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Sammanfattning

Sjukskrivningarna har minskat de senaste åren, men långtidssjukskrivningarna har 
inte sjunkit lika mycket. Personer som har beviljats aktivitets och sjukersättning har 
istället ökat. Därför är det fortfarande viktigt för arbetsgivarna att lägga fokus på 
rehabilitering och att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete. Arbetsgivarna har 
huvudansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering.

I Luleå kommun har man haft ett projekt där man arbetat med aktiv sjukskrivning. 
Under projekttiden anställdes två rehabiliteringscoacher för att hjälpa de 
långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbete. Idag är dessa tjänster borttagna 
sedan ett år tillbaka.

Syftet med denna studie är att undersöka rehabiliteringscoachernas roll och ta reda 
på vilken betydelse deras arbete har för de långtidssjukskrivna och för 
organisationer. 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod och det empiriska materialet har 
samlats in genom intervjuer. Resultatet har tolkats och analyserats i förhållande till 
teorier om expertsystem och ontologisk trygghet, identitet, inre resurser och 
empowerment, motivation samt arbetsplatsens betydelse under 
rehabiliteringsprocessen. Resultatet visar att rehabiliteringscoachers arbete kan ha 
många förtjänster i en organisation. De kan fungera som samordnare mellan 
instanserna samt vara ett stöd både till de sjukskrivna och till chefer. Resultatet visar 
också att det finns ett behov av att ha någon form av anställd för 
rehabiliteringsarbetet i organisationer. 

Nyckelord: Arbetslivsinriktad rehabilitering, rehabiliteringscoacher, 
långtidssjukskrivningar, empowerment
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Abstract

There has been a decline in employee notification of illness during the past years. 
However, the same trend can not be outlined within the long-term sick reporting. 
The records of persons that have been granted activity and sickness benefit have 
shown an increasing amount. It is therefore of greatest importance that employers 
continue to focus on rehabilitation and helping these groups to recover from the sick 
list and come back to work. Employers have the main responsibility for the work 
environment, adaptation and rehabilitation.

Within the municipality of Luleå a project focusing on active sick reporting has been 
run. During this project two rehab-coaches were hired to support and help the long 
term sick reported employees get back to work. This coaching service is now closed 
since a year.

The purpose with this study is to examine and evaluate the role of these rehab-
coaches and find out their impact on long term sickness for individuals and 
organisations.

The approach with this study is qualitative method were the data of the material has 
been collected with interviews. The analysis and interpretation of the result has been 
compared with theories about expert systems, ontological security, identity, inner 
resources and empowerment, motivation and the importance of the work plan 
during the rehabilitation process. The results show that the rehab-coaches do have 
many benefits within an organisation. They can be a support both to the long-term 
sick reporting employees and to employers and act like an instance co-ordinator. The 
results also show that there is an undisputed need for this type of resource to secure 
the rehabilitation work within organisations.

Key words: Working life rehabilitation, rehabilitation coach, long-term sick 
reporting, empowerment
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1. Inledning

Detta kapitel är en inledning till studien och innehåller en bakgrund, definitioner av olika 
begrepp, en presentation av studiens syfte med tillhörande frågeställningar, en avgränsning 
samt tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en disposition som presenterar de följande 
kapitlen. Detta för att läsaren ska få en bild av ämnesområdet som jag valt att undersöka.

Försäkringskassans officiella statistik (www.forsakringskassan.se) visar att både 
korttidsfrånvaro och långtidssjukfrånvaro har minskat både i Sverige och i 
Norrbotten mellan åren 2006 till 2008. År 2008 var sjuktalet för Norrbotten 11,1 
procent och i hela riket 10,2 procent. Jämför man med år 2006 så var sjuktalet för 
Norrbotten 17,1 procent och i hela riket 14,0 procent.

År 2008 var sjukpenningtalet för Norrbotten 9,0 procent och i hela riket 8,3 procent.
Jämför man med år 2006 så var sjukpenningtalet för Norrbotten 13,8 procent och i 
hela riket 11,3 procent. Statistiken visar att sjuktalen har minskat i hela Sverige, men 
Norrbotten har sammantaget högre sjukfrånvaro både på kort och långtids
sjukskrivningar jämfört med riket. Statistiken visar samma resultat om man jämför 
över tid. 

Sjukskrivningarna har minskat de sista åren, men långtidssjukskrivningarna har 
dock inte minskat lika mycket och personer som har beviljats aktivitets - och 
sjukersättning har i stället ökat.  Därför är det fortfarande viktigt för arbetsgivarna att 
lägga fokus på rehabilitering och att hjälpa sjukskrivna arbetstagare tillbaka till 
arbetet. Arbetsgivarna har huvudansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö, 
arbetsanpassning och rehabilitering (Jacobsson, m fl. 2008).

Oavsett vem som initierar insatserna är det enligt AFS 1994:1 (allmänna råd om 
arbetsanpassning och rehabilitering) viktigt att åtgärder för arbetsanpassning och 
rehabilitering sätts in tidigt. Förutsättningarna för rehabilitering minskar redan efter 
en kort tids inaktivitet och frånvaro. Det har också visat sig att snabb och 
regelbunden kontakt med den sjukskrivne från arbetskamrater och arbetsledning 
bidrar till att korta ner sjukskrivningarna. Det är angeläget att höra av sig tidigt till 
den sjukskrivne från arbetet och därefter hålla täta kontakter under sjukperioden. 
Upplevelsen att vara isolerad från arbetskamrater och arbetsuppgifter är en faktor 
som kan göra återgången till arbetet allt för svår.

Riksdagen har infört förändringar i sjukförsäkringen den 1 juli 2008. För att 
effektivisera sjukskrivningsprocessen så införs nya regler för sjukförsäkringen men 
även en rehabiliteringskedja. Den innehåller fasta tidpunkter för prövning av 
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arbetsförmågan. Rehabiliteringskedjan innebär enligt Jacobsson m fl. (2008) att senast 
efter tre månaders sjukfrånvaro ska den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas mot 
andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren. Efter senast sex månaders 
sjukskrivning ska den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden.

En ytterligare förändring som infördes den 1 juli 2008 är gränsen för hur lång tid 
sjukpenning kan betalas. Sjukpenning (80 % av sjukpenninggrundande inkomst, 
SGI) betalas ut under max 364 dagar inom en ramtid av 450 dagar. Efter det ska en 
sjukförsäkrad kunna få förlängd sjukpenning motsvarande 75 %. Förlängd 
sjukpenning ska kunna betalas ut för 550 dagar. Därefter är dagarna slut om det inte 
finns synnerliga skäl, vilket innebär mycket allvarliga sjukdomar. Personer som 
bedöms att inte kunna återvända till arbetsmarknaden kan få sjukersättning, det som 
tidigare kallades förtidspension (www.forsakringskassan.se).

Bakgrund

Luleå Kommun har haft ett projekt TBAKS, vilket står för tidig bedömning, aktiv 
sjukskrivning med syfte att förkorta och minska sjukskrivningsperioderna i Luleå 
Kommun. Projektet pågick under tiden 2006-07-01 – 2008-12-31 och omfattade alla 
förvaltningar och alla de medarbetare som hade varit sjukskriven mer än ett år vid 
projektets start. Det omfattade också de som blev sjukskrivna mer än tio dagar under 
projekttiden. Bakgrunden till projektet var Luleå kommuns strategiska mål som är 
att vara en attraktiv arbetsgivare och att förebygga ohälsa. Under projektet anställde 
de två rehabiliteringscoacher som skulle hjälpa de långtidssjukskrivna. Deras 
uppgifter var bl.a. att informera de sjukskrivna om projektet och anmäla dem till 
olika aktiviteter. Aktiviteter inom TBAKS projektet är: 

 Arena för hälsa som innebär aktiviteter för en aktiv sjukskrivning t.ex. olika 
former av motion eller föreläsningar om kost och sömn. 

 Från tanke till handling som innebär att förhindra sjukskrivning och minska 
upprepad korttidsfrånvaro. 

 Mellanlandningsstationer som innebär att de sjukskrivna erbjuds upp till tre 
månader lång praktikplats med syfte att komma igång genom att pröva andra 
arbetsuppgifter/platser än de egna. 

Rehabcoachernas arbetsuppgifter var också att stödja enhetscheferna. TBAKS 
projektet fick en bra effekt visar en utvärdering. Enligt sjukfrånvarostatistiken för 
Luleå kommun minskade sjukfrånvaron under projekttiden. De sjukskrivna 
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medarbetarna upplevde positiva effekter både på det personliga och arbetsmässiga 
planet. Projektet resulterade dessutom i att chefernas rehabiliteringsarbete 
underlättades i det avseendet att de fick ett tydligt verktyg att erbjuda till de 
sjukskrivna.  Rehabiliteringscoacherna har varit starka drivkrafter i 
rehabiliteringsprocessen och cheferna uppfattade deras stöd som mycket positivt. 
Tillsättningen av dessa tjänster upplevdes som en stor framgång av samtliga 
intressenter. Idag är dessa tjänster borttagna från Luleå Kommun sedan ett år tillbaka 
men några aktiviteter och mellanlandningsstationerna finns kvar. 

Definitioner av begrepp

Enligt Riksförsäkringsverket är en långtidssjukskriven en person som har varit 
sjukskriven i minst 60 dagar. Ordet rehabilitering har latinskt ursprung och är 
sammansatt av re som betyder åter och habilis som betyder duglig. Rehabilitering betyder då 
att åter göra duglig (Jacobsson m fl. 2008). Rehabilitering är enligt Lagen om allmän 
försäkring 22 kap 2§, SFS 1962:381: 

  ”ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbets-
livsinriktade åtgärder som ska syfta till att återge den som har drabbats av 
sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom 
förvärvsarbete”.

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön och 
beaktar alla faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön. Utgångspunkten är att 
ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en god arbetsmiljö ska utvecklas. 

I Lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381 22 kapitlet 3§) framgår det att 
arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren ska lämna de upplysningar till 
försäkringskassan som behövs för att behovet av rehabilitering ska kunna klarläggas. 
Arbetsgivaren ska också ansvara för att åtgärder vidtas för en effektiv rehabilitering.

Arbetsgivarna har ansvaret för de rehabiliteringsinsatser som den sjukskrivna 
arbetstagaren behöver för att komma tillbaka till arbetet. En sådan rehabilitering 
kallas arbetslivsinriktad rehabilitering (Jacobson m fl. 2008). 
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Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka och få ökad kunskap om 
rehabiliteringscoachernas roll samt ta reda på vilken betydelse deras arbete har för 
de långtidssjukskrivna och för organisationer. Mina frågeställningar är därför:

 Vilka förtjänster har rehabiliteringscoachernas arbete haft i Luleå Kommun?
 Finns det ett behov av anställda rehabiliteringscoacher i organisationer?

Detta är intressant då den första frågeställningen handlar om Luleå Kommun, och att 
undersöka rehabiliteringscoachernas arbete genom projektet. Min utgångspunkt har 
varit att titta på rehabiliteringscoachernas förtjänster i förhållande till både chefer och 
de långtidssjukskrivna. Behöver cheferna hjälp i rehabiliteringsarbetet? Har 
rehabiliteringscoachernas arbete avlastat cheferna. I vilket avseende har 
rehabiliteringscoacherna hjälpt de sjukskrivna? Har rehabiliteringscoacherna haft 
någon betydelse för deras återgång till arbetet. Här försöker jag konkret ta reda på 
hur det har varit och fungerat . Vilka fördelar organisationen har haft genom att ha 
anställda rehabiliteringscoacher. I den andra frågeställningen undersöker jag om 
man bör permanentera rehabiliteringscoacher i organisationer. Här kommer jag att 
försöka generalisera mina resultat till andra organisationer.

