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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna sociologiska studie var att ta del av och förstå de 

medverkandes känslor och upplevelser av den pågående arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsprocessen i Samanda. Detta för att få en fördjupad kunskap 

om respondenternas upplevelser av denna process vilket kan medverka till 

eventuella förbättringar gällande framtida arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder. Där andra studier undersökte fenomenet utifrån en 

specifik yrkesgrupp eller efter avslutat rehabilitering såg vi att vår studie 

kunde vara ett komplement i denna forskning då vi undersökte fenomenet 

utifrån den pågående processen.  

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi genomfört intervjuer med 

åtta deltagare i Samanda. Då vi hade en förförståelse om att Antonovsky’s 

teori om Kasam kunde vara användbar när det gällde upplevelser av 

rehabilitering ville vi pröva den i vårt empiriska material. 

 

Resultaten visade att medverkan hade medfört en stor förändring för 

individerna, samt att individernas upplevelser av rehabiliteringen skilde sig 

åt beroende på om de upplevde handläggarens professionella roll som ett 

socialt stöd. 

 

Nyckelord: 

Antonovsky, Kasam, Salutogent, Rehabiliteringsprocessen, Resursmodell, 

Professionellt stöd. 

 

Key words: 

Antonovsky, Kasam, Salutogene, Rehabilitationprocess, Resourcemodel, 

Professional support. 
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Förord 
 
 
Uppsatsförfattarna vill sända ett stort tack till de informanter som välvilligt ställde upp och 

medverkade i våra intervjuer, vilket är det empiriska materialet vi utgår från i studien.  

 

Ett stort tack även till de handläggare på Samanda som ställt upp och hjälpt oss att komma i 

kontakt med dessa informanter, och ett särskilt tack till Karin Ljung från Arbetsförmedlingen 

Samanda och Lars Silvervret från Försäkringskassan i Västerås som har haft en mycket stor 

roll i detta arbete.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Jonas Lindblom som handlett oss tålmodigt och ständigt 

optimistiskt i vårt uppsatsskrivande. Författarna vill slutligen tacka alla i deras nära nätverk av 

familj och vänner för att de ställt upp och stöttat dem under månader av uppsatsskrivande. 

 

Petra och Malin 
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Inledning  
 
Vårt syfte med denna sociologiska studie är att ta del av och förstå de medverkandes känslor 

och upplevelser av den pågående arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen i Samanda. 

Genom att vi intervjuar individer som befinner sig mitt i den pågående 

rehabiliteringsprocessen så är chansen större att individernas känslor och upplevelser 

framträder tydligt, då respondenternas bild av rehabiliteringen inte hunnit färgats av utifall de 

har fått arbete eller inte. Vilket kan vara fallet om undersökningen utförs efter avslutad 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Vårt val av undersökningsområde kommer sig dels av att 

resursmodellen Samanda är framgångsrik när det gäller att få tillbaka individer ut i arbetslivet 

igen, och dels av att de individer som befinner sig där är mitt i den pågående processen. 

Tidigare forskning inriktar sig mycket på avslutad arbetslivsinriktad rehabilitering, därför har 

vi valt att fokusera på den pågående arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen. 

 

I dagens samhälle har arbetet en viktig roll att spela för individens mening i livet, både för 

individens ekonomiska självständighet och sociala liv. Arbete i sig ger både en inkomst samt 

upplevelser och erfarenheter som kan vara centrala i individens liv. Vid arbetslöshet kan dessa 

livsområden påverkas negativt för individen, därför har sedan lång tid tillbaka socialpolitik 

och arbetsmarknadspolitik stora beröringspunkter. Men andelen arbetande befolkningen är 

även viktig på samhällsnivå för samhällets välståndsutveckling (Goldberg, 2005,128). 

 

I dagens media skrivs det mycket negativt om Försäkringskassan och dess nya restriktiva 

direktiv från regeringen när det gäller sjukskrivningar (Bilaga 3). Regeringen vill främja 

arbetslinjen som innebär att man ska prioritera aktiva insatser i stället för passiva 

utbetalningar. Nedskärningar i bidragssystem och utökade rehabiliteringssatsningar görs för 

att förbättra statens ekonomi då det finns statsfinansiella problem med för stora kostnader för 

bidragssystemet. Syftet är även att förbättra arbetsetiken hos bidragsmottagarna genom att 

stärka viktiga ideologiska tankegångar (Westerhäll Vahlne et al, 2006, 45f). 

 

Om arbetslinjen innebär att minska sjukfrånvaro och förtidspension och istället öka 

arbetsinsatserna så handlar rehabiliteringsarbetet bland annat om att återföra människor till 

arbetsmarknaden. Rehabiliteringens syfte är att öka människornas livskvalitet och förbättra 

deras förutsättningar att fungera självständigt i samhällslivet. Rehabilitering är också ett 

samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som 
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ska hjälpa människor att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar till ett 

normalt liv (Westerhäll Vahlne et al, 2006, 14ff, 45ff). 

