbetet pga. kvarstående 
medicinska orsaker kände saknad över förlorat arbete och förlorad arbetsgemenskap.  
I gruppen från Piteå Kommun har en av respondenterna sagt att det stöd som hon fått av sin 
arbetsledare har varit avgörande för att hon inte gått till långtidssjukskrivning. Man kan säga att 
denna rehabilitering skötts på ett bra sätt från arbetsgivarens sida.  
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4.4.2 Tid – en kraft att räkna med 
Det finns inte mycket forskning som handlar om tid i förhållande till rehabilitering. Man kan dock 
anta att tiden är en betydelsefull faktor för olika sorters processer - tid att tillfriskna, tid att 
acceptera sjukdom och/eller funktionshinder, tid att integrera upplevelser och förändrade 
tankesätt. Ur de rehabiliterades synvinkel verkar det även vara viktigt med ”timing”. 
 
En rehabiliteringsprocess tar tid. Under processen formas, konkretiseras och omformas individens 
mål beroende på omständigheterna. Målen och förutsättningarna för handlingsförmåga är olika, 
dels beroende på vilken bakgrund man har och dels i olika faser i livet. Individen lär sig och 
utvecklas i hög grad genom att i efterhand reflektera över sitt handlande och vilka konsekvenser 
det får. Detta innebär att rehabiliteringsprocessen måste ges den tid som individen behöver, lång 
eller kort, och att individen måste få återkommande feedback på sina handlingar. (Ekberg 2000) 
 
Arbetsförmedlingens handläggare beskriver att de som ska rehabiliteras först och främst behöver tid 
till att anpassa sig till sitt funktionshinder. För att kunna bibehålla motivationen till att delta i 
rehabiliteringsinsatser är det viktigt att det inte får gå för lång tid efter tillfrisknande från sjukdom 
innan åtgärder sätts in. När det gäller de som rehabiliterats via arbetsförmedlingen så var några av 
rehabiliteringsdeltagarna pga. medicinska skäl tvungna att byta yrke. För detta krävs en väsentlig 
omorientering.  
 
I ett projekt som Arbetslivsinstitutet drivit för sysselsättning åt arbetslösa och långtidssjukskrivna såg 
man att tidsaspekten var viktig för omorienteringen eftersom det kunde vara en både svår, 
ångestskapande och tidskrävande process. Erfarenheten från projektet är att omorienteringen tog 
lång tid även om deltagarna gavs mycket stöd och vägledning.(Westerlund m fl, 1998)  
 
Ekbergs (2000) resonemang om flexibilitet och lyhördhet i rehabiliteringsprocessen känns här 
mycket relevant. Dessutom krävs förmåga till snabba myndighetsbeslut eller ro att bara vänta och 
avvakta, hålla kontakt med och stödja de rehabiliterade under vissa perioder. Begreppet timing har 
framträtt som mycket viktigt i tolkningen av studiens resultat. Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt utifrån 
sjukskrivna individers varierande behov av insatser och stöd men också utifrån arbetsgivares och 
myndigheters möjligheter till handling och avvaktan är en beskrivning av en rehabiliteringsprocess 
med förutsättningar att nå ett bra resultat på mest effektiva sätt. 
 
 
4.4.3 Kritiska möten och händelser 
Under intervjuernas gång framkom det vid flera tillfällen att möten med andra människor eller 
betydelsefulla händelser på ett plötsligt och avgörande sätt förändrat rehabiliteringsprocessen i 
positiv riktning. Denna sorts möte eller händelse kan beskrivas som en mer eller mindre dramatiskt 
upplevd start för en nyorienteringsfas. Det kan ha varit ett möte med en myndighetsperson som 
den sjukskrivne upplevt äntligen tagit henne på allvar och verkligen lyssnat till vad hon haft att 
säga. Andra händelser kan ha varit en flyttning till ny ort, med möjlighet till ny start och nya 
möjligheter då man kunnat lägga det gamla bakom sig. 
 
Det som i dessa kritiska möten/händelser verkar ge kraft är att man upplever sig bli sedd, någon 
ger sig tid att lyssna till individens ”egen” berättelse. Ibland verkar också sådana kritiska möten ha 
stark effekt för att den rehabiliterade ges stöd att ifrågasätta tidigare insatser och behandlingar. Man 
kan inte bortse ifrån att den som rehabiliteras på många sätt upplever sig och handlar ur ett 
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underläge. ”Specialister” ska ge råd och stöd för effektiv rehabilitering men där den enskilda 
individens upplevelse, berättelse och handlingskraft måste göras hörd och respekterad. 
 