Avgränsning

Jag har valt att fokusera på projektet och att avgränsa mig till att intervjua personer 
som är eller har varit delaktiga i det. Jag valde också att inte belysa studien från de 
långtidssjukskrivnas erfarenheter med tanke på att det kan vara känsliga områden 
att berätta om. Däremot har jag tagit del av deras situation i andra hand då 
informanterna har berättat om de långtidssjukskrivnas upplevelser. Jag har inte 
heller studerat hur organisationens rehabiliteringsarbete är strukturerat, utan jag har 
utgått från rehabiliteringscoachernas och de övriga informanternas synvinkel.

Tidigare forskning

En tidigare uppsats som berör långtidssjukskrivningar och rehabilitering är C-
uppsatsen Arbetsplatsens betydelse vid långtidssjukskrivning – Vilken påverkan fortsatt 
kontakt och stödperson kan ha för återgång i arbete, skriven av Annika Zetterlund och 
Solweig Winroth (2007). Genom en kvantitativ metod och enkäter med 36 
långtidssjukskrivna studerade de i vilken omfattning långtidssjukskrivna haft 
kontakt med arbetsplatsen/arbetskamraterna/arbetsledaren och om de haft någon 
stödperson på arbetsplatsen under sjukskrivningen samt ifall de sjukskrivna anser att 
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det påverkat möjligheterna till återgång i arbetet.  Studiens slutsats var att 
arbetsledare/chef var den viktigaste kontakten och att arbetskamraterna och de 
fackliga företrädarna var en outnyttjad potential som skulle kunna stärka det sociala 
stödet. Deras studie skiljer sig från min då de utgår från de långtidssjukskrivnas 
perspektiv genom en enkätundersökning men deras slutsats att det är viktigt med 
kontakt från arbetsplatsen tar min studie också till stor del upp.

En ytterligare C – uppsats är Långtidssjukskrivna kvinnors erfarenheter av vad som varit
betydelsefullt för återgång till arbete, skriven av Johanna Öjemalm (2006). Syftet med 
studien var att genom en kvalitativ metod belysa kommunalanställda kvinnors egna 
erfarenheter av vad som har varit betydelsefullt för återgång i arbetet. Alla 
intervjuade kvinnor är tillbaka i arbete efter en sjukskrivning på åtta månader eller 
längre. Genom intervjuer berättade kvinnorna vad de själva hade upplevt som 
betydelsefullt vid återgången till arbetet. Resultaten visade att det berodde på flera 
faktorer där kvinnornas inre resurser och omgivningens stöd har varit framträdande. 
Detta resultat är till viss del överensstämmande med min studie. 

Ulla Gerner (2005) har skrivit en avhandling: De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen –
hinder och möjligheter. Syftet med avhandlingen var att studera och analysera 
processen att återgå i arbete eller övergå till förtidspension efter långvarig 
sjukskrivning. Avhandlingen tillhör den sociologiska disciplinen på mikronivå och 
det empiriska underlaget består av delstudier utförda 1994 - 2004.  De är de 
sjukskrivna som är informanter. Resultatet i avhandlingen visar att det är 
betydelsefullt med ett individuellt perspektiv i rehabiliteringsprocessen och att de 
sjukskrivna själva är delaktiga i processen att komma tillbaka till arbete efter 
långvarig sjukskrivning. Det är också viktigt att man tar reda på deras egna 
prognostiska bedömningar och det krävs individuella ställningstaganden för varje 
sjukskriven. Även detta sammanfaller till viss del med min studie. 

Disposition

Här nedan följer en kort presentation av uppsatsens upplägg.

Kapitel ett är en inledning till studien och innehåller också en bakgrund, olika 
definitioner av begrepp, syfte och frågeställningar samt avgränsning och tidigare 
forskning.

Kapitel två innehåller den teoretiska referensram som är aktuell för den här studien. 
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Kapitel tre redogör för studiens metodval, beskriver urval och tillvägagångssätt samt 
datainsamlingsmetoden. Kapitlet innehåller även vilka metodproblem som kan 
uppkomma samt diskuterar reliabilitet och validitet samt förförståelse och etiska 
ställningstaganden. 

Kapitel fyra är studiens resultatdel och här presenteras undersökningens resultat. 
Här har det empiriska materialet analyserats och tolkats och detta redovisas genom 
olika citat från intervjuerna. De teman som jag arbetat utifrån är: organisation, 
sjukskrivning, projektet, rehabiliteringscoacher och identitet. Slutligen innehåller
kapitlet även en analys, där det empiriska materialet analyseras med de aktuella
teorierna för att komma fram till ett resultat.

Kapitel fem utgör studiens diskussionsavsnitt, där jag redovisar mina personliga 
slutsatser av studien.
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2. Teoretisk referensram

Detta kapitel innehåller den teoretiska referensram som är aktuell för den här studien. 

Expertsystem och ontologisk trygghet

Giddens (2005) menar att vi befinner oss i ett högmodernt eller senmodernt samhälle. 
Han menar att vi inte ännu har kommit till ett postmodernt samhälle. Med 
senmodernitet menar han de nuvarande institutionernas utvecklingsfas som 
kännetecknas av radikalisering och globalisering av modernitetens grunddrag. 
Senmoderniteten präglas av traditionernas minskade betydelse för mänskliga val och 
handlingar som resulterar i en ökad individualisering. Individen måste själv 
bestämma och välja sin identitet och livsbana. Detta leder även till en ökad 
självmedvetenhet och reflekterande över de sociala villkoren och den egna platsen i 
tillvaron. Individen tvingas idag till en högre grad av självreflexivitet och måste 
förhålla sig till fler val.

De moderna institutionerna är bundna till de mekanismer som rör tilliten till 
abstrakta system, speciellt expertsystemen (Giddens 1996). Expertsystemen 
genomtränger i princip alla aspekter av det sociala livet under moderniteten, det 
gäller den mat vi äter, den medicin vi tar, de transportmedel vi använder, de 
byggnader vi bor i. Expertområden är inte bara begränsad till teknologisk expertis 
utan sträcker sig till de sociala relationerna och individens intima sidor. Läkaren, 
rådgivaren och terapeuten är lika viktiga för modernitetens expertsystem som 
vetenskapsmannen, teknikern och ingenjören (Giddens 2005). 

Ontologisk trygghet är en viktig form för känslan av trygghet. Uttrycket syftar på 
den tillförsikt människor känner för att deras identitet och att den omgivande sociala 
och materiella handlingsmiljön kommer att vara konstant. Känslan av att personer 
och ting är pålitliga är grundläggande för ontologisk trygghet. Tryggheten byggs 
upp under de första åren i livet genom sin förälder eller annan omsorgsperson. Det 
innebär att man bygger upp en skyddssfär runt sig som är subjektiv och präglas av 
en känsla av overklighet. Känslan skapar man genom rutiner som ger vardagslivet 
form och struktur och som är förknippat med praktiskt medvetande (Giddens 1996). 
Resultatet blir att man håller uppmärksamheten borta från det otrevliga som finns 
runt omkring. Giddens (2005) menar att genom att man skapar en yttre trygghet med 
hjälp av rutiner så skapar man en inre känslomässig trygghet. Den här mentala 
tryggheten kan störas när man inser att händelser i livet kan leda till negativa 
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konsekvenser. Man kan också klara av medvetenheten om risker med hjälp av 
kolonisering av framtiden.

Identitet och arbetets betydelse för individen

Identitet rör frågor som vem man är, vad man kan och vad man är värd. Identiteten 
utvecklas i relation till andra människor. Alla uppfattningar om vår identitet grundas 
på kommunikation med andra. Människor har behov av att känna tillhörighet, få 
tillhöra ett nätverk och att känna att andra ser en och räknar med en. Det ger ett 
socialt värde (Nilsson 1993). 

Giddens (2006) menar att i det moderna samhället är det viktigt att ha ett arbete för 
självkänslan. Även om arbetsuppgifterna är enformiga så har arbetet en stabiliserad 
och strukturerad faktor i människors psykologiska funktion. Han räknar upp flera 
olika egenskaper som är av betydelse i detta sammanhang.  Lönen är för det första en 
viktig egenskap för att människor ska kunna uppfylla vardagliga behov. 
Aktivitetsnivån är den andra viktiga egenskapen, arbetet ger struktur åt tillvaron och 
även om det är enformigt så får individen utlopp för sin energi. Variation är en 
ytterligare viktig egenskap, arbetet ger tillgång till arenor som skiljer sig från 
hemmet. Arbetet ger också tillgång till en tidsmässig struktur. Oberoende av arbetets 
kvalitet så ger det ändå en känsla av ordning och stabilitet i vardagen. De som inte 
har något arbete tycker ofta att leda är ett svårt problem. De kan bli apatiska när det 
gäller tiden. Sociala kontakter är ännu en egenskap och arbetet ger ofta möjligheter 
att få vänner och bekanta. Det är också ett sätt att delta i olika aktiviteter tillsammans 
med andra. En sista egenskap som Giddens menar är viktig är att arbetet ger en 
personlig identitet och individen får en känsla av stabil social identitet. 

Hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering

Det finns två olika huvudperspektiv på hälsodefinitioner enligt Ekberg (2000). Ett 
synsätt står för frånvaro av sjukdom och bygger på ett traditionellt medicinskt 
perspektiv. En individ har fullständig hälsa endast om man inte har en sjukdom (en 
skada i ett kroppsorgan), då inriktas rehabilitering på medicinska insatser. Om 
sjukdomen behandlats framgångsrikt anses individen återfått sin hälsa och har 
arbetsförmåga. 

Det andra synsättet på hälsa bygger på holistiska definitioner, där människans 
handlingsförmåga eller aktivitet är utgångspunkten. Nordenfeldt (1991) har 
definierat hälsa som balansen mellan människans uttalade mål för handling och 
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hennes inre resurser att förverkliga målen i de sammanhang man befinner sig i 
(Nordenfeldt, 1991 ref i Ekberg 2000).

Det primära i en rehabiliteringsprocess blir inte att ställa upp mål åt individen eller 
att säga med vilka metoder hon ska nå dessa mål utan det blir istället att se till att det 
skapas möjligheter för individen att formulera rehabiliteringsmål själv och genom 
egna aktiviteter och handlingar nå sina mål. 

Genom ett holistiskt synsätt på hälsa bör rehabilitering och hälsofrämjande insatser 
omfatta arbete på flera nivåer. För det första förändra och anpassa det yttre 
sammanhanget för att förebygga ohälsa, för det andra arbeta med att förändra och 
utveckla personens inre resurser och förmågor för att öka handlingsförmågan. Till 
sist arbeta med förändringar som leder till att individen kan utveckla sina mål och 
därmed öka hälsan och livskvaliteten. 

Det yttre sammanhanget kan vara arbetsplatsen, familjesituationen, det sociala 
nätverket samt samhällsaktörerna. Det har visat sig att rehabiliteringsprocessen har 
varit mer framgångsrik om processen involverar arbetsplatsen och att det finns stöd i 
individens omgivning till att medverka i förändringsarbetet. Personer som uppger 
sig ha små möjligheter till utveckling och inflytande har sämre prognos för återgång 
till arbete efter en sjukskrivning (Ekberg 2000).