 

Försäkringskassans ansvar är att uppmärksamma individens rehabiliteringsbehov, och att 

samordna, ta initiativ till och ha tillsynen över de åtgärder som krävs för att individen ska 

komma tillbaks till arbetslivet igen. Individens ansvar är att lämna de upplysningar som 

behövs för att behovet av rehabilitering klarläggs, samt att vara delaktig i både utredning och 

planering av lämplig rehabilitering, och att delta efter bästa förmåga i den rehabilitering som 

individen och Försäkringskassan har bedömt som rimliga (Försäkringskassan, 2007a). 

 

Då vi genomförde vår praktik på Försäkringskassan våren 2007 kom vi i kontakt med den 

nuvarande ordinarie rehabiliteringen inom Försäkringskassan samt med den mer nytänkande 

resursmodellen Samanda. Den ordinarie Försäkringskassan får tillbaka cirka en procent till 

arbetsmarknaden av de individer som uppbär sjukbidrag, till skillnad mot resursmodellen som 

tillbaka cirka 40 procent. En förklaring till dessa skillnader i procentsatser är att den ordinarie 

verksamheten har många fler individer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning vilka har en 

lång sjukskrivningsperiod bakom sig. Dessa individer har oftast inte någon utredd 

arbetskapacitet och måste genomgå utredningar som fastställer i vilken utsträckning de klarar 

av att arbeta, vilket innebär att startsträckan till att komma ut i arbete blir mycket längre. 

Deltagarna i Samanda har en redan utredd arbetskapacitet på minst 10 timmar i veckan 

eftersom detta är kravet för att kunna medverka i denna rehabiliteringsprocess. En annan 

faktor är att den ordinarie verksamhetens handläggare har fler aktiva ärenden att handlägga än 

handläggarna på Samanda. Medverkan i Samanda grundar sig på att individerna är 

sjukskrivna och arbetslösa, och inte enbart arbetslösa. Vilket medför att Försäkringskassan har 

huvudansvaret till en början, och därefter går ansvaret mer över till arbetsförmedlarna, vilka 

hjälper till att finna praktikplatser till de medverkande (Försäkringskassan, 2005b, 

Försäkringskassan, 2007b). 
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Den tidigare traditionella rehabiliteringsmodellen inom Försäkringskassan 

Den innebar en mer medikaliserad patientbetonad modell som gav en mer generell bedömning 

av den sjukskrivne. Den traditionella rehabiliteringsmodellen hade inte individen i centrum 

och individen hade ingen möjlighet att påverka sin rehabiliteringsprocess.  Här fanns ingen 

samverkan mellan myndighet och arbetsgivare. Det fanns heller ingen nationell handlingsplan 

som garanterade att alla individer fick samma rätt till bedömning i rehabiliteringsprocessen. 

Vilken rehabilitering individen fick kunde bland annat bero på vilken ort denne bodde på eller 

vilket kön och ålder denne hade. Alla dessa faktorer spelade en roll när den enskilde 

bedömaren prioriterade vem som skulle få insatserna.  Det vanliga arbetssättet vid 

sjukskrivning var att sjukskriva på heltid, och det var inte så vanligt med återkommande 

avstämningsmöten där man träffade individen och bestämde hur rehabiliteringen skulle fortgå 

(SOU 2000:78). 

Den nuvarande resursbetonade rehabiliteringsmodellen  

I denna modell betonas det friska samt människans individuella resurser och man är mer 

inriktad på möjligheter. Detta är en effektivare modell där cirka 40 % går ut i arbete inom ett 

år. Modellen inriktar sig på de individer som är sjukskrivna och som inte kan återgå till sitt 

tidigare arbete. Det gäller även personer som har tidsbegränsad sjukersättning och arbetslösa 

som är sjukskrivna (Försäkringskassan, 2005b).  

 

Den resursbetonade modellens Försäkringskassesamordnare har på heltid cirka 60 ärenden 

och är aktiva i samtliga fall. Samordnaren från Försäkringskassan ansvarar för uppföljning, 

konsultation och beslut rörande sjukförsäkringsfrågor. Den resursbetonade modellens 

Arbetsförmedlingssamordnare har på heltid 35 ärenden per handläggare. Då de har färre 

ärenden än ordinarie arbetsförmedlare har de tätare kontakt och mer tid till varje individ. 

Arbetsförmedlaren ansvarar för individens rehabilitering i relation mot arbetsmarknaden. När 

arbetsförmedlaren träffar deltagaren i rehabiliteringsprocessen använder sig denne av en 

coachningsmetod. Detta innebär att de veckovis har strukturerade kontakter med individen, 

där individen får kunskaper om och ett stärkt självförtroende för att själv kunna bearbeta sina 

möjligheter på arbetsmarknaden. Resurssamordnaren kan erbjuda studie- och 

yrkesvägledning, viss yrkesutbildning, stödjande samtal, arbetsprövning och arbetsträning, 

anpassning av arbete och arbetshjälpmedel, och en kontinuerlig uppföljning och utvärdering. 