En samvarierande faktor till kritiska möten och händelser skulle kunna vara kritisk tid. Ett sådant 
möte eller händelse kan få större betydelse om den dessutom inträffar vid rätt ”tid”. Begreppet 
timing är inte riktigt relevant i detta fall. Istället menas här att ”kritisk tid” är när en händelse eller 
ett möte även inträffar i ”rätt” tid, men helt utan tidigare planering och utan medveten kontroll. 
Man skulle kunna säga att det inträffar av en ren slump, men det kan ändå få dramatiska 
konsekvenser som i dessa beskrivna möten och händelser är positiva. 
 
 
4.5 Metodologisk diskussion 

4.5.1 Problem med urvalet 
Eftersom det gjordes ett kedjeurval så upptäcktes inte förrän vid intervjutillfällena att bara en av 
åtta respondenter uppfyllde urvalskriteriet om sjukskrivningstid, vilket var att respondenterna 
skulle ha varit sjukskriven längre tid än sex månader men kortare tid än 2 år. Det visade sig att fem 
av studiens respondenter hade varit sjukskrivna längre tid än 2 år och två respondenter kortare tid 
än 6 månader. Således uppfyllde endast en av respondenterna urvalskriteriet för sjukskrivningstid. 
Antalet respondenter blev markant färre på grund av att en rehabiliteringsaktör föll bort och 
varken tid eller resurser fanns att utöka urvalet på annat sätt. Alla åtta togs därför med i 
undersökningen. 
 
Vid ett kedjeurval har undersökningsledarna inte full kontroll över urvalet även om urvalskriterier 
används. Risken med ett kedjeurval är att det blir ett bekvämlighetsurval, att personer tas med i ett 
urval bara för att de finns tillgängliga på något sätt, man känner dem, de är verbala (bra i en 
intervju), eller finns i ens närhet. Med ett sådant urval är det svårt att generalisera resultatet. Det är 
sannolikt att det inte är ett representativt urval. 
 
I urvalskriterierna nämndes inget om kön. I denna studie är alla försökspersoner kvinnor. Varför 
det är så kan man bara spekulera om, kanske ställer kvinnor lättare upp på en intervju än manliga 
försökspersoner. 
 
Studien innehåller få respondenter. Av etiska skäl bör respondenternas integritet skyddas och 
därför blir resultatredovisningen allmänt hållen, materialet blir ”torrt” och det blir svårare att 
använda sig av direkta utsagor och citat. Kedjeurvalet gör också att aktören vet vilka som deltar i 
studien och försökspersonerna blir därför lättare att identifiera. 
 
 
4.5.2 Reliabilitet och validitet i analysen 
4.5.2.1 Reliabilitet 
I vetenskaplig mening har studien reliabilitetsproblem. Mätinstrumentet kan troligen inte påstås 
uppträda på exakt samma sätt vid olika mättillfällen eftersom intervjuerna är halvstrukturerade, inte 
genomförs på exakt lika sätt och inte på samma ställe varje gång. Intervjuobjekten kan i vissa fall ha 
varit störda av yttre faktorer, exempelvis att intervjuerna skett i offentliga lokaler eller att 
utomstående varit närvarande vid intervjun. Att undersökningsledarna turades om att genomföra 
intervjuerna ökade risken ytterligare för att intervjuerna skulle bli olika. Å andra sidan har 
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interbedömarreliabiliteten i studien ökats genom att de båda undersökningsledarna deltagit vid alla 
intervjutillfällen.  
 
Eftersom det i denna studie var verbala utsagor som tolkades fanns vissa problem att frigöra sig från 
subjektiva tolkningar. Detta trots att intervjuerna transkriberades ordagrant och kodning av 
intervjuerna användes för att undvika detta. Användning av koder var en hjälp att skala bort 
eventuella värderingar. Kodningen gjorde också att man fick en koncentrerad abstrakt bild av data 
som gjorde sökta begrepp lättare att urskilja (Miles & Huberman, 1994). 
 