Arbetsplatsens betydelse under rehabiliteringsprocessen

Anställda som av olika anledningar inte har kunnat uppfylla sin roll på arbetsplatsen 
under en period, kan uppfattas som ”mindre önskvärda” på arbetsplatsen pga. att de 
är mindre produktiva eller oregelbundet frånvarande. Då kan återgång till arbetet 
efter rehabilitering återuppväcka negativa attityder från kolleger eller arbetsledare, 
det utvecklas krafter emot individens återgång. Detta riskerar i sin tur att främja
återfall hos individen (Ekberg 2000).

Det finns inte så mycket forskning om sambandet mellan arbetsplatskulturen och 
rehabiliteringsverksamhet. Ekberg (2000) refererar till en intervjustudie av (Edlund 
m fl. 1998) i den delades arbetsgivare upp i fem olika typer, varav två bedömdes som 
välfungerande och tre som mindre välfungerande i förhållningssätt till arbetsmiljö, 
sjukfrånvaro och rehabilitering. Det som var gemensamt för de välfungerande var ett 
aktivt förhållningssätt i rehabiliteringsfrågor och en flexibel kommunikativ förmåga. 
De förankrar och använder sig av policy, mål och strategier i organisationen. Det 
finns en ”bry sig om” kultur där man vårdar arbetstagarna och ser dem som en 
resurs. Man är öppen för att utnyttja andra aktörer som en resurs i 
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rehabiliteringsprocessen.  En arbetsgivare som ser och behåller sitt ansvar för sin 
personal bedöms vara fruktbart för att en framgångsrik arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsprocess ska kunna genomföras.

Detta ställer (Edlund m fl. 1998) i kontrast mot de mindre välfungerande 
arbetsgivarna som kännetecknas av ett tydligare revirtänkande och bristande 
samverkan med andra aktörer i processen. Det kan till viss del bero på bristande 
kunskap om arbetsgivarens och arbetsplatsens betydelse i ett rehabiliteringsarbete.

Det finns enligt (Ekberg 2000) mycket som tyder på att arbetsgivarna brister i 
kunskap om hur vilka metoder och strategier man ska utveckla för sin medverkan i 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetsledarna har en viktig funktion i 
rehabiliteringsarbetet eftersom de kan ge socialt och emotionellt stöd och dessutom 
vara normgivande för arbetsplatsen och vilket förhållningssätt man har mot de 
sjukskrivna.

Återgång till arbete beror inte således bara på den sjukskrivnas faktiska symptom 
utan det finns även andra hindrande faktorer som kan uppstå i interaktionen mellan 
den sjukskrivna och de yttre sammanhangen. Integrationen av rehabilitering, 
prevention och hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen är ännu inte speciellt 
välutvecklad och ofta är insatserna begränsade till förändring av de fysiska 
förhållandena.

Arbetssituationen kan orsaka ohälsa och vidmakthålla individens sjukroll om man 
har bristfälliga rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering, bristande socialt stöd och 
bristande information och kommunikation. Om förändringsprocessen däremot sker 
parallellt och interaktivt så blir det möjligt att stegvis utveckla mål och strategier för 
förändring både hos individen och på arbetsplatsen (Ekberg 2000).

Inre resurser och empowerment

Många studier visar att en individs inre resurser är av betydelse för hälsa och 
livskvalitet. Det kan vara självförtroende, copingförmåga, känsla av sammanhang, 
tillgång till socialt stöd och kompetens. I en framgångsrik rehabiliteringsprocess bör 
man inrikta sig på att utveckla dessa inre resurser än att hämma dem. Dessa resurser
relaterar till begreppet empowerment. Som innebär att individen upplever sig ha 
makt eller bemästrar sin situation och vågar stå emot yttre tryck. Att ha tillgång till 
information, att ha en förmåga att göra val och självförtroende är benämningar som 
tillsammans utgör komponenter av empowerment. Att känna att man klarar sin 
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livssituation ger livskvalitet, att tvärtom känna sig sårbar, beroende och utlämnad 
innebär motsatsen (Ekberg 2000 ref. till Wennberg och Hane 1998).

Empowerment har sin grund i det latinska ordet potere som betyder ”to be able to” 
dvs. att vara förmögen att. En viktig aspekt av empowerment är att man aktivt tar 
kommandot enskilt eller kollektivt, ordet innefattar således en makt aspekt.

Begreppet är svårdefinierat enligt Forsberg m fl. (1997) där han menar att det är 
lättare att definiera motsatsen till empowerment vilket kan vara alienation, 
hjälplöshet, maktlöshet och hopplöshet. Ordet ger associationer till olika egenskaper 
och händelser som t.ex. självtillit, socialt stöd, delaktighet, makt, egenkontroll och 
kompetens.

Om man avgränsar empowerment till att omfatta aktiviteter som är inriktade till att 
öka kontroll över människans liv, kan det innefatta en utveckling mot ett sätt att 
tänka om sig själv att man känner sig värdefull, att man har förmåga att fullfölja en 
handling, att man känner tillit till sig själv och andra. Det kan också innefatta att man 
uppmärksammar att samhällets strukturer kan modifieras och förändras. 
Empowerment refererar till den subjektiva erfarenheten och den objektiva 
verkligheten. Med det menas till människans inre och yttre förhållanden samt till 
insikt och utsikt. Därför är empowerment både en process och ett mål och innehåller 
några centrala komponenter som makt, kontroll, självtillit och stolthet (Forsberg m fl. 
1997).

Genom att utveckla en individs empowerment menar Medin m fl. (2001) att man 
bygger på en process som utgår från individens önskemål. Processen innebär att man 
ökar förmågan och motivationen att effektivt ta ansvar för sin hälsa och sitt liv och 
att utveckla sätt att bemästra omvärlden.

Skillnaden mellan empowerment och paternalism tydliggör begreppet. 
Empowerment har en utgångspunkt från individen och ser individen som en 
deltagare i arbetet för hälsan. Medan paternalism är en handling från någon yttre 
aktör som ser sig som bättre skickad att avgöra vilka handlingar som främjar 
individens bästa. Då blir individen mottagare för vad någon annan tycker är bäst för 
dennes hälsa (Medin m fl. 2001).

Motivation och mål

Berglind och Gerner (1999) har i en studie undersökt motivation från ett 
handlingsteoretiskt perspektiv. Där är tre omständigheter grundläggande för 
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individens beteende: vad individen vill, vad individen tror att den klarar och till sist 
vad individen tror sig kunna få för arbete. Den egna uppfattningen visade sig ha 
betydelse för återgång i arbete. Studien visar också att det är viktigt att ha en 
realistisk bild av sin förmåga och möjligheter i arbetslivet. En felaktig bild och 
bristande tro på sina resurser ger negativa effekter på motivationen. Resultaten 
betonar vikten av att ha regelbunden feedback och kommunikation under 
rehabiliteringsprocessen för att den sjukskrivna ska få en relevant bild av sin 
förmåga och sitt handlingsutrymme. Motivation måste diskuteras dels med avseende 
på viljan att bli rehabiliterad och dels med viljan att återgå till arbete (Berglind och 
Gerner ref i Ekberg 2000).

Det finns faktorer som har rapporterats ha positiv betydelse för en individs 
motivation. Dessa är tydliga och modifierbara mål tillsammans med ett 
förhållningssätt som inbjuder individen att vara delaktig och att ha synpunkter. 
Begreppet delaktig kan variera från att få information och samtal och att kunna ge 
synpunkter på rehabiliteringsarbetet till att skapa möjligheter till en aktiv påverkan 
och delaktighet. 

Rehabilitering och hälsofrämjandeprocesser är således en process som bygger på att 
det yttre sammanhanget utvecklar och stimulerar de inre resurserna som krävs för 
att öka handlingsförmågan. Det i sin tur leder till att individen får resurser att 
påverka i sitt yttre sammanhang (Ekberg 2000).

Målen som ställs upp i en rehabiliteringsprocess bestäms ofta av samhällets aktörer. 
Återgång i arbete är det övergripande målet men det kan utvecklas olika delmål 
under processens gång. Det kan bli motstridigt för individen om flera aktörer är 
inblandade (Ekberg 2000 ref. till Lindqvist 1998). Om målen är realistiska för 
individen så ökar chansen till framgång till exempel så är återgång i arbetet inte det 
bästa för alla. Ibland så leder praxis till att den som är sjuk måste lägga ner alldeles 
för mycket tid och kraft att bevisa att man är sjuk, för att få intyg för försörjning. Då 
leder det till att samhällets ansvarspraxis fokuserar på sjukdom mer än hälsa. Detta 
befrämjar inte individens möjligheter att mobilisera sina egna psykologiska resurser 
eller att utveckla handlingsförmågan i rehabiliteringsprocessen (Ekberg 2000 ref. 
Svenning 1993, Hane 1999).

Under en rehabiliteringsprocess är det bra om att mål utvecklas successivt och 
anpassas till individens behov. En rehabiliteringsprocess måste få ta tid och bygga på 
feedback och kommunikation (Ekberg 2000).
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Hindrande och främjande faktorer för förändringsprocesser

Ekberg (2000) menar att man kan dra några generella slutsatser för en framgångsrik 
rehabiliteringsprocess.  

Stöd, möjligheter till delaktighet, och inflytande är viktiga faktorer för att skapa 
trygghet i rehabiliteringsprocessen. Acceptans och respekt är andra viktiga begrepp 
för en rehabiliteringsprocess. Utsatta individer har ofta svaga psykosociala resurser 
såsom självförtroende, copingförmåga, den egna tron till att kunna påverka och kan 
också ha ett bristande socialt stöd många gånger. Dessa faktorer är viktiga för att en 
individ ska våga och vilja börja en rehabiliteringsprocess och de kan stärkas om det 
yttre förutsättningarna stimulerar till det.

Att arbeta i grupp främjar de sociala relationerna och hjälper människan att hantera
kraven och stressorsakerna man möter. Därför är sociala arenor en viktig 
förutsättning för en rehabiliteringsprocess. Utanförskap är då tvärtom en riskfaktor 
för hälsan (Edvarsson Stiwne 1997). 

En viktig del för att rehabiliteringsmålen ska påverka individens handlande, är att 
individen själv har varit med och formulerat dessa. Då är det också viktigt att det 
skapas målrelaterade kommunikationsprocesser där rehabiliteringsaktörer 
tillsammans med individen stegvis kan utveckla sin villighet till att pröva nya, lagom 
utmanande mål. Då blir rehabiliteringsprocessen på så vis en process där individen 
själv har inflytande och kontroll (Ekberg 2000).

Åberg (1998) presenterar kriterier som är användbara för att granska 
rehabiliteringsprocessen och utfallet ur ett kvalitetssäkringsperspektiv:

 Individens roll och funktion, handlar om hur motiverad och insatt man är 
samt vilken förståelse man har för processen och målet. 

 Aktörens värderingar, handlar om att ha respekt för individens behov, ge 
information. 

 Det yttre sammanhanget för rehabiliteringsprocessen, handlar om åtgärdens 
omfattning och hur man samordnar åtgärderna mellan olika aktörer. 

 Ansvar och etik, handlar om målinriktning av insatserna och effektivitet samt 
hantering av kritik och förslag.

Nya roller för rehabiliteringsaktörerna innebär också enligt Ekberg (2000) nya former 
för kompetens. 
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3. Metod

Detta kapitel redogör för studiens metod, beskriver urval och tillvägagångssätt samt den 
datainsamlingsmetod jag använt mig av. Kapitlet innehåller även vilka metodproblem som 
kan uppkomma samt diskuterar reliabilitet, validitet, förförståelse och etiska 
ställningstaganden. 