Denna modell kan även erbjuda arbetsgivaren stöd till anställning (Försäkringskassan, 2005a).  
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Även inom den ordinarie verksamheten på Försäkringskassan har man börjat arbeta efter den 

så kallade resursmodellen.  Den handläggare som är anställd inom den ordinarie 

verksamheten på Försäkringskassan har mellan 130 - 150 ärenden med tidsbegränsad 

sjukersättning och sjukfall att handlägga, men är inte aktiv i alla dessa ärenden samtidigt. Den 

tidigare traditionella modellen har inte varit så framgångsrik i sina försök att återfå människor 

ut på arbetsmarknaden. I årsredovisningen 2007 från Försäkringskassan skriver 

Generaldirektören Curt Malmborg att det under en 12 månaders period endast är 1 procent av 

dem som har en sjuk- eller aktivitetsersättning som återvänder till arbetsmarknaden. Den 

handläggare som är anställd inom den ordinarie verksamheten på arbetsförmedlingen har 

uppåt 400 sökande, på AF Rehab har man uppåt 200 sökande per handläggare. Den 

traditionelle handläggaren har inte så tät kontakt med den arbetssökande, utan träffar denne 

vid behov (Försäkringskassan, 2007b). 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna sociologiska studie är att ta del av och förstå de medverkandes känslor och 

upplevelser av den pågående arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen i Samanda. Detta för 

att kunna få fram en fördjupad förståelse av rehabiliteringsprocessen som kan medverka till 

förbättringar av framtida arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Då tidigare studier endast 

undersökt individers upplevelser av avslutade arbetslivsinriktad rehabilitering så vill vi i vår 

studie undersöka upplevelsen av den pågående arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen i 

den nya resursmodellen. 

Frågeställningar 

 
• Upplever respondenterna att livet har påverkats av deras medverkan i 

rehabiliteringsprocessen? 

• Hur upplever respondenterna sin kapacitet genom sitt deltagande i 

rehabiliteringsprocessen? 

• Hur ser det sociala stödet ut för respondenterna? 

• Vad är det som motiverar respondenterna att delta i rehabiliteringsprocessen? 

• Hur ser respondenterna på framtiden? 
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Vi har valt att endast genomföra djupintervjuer av respondenter som har deltagit i Samanda i 

minst tre månader, och inte heller har avslutat sin rehabilitering. Vilket innebär att de 

därigenom befinner sig i den pågående processen. Detta gör att de har en uppfattning om 

fenomenet och genom deras berättelser får vi material att utgå ifrån till vår analys, vilket 

därigenom ger en ökad och fördjupad förståelse av de medverkandes upplevelser av den 

pågående arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen i Samanda.  

Samanda – en resursorienterad modell 

Som vi tidigare nämnt är vårt syfte med denna studie att ta del av och förstå de medverkandes 

känslor och upplevelser av den pågående arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen i 

Samanda. Vi väljer därför att här presentera bakgrunden till samverkansformen Samanda 

vilket är ett samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi presenterar även 

den nya rehabiliteringskedjan, vilket är det nya arbetssättet gällande rehabiliteringsarbetet 

inom Försäkringskassan, samt vilka försteg som finns för att individen ska klara av en 

medverkan i Samanda. Detta gör vi för att skapa en förståelse om vårt undersökningsområde. 

 

På uppdrag av regeringen påbörjade år 2001 Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och 

Riksförsäkringsverket (RFV) att förnya arbetet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, 

där pilotverksamheten Faros ingick. Genom erfarenheterna i Farosprojektet kunde AMS och 

RFV utforma rekommendationer och riktlinjer för det nationella samverkansarbetet för 

sjukskrivna arbetslösa. Farosprojektet gällde för personer som var arbetslösa samt de personer 

som hade haft en anställning men som tvingats lämna den under en sjukskrivningsperiod eller 

om de haft en tillfällig anställning. Samanda är ett resultat av pilotprojektet Faros som pågick 

bland annat i Västerås mellan 2002-2004, där målet var att fler sjukskrivna skulle få tillbaka 

sin förmåga att arbeta och därmed åter få en möjlighet att försörja sig själva genom att 

förvärvsarbeta. Ett av regeringens mål med uppdraget var att förhindra att sjukskrivna 

arbetslösa ”hamnade mellan stolarna” genom att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig 

rehabilitering. Regeringen ville skapa en verksamhet som kunde erbjuda en arbetslivsinriktad 

rehabilitering för arbetslösa sjukskrivna där rehabiliteringen var målinriktad, innefattade 

struktur, hade metoder och tjänster som stöttade individen genom hela 

rehabiliteringsprocessen, och att man där kunde fatta alla nödvändiga beslut utan att 

rehabiliteringen till arbete stannade av (Försäkringskassan, 2005a).  
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Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har sedan 2003 haft i uppdrag att upprätta en 

nationell handlingsplan. Handlingsplanen ska medverka till att minska utanförskap till följd 

av ohälsa och det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering för arbetslösa sjukskrivna. Från 2005 

gäller den även personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och från 2006 gäller den även 

sjukskrivna med en anställning men som behöver byta arbete på grund av sin ohälsa. Dessa 

samverkansinsatser mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har sedan starten i 

mars 2003 till och med december 2007 berört ungefär 50 000 personer, och av dessa har 

andelen som antingen påbörjat en utbildning eller fått arbete uppgått till mellan 36 – 38 %. 