Direkt efter varje intervju gjordes en kort sammanfattning av intrycken på ett formulär (se bilaga 
D) för att fånga det vi undersökningsledare upplevt som mest framträdande i intervjun. När det 
sedan gjordes en jämförelse mellan resultatet av kodningen av intervjudata och den korta 
sammanfattningen så visade det sig att resultatet ibland inte blev samstämmigt. När intervjuerna 
sammanfattades kort efter intervjun så var undersökningsledarna troligen färgade av sina tolkningar 
av intervjun, personen som intervjuats och av intervjusituationen. Kodningen av intervjudata var 
därför ett bra sätt att frigöra sig från subjektiva tolkningar. Det blev mycket tydligt under detta 
moment.  
 
Respondenterna tillfrågades om deras upplevelser av sin rehabiliteringsprocess. De uppmanades 
alltså att minnas bakåt i tiden och referera en ibland lång tids händelser. En sådan beskrivning av 
händelser och upplevelser kan vara behäftad med problem, bland annat för respondenten att 
minnas riktigt. Det finns en risk att beskrivningen de lämnat kan vara färgad av tidigare 
beskrivningar på olika sätt samt deras upplevelse av andras beskrivning av rehabiliteringsprocessen. 
 
Både intervjusituationen och intervjufrågorna testades i reell miljö med en enligt uppställda 
kriterier ”riktig” respondent. Dock har bara en person testats, inte heller har resultatet av denna 
testintervju bedömts fullt ut. Testdata transkriberades för att få insikt om ungefärlig tidsåtgång men 
instrumentets funktionalitet bedömdes bara genom att fråga testrespondenten hur hon upplevde 
det att svara på frågorna och om frågorna upplevdes som relevanta för situationen och syftet med 
intervjun. 
 
Teorierna och forskningsfrågorna är logiskt knutna till designen av studien (frågorna i 
intervjuformuläret och analysen av insamlade data). Det begreppsliga ramverket och relationerna 
mellan begreppen som undersökts i denna studie finns beskrivna i den teoretiska bakgrunden samt 
genom en visualiserad modell som beskriver härledningen av begreppen. Vidare har frågorna i 
intervjuformuläret sin utgångspunkt i operationalisering av nyckelbegreppen.  
 
 
4.5.2.2 Begreppsvaliditet  
Som alltid när man vill att människor ska beskriva sina upplevelser är det svårt att hitta bra 
begrepp/variabler som går att operationalisera på ett sätt som tolkas av individer så entydigt som 
möjligt. De använda begreppen i denna studie är relevanta för undersökningen enligt de 
teoribildningar som finns. Intervjuunderlaget innehöll dock för få frågor för att säkert täcka in varje 
underbegrepp. Särskilt frågorna om socialt stöd borde ha varit uppdelade på vad varje livssektor ger 
för stöd för att bättre kunna urskilja vilken typ av stöd som varit mest väsentligt i 
rehabiliteringsprocessen. De svar vi fick på frågorna i intervjun beträffande problemlösning och 
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socialt stöd gav inte så stor information. Detta kan ha berott på att frågeställningarna var för 
generella eller att frågorna kunde besvaras med ja eller nej.  
 
 
4.5.2.3 Problem med bedömning av begreppet KASAM 
Antonovsky har utformat ett standardiserat frågeformulär med vilket man kan mäta KASAM. 
Detta har dock inte använts i undersökningen, vilket kan vara en orsak till svårigheterna att 
bedöma KASAM nivåerna i denna studie. Antonovsky menar dock att KASAM kan mätas på 
andra sätt, till exempel genom djupintervjuer, ”grounded theories” etc. I denna studie har 
mätningarna gjorts genom analys av data från intervjuer. Under arbetet med studien har vi insett 
att detta inte varit så lämpligt. För att mäta KASAM i intervjuform skulle det ha krävts ett 
omfattande frågebatteri. Vi har enbart enstaka frågor som rör KASAM. Därför kan man egentligen 
inte säga något om förändringen av KASAM hos de intervjuade. Det skulle ha varit en fördel att 
använda sig av Antonovskys frågeformulär eftersom detta är validerat och reliabilitetstestat, så det 
mäter troligen KASAM på ett likartat sätt hos olika individer. Även om man använt sig av 
Antonovskys frågeformulär hade det varit svårt att säga något om förändringen av KASAM 
eftersom det inte gjorts någon mätning av KASAM före rehabiliteringsinsatserna.  
 