Forskningsmetod

Denscombe (2000) skiljer på kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvantitativa 
forskningen strävar efter att mäta företeelser så att de kan omvandlas till siffror och 
har en tendens att associera till storskaliga studier. Kvalitativ forskning bygger på att 
omvandla det som observerats, rapporterats eller registrerats till skrivna ord och 
associeras till småskaliga studier. Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är 
mer intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld.  Kvalitativ 
forskning bygger på detaljerade och ingående beskrivningar av händelser eller 
människor, vare sig det handlar om betydelser eller beteendemönster. En kvalitativ 
undersökning var ett naturligt val då jag ville undersöka rehabiliteringscoachernas 
roll och betydelse. 

Arbetet har en induktiv ansats då problemställningen utgår från ett projekt.  
Problemställningen behöver inte alltid komma från preciserade uppfattningar av ett 
fenomen uttryckt i en teori. Det kan också vara så att den kommer från enstaka 
iakttagelser som väcker forskarens nyfikenhet. Att välja problem på detta sätt kallas 
för ett induktivt tillvägagångssätt, då forskaren utifrån iakttagelser försöker få fram 
generella föreställningar om ett fenomen (Hellevik 1996).

Urval och tillvägagångssätt

Det är inte ett slumpmässigt urval till min studie utan en anställd på 
personalkontoret har hjälpt mig att förmedla kontakterna. Efter det har jag själv ringt 
upp personerna och presenterat mig. Samtliga ställde upp på en intervju. Personerna 
som jag har intervjuat valdes med tanke på att de har eller har haft inblick i projektet. 
Dessa personer är en chef, en projektledare, en arbetsledare för de olika aktiviteterna, 
en person som arbetat som rehabiliteringscoach och till sist en person som har 
arbetat både som rehabiliteringscoach och personalkonsult. 
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Datainsamlingsmetod

Det finns flera olika sätt att samla in data på, det kan vara genom frågeformulär, 
intervjuer, observation eller litteraturundersökningar.  I min undersökning anser jag 
inte att jag skulle få tillräckliga svar genom en enkät. Observationer och 
litteraturundersökningar skulle inte heller ge mig svar på alla frågor. Därför valde 
jag att göra intervjuer som enligt Denscombe (2000) är bra att använda när man vill 
samla in detaljerad information från ett mindre antal människor. För att jag skulle 
kunna vara flexibel och låta de intervjuade utveckla sina tankar och erfarenheter så 
använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2000) belyser att vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en i förväg färdigställd intervjuguide 
med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren ska vara 
inställd på att vara flexibel och inte behöva ta upp ämnena i ordningsföljd utan 
istället låta den som intervjuas utveckla sina idéer och synpunkter, genom öppna och 
utförliga svar. Alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats under 
tidsperioden 29 mars till 12 april. Alla intervjuer kunde genomföras ostört antingen 
på informantens kontor eller i ett konferensrum. Tiden för intervjuerna var väldigt 
varierande och varade mellan ca 45 minuter till en och en halv timme. Samtliga 
intervjuer spelades in (efter godkännande av informanterna) och skrevs sedan ut 
ordagrant för att kunna kategoriseras och därefter analyseras. Resultatet redovisas 
genom olika citat från intervjuerna.

Kartläggningsmetoden innebär att man utgår från ett fenomen och kartlägger de 
relevanta aspekterna. Sedan sorterar man de aspekterna/motiveringarna i kategorier 
som man presenterar med hjälp av citat som redovisas i texten. Där motiverar man 
också varför man dragit gränsen på detta sätt (Esaiasson m fl. 2007). Detta är en 
taktik som passar på många nivåer av kvalitativ data. Man försöker förstå ett 
fenomen bättre genom att gruppera dem i exempelvis händelser, processer, platser, 
lokaler. Sedan hittar man objekt som är karaktäristiska eller har liknande mönster 
(Miles & Huberman 1991). Esaiasson m fl. (2007) menar att det ska vara en balans 
mellan forskarens text och citat. Det är också författarens uppgift att tala om vad som 
blir belyst med hjälp av citaten.

Analysen är färdig när man tagit ut så mycket information som möjligt ur materialet 
och sammanställt det emot frågeställningen. Teoretisk mättnad innebär att man tror 
sig ha fångat in alla relevanta kategorier. När analysen är klar ska man kunna 
presentera mer allmängiltig information än vad man fått av intervjupersonerna 
(Esaiasson, m fl. 2007).
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Metodproblem

Denscombe (2000) anser att intervjun inte är ett enkelt alternativ och att dolda risker 
kan leda till att den misslyckas fullständigt om den inte är väl förberedd eller 
genomförd med lyhördhet. Två viktiga begrepp att beakta i en forskningsrapport är 
reliabilitet och validitet.

Reliabiliteten anger användbarheten och tillförlitligheten hos mätinstrumentet 
(Ejvegård 2003). För att öka reliabiliteten valde jag att spela in intervjuerna. På så vis 
kunde jag i efterhand lyssna av intervjuerna i lugn och ro för att få så fullständig och 
tillförlitlig information som möjligt och minska risken för missförstånd och 
feltolkningar. Detta tillvägagångssätt ansåg jag också vara bra, då jag var ensam om 
att utföra intervjuerna. Jag är medveten om att bandspelaren kan ha en hämmande 
effekt på informanterna men samtliga tillfrågades om inspelning av intervjuerna och 
det upplevdes inte som något problem för någon av informanterna. Alla intervjuer 
kunde också genomföras ostört. Vid intervjuerna fördes även kompletterande 
anteckningar. Alla intervjuer har transkriberats ord för ord, för att sedan kunna 
analyseras och hitta samband. Detta noggranna tillvägagångssätt gör att jag anser att 
tillförlitligheten är hög. 

Med validitet menas att man verkligen mäter det som man avser att mäta (Ejvegård 
2003). Studien ska vara trovärdig och överensstämmande (Trost 1993). Vissa 
personer intervjuas för att de befinner sig i en position där de har kunskaper om de 
saker som forskaren är intresserad av. ”Nyckelpersonerna handplockas noggrant 
eftersom de är specialister eller experter och deras uppgifter har en mycket hög 
trovärdighet (Denscombe 2000). 

Urvalet gjordes utifrån projektet, informanternas uppgifter har en mycket hög 
trovärdighet eftersom de alla har varit inblandade i projektet på något sätt. De är 
specialister på området. Risken med att det var bara var en person som förmedlade 
kontakterna anser jag inte påverkar studien, då dessa personer blev aktuella genom 
ett samtal mellan författaren och kontaktpersonen om vilka som bäst kunde svara på 
studiens frågor. Det var inte på något sätt styrt vilka som skulle intervjuas. Ett 
medvetet val i detta var att inte intervjua de långtidssjukskrivna utan jag valde 
istället att intervjua personer som hade erfarenheter av deras upplevelser. Eftersom 
informanterna själva har varit delaktiga i projektet finns det en risk att det kan bli en 
skev bild och att det bara är de positiva sakerna som kommer fram. Den risken anser 
jag är väldigt liten då informanterna har olika befattningar inom kommunen och 
därför ser de på detta ur flera synvinklar. Det har dessutom gått en tid sedan 
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projektet avslutades och några av informanterna har andra befattningar inom 
kommunen idag vilket också bidrar till ytterligare perspektiv. En intervjuguide 
utformades för att stämma överens med studiens syfte i den formulerades frågor för
att få så rättvis och objektiv bild som möjligt. En nackdel kan vara att jag inte testade 
intervjuguiden på någon utomstående innan jag genomförde intervjuerna. Det hade 
varit bra för att kunna ändra på en fråga som jag tror var otydlig eftersom jag fick 
väldigt olika svar av alla informanter. Den har dock inte påverkat mitt resultat jag 
anser att jag har fått tillräckligt uttömmande svar för att kunna besvara studiens 
syfte. Jag anser också att resultatet kan generaliseras till att gälla andra 
organisationer i allmänhet eftersom sjukskrivningar finns överallt och regeringens 
reformer och regler påverkar alla arbetsplatser.

Min egen förförståelse i denna studie består i att jag arbetat i en annan kommun i 
många år. Därför har jag bra insikt i kommunen som organisation. Jag har lite egen 
erfarenhet av att det är viktigt med kontakten från arbetskamrater och arbetsplatsen i 
arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbete. Däremot så hade jag inte någon erfarenhet 
och kunskap om rehabiliteringscoachernas arbete. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innebär att forskningen inte ska skada 
informanterna. De är fyra grundkrav, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Gustavsson m fl. 2004).

För att uppfylla informationskravet så fick alla informanter information om studiens 
syfte vid två tillfällen. En första kortfattad presentation av studiens syfte skedde i 
samband med presentationen på telefonen. Då fick jag också samtliga informanters 
samtycke till att göra en intervju. Den andra mer utförligare presentationen gjorde 
jag när vi träffades innan intervjuerna påbörjades. Informanterna informerades även 
om hur det insamlade materialet kommer att bearbetas samt att ingen annan person
kommer att ta del av intervjumaterialet. Allt intervjumaterial kommer dessutom att 
förstöras efter arbetets slutförande. Efter avslutade intervjuer ställdes frågan om 
möjligheten att få återkomma vid eventuella kompletteringar, vilket bemöttes med
positiv respons. 

Genom detta tillvägagångssätt följer jag vetenskapsrådets riktlinjer för de etiska
ställningstaganden en forskare måste ta hänsyn till.
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4. Resultat och Analys

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat, där det empiriska materialet har 
analyserats och tolkats, detta redovisas genom olika citat från intervjuerna. De teman som jag 
arbetat utifrån är: organisation, sjukskrivning, projektet, rehabiliteringscoacher och identitet. 
Kapitlet innehåller även en analys där jag har kopplat ihop empiri med teori som sedan 
kommer att ligga till grund för slutsatsen.

Organisation

Sjukskrivningar är dyra kostnader för en organisation. Det som framkom i 
intervjuerna är att det är viktigt att se till att de anställda mår bra på arbetet och att 
de trivs. Informanterna menar att det tjänar både arbetsgivaren och den enskilda 
individen på. Alla informanter ansåg också att det är viktigt med ett förebyggande 
arbete så att människor inte blir sjuka. Speciellt de två första veckorna är extra dyra, 
då betalar arbetsgivaren sjuklön varenda dag och måste också samtidigt betala lön 
för en vikarie. Informanterna berättar att det är många olika aktörer som är 
inblandade i en rehabilitering av de sjukskrivna i en organisation. De samarbetar 
med fackliga organisationer, försäkringskassan och primärvården.

”- Varenda dag är ju jättedyr att ha någon sjukskriven. Varenda dag vi kan jobba 
för att människor trivs på sitt jobb och är där och mår bra och tycker att det är 
roligt så tjänar vi på det. Både människorna och arbetsgivaren.” (PA konsult)

”- Det gäller ju att förebygga så att man faktiskt har trivsel på arbetsplatsen, man 
ser till att det finns olika aktiviteter som främjar sjukfrånvaron alltså att man inte
blir sjuk.” (PA konsult)

Citaten visar att sjukskrivningar är en ekonomisk fråga, som är dyr för 
arbetsgivaren. Det är viktigt att arbeta med trivsel på arbetsplatsen och att se till 
att människor trivs och mår bra, genom aktiviteter som stärker att man inte blir 
sjuk. Informanterna menar att det vinner både arbetsgivaren och den anställde 
på.