Planeringen utifrån myndigheternas sida är att ytterligare 15 000 personer ska erbjudas plats 

under 2008, och målet är att minst 40 % av deltagarna ska ha påbörjat en utbildning 12 

månader efter påbörjad insats eller fått ett arbete inom en genomsnittlig inskrivningstid på 200 

dagar. Detta ska ske i enlighet med Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens nya 

organisationer. Regeringen har i propositionen 2007/08:136 45 i januari 2008 gett 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppdraget att genom en försöksverksamhet 

”pröva om man genom att anlita kompletterande aktörer, som ges ersättning utifrån prestation 

och resultat, snabbare och effektivare kan ge långtidssjukskrivna stöd för att återfå 

arbetsförmågan och erhålla ett reguljärt arbete” (Prop, 2008).  

Den nya rehabiliteringskedjan 

Det finns olika sätt att nå detta mål. Inom den traditionella organisationen Försäkringskassan 

arbetar de nu med den så kallade rehabiliteringskedjan (Bilaga 4) som har ersatt den tidigare 

sjustegsmodellen för bedömning av arbetsförmågan. Det är en rehabiliteringskedja som har 

preciserade tidsgränser för när insatser ska sättas in, eftersom den nuvarande regeringen ansåg 

att människor tidigare inte fått det stöd de har behövt för att snabbt komma tillbaka till 

arbetslivet. I rehailiteringskedjan ska de tidigaste insatserna i första hand ske på arbetsplatsen 

och inom hälso - och sjukvården. Rehabiliteringskedjan ska understödjas genom att 

regeringen kommer med ett förslag om en rehabiliteringsgaranti och en utvecklad 

företagshälsovård. De individer som har ett behov av att byta arbetsgivare får i första hand 

söka stöd via Arbetsförmedlingen (Prop, 2008).  
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Tidigare forskning 
 
I tidigare forskning har man inte intresserat sig för att studera hela den pågående 

rehabiliteringsprocessen upplevelsemässigt vilket vårt syfte är med denna undersökning. 

Tidigare studier har mer fokuserat på en statisk forskning där man har studerat avslutad 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi vill med vår studie fördjupa förståelsen av den 

processuella arbetslivsinriktade rehabiliteringen. När vi har studerat tidigare forskning 

gällande upplevelsen av arbetslivsinriktad rehabilitering har vi i olika artiklar kunnat urskilja 

vissa framträdande teman. Dessa artiklar har vi tematiserat och namngivit såsom upplevelse 

av rehabilitering och samverkan, undanröjande av hinder för rehabilitering, individens egna 

åtgärder samt påverkan av identitet och självförtroende. Vi har sett att det finns tidigare 

forskning inom arbetslivsinriktad rehabilitering, men inte funnit någon tidigare forskning som 

studerar själva processen. De artiklar vi använt oss av representerar till största del svensk 

forskning rörande rehabilitering och sjukskrivningar, men vi har även använt oss av en finsk 

studie vilken representerar finsk forskning rörande samma område. 

Upplevelse av rehabilitering och samverkan 

Vi ville ta reda på vad tidigare forskning hade att säga om upplevelse av rehabilitering och 

samverkan. Vi fann då flera artiklar varav en, skriven av M Ockandera et al. (2005), handlade 

om sjukskrivna kvinnors egna uppfattningar om vad som kan göras för att undvika passivitet 

och lidande vilket långtidssjukskrivning kan innebära. Det författarna fann var att det var 

viktigt att bryta sig ur isolering och ensamhet, och för att kunna göra det fanns det fyra 

faktorer som var viktiga förutom individens egen vilja att agera. Dessa faktorer var den 

professionella läkarkåren, den sjukskrivna kvinnan själv, hennes arbetsgivare och 

Försäkringskassan. Det som förvånade författarna var att kvinnornas närmaste stöd familjen 

inte nämndes alls, och den faktorn skulle det enligt författarna kunna göras vidare studie på. 

Detta är en kvalitativ studie gjord på kvinnor som har varit långtidssjukskrivna eller har 

sjukbidrag. Denna studie riktar inte in sig på den pågående arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsprocessen, men vi anser den intressant då den påvisar att det finns viktiga 

faktorer som påverkar individernas upplevelse av rehabilitering. 