4.5.2.4 Intern validitet  
Denna studie är svår att bedöma när det gäller den interna validiteten. Intervjufrågorna är möjligen 
för få för att verkligen bedöma förekomsten av empowerment i upplevelsen av 
rehabiliteringsprocessen. Det finns en risk för överbetoning av helheten genom att man ur få 
indikationer drar för stora slutsatser. Dock fungerade mätinstrumentet bra i intervjusituationen, det 
verkar ge liknande data i alla intervjuer. 
 
Man kan inte bortse från en viss ”forskareffekt” vilken kan finnas i kvalitativa studier. 
Undersökningsledarnas närvaro/beteende etc. påverkar respondenterna i intervjusituationen. Man 
kan vidare inte helt utesluta att studiens innehåll kan ha påverkats av att en av 
undersökningsledarna har ett anställningsförhållande till Arbetsförmedlingen, dock inte till 
Arbetsförmedlingen i Piteå. Detta har beaktats och kompenserats genom att understryka 
objektiviteten i undersökningsmetoden. 
 
Det kan vidare vara svårt att skilja undersökningsobjektets ursprungliga egenskaper från dem som 
ska betraktas i forskningen som till exempel vid bedömningen av ökat självförtroende eller höjd 
KASAM-nivå. 
 
 
4.5.2.4 Extern validitet  
Urvalsmetoden ”kedjeurval” är ett hot mot den externa validiteten då man inte har kontroll över 
urvalet. Resultatet av denna undersökning är inte generaliserbart för större populationer eftersom 
respondenterna är för få. Kontrollgrupp saknas då det inte är möjligt att använda sig av en sådan i 
detta sammanhang. Man kan inte mäta förekomsten av empowerment i rehabiliteringsprocessen 
hos en grupp som inte har deltagit i rehabilitering.  
Ett mera renodlat kritiskt urval och fler respondenter hade förbättrat den externa validiteten. 
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4.6 Förslag till ny forskning 
Eftersom kursen Ett steg i livet (ESL) verkar ha ett innehåll som stödjer utveckling av 
empowerment så skulle det vara intressant att med enkäter och intervjuer mäta KASAM och 
copingresurser både före och efter det att deltagarna genomgått kursen. Kursen pågår under en 
längre period (10 veckor) varför man kanske skulle kunna spåra en förändring av copingresurserna. 
Det vore också intressant att se om KASAM förändras under denna tid eftersom Antonovsky 
hävdar att detta vanligtvis inte sker under en så pass kort tidsrymd. 
 
Studiens resultat skulle sannolikt kunna förstärkas genom en komplettering med tester av olika 
förmågor före och efter samt över tid. Men även en kompletterande enkätundersökning av 
individers upplevelser för att nå ett större antal respondenter skulle ge ökad validitet åt studien. 
 
Ett sätt att fördjupa studiet av kraftskapande åtgärder skulle vara att använda sig av färre begrepp 
och undersöka dessa mera ingående samt därtill undersöka detta hos fler respondenter. 
 
Att studera och följa upp rehabiliteringsprocesser och resultat över tid skulle troligen ge mycket 
intressant information om hur rehabiliteringsinsatser ska förbättras för att uppnå bästa möjliga 
resultat. 
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6. Bilagor 
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         Bilaga A 
 
Operationalisering av begreppet rehabiliteringsprocessen 

• Syfte- Vilket syfte rehabiliteringen har. Om den ökar handlingsförmågan, arbetsförmågan 
eller individens livskvalitet. 

• Struktur- De yttre förutsättningarna som rehabiliteringen bedrivs inom. Om den sker i 
grupp eller individuellt. I vilket sammanhang den bedrivs och vem som ansvarar för den. 
Vilka resurspersoner eller myndigheter/organisationer som är delaktiga.  

• Innehåll- Vilket innehåll rehabilitering har. Om innehållet i huvudsak är av fysisk eller 
psykologisk karaktär.  

• Metod- Om rehabiliteringsprocessens innehåll är individuellt och specifikt symptominriktad 
eller generellt och inriktat på basala förutsättningar. Om individen fått rätt åtgärd vid rätt 
tillfälle (timing). Inom vilken tidsomfattning rehabiliteringen bedrivs. 
Om rehabiliteringsaktiviteterna successivt ökar allteftersom processen fortskrider. 

• Delaktighet – Huruvida individen är delaktig i att sätta mål för rehabiliteringen och delaktig 
i planeringen av rehabiliteringen.  