Sjukskrivningar  

Sjukskrivningarna i Luleå Kommun har minskat de senaste åren. År 2009 var 
organisationen nere på 5,8 procent på totalnivå jämfört med 11 procent 2006. Med 
totalnivå avses alla sjukskrivningar både långtids och korttidsfrånvaro. Här nämnde 
informanterna att minskningen kan bero på flera olika orsaker. De nya 
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sjukförsäkringsreglerna och försäkringskassans rehabiliteringskedja kan vara en 
orsak, idag kan man inte vara borta längre än ett år om man inte är väldigt sjuk. 
Informanterna berättade att projektet har bidragit med nya rutiner. De har börjat 
arbeta med nya verktyg som innebär att man tar tag i de sjukskrivna mycket tidigare. 
Tidigare kunde en sjukskriven person vara borta i många år och inte ha någon 
relation till arbetet. De flesta menade att de politiska besluten är både på gott och ont, 
det behövdes en förändring för det var inte bra som det var förr men att personer blir 
utförsäkrade idag uppfattas som väldigt tufft. Eftersom sjukskrivningsmålen är 
uppfyllda för projektet så ser de nu att man har kunnat gå över till att arbeta mer 
med förebyggande insatser.

”- Vad är det som har gjort att vi har… lägre sjuktal här i Luleå och jag, alltså det 
är säkert många olika samverkande faktorer kring det. Dels naturligtvis 
försäkringskassans steg och de gränser de har men naturligtvis också tror jag att 
vi jobbar på ett bättre sätt med rehabilitering. Vi har alltså bl.a. projektet som kom 
med nya rehabrutiner som gör att man då kommer in mycket tidigare. Vi är 
mycket duktigare faktiskt, vi låter inte folk vara sjukskriven som vi kanske gjorde 
förr. Så jag tror att både samhället och försäkringskassan och vårt eget sätt allt det 
där samverkar. Så det är jättesvårt att hur många procent vart och ett av det är. 
Så att det är säkert samverkan.” (projektledare)

”- Vi har ju jobbat med människor som varit borta i nio eller elva år har de varit 
sjukskrivna så… och jag menar det är ju en björntjänst att låta någon gå så länge. 
Vissa har ju hunnit byta chef tre, fyra gånger under tiden de inte har varit på 
jobbet så de har ju ingen relation till sitt jobb heller.” (chef)

Dessa citat belyser att det är flera olika samverkande faktorer kring att sjuktalen 
minskar. Det beror både på Försäkringskassans nya gränser men projektet är 
också en bidragande orsak, då de började arbeta med nya rutiner för 
rehabilitering. Dessa rutiner gör att man tar kontakt med de sjukskrivna 
tidigare. Människor får inte vara sjukskrivna lika länge som förut. 

Projektet

Informanterna berättar att projektets mål var att minska långtidssjukskrivningarna. 
Som då låg på cirka elva procent, men också att hitta metoder och verktyg för att 
arbeta bättre. De anser att det mesta var positivt med projektet. Sjukfrånvaron
minskade och de fick en samsyn som inte hade funnits förut. Samtliga informanter 
tyckte att det var en framgångsfaktor att man samverkade med de fackliga 
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organisationerna. De var med hela tiden och satt i styrelsen. Ytterligare en fördel 
med projektet var att alla åtgärder var centralt finansierade. Alla förvaltningar
betalade en summa, så arbetsledarna behövde aldrig fundera om de hade råd att 
skicka någon långtidssjukskriven på någon aktivitet utan det fanns centrala medel 
och drabbade inte budgeten. Under projektets tid kom även de nya 
sjukförsäkringsreglerna och informanterna menar att det också kan ha bidragit till 
minskningen.

”- Det är ju också ett framgångskoncept att man inte som chef med en taskig 
budget behöver fundera oj har jag råd att skicka den här på aktiv sjukskrivning, 
det kostar.” (chef)

”- Innan projektet var vi ju jättedåliga, det fanns ju säkert lysande undantag men 
generellt var vi dåliga på att ta hand om våra sjukskrivna. Under projektet hände 
otroligt mycket, många förvaltningar blev otroligt duktiga. Eftersom vi hade så 
stora problem så var det viktigt att lösa de som hade varit borta länge men nu kan 
vi ju också arbeta förebyggande, man ser vikten av att inte låta folk hamna i det.” 
(chef)

De här citaten visar att det fanns många positiva effekter av projektet, en fördel 
var enligt en av informanterna att aktiviteterna var centralt finansierade. På så 
vis behövde inte ekonomin vara ett hinder för att arbeta med aktiv 
sjukskrivning. Citaten visar också att innan projektet så upplevde 
informanterna att de var dåliga på att ta hand om de sjukskrivna, men genom 
projektet så förändrades detta och när de hade arbetat med de längsta 
sjukskrivningarna så började de även att arbeta förebyggande. Man förstod 
vikten av att inte låta människor hamna i långa sjukskrivningar.

Rehabiliteringscoacher

Rehabcoachernas arbetsuppgifter var bl. a att informera cheferna ute på 
arbetsplatserna om de olika aktiviteterna, ge rådgivning till cheferna och till de 
långtidssjukskrivna. Informera de sjukskrivna om projektet och anmäla dem till olika 
aktiviteter samt att motivera dem. Rehabcoacherna berättar att de hade tillgång till 
ett datasystem där de såg vilka som var sjukskrivna och på så sätt kunde de kontakta 
cheferna och prata igenom varje ärende och hjälpas åt. 

”- Få tag på folk som var bortglömda, hjälpa och stötta chefer som inte visste vad 
rehabilitering innebär och det var ju det som var så bra… så tyvärr så bestämdes 
det av någon att det inte skulle finnas kvar överhuvudtaget.” (arbetsledare)
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Informanterna berättar att det var många positiva effekter av 
rehabiliteringscoachernas arbete. Cheferna fick stöd och det blev en jämn ström av 
deltagare till aktiviteterna. De sjukskrivna kom snabbare in i rehabilitering. Många 
som hade varit långtidssjukskrivna kom tillbaka i arbete. En av informanterna 
nämnde att alla kanske inte kom tillbaka till ett heltidsarbete men kunde då i alla fall 
rehabiliteras tillbaka på deltid.

”- Nej, men det var ju resultat alltså, stödet som de personalansvariga fick då av 
rehabcoacherna gjorde att det vart en snurr va… och att man inte vart rädd att 
driva upp. Du jag ser att du har sju sjukskrivna vad kan jag hjälpa dej med och då 
blir det ju så lätt att säga men du jag vet inte hur jag ska göra, men gör så här sa 
då… och så fortskred det alltså på det. Det innebär snabbare in i rehabilitering, 
faktiskt, de som behövde komma in i rehabilitering.” (arbetsledare)

”- Det kom ju folk, allt är ju en kedja men ibland behövs det en inkastare så att 
säga. En kontakt.” (chef)

”- Många kom tillbaka och det var ju jätteroligt efter många års frånvaro, så nog 
blev man ju lycklig många gånger. Man såg att det fanns en väg tillbaka men via 
våra vägar.” (Rehabcoach)

De här citaten visar att informanterna upplever att rehabiliteringscoachernas 
arbete bidrog till att de sjukskrivna kom snabbare in i rehabilitering. Deras 
arbete gjorde också att det kom folk på aktiviteterna, de fungerade som en 
kontaktperson mellan aktiviteterna och de sjukskrivna. 
Rehabiliteringscoacherna fungerade även som stöd och rådgivare till cheferna. 
Många sjukskrivna kom tillbaka till arbete genom dem . 

Samtliga intervjuade upplevde att rehabiliteringscoachernas arbete har haft stor 
betydelse för rehabiliteringsprocessen. Många upplevde en ganska stor förändring 
på flera olika områden när de hade slutat. Flera ansåg att de sjukskrivna påverkades 
också. De kan ju fortfarande få hjälp men informanterna upplever ändå att 
informationen om aktiviteterna blev sämre och det blev också mindre deltagare till 
aktiviteterna.

”- Det är synd för när projektet tog slut så tog man bort rehabcoacherna, men 
behöll verksamheten. Tanken är ju i och för sig rätt för i den bästa världen så ska 
detta funka utan rehabcacherna. Och man kan tycka att efter tre års tid så borde 
det funka men vi märkte en ganska stor skillnad när vi inte har dem för då började 
inflödet att minska.” (chef)
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”- De är ju kanske för att de inte får samma bas att stå på när de kommer hit. 
Rehabcoachen var ju otroligt professionell på att förklara, det här finns, det här 
kommer att vara, så här ser det ut.” (arbetsledare)

Citaten ovan visar att efter projektet så behöll de vissa verksamheter, men 
rehabiliteringscoacherna fick sluta. De ska egentligen inte behövas för det är 
arbetsgivaren som är ansvariga för rehabiliteringsarbetet.  Det blev en stor 
skillnad när de slutade, det blev mindre deltagare till aktiviteterna och 
informationen om dem blev sämre. Rehabiliteringscoacherna var professionella 
på att förklara vilka aktiviteter som fanns och vilka regler som gällde. 

Alla intervjuade upplevde att det finns ett behov av att ha någon form av anställd för 
rehabiliteringsarbete i stora organisationer. Det behöver kanske inte heta just 
rehabiliteringscoach men någon form av anställning är nödvändig. Uppfattningen är 
av samtliga att det behövs någon som arbetar med rehabiliteringsfrågor. Flera av de 
intervjuade uppgav att chefer har ansvaret men ska inte lämnas ensamma i 
rehabiliteringsarbetet som är svårt. De kan behöva stöttning av någon utifrån som är 
duktig på området delvis också för att systemen ändras hela tiden. De flesta tycker 
att cheferna behöver hjälp för de har mycket annat arbete, några av informanterna 
anser att cheferna skall ska kunna överlämna rehabiliteringsarbetet till en fristående 
grupp som tar hand om rehabiliteringsprocessen. Som tar kontakt med den 
sjukskrivne efter fjorton dagars frånvaro och vet exakt vilka vägar man kan gå och 
vilka verktyg som finns. Det finns en uppfattning av en av rehabiliteringscoacherna 
att kommunen skulle tjäna på att ha någon anställd för detta, att det på sikt ändå inte 
skulle bli dyrare. En annan av informanterna ansåg att en organisation mår bra av att 
ha någon som samordnar aktiviteterna på något sätt, aktiviteterna måste bäras av 
någon som driver på. 

”- Jag tror att alla både kommun och landsting borde ha det... för att det ska 
fortgå. Sen vet man ju aldrig de här reformerna som kommer från regeringen man 
vet ju inte om den regeringen får sitta kvar som nu är om det förändras eller inte. 
Men ska de få tillbaka människor så måste man ha någon som ligger på, det görs 
inte av sig själv. Det är så med all rehabilitering.”(arbetsledare)

”- Jo jag tror att i större organisationer så… tror jag att det är bra om det finns 
någon eller några som har någon typ av övergripande controller funktion. 
Controller och stöd funktion. Då kan man ju kalla de rehabcoacher om man vill. 
Men någon typ av, man ska ju inte lämna chefer ensamma i det här svåra arbetet. 
Så kan jag tycka då är risken att det går lite för lång tid.” (projektledare)



28

”- Jag tror att många organisationer skulle vara förtjänta eller tjäna på att ha en 
person som jobbar mycket kring rehabilitering. Inte bara regler liksom utan mera 
det här beteendevetenskapliga också, det här med att faktiskt kunna bemöta utsatta 
människor i ett rehabmöte, vara en stöttning till cheferna för det är svåra frågor. 
Att vara både chef och medmänniska, det är inte så lätt, det krockar ibland 
rollerna och att då ha med sig någon utifrån som är duktig på det här.” (PA 
konsult)

I citaten framkommer det att det finns ett behov att ha någon form av anställd 
för rehabiliteringsarbete för att få sjukskrivna tillbaka till arbete. Det finns 
uppfattningar om att chefer inte ska lämnas ensamma med detta, för att det är 
svårt och det finns en risk att det går lite för lång tid. De behöver inte bara hjälp 
med regler utan det är också att kunna bemöta utsatta människor. Rollerna att 
vara både chef och medmänniska kan krocka, därför kan det vara bra med en 
anställd utifrån.