 

En annan studie vi fann var skriven av Maria Eklund (2004) på uppdrag av ”Enheten för 

forskning och utveckling” på Riksförsäkringsverket. Studien bygger på de 

långtidssjukskrivnas egna uppfattningar om i vilken utsträckning rehabiliterande åtgärder och 
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insatser vidtas av olika aktörer. Studien tyder på att det är mycket viktigt att flera aktörer, när 

det handlar om sjukskrivningar, samverkar och tar sitt ansvar för att hjälpa de individer som 

är sjukskrivna, och att dessa individer faktiskt upplever att aktörerna gör sitt bästa för att 

försöka hjälpa dem tillbaks till ett fungerande arbetsliv. Den visar även på att det är viktigt att 

individerna känner sig delaktiga i denna rehabiliteringsprocess. Detta är en kvalitativ studie 

som inriktar sig på sjukskrivningsprocessen. Den är inte inriktad på att studera den pågående 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen där både sjukskrivna och arbetslösa ingår. Vi 

anser dock att studien är relevant då den undersöker deltagarnas upplevelse av vilken hjälp de 

anser sig behöva för att kunna återgå till arbete. 

 

Vidare fann vi en artikel av Wallenstedt-Paulsson, E et al (2007), vilket är en ett års 

uppföljning av klienters upplevelse av arbetsrehabilitering I Sverige. Studien visar på att det 

övervägande resultatet var att klienternas högsta önskan var att hitta ett arbete och att det 

fanns en önskan om förändring. En bra relation med handläggaren och de andra klienterna var 

en viktig faktor. Den positiva delen av rehabiliteringen var en känsla av att må bättre eller att 

ha uppnått nya färdigheter. Den negativa sidan av rehabiliteringen var att deltagarna inte 

upplevde att rehabiliteringen hade blivit som de hade förväntat sig. Den största slutsatsen av 

studien är att när man planerar för ett arbetsrehabiliteringsprogram måste man lägga ned tid 

och arbete på att ta reda på klienternas intressen och förmågor, och utveckla en dialog mellan 

handläggare och klienter. Denna kvalitativa uppföljningsstudie är inte inriktad på att studera 

den pågående arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen, utan den riktar in sig på att 

undersöka deltagarnas upplevelser ett år efter avslutad rehabilitering. Vi anser att artikeln är 

relevant att ha med i vår uppsats då den belyser deltagarnas egna upplevelser av 

arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

Ytterligare en artikel vi fann var skriven av Söderberg, S et al (2004), vilken handlar om de 

rehabiliterades olika mål och målförändring som sker under rehabiliteringsprocessen. De tar 

även upp hur viktigt det är att få stöd och förståelse under processen. De menar att det är 

viktigt att alla professionella som medverkar under rehabiliteringsprocessen har samma 

klientorienterade syn. Det är en kvalitativ studie som inte studerar den pågående 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen, utan den är genomförd med respondenter som har 

avslutat sin rehabiliteringsprocess. Denna artikel är relevant för vår studie då den fokuserar på 

individernas upplevelse av arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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Undanröjande av hinder för rehabilitering  

Vi ville ta reda på vilka hinder och möjligheter som framkommit i tidigare forskning, vilket 

kunde påverka rehabiliteringen. I en studie av Magnussen, L et al (2007) var målet med 

studien att undersöka vad de långtidssjukskrivna såg som hinder för att komma tillbaka till 

arbete. Resultatet av deras undersökning visade att hindren var de sjukskrivnas egna låga 

förväntningar på att lyckas, tidigare erfarenheter av misslyckade försök, avsaknad av stöd från 

Försäkringskassan och att det blev ogynnsamt ekonomiskt för de medverkande. De som hade 

sjukbidrag kom med egna alternativa förslag för att kunna gå ut i arbete såsom skräddarsydda, 

mer flexibla deltidsarbeten där de kunde göra nytta trots sin nedsättning av arbetsförmågan. 

Det är en kvalitativ studie som riktar in sig på sjukpensionärers uppfattning om vilka faktorer 

som skulle kunna underlätta för dem att återgå till arbetsmarknaden. Studien riktar inte in sig 

på den pågående arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen. Vi anser dock artikeln som 

relevant då den skildrar deltagarnas egna upplevelser av arbetslivsinriktade åtgärder. 

Individens egna åtgärder  

Vi ville se vad tidigare forskning visade gällande individens egna möjligheter att påverka sin 

rehabilitering samt individens ansvar över den, och har därför med följande rapport i vår 

studie av Maria Eklund och Mattias Ossowicki (2005). I denna rapport har de som 

utgångspunkt att även de sjukskrivna är ansvariga för sin hälsa och att de därmed är viktigt att 

de också är huvudpersoner i sin sjukskrivningssituation med reellt inflytande över sin egen 

rehabilitering genom hela rehabiliteringsprocessen. Författarna ville med bakgrund av 

regeringens mål att halvera antalet sjukpenningdagar fram till år 2008 studera om det fanns 

personer som var sjukskrivna längre än vad som var nödvändigt. Samt i vilken utsträckning de 

sjukskrivna själva ansåg att de skulle kunna arbeta om de själva kunde bestämma över sin 

arbetssituation. Rapporten visade att nästan 60 procent av de sjukskrivna säger sig kunna 

arbeta i alla fall en del av sin normala arbetstid om de kunde få ändrade eller anpassade 

arbetsuppgifter. Så många som 16 procent sade sig kunna arbeta hela sin normala arbetstid 

eller till och med mer om förutsättningarna fanns att påverka arbetsförhållandena. En av de 

viktigaste förutsättningarna i denna process för återgång i arbete är individens egen 

motivation. I rapporten tar de även upp att 6 av 10 av de långtidssjukskrivna har vidtagit egna 

åtgärder för att kunna återgå till arbete eller söka behandling, till exempel naprapater, 

psykoterapi, akupunktur men även egna initiativ till förändringar när det gäller sina 

arbetsplatser. Denna rapport baseras på en kvantitativ enkätundersökning av 
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långtidssjukskrivna individer. Den riktar inte in sig på den pågående arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsprocessen med både sjukskrivna och arbetslösa. Rapporten är dock intressant då 

den skildrar viktiga faktorer som påverkar individens möjligheter att återgå till arbetslivet. 