 
 
Operationalisering av begreppet kraftskapande åtgärder 

• Självbild – Hur individen ser på sig själv, sina attityder och sina beteenden. Jagideal, 
kroppsmedvetande, kunskap om hur självbilden utvecklas. 

• Självkänsla-- Självförtroende, tillit till den egna förmågan, självsäkerhet, att kunna acceptera 
vissa sidor hos sig själv men inte andra. 

• Motivation –Inre och yttre faktorer, drivkrafter och mål, tillgång till feedback, vilka behov 
som påverkar individens handlingar och beslut. 

• Anpassningsförmåga –Färdigheter som hjälper individen att anpassa sig till och integrera de 
förändringar som sker under livet utan att försaka livskvalitet. 

• Copingstrategier – Individens ansträngningar för att hantera inre och yttre krav, innefattar här 
bl. a hälsa, positiv tro, hopp, stresshantering och social förmåga.  

• Problemlösning – Hur man löser specifika problem, om individen har en problemlösande 
livsinställning. Om det finns offermentalitet. 

• KASAM Individens känsla av sammanhang innefattande begreppen  
– begriplighet; förstå inre och yttre stimuli, se dem som strukturerade och förutsägbara  
– hanterbarhet; ha resurser att möta de krav som stimuli ställer   
– meningsfullhet; kraven är utmaningar som är värda investeringar och engagemang. 

• Stöd – Vad stöd betyder för individen. Hur hon/han vill ha stöd, från vem och vad individen 
behöver göra för att få det.  
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Bilaga B 
Intervjuunderlag (Aktörer) 

Rehabiliteringsprocessen 
Aktör:     Namn på intervju person: 

Datum:     Plats: 

 

1. Vilket syfte/mål har den rehabilitering ni genomför? 

Öka handlingsförmågan 

Öka arbetsförmågan 

Öka livskvaliteten 

 

2. Vilken form har rehabiliteringsinsatserna/Struktur? 

Sker rehabiliteringen i grupp? 

Sker rehabiliteringen individuellt? 

Vem ansvarar för rehabiliteringen? 

Vilka resurspersoner eller andra organisationer/myndigheter är delaktiga?  

Identifieras det sammanhang som rehabiliteringen bör ske i? (Familjesituation, arbete, socialt 

nätverk eller annat) 

 

3. Vad har rehabiliteringen för innehåll?/Vad gör man? 

Vad innehåller rehabiliteringen? (Fysisk träning, samtalsstöd, avslappningsträning, arbetsträning, 

självförtroendestödjande, självbildsstöd) 

 

4. Hur ser era rehabiliteringsmetoder ut? /Hur gör man? 

Är den individuell och specifikt symptominriktad? 

Är den generell och inriktad mot basala förutsättningar? 

Hur omfattande är den tidsmässigt?/vanligtvis? 

Hur ser timingen ut för individen – rätt åtgärd vid rätt tidpunkt (efter behov)? 

Innebär rehabiliteringen en stegvis accelerering av metoder och aktiviteter? 
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           Bilaga C  

Intervjuunderlag (Rehabiliterade) 

 
• Intervjuaren ska inta en neutral och objektiv attityd. 

• Inte visa gillande eller ogillande till de olika svaren. (forskaren står förutsättningslös till den 

undersökning som görs och de resultat som tas fram) 

• Inte ledande frågor. 

• Ställ raka frågor. (Helst inte sådana som kan besvaras med ja eller nej ) 

• Ställ strukturerade frågor så ordagrant lika till alla respondenter som möjligt.  

• Fråga upp - Vad? Hur? Varför? Vem? Beskriv? Berätta mera! 

 

Inledning: 
• Kortfattad presentation av oss 

• Presentation av undersökningen/examensarbetet 

• Beskrivning av hur intervju materialet ska användas. 

• Beskriv hur intervjun kommer att gå till  

• Berätta om och fråga om bandspelaren 

• Sätt igång bandspelaren 

• Totalt 34 frågor 
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Rehabiliteringsprocessen 

Intervju nr:………… 

Hur gammal är du? 

Arbetar du just nu? 

Om du arbetar, i så fall  – Hur mycket?  

Hur länge har du haft detta arbete/sjukbidrag? 

Hur länge var du sjukskriven totalt, alltså både före och under rehabiliteringen? 