Informanterna menar att för att minska sjukskrivningar är det bra om det finns 
någon som kommer in tidigt och stöttar. De säger att sjukskrivningar kommer alltid 
att finnas. Samtliga intervjuade anser att det behövs någon som har kontroll och 
följer upp sjukskrivningarna. Under tiden för projektet så såg de att någon som 
driver på bidrog till minskningarna.

”- Ja alltså jag tror ju att ska man minska sjukskrivning ska man komma in tidigt, 
det är min tro. Och jag tror att det är bra att ha en person om det då är en 
personalkonsult eller en rehabcoach som har det. Men visst av den erfarenhet som 
vi hade under projekttiden så ser vi ju att en person som stöter på bidrar så är det 
ju.” (projektledare)

”- Det behövs någon, en som följer upp och ligger på litegrann... Man skulle nog 
behöva någon slags kontroll, behöver ju inte vara rehabcoach men…” (Chef)

Genomgående så visar citaten att om sjukskrivningarna ska minska så bör man 
komma in tidigt i en sjukskrivning och stötta de sjukskrivna. Eftersom 
sjukskrivningar alltid kommer att finnas så behövs det någon som kontrollerar 
och följer upp. Under projektet så såg man att detta arbete bidrog till 
minskningarna.

Samtliga informanter anser att arbeta förebyggande är viktigt, först var det viktigt att 
få tillbaka de personer som varit borta länge, men nu är det också viktigt att arbeta 
förebyggande med de som har kortare frånvaro men många sjuktillfällen. Några av 
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informanterna menar att satsa på förebyggande arbete ger en ekonomisk vinst då 
man får behålla personal längre och de blir friskare. Det framkommer att det finns en 
rädsla för att sjunka tillbaka igen.

”- Så jag tror att ha någon som är duktig på rehabilitering men också duktig på 
att se förebyggande.” (PA konsult)

”- Man är ju lite rädd att vi sjunker tillbaka igen, arbeta förebyggande är mycket, 
mycket viktigt.” (chef)

Dessa citat belyser att informanterna anser att det behövs en person som är 
duktig inom rehabilitering men de belyser också att det är viktigt med ett 
förebyggande arbete. Då det finns en rädsla för att sjukskrivningarna ska sjunka 
tillbaka igen.

Identitet

En del menade att bara gå hemma och vara sjukskriven kan ofta leda till en känsla av 
utanförskap. De berättade att har en person varit hemma länge kan chefen och 
arbetskamrater ha slutat och bytts ut, och det har kommit nya medarbetare. Det är 
ingen som ringer eller hör av sig längre. Medarbetarna hör kanske av sig ett tag men 
sedan får de nya arbetskamrater som de måste fokusera på. Tappar man kontakten 
med arbetet så är man snabbt utanför. Nyanställda chefer kanske inte prioriterar de 
långtidssjukskrivna först för de har mycket de ska sätta sig in i, det finns kanske 
annat som är mer akut. Då är det lätt att som sjukskriven hamna i en passivitet som 
kan vara svår att ta sig ur. Några av informanterna berättade om långtidssjukskrivna 
som inte har haft kontakt med någon och har varit helt ensamma. En av 
informanterna beskrev att den enda dagliga kontakten en sjukskriven hade var när 
brevbäraren kom. De tror att de flesta sjukskrivna har tyckt att det har varit bra att 
arbetsgivaren har något att erbjuda. Att man tar tag i det.

”… efter några år så blir man liksom lite bortglömd, det finns en vikarie som 
fungerar väl och så.” (projektledare)

”- Någon betalar pengarna, antingen vi eller så Försäkringskassan, någon måste 
ju bry sig om människan bakom. Alla kan bli sjukskriven men ingen vill ju hamna 
i någon situation där vi inte blir sedda.” (Rehabcoach)

”- Men det är ju ett utanförskap, det är ju likadant för de som varit arbetslösa en 
tid. Vad har jag för människovärde, ingen vill ha mig, duger jag till någonting. 
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Det gäller ju att bygga upp de från början och säga att du behövs du också.” 
(Rehabcoach)

I citaten framkommer det att alla kan bli sjukskrivna men ingen vill hamna i en 
situation där vi inte blir sedda. Att vara sjukskriven kan vara ett utanförskap, 
som kan leda till att man tappar tron på sig själv. Då gäller det att bygga upp 
självförtroendet. Det är någon som ska betala antingen arbetsgivaren eller 
Försäkringskassan, någon måste också bry sig om människan bakom. 

Några av informanterna berättade att en rehabiliteringsprocess inte alltid upplevs 
som positiv av individen. Det fanns sjukskrivna som inte tyckte om det här från 
början och var motsträviga till att börja på någon aktivitet. De flesta av 
informanterna menar att det är lätt att hamna i en passivitet när man har varit 
hemma länge. Fast man egentligen vill göra någonting. Det framkommer att de
sjukskrivna kunde vara rädda och skeptiska till en början men det förändrades för 
det mesta och i slutändan så har de uppskattat att bli sedd och inte bli bortglömd. 
Några av informanterna tror att det har varit betydelsefullt att det finns någon som 
saknar en om man inte kommer. 

”- Det fanns någon enstaka spridd som sa varför ska ni nu ta tag i mig, alla andra 
har ju fått vara i fred.” (Projektledare)

”- Men sen kunde de säga vad roligt… och det var de här jag behövde… även om 
utgången i slutändan blev att de inte kunde jobba kvar så… ibland behöver man 
tänka nytt och de här kunde gå till exempel vuxenutbildning, alltså vi försökte 
visa på vägar.” (Rehabcoach)

De här citaten visar att en rehabiliteringsprocess inte alltid upplevs som positiv 
till en början, men det förändrades ofta och även om utgången blev att de inte 
kunde arbeta kvar så upplevde många att det var positivt med en förändring.  
De sjukskrivna upplevde ändå att de fick hjälp med vilka alternativ de hade att 
välja på.

Några av informanterna beskriver att långtidssjukskrivna som har börjat gå på någon 
aktivitet ofta har förändrat på andra saker också. Det har fått andra positiva effekter.
De har börjat ta hand om sig själv bättre. Någon har gått ner i vikt, någon annan har 
slutat röka eller snusa. De har dessutom lärt känna andra i samma situation och fått 
dela erfarenheter med andra. De har kunnat skratta och till och med kunnat gråta
tillsammans.
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”- Det är så viktigt med de här kontakterna på jobbet, när man dricker kaffe, 
skrattar, gråter ibland, alltså det är livsviktigt. Få en rolig stund tillsammans för 
jobbet ger ju det också, visst kan man vara trött för så är det ju men jobbet ger ju 
massor, massor.” (Rehabcoach) 

”… framförallt man får något att berätta för de där hemma… det här har jag gjort
idag, någon har sett mig och då kan man prata om det vid middagsbordet.” 
(Rehabcoach)

Citaten visar att det är viktigt med kontakter från arbetet. Arbetskamrater ger 
mycket, även om arbetet är tungt så blir det en värdefull gemenskap. Dessutom 
så visar citaten att det betyder mycket att ha något att berätta om hemma vad 
som har hänt under dagen. 

Idag har kommunen kvar aktiviteten från tanke till handling och 
mellanlandningsstationen. De har också startat en livskraftutbildning i förebyggande 
syfte. Det går ut en fråga till förvaltningarna, de anställda får göra en 
hälsoundersökning på kommunhälsan. För att få genomföra livskraftsutbildningen 
ska de uppfylla två av tre kriterier. Dessa är högt blodtryck, övervikt eller dålig 
kondition. Den anställde väljer själv om den vill delta och ska själv ha motivation att 
vilja göra något åt sin situation. Från januari 2010 har de också anställt en person på 
halvtid från kommunhälsan för att göra liknande arbetsuppgifter som 
rehabiliteringscoacherna gjorde. 

Analys

Min första frågeställning var, vilka förtjänster har rehabiliteringscoachernas arbete 
haft i Luleå Kommun?

Det är arbetsgivarna som har ansvaret för de rehabiliteringsinsatser som den 
sjukskrivna behöver för att komma tillbaka till arbetet (Jacobsson m fl. 2008). Det är 
ändå trots det många olika aktörer inblandande i rehabiliteringsprocesser i 
organisationerna. Sjukskrivningar är dyra kostnader för en organisation, därför är
det viktigt att man ser till att människor mår bra på arbetet och att de trivs, det tjänar 
både arbetsgivaren och människan på. En av rehabiliteringscoachernas 
arbetsuppgifter var därför att samordna insatserna. Genom ett holistiskt synsätt på 
hälsa bör rehabilitering och hälsofrämjande insatser omfatta arbete på flera nivåer. 
För det första förändra och anpassa det yttre sammanhanget för att förebygga ohälsa, 
för det andra arbeta med att förändra och utveckla personens inre resurser och 
förmågor för att öka handlingsförmågan (Ekberg 2000). 
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Rehabiliteringscoachernas arbete innebar till en början att vara ett stöd till de 
sjukskrivna, motivera och ge rådgivning samt anmäla dem till olika aktiviteter. 
Rehabiliteringscoacherna var också ett stöd till cheferna. När 
långtidssjukskrivningarna sjönk så förändrades arbetet till att också arbeta 
förebyggande med korttidssjukskrivningar. Att satsa på förebyggande arbete ger en 
ekonomisk vinst då man får friskare personal och dessutom får behålla dem på 
arbetsplatsen. Ekberg (2000) nämner några faktorer som är avgörande för en 
framgångsrik rehabiliteringsprocess. Dessa är att få stöd, få möjligheter till att vara 
delaktig och ha inflytande. Andra viktiga begrepp är acceptans och respekt. Dessa 
faktorer är viktiga för att en person ska våga och vilja börja en rehabiliteringsprocess 
och de kan stärkas om de yttre förutsättningarna stimulerar till det. 

Många studier visar också att en individs inre resurser är av betydelse för hälsa och 
livskvalitet. Det kan vara självförtroende, copingförmåga, känsla av sammanhang, 
tillgång till socialt stöd och kompetens. I en framgångsrik rehabiliteringsprocess bör 
man inrikta sig på att utveckla dessa inre resurser än att hämma dem. Dessa resurser 
relaterar till begreppet empowerment. Som innebär att individen upplever sig ha 
makt eller bemästrar sin situation. Att ha tillgång till information, att ha en förmåga 
att göra val och självförtroende är benämningar som tillsammans utgör komponenter 
av empowerment. 

Genom att utveckla en individs empowerment bygger man på en process som utgår 
från individens önskemål. Processen innebär att man ökar förmågan och 
motivationen att effektivt ta ansvar för sin hälsa och sitt liv och att utveckla sätt att 
bemästra omvärlden. 