Påverkan av identitet och självförtroende 

Tidigare forskning visade på hur frånvaro av arbete kan påverka individens identitet och 

självförtroende, därför väljer vi att ta med en artikel skriven av Leino-Loison, K et al (2003). 

Artikeln är inriktad på att undersöka hur arbetslösa sjuksköterskor upplever sin arbetslöshet. 

Författarna skriver att arbetslöshet är nära förknippat med ohälsa då det skapar stress som 

påverkar personens självidentitet och självförtroende då de sociala nätverken försvinner. 

Fastän majoriteten av de arbetslösa sjuksköterskorna hade en hög Kasam kände sig många av 

dem oroliga och orättvist behandlade under sin arbetslöshetsperiod. Det fanns ett positivt 

samband mellan inkomsten, deras mentala hälsa och känsla av sammanhang – ju högre 

familjeinkomst och mentala hälsa desto högre Kasam. Detta är en kvantitativ studie utförd 

med respondenter som är arbetslösa sjuksköterskor. Studien inriktar sig på att undersöka hur 

de upplever sin arbetslöshet. Denna studie undersöker inte en pågående arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsprocessen, då respondenterna endast är arbetslösa. Vi väljer att ta med denna 

artikel då vi finner den intressant då den studerar respondenternas känsla av sammanhang, 

vilket vi ser som en viktig faktor gällande rehabilitering. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

När vi studerat tidigare forskning inom området rehabilitering fann vi teman som var 

framträdande i upplevelser av den avslutade arbetslivsinriktade rehabiliteringen och dessa var: 

upplevelse av rehabilitering och samverkan, undanröjande av hinder för rehabilitering, 

individens egna åtgärder samt påverkan av identitet och självförtroende. Tidigare forskning 

har mer fokuserat på upplevelser av en avslutad arbetslivsinriktad rehabilitering, och är mer 

inriktad på en viss yrkesgrupp eller en viss del i sjukskrivningsprocessen. Då vi saknar 

tidigare forskning som är processinriktad som vänder sig mot sjukskrivna och arbetslösa, så 

ser vi att vår studie kan vara ett bidrag i den riktningen.  
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 Metod  

Val av metod 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar, där vi vill belysa respondenternas upplevelse av 

rehabiliteringsprocessen i Samanda, så har vi valt kvalitativa intervjuer som metod för att nå 

en djupare förståelse för det fenomen vi studerar. Genom att använda kvalitativa intervjuer 

som metod kan man nå dess syfte som är att förstå livsvärlden och erhålla beskrivningar ur 

respondenters egna perspektiv (Kvale, 1997, 32f). Då vi har valt att intervjua personer som 

aktivt har deltagit i Samanda och därför har en kunskap om fenomenet medför detta att vi får 

ett djupare informationsinnehåll och en ökad förståelse för hur respondenterna uppfattar 

deltagandet i Samanda (Holme, & Solvang, 1997,99ff). 

 

En styrka i att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod är att forskaren endast 

tillhandahåller de tematiska ramarna och utövar liten styrning gällande intervjufrågorna, och 

att det är respondenterna själva som påverkar samtalets utveckling. Det blir mer som ett 

vanligt samtal i en vardaglig situation (Patel, & Davidsson,2003,28f.). 

 

En nackdel med vårt val av kvalitativ datainsamling kan vara att den skildrar subjektiva 

upplevelser av ett fenomen som inte kan generaliseras, men det är ju inte heller den 

kvalitativa forskningens uppgift att generalisera till skillnad från den kvantitativa forskningen.  

Ansats  

Vi valde att använda kvalitativ intervju som metod då vi som forskare försöker att få en 

fördjupad förståelse för hur respondenterna upplever sin medverkan i den pågående 

rehabiliteringsprocessen.  
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Inledande kontakt  

Under vår praktiktid på Försäkringskassan (FK) i Västerås hade vi kontakt med enhetschefen 

för Samanda under den tiden, för att se om det fanns något intresse av en undersökning av hur 

deltagarna upplevde sin medverkan i Samanda. Det visade sig att det hade skett en förändring 

av organisationen på FK sedan dess och vi blev hänvisade till den nya chefen. Vi tog då 

kontakt med projektsamordnaren för Samanda på Försäkringskassan i Västerås, för att höra 

efter om det fortfarande fanns något intresse från Försäkringskassans sida av att medverka i 

en C-uppsats. Efter vårt inledande möte fick vi ett godkännande att utforma ett missivbrev 

(Bilaga 1) som sedan skickades tillbaks till projektsamordnaren som i sin tur lämnade över 

detta till handläggarna på Samanda.   