 

1. Hur gick rehabiliteringen till? Kan du berätta om din rehabilitering som du upplevde den? 

2. Hur lång tid pågick den? 

3. Var den delad i flera delar?   På vilket sätt? 

4. Tycker du att du fick rätt rehabiliteringsåtgärd vid rätt tidpunkt? 

5. Sattes det upp mål för din rehabilitering i början? 

6. Vilket eller vilka? 

7. (Om ja) Var du delaktig i att sätta upp målen för din rehabilitering?  

8. På vilket sätt har du varit delaktig i planering och genomförande av din rehabilitering? 

9. Upplever du att dina behov har tillgodosetts i rehabiliteringen? 

10. Hur mår du fysiskt nu i förhållande till innan rehabiliteringen? 

11. Hur mår du psykiskt/mentalt nu i förhållande till innan rehabiliteringen? 

12. Tror du att förändringen i ditt mående beror på rehabiliteringen? 

13. Upplever du att din förmåga att lösa problem som rör dig och din situation, har förändrats 

efter rehabiliteringen? 

14. Hur upplever du din vardag? 

15. Ser den annorlunda ut nu än innan rehabiliteringen? 

16. Tror du att det har med rehabiliteringen att göra? 

17. Om du tänker på hela ditt liv, hur tycker du att det är i det stora hela just nu? Har det med 

rehabiliteringen att göra? 

18. Tycker du att ditt liv har förändrats under/efter rehabiliteringen? Hur? 

19. Upplever du att du att du anpassat dig till din nuvarande situation? 

20. Upplever du att rehabiliteringen har påverkat din självkänsla? (förstärkt eller försvagat) På 

vilket sätt?  

21. Om du tänker på den närmaste framtiden, vad känner du då? 
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22. Upplever du att det är du själv som bestämmer över ditt liv? 

23. Har detta förändrats genom. rehabiliteringen? (positivt eller negativt) 

24. Upplever du att du har alla de människor omkring dig som du vill ha och behöver? 

25. Upplever du att de ger dig stöd i tillvaron? 

26. Har detta förändrats genom rehabiliteringen (positivt eller negativt)? 

 

Sammanfattande frågor 

27. Vilket syfte hade din rehabilitering? 

28. Var det något som var speciellt positivt med rehabiliteringen? 

29. Var det något som var särskilt negativt med rehabiliteringen? 

30. Vad tycker du att rehabiliteringen medfört för dig personligen? 

31. Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga D 
 
Sammanställning av intervju (Aktörer) 

 
Intervjuns längd    Dataform:   Intervjukod/Datafil:  
Utskriven av:    Plats:   Datum för intervju:   
Intervjuare:    Dagens datum: 
Vilka är huvudteman i intervjun? 
Summera information som du får (eller inte får) för var och en av de centrala frågorna för denna 
intervju: 
Fråga       Information 
 
Rehabiliteringens syfte 
 
Rehabiliteringens form 
 
Rehabiliteringens innehåll 
 
Rehabiliteringsmetoder 
 
Rehabiliteringsprocessen 
 
Motivation 
 
Coping 
 
Problemlösning 
 
Livskvalitet´/KASAM 
 
Anpassning 
 
Självbild/Självkänsla/Framtidstro 
 
Egenmakt 
 
Socialt stöd 
 
Något annat som framstod som intressant eller viktigt i denna intervju: 
 
Vilka nya frågor bör du tänka på till nästa intervju? (Sånt som du inte fått svar på eller upptäckt 
vara betydelsefullt) 
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Bilaga E 
 
Sammanställning av intervju (Rehabiliterade) 

 
Intervjuns längd   Dataform:    Intervjukod/Datafil 
 
Utskriven av:    Plats:    Datum för intervju: 
 
Intervjuare:    Dagens datum: 
 
Vilka är huvudteman i intervjun: 
 
Summera information som du får (eller inte får) för var och en av de centrala frågorna för denna 
intervju: 
Fråga      Information 
 
Rehabiliteringsprocessen 
 
Motivation 
 
Coping 
 
Problemlösning 
 
Livskvalitet/KASAM 
 
Anpassning 
 
Självbild/Självkänsla/Framtidstro 
 
Egenmakt 
 
Socialt stöd 
 
Något annat som framstod som intressant eller viktigt i denna intervju: 
 
Vilka nya frågor bör du tänka på till nästa intervju? (Sånt som du inte fått svar på eller upptäckt 
vara betydelsefullt) 
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           Bilaga F 
Kodnyckel - Operationaliseringar av begrepp i modellen 