Skillnaden mellan empowerment och paternalism tydliggör begreppet. 
Empowerment har en utgångspunkt från individen och ser individen som en 
deltagare i arbetet för hälsan. Medan paternalism är en handling från någon yttre 
aktör som ser sig som bättre skickad att avgöra vilka handlingar som främjar 
individens bästa. Då blir individen mottagare för vad någon annan tycker är bäst för 
dennes hälsa (Medin m fl.2001)

Att gå hemma och vara sjukskriven leder ofta till en känsla av utanförskap. Det är 
också lätt att hamna i en passivitet som kan vara svår att ta sig ur. 
Rehabiliteringscoachernas roll var att stötta de sjukskrivna för att komma ut på 
någon aktivitet. Det fanns sjukskrivna som var motsträviga till att börja på något. Där 
hade rehabiliteringscoachen en viktig betydelse att få dessa personer att komma 
igång.  Edvardsson (1997) menar att arbeta i grupp främjar de sociala relationerna 
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och hjälper människan att hantera kraven och stressen man möter. Därför är sociala 
arenor en viktig förutsättning för en rehabiliteringsprocess. Utanförskap är då 
tvärtom en riskfaktor för hälsan. Det finns även här faktorer som har positiv 
betydelse för en individs motivation, dessa är tydliga och modifierbara mål 
tillsammans med ett förhållningssätt som inbjuder individen att vara delaktig och ha 
synpunkter. Begreppet delaktig kan variera från att få information och samtal och att 
kunna ge synpunkter på rehabiliteringsarbetet till att skapa möjligheter till en aktiv 
påverkan och delaktighet. 

De positiva effekterna av rehabiliteringscoachernas arbete var att det blev en jämn 
ström av deltagare till aktiviteterna. De sjukskrivna kom snabbare in i rehabilitering. 
Många som hade varit långtidssjukskrivna kom tillbaka till arbete. En viktig del för 
att rehabiliteringsmålen ska påverka individens handlande är att individen själv har 
varit med och formulerat dessa. Det är också viktigt att det skapas målrelaterade 
kommunikationsprocesser där rehabiliteringsaktörer tillsammans med individen 
stegvis kan utveckla sin villighet till att pröva nya lagom utmanande mål (Ekberg 
2000).

Min andra frågeställning var, finns det ett behov av anställda rehabiliteringscoacher i 
organisationer?

Samtliga informanter upplever att det finns ett behov av att ha någon form av 
anställd för rehabiliteringsarbete i organisationer. Tjänsten behöver kanske inte heta 
rehabiliteringscoach, men uppfattningen är att det behövs en person som arbetar 
med rehabiliteringsfrågor. Någon form av övergripande controller och stöd funktion. 
Målen som ställs upp i en rehabiliteringsprocess bestäms ofta av samhällets aktörer. 
Återgång i arbete är det övergripande målet men det kan utvecklas olika delmål 
under processens gång. Det kan bli motstridigt för individen om flera aktörer är 
inblandade (Ekberg 2000 ref. till Lindqvist 1998). Nya roller för 
rehabiliteringsaktörerna innebär också nya former för kompetens. 

Cheferna har ansvaret men uppfattningen är att de inte ska lämnas ensamma i 
rehabiliteringsarbetet som är svårt. De kan behöva stöttning av någon utifrån som är 
duktig på området. Alla fall är unika. Dessutom så ändras systemen hela tiden och 
chefer har inte möjlighet att kunna allt. Det finns enligt (Ekberg 2000) mycket som 
tyder på att arbetsgivarna brister i kunskap om vilka metoder och strategier man ska 
utveckla för sin medverkan i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetsledarna 
har en viktig funktion i rehabiliteringsarbetet eftersom de kan ge socialt och 
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emotionellt stöd och dessutom vara normgivande för arbetsplatsen och vilket 
förhållningssätt man har mot de sjukskrivna. 

Många organisationer skulle vara betjänta av att ha en person som kan regler och 
bemöta utsatta människor. För rollerna att vara både medmänniska och chef kan 
krocka med varandra. Det fanns sjukskrivna som inte var helt positiva till 
rehabilitering då det kan innebära en omplacering eller en uppsägning. I det 
avseendet kan det också underlätta om det är samma person som har den största 
kontakten. Giddens (1996) menar att ontologisk trygghet är en viktig form för 
känslan av trygghet. Känslan av att personer och ting är pålitliga är grundläggande 
för ontologisk trygghet. Genom att man skapar en yttre trygghet med hjälp av rutiner 
så menar Giddens (2005) att man skapar en inre känslomässig trygghet. Den här 
mentala tryggheten kan störas när man inser att händelser i livet kan leda till 
negativa konsekvenser. 

Giddens (1996) anser att de moderna institutionerna är bundna till expertsystemen. 
De genomtränger i princip alla aspekter av det sociala livet under moderniteten. Det 
gäller den mat vi äter den medicin vi tar de transportmedel vi använder. 
Expertområden är inte bara begränsad till teknologisk expertis utan sträcker sig även 
till de sociala relationerna och individens intima sidor. Läkaren, rådgivaren och 
terapeuten är lika viktiga för modernitetens expertsystem som vetenskapsmannen, 
teknikern och ingenjören.

Rehabiliteringscoachernas arbete har haft stor betydelse på många olika sätt. 
Informanterna upplever en stor förändring sedan de slutat. Informationen om 
aktiviteterna blev sämre och det blev också mindre deltagare till aktiviteterna.
Samtliga informanter anser att det behövs någon som stöter på
rehabiliteringsprocessen. Genom att ha ett nära samarbete med cheferna, ta tidig
kontakt med de sjukskrivna samt informera om aktiviteterna. Idag har man anställt 
en person från kommunhälsan på halvtid som arbetar med liknande arbetsuppgifter 
som rehabiliteringscoacherna. Åberg (1998) presenterar kriterier som är användbara 
för att granska rehabiliteringsprocessen ur ett kvalitetssäkringsperspektiv: 

 Individens roll och funktion, handlar om hur motiverad och insatt man är 
samt vilken förståelse man har för processen och målet. 

 Aktörens värderingar, handlar om att ha respekt för individens behov, ge 
information. 

 Det yttre sammanhanget för rehabiliteringsprocessen, handlar om åtgärdens 
omfattning och hur man samordnar åtgärderna mellan olika aktörer. 
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 Ansvar och etik, handlar om målinriktning av insatserna och effektivitet samt 
hantering av kritik och förslag.

Arbetssituationen kan orsaka ohälsa och vidmakthålla individens sjukroll om man 
har bristfälliga rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering, bristande socialt stöd och 
bristande information och kommunikation. Om förändringsprocessen däremot sker 
parallellt och interaktivt så blir det möjligt att stegvis utveckla mål och strategier för 
förändring både hos individen och på arbetsplatsen (Ekberg 2000).
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5. Diskussion

Det sista kapitlet redogör för studiens diskussionsavsnitt, här redovisar jag även mina 
personliga slutsatser av studien.

Syftet med studien var att undersöka och få ökad kunskap om 
rehabiliteringscoachernas roll samt ta reda på vilken betydelse de kan ha för de 
långtidssjukskrivna och för organisationer. Bakgrunden till studien var Luleå 
kommuns projekt TBAKS som hade två anställda rehabiliteringscoacher under 
projektet. För att undersöka detta valde jag en kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Samtliga intervjuer spelades 
in för att lättare kunna analyseras. Det resulterade i ett antal teman/kategorier som 
presenteras med hjälp av citat. Detta kopplades sedan ihop med de olika teorierna.

Resultatet visar att rehabiliteringscoachers arbete har haft många förtjänster i Luleå 
Kommun:

Rehabiliteringscoacherna har fungerat som en samordnare mellan de olika 
instanserna. De är många aktörer som är inblandad i en rehabiliteringsprocess och då 
är en av arbetsuppgifterna att samordna där emellan. Ekberg (2000) menar att 
rehabilitering och hälsofrämjande insatser bör omfatta arbete på flera nivåer. Först 
anpassa det yttre sammanhanget för att förebygga ohälsa och sedan arbeta med att 
förändra individens inre resurser. 

Rehabiliteringscoacherna var också ett stöd till de sjukskrivna. De fungerade som 
rådgivare och motiverade dem till att prova de olika aktiviteterna. 
Rehabiliteringscoacherna var också ett stöd till cheferna, som också behöver råd och 
information. Chefer kan ha varierande erfarenheter och kunskaper av 
rehabiliteringsarbete. En del behöver mycket hjälp. Det kan bero på hur många 
sjukskrivningar man har och kanske har haft. När långtidssjukskrivningarna 
minskade så började rehabiliteringscoacherna arbeta förebyggande med dem som 
hade korttidsfrånvaro. Ekberg (2000) anser att för att få en framgångsrik process så är 
det viktigt med stöd, inflytande och delaktighet. Utsatta individer har ofta svaga 
psykosociala resurser såsom självförtroende, den egna tron till att kunna påverka och 
de kan också ha ett bristande socialt stöd. Dessa faktorer är viktiga för att en person 
ska våga och vilja börja en rehabiliteringsprocess och de kan stärkas om de yttre 
förutsättningarna stimulerar till det. Att ha tillgång till information, att ha en 
förmåga att göra egna val är benämningar som tillsammans utgör komponenter av 
empowerment. Att känna att man klarar sin livssituation ger livskvalitet (Ekberg 
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2000). Genom att utveckla en individs empowerment bygger man på en process som 
utgår från individens önskemål. Processen innebär att öka förmågan och 
motivationen att effektivt ta ansvar för sin hälsa och sitt liv. Empowerment har en 
utgångspunkt från individen och ser individen som en deltagare i arbetet för hälsan. 
Medan paternalism är en handling från någon yttre aktör som ser sig som bättre 
skickad att avgöra vilka handlingar som främjar individens bästa. Då blir individen 
mottagare för vad någon annan tycker är bäst för dennes hälsa (Medin m fl. 2001). 

Rehabiliteringscoachernas arbete innebar att många sjukskrivna fick stöttning och 
uppmuntran för att komma ut på någon aktivitet. Det fanns sjukskrivna som var 
motsträviga till en början. Där hade rehabiliteringscoachen en viktig betydelse för att 
få dessa personer att komma igång och ta sig ut. Att gå hemma och vara sjukskriven 
leder ofta till en känsla av utanförskap. Det är också lätt att man hamnar i en 
passivitet som kan vara svår att ta sig ur. Därför är sociala arenor en viktig 
förutsättning för en rehabiliteringsprocess. Utanförskap är då tvärtom en riskfaktor 
för hälsan (Edvarsson Stiwne 1997). 

Ytterligare positiva effekter av rehabiliteringscoachernas arbete var att det blev en 
jämn ström av deltagare till aktiviteterna. De sjukskrivna kom snabbare in i 
rehabilitering. Många som hade varit långtidssjukskrivna kom tillbaka till arbete. En 
viktig del för att rehabiliteringsmålen ska påverka individens handlande är att 
individen själv har varit med och formulerat dessa. Det är också viktigt att det skapas 
målrelaterade kommunikationsprocesser där rehabiliteringsaktörer tillsammans med 
individen stegvis kan utveckla sin villighet till att pröva nya lagom utmanande mål 
(Ekberg 2000). 

Resultatet visar att det finns ett behov av att ha någon form av anställd för
rehabiliteringsarbete i organisationer.