Urval  

På grund av Försäkringskassans sekretess har handläggarna i samverkan hjälpt till att välja ut 

sammanlagt 33 personer som passade in på våra kriterier. Utifrån denna urvalsram var det 

meningen att ett antal deltagare frivilligt skulle kontakta oss för en intervju. Då detta försök 

misslyckades fick vi via handläggarna fråga redan inbokade klienter om deras godkännande 

av en intervju i samband med mötet. Det visade sig vara mer fruktbart och vi utförde åtta 

stycken intervjuer under denna vecka.  

 

Vi valde att intervjua både män och kvinnor där den yngsta var 41 år och den äldsta var 56 år 

gammal. Vi ser det som en fördel att ha en spridning i åldrar då olika generationer kan ha 

olika synsätt på fenomenet. Vi är medvetna om det faktum att det är sju kvinnor och endast är 

en man som intervjuas och det kan medföra en viss skevhet i resultatet. Det kan begränsa de 

resultat som annars skulle kunna komma fram om det var en mer jämvikt i respondenternas 

könstillhörighet. För att inte röja informanternas identitet har vi valt att döpa dem till 

respondent nr 1 till och med nr 8.  Detta på grund av att vi endast har en manlig respondent 

som annars lätt kunde identifieras av Samandas handläggare om vi hade använt oss av 

påhittade namn, då handläggarna var med och tog fram urvalet av respondenter åt oss.  

 

Då vi har gjort ett bekvämlighetsurval av respondenter som handläggarna valt ut är vi även 

medvetna om att det inte går att dra några generaliserbara slutsatser av resultatet (Esaiasson et 

al 2005, 195f, 209f. Holme, & Solvang, 1997,181ff). Men vi anser att det respondenterna 
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berättar kan vara sociologiskt intressant eftersom det resulterar i att vi får en uppfattning om 

hur fenomenet upplevs av dessa respondenter. 

Datainsamling  

Samanda i Västmanlands län har två avdelningar varav en är lokaliserad till Västerås, och en 

till Arboga vilken även innefattar Köping och Kungsör. Handläggarna på Samanda i Västerås 

skickade ut vårt missivbrev till 33 berörda deltagare, av dessa fick vi dock inte ett enda svar. 

Vi valde då att ta en ytterligare kontakt med handläggarna och höra om de kunde fråga sina 

klienter om en intervju vid ett ordinarie möte skulle vara möjligt, och det visade sig vara en 

bättre lösning. Vi fick genast med handläggarnas stora hjälp åtta inbokade intervjuer under en 

veckas tid med respondenter i ett konferensrum på Samanda i Västerås samt på en 

arbetsträningsplats i Arboga. Respondenterna upplystes om att dessa intervjuer spelades in på 

band för att kunna transkriberas efteråt, allt för att vi skulle kunna återge deras berättelser 

ordagrant i analysen. Intervjuerna tog cirka en timme att genomföra med varje respondent. 

Avgränsning 

Vi har valt att begränsa vår studie till att intervjua personer som har deltagit minst tre månader 

och inte avslutat sin medverkan i Samanda/Västmanland. Vi har valt att inte ta med aspekter 

såsom sjukhistorik, ålder eller kön i urvalet, analysen eller vid tolkningen av vårt material. Då 

individens sjukhistorik kan vara av känslig natur och det inte var relevant för vår studie, valde 

vi att inte ställa frågor om detta. Vi tog även kontakt med en Försäkringskasse handläggare på 
RESAM i Fagersta för att höra om de kunde hjälpa till med respondenter. De skickade ut 13 

stycken missivbrev och fick endast ett svar, så vi avböjde den intervjun och valde att inte ta 

med Resam i vår undersökning. 

Författarnas egna förförståelse 

Våren 2007 gjorde vi 15 veckors praktik på Försäkringskassan i Västerås. Då fick vi bland 

annat följa med olika handläggare som arbetade på Samanda, vilket har gett oss en 

förförståelse. Samanda är ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen i Västerås. Målgruppen är sjukskrivna arbetslösa, sjukskrivna som inte 

kan återgå till sitt tidigare arbete och personer med tidsbegränsad sjukersättning. Målet med 

Samanda är att individen ska kunna komma tillbaka till arbete eller studier. Under vår 

praktikvecka vid Samanda fick vi sitta med i uppföljningssamtal med olika individer som var 

ute och arbetsplatstränade. Vi har även en förförståelse om långtidssjukskrivning då vi själva 
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har upplevt det. Detta har även gett oss en förförståelse om att många olika faktorer 

tillsammans kan avgöra hur man som individ upplever olika situationer. En av oss har även 

under flera år arbetat som skyddsombud på sin förra arbetsplats och då hållit i 

rehabiliteringssamtal med sjukskrivna. Det var genom vår förförståelse som vårt 

forskningsintresse uppstod, vilket medförde att vi valde att använda oss av samverkansformen 

Samanda som undersökningsobjekt. 