 
Kod  Begrepp   Operationalisering 
 
SYF   Syfte/Varför? 
SYF-H  Öka handlingsförmågan Stärka inre resursen, förändrar yttre omständigheter 
SYF-A  Öka arbetsförmågan  Klara av /återkomma i arbete helt eller delvis 
SYF-L  Öka livskvaliteten  Att känna sig kompetent att klara sin livssituation 
 
STRU  Struktur/I vilken form? 
STRU-G Sker rehabiliteringen i grupp? 
STRU-I Sker rehabiliteringen individuellt? 
STRU-S Hur ser sammanhanget ut? 
STRU-A Vem ansvarar för rehabiliteringen? 
STRU-R Vilka resurspersoner eller andra organisationer/myndigheter är delaktiga? (familj, 

arbetsplats olika samhällsaktörer) 
 
INNE  Innehåll/Vad?   Vad innehåller rehabiliteringen? (fysisk träning,  

samtalsstöd, avslappningsträning, arbetsträning,  
självförtroendestödjande, självbildsstöd ) 

INNE-F Fysiskt  
INNE-P Psykiskt 
 
MET  Metod/Hur? 
MET-I  Individuell och specifikt symptominriktad? 
MET-G Generell och inriktad mot basala förutsättningar? 
MET-O Hur omfattande är den tidsmässigt? 
MET-T Hur ser timingen ut för individen – rätt åtgärd vid rätt tidpunkt (efter behov)? 
MET-A Innebär rehabiliteringen en stegvis accelerering av metoder och aktiviteter? 
DEL  Delaktighet i mål och planering av rehabiliteringsprocessen 
 
EGEN  Empowerment 
 
SJÄB   Självbild   Hur man ser på sig själv, attityder, jagideal, 

kroppsmedvetande, beteenden  
SJÄB-R Rätt    Min egen bild överensstämmer med hur andra  
      uppfattar mig. 
SJÄB-F Fel 
SJÄB-U Utveckling   Redskap att förbättra självbilden 
SJÄB-O/P Optimism /pessimism 
SJÄK   Självkänsla   Självförtroende,  
SJÄK-U Utveckling   Självkänslan utvecklas, ökar 
SJÄK-O/P Optimism/pessimism 
SJÄK-L Låg    Tillit till den egna förmågan, självsäkerhet,  

självförmåga, acceptera vissa sidor hos sig själv men  
inte andra 
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SJÄK-H Hög 
 
MOT  Motivation   Drivkrafter, feedback, kommunikation om mål och  

     handling 
MOT-I  Interna drivkrafter  Jag kan påverka vad som händer omkring 
mig,  

mina ansträngningar, förmågor och personliga  
egenskaper 

MOT-E Externa drivkrafter  Tur, ödet, kraftfulla andra, omständigheter jag  
inte kan kontrollera 

MOT-M Mål    Vad jag vill, önskar, vad jag strävar emot 
MOT-B Behov    Jag förstår vad jag behöver och kan begära det 
 
FÖR  Förmågor 
FÖR-A Anpassning   Integration, forts hög livskvalite 
FÖR-P  Problemlösning  Löser specifika problem, problemlösande, 
       livsinställning, offermentalitet. 
FÖR-C  Coping    Ansträngningar för att hantera inre 

och yttre krav, 
      Hälsa, positiv tro, hopp, social förmåga, stöd,  

problemlösning 
 
KAS  KASAM   Känsla av sammanhang 
KAS-B Begriplighet   Förstå, strukturerade, förutsägbara 
KAS-H Hanterbarhet   Resurser för att möta krav 
KAS-M Meningsfullhet  Utmaningar är värda investeringar och  

engagemang, har betydelse för mig 
SOC  Social stöd 
SOC-S  Social samvaro  Socialt sammanhang 
SOC-B  Betydelse   Vad betyder socialt stöd för mig 
SOC-V Vem?    Vem har jag och vill ha stöd ifrån 
SOC-H Hur?    På vilket sätt önskar jag/får jag stöd 
 
KRIT-H Kritiska händelser  Händelser eller situationer som blivit en  

vändpunkt till det bättre. 
 
KRIT-M Kritiskt möte   Signifikant annan 
 
EGEN  Egenmakt   Makt över sin livssituation, bemästrar den 