Samtliga informanter upplever att det finns ett behov av att ha någon form av 
anställd för rehabiliteringsarbete i organisationer. Egentligen ska de inte behövas då 
arbetsgivaren har ansvaret men uppfattningen är ändå att det behövs en person som 
arbetar med rehabiliteringsfrågor. Som har någon form av övergripande controller 
och stöd funktion. Återgång i arbete är det övergripande målet men det kan 
utvecklas olika delmål under processens gång. Andra organisationer kan dessutom 
ha olika regler. Därför kan det bli motstridigt för individen om flera aktörer är 
inblandade (Ekberg 2000) ref. till Lindqvist 1998).

Det finns också ett behov av att ha någon utifrån som är duktig på rehabilitering, 
men som ändå har ett nära samarbete med cheferna. Det är cheferna som har 
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ansvaret men uppfattningen är att de inte ska lämnas ensamma i 
rehabiliteringsarbetet som är svårt. De kan behöva stöttning av någon som är duktig 
på rehabiliteringsområdet. Alla fall är unika. Dessutom så ändras systemen hela 
tiden och chefer har inte möjlighet att kunna allt. Många organisationer skulle vara 
förtjänta på att ha en person som kan inte bara regler utan också kunna bemöta 
utsatta människor. För rollerna att vara både medmänniska och chef kan krocka med 
varandra. Det fanns sjukskrivna som inte var helt positiva till rehabilitering då kan 
det också underlätta om det är samma person som har den största kontakten. En 
rehabiliteringscoach kan både fungera för att hjälpa en person att bli motiverad
genom att stärka personens empowerment för att få sin röst hörd till arbetsgivaren. 
Rehabiliteringscoachen kan också fungera som expert och rådgivare och ge den 
sjukskrivna en buffert till den ontologiska tryggheten. Giddens (1996) menar att 
ontologisk trygghet är en viktig form för känslan av trygghet. Uttrycket syftar på den 
tillförsikt människor känner för att deras identitet och att den omgivande sociala och 
materiella handlingsmiljön kommer att vara konstant. Känslan av att personer och 
ting är pålitliga är grundläggande för ontologisk trygghet. Genom att man skapar en 
yttre trygghet med hjälp av rutiner så menar Giddens (2005) att man skapar en inre 
känslomässig trygghet. Den här mentala tryggheten kan störas när man inser att 
händelser i livet kan leda till negativa konsekvenser. Giddens (1996) menar att 
expertområden är inte bara begränsad till teknologisk expertis utan sträcker sig även 
till de sociala relationerna och individens intima sidor. Läkaren, rådgivaren och 
terapeuten är lika viktiga för modernitetens expertsystem som vetenskapsmannen, 
teknikern och ingenjören. Som långtidssjukskriven ställs man inför många olika 
expertsystem, det kan vara Försäkringskassan, läkaren samt arbetsgivaren med olika 
regelverk. 

Ett ytterligare behov av att ha rehabiliteringscoacher i organisationer är att 
informanterna upplever en stor förändring sedan de slutat. Informationen om 
aktiviteterna blev sämre och det blev också mindre deltagare till aktiviteterna. 
Samtliga informanter anser att det behövs någon som stöter på 
rehabiliteringsprocessen. Idag har man anställt en person från kommunhälsan på 
halvtid som arbetar med liknande arbetsuppgifter som rehabiliteringscoacherna. 

Slutsats

Studien visar att rehabiliteringscoachernas arbete har stor betydelse på många olika 
sätt. En rehabiliteringscoach fungerar som stöd för att en sjukskriven person ska 
komma tillbaka till arbetslivet. Genom att rehabiliteringscoachen följer den 



39

sjukskrivne i en rehabiliteringsprocess så ökar individens trygghet. Den sjukskrivne 
kommer snabbare in i rehabilitering och det kan i sin tur bidra till att korta ner 
sjukskrivningen. Det är ofta många aktörer inblandade i en rehabilitering, en 
rehabiliteringscoach fungerar som samordnare mellan dessa instanser. Det kan också 
göra att individens trygghet ökar. En sjukskriven person kan behöva få minska ner 
på några av dessa kontakter och istället fokusera på att bli frisk.

En rehabiliteringscoach arbetar även med förebyggande och hälsofrämjande insatser. 
De bygger upp friskfaktorerna hos de som inte hade blivit sjukskrivna men låg i 
riskzon för det. Det kan också vara ett nödvändigt arbete då många går på knäna, 
”det finns ingen luft i någon verksamhet idag” som en av informanterna sa.

En rehabiliteringsprocess upplevs inte alltid som positiv av individen det kan ju 
faktiskt innebära en omplacering eller i sista hand en uppsägning. Det är mycket som 
tyder på att aktiviteterna är mer framgångsrika om den sjukskrivne själv är delaktig i 
processen. Därför är det också viktigt att det skapas rehabiliteringsmål där den 
sjukskrivne tillsammans med en rehabiliteringscoach stegvis kan utveckla sin 
villighet till att pröva nya lagom utmanande mål. 

Det jag kan konstatera efter detta arbete är att rehabilitering är en komplicerad 
process som ställer stora krav på de rehabiliteringsansvariga. Alla rehabiliteringsfall 
är individuella och system och regler ändras ofta. Det finns också sjukskrivna som 
inte vill rehabiliteras tillbaka till arbete, då måste man kunna bemöta utsatta 
människor. För att nå goda resultat och få så många som möjligt att komma tillbaka i 
arbete så är det nödvändigt att det finns någon som kan rehabiliteringsprocessen och 
alla regler runt omkring. Det kan också vara en lättnad för cheferna med ett stöd, att 
de inte behöver stå ensam med allt ansvar.

Genom nya sjukförsäkringsregler och försäkringskassans rehabiliteringskedja så har 
sjukskrivningarna minskat markant. Idag är det ingen som kan gå sjukskriven så 
många år som tidigare. Det de tyckte i organisationen är att det har blivit mycket 
tuffare att vara sjukskriven idag och då är det min personliga uppfattning att 
framförallt större organisationer skulle ha mycket att vinna på att ha anställda 
rehabiliteringscoacher.

Förslag på vidare forskning

Ett förslag på vidare forskning som hade varit intressant att studera är de 
långtidssjukskrivnas upplevelser och erfarenheter. Att titta på vilka faktorer de anser 
är betydelsefulla för en återgång i arbetet. 
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Bilaga 1.

Intervjuguide (chef)

Bakgrund

Nuvarande arbete, arbetsuppgifter, arbetat länge, andra arbetslivserfarenheter, beskriv en vanlig 
arbetsdag, hur ser den ut för dig?

Organisation

Beskriv organisationen, sjukfrånvaro, långtidssjukskrivna, hur går samverkan till när det gäller 
rehabilitering av långtidssjukskrivna, hur upplever du att det fungerar?

Dina tankar kring de långtidssjukskrivnas situation? Nya sjukförsäkringsregler/ rehabiliteringskedjan 
/ arbetsmarknaden /omplacering / känslan av delaktighet /arbetskamrater / motivation /utanförskap

Projektet

Vilken roll och funktion hade du i projektet?

Hur utformades projektet?  Vem tog initiativ?  Vem var drivande?

Hur såg du på projektet? Vad var positivt fanns det något som var negativt?

Rehabiliteringscoacher

Vilken betydelse hade de i projektet? Vad var deras arbetsuppgifter? 

Vilka positiva effekter kunde ni utläsa av rehabiliteringscoachers arbete?

Upplever du någon skillnad? Hur var det innan och hur blev det efter?  Fördelar och nackdelar?

Vad är dina erfarenheter av att underlätta återgång i arbetet för de sjukskrivna?

Tror du att det är möjligt att minska sjukfrånvaron i organisationer genom att ha anställda 
rehabiliteringscoacher?

Innebär rehabiliteringscoachernas arbete att det är lättare att få människor som riskerar att bli 
långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet? 

Vem utför rehabiliteringscoachernas arbetsuppgifter idag?

Upplever du någon förändring sedan rehabiliteringscoacherna slutat?
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Bilaga 2.

Intervjuguide (arbetsledare)

Bakgrund

Nuvarande arbete, arbetsuppgifter, arbetat länge, andra arbetslivserfarenheter, beskriv hur en vanlig 
arbetsdag ser ut för dig?

Projektet

Vilken roll och funktion hade du i projektet?

Hur utformades projektet? Vem tog initiativ? Vem var drivande?

Hur såg du på projektet? Framgångar? Positivt/negativt

Beskriv Arena för hälsa, mellanlandningsstation, Ormberget. Vad innebär de? Deltagare? Hur många 
är här?  Hur många är ni som arbetar här? Har ni kvar lika stor verksamhet som under projekttiden? 
Hur får ni kontakt med nya deltagare?

Dina tankar kring de långtidssjukskrivnas situation? Nya sjukförsäkringsregler/ rehabiliteringskedjan 
/arbetsmarknaden / omplacering / känslan av delaktighet / arbetskamrater / motivation/utanförskap

Rehabiliteringscoacher

Vilken betydelse hade de för projektet? Vad var deras arbetsuppgifter?

Vilka positiva effekter kunde ni utläsa av rehabiliteringscoachernas arbete?

Upplever du någon skillnad sedan de slutat? Hur har de sjukskrivna påverkats? 

Hur uppfattade du de långtidssjukskrivnas reaktioner efter rehabiliteringscoacherna slutat?

Vem utför rehabiliteringscoachernas arbetsuppgifter idag?

Upplever du att ni fått högre arbetsbelastning?

Har ni fått mindre deltagare efter att projektet har upphört?

Har era arbetsuppgifter förändrats sedan rehabiliteringscoacherna slutat?

Upplever du att det finns ett behov av att ha anställda rehabiliteringscoacher i organisationer? 

Tror du att det är möjligt att minska sjukfrånvaron i organisationer genom att ha anställda 
rehabiliteringscoacher?
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Bilaga 3.

Intervjuguide (rehabiliteringscoach, projektledare och PA konsult)

Bakgrund

Nuvarande arbete, arbetsuppgifter, arbetat länge, andra arbetslivserfarenheter, beskriv hur en vanlig 
arbetsdag ser ut för dig?

Organisation

Sjuktal, långtidssjukskrivna, nya sjukförsäkringsregler, hur går samverkan till när det gäller 
rehabilitering av långtidssjukskrivna, hur upplever du att det fungerar?

Dina tankar kring de långtidssjukskrivnas situation? Nya sjukförsäkringsregler/ rehabiliteringskedjan 
/arbetsmarknaden / omplacering / känslan av delaktighet / arbetskamrater / motivation/utanförskap

Projektet

Hur utformades projektet? Vem tog initiativ? 

Vad var målet med projektet? 

Vilken roll och funktion hade du i projektet?

Hur uppfattade du uppdraget? Vad var positivt fanns det något som var negativt?

Vad tänkte du innan projektet? Blev det som du trodde? Vad tycker du nu?

Vad fick du för reaktioner uppifrån? Vilken typ av dialog? Vilka signaler kom det uppifrån? T.ex. mer 
resurser?

Vilka framgångsfaktorer upplevde du? Vad tyckte du var bra?

Vad fungerade inte? Var det något som ändrades under projektets gång?

Vilken feedback fick du från de långtidssjukskrivna?

Hur uppfattade du de långtidssjukskrivnas reaktioner när projektet upphörde/rehabiliteringscoacher 
slutade?

Vem har tagit över dina arbetsuppgifter idag?

Innebär rehabiliteringscoachernas arbete att det är lättare att få människor som riskerar att bli 
långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet?

Upplever du att det finns ett behov av att ha anställda rehabiliteringscoacher i organisationer?

Tror du att organisationer skulle kunna minska sin sjukfrånvaro genom att alltid ha anställda 
rehabiliteringscoacher?