Validitet och Reliabilitet 

 

”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om 

detta är utklarat i frågeställningen.” (Holme, & Solvang, 1997, 163). 

 

Vi är medvetna om att validiteten kan ifrågasättas i en kvalitativ studie då närheten till 

respondenterna kan innebära att respondenterna kan känna outtalade krav och förväntningar 

vilket kan medföra att svaren inte blir riktig tillförlitliga eller riktigt sanningsenliga (Holme & 

Solvang, 1997, 94). Vi anser dock att validiteten i vår studie är stor då vi har mätt vad vi 

ansåg att mäta; respondenternas upplevelse av deras medverkan i Samanda. Vi har även mätt 

alla respondenters upplevelse enligt korrekt operationalisering och definitioner (Holme & 

Solvang, 1997, 169), vilket vi avser att redovisa för i studien så att läsaren kan följa med och 

se logiken i vårt resonemang.  En nackdel med en semistrukturerad intervju kan vara att 

följdfrågorna kan skilja sig mellan respondenterna. Vi menar att validiteten är stor då vi följer 

samma intervjuguide.  

 

Vi anser vidare att vi har en bra validitet och reliabilitet då vi har lyckats mäta det vi avsåg att 

mäta på ett korrekt sätt. Vi är dock medvetna om att våra resultat inte går att generalisera då 

andra respondenter troligtvis skulle ge andra svar samt att andra författare med annan 

förförståelse troligtvis skulle tolka svaren annorlunda.  
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Etiskt övervägande 

Det finns fyra grundläggande etiska huvudkrav när det gäller forskning. Det första är kravet 

att informera om forskningens syfte, vilket vi uppfyller genom det missivbrev vi skickade ut 

till respondenterna. Det andra är kravet om samtycke, vilket vi uppfyller då respondenterna 

frivilligt kontaktar oss för att medverka i studien, vilket vi även informerade om i 

missivbrevet. Respondenterna informerades om att deltagandet är helt frivilligt och att det när 

som helst kan avbrytas. Det tredje är konfidentialiteten vilket vi tar hänsyn till då 

respondenterna är helt anonyma för oss ända till de frivilligt kontaktar oss, samt att vi i 

missivbrevet upplyste respondenterna om att vi har tystnadsplikt gentemot Försäkringskassan, 

samt att de kommer att fortsätta vara anonyma då vi inte kommer att använda citat som kan 

spåras till en viss individ. Det fjärde kravet är nyttjande kravet vilket vi uppfyller då det 

endast är vi som tar del av och sammanställer materialet för denna studie. Materialet kommer 

efter avslutad studie att förstöras för att inte kunna nyttjas igen (Vetenskapliga rådet, 2006). 

Då vi förstår att respondenternas sjukhistorik kan vara av känslig natur har vi upplyst dem i 

missivbrevet att vi inte har någon vetskap om eller något intresse av att få veta dessa uppgifter 

utan att vi endast kommer att ställa frågor om deras upplevelse av deltagandet i Samanda. 
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Resultat och analys 
 
Vi har i huvudsak använt oss av kvalitativ intervju som metod. I vår undersökning ställde vi 

öppna frågor utifrån våra teman. Frågorna vi ställde var samma till samtliga respondenter, 

men utan fasta svarsalternativ (Bilaga 2). Vi genomförde sammanlagt åtta intervjuer under en 

veckas tid, intervjuerna transkriberades direkt efter avslutad intervju för att på så sätt få med 

all relevant information såsom anteckningar och kroppsspråk som kan vara svårt att komma 

ihåg en tid efteråt. Vi läste och tolkade intervjuerna om och om igen för att försöka förstå 

helheten av dem (Holme & Solvang, 1997, 92ff, 103f).  Vid intervjuerna strukturerade vi upp 

frågorna utifrån vissa teman såsom medverkan, socialt stöd, meningsfullhet, hanterbarhet, 

begriplighet och arbetssituation. Genom våra intervjuteman framkom nya teman utifrån 

respondenternas svar och dessa var: medverkan, kapacitet, socialt stöd, motivation samt 

framtidstro och mål, vilka vi presenterar nedan. 

Medverkan  

Under temat medverkan ville vi ha svar på om respondenterna upplever att livet har påverkats 

av deras medverkan i rehabiliteringsprocessen. Många av respondenterna har varit borta från 

arbetsmarknaden i många år på grund av olika sjukdomsorsaker och därför har deras 

medverkan för många medfört en stor förändring i det vardagliga livet. Respondent 5 säger: 

 

”Ja det är klart att det har gjort det, om man tänker då på min sjukdom och så. 

Att jag tidigare har gått sjukskriven. Så det är klart att livet har påverkats att man 

har kommit ut mera och, alla fall jag då som person känner att förut var man 

kanske blyg först och tog sig inte ut bland folk och så där. Där har man ju blivit 

väldigt sporrad, genom Samanda måste jag säga. Fått liksom hjälp på det viset 

och komma ut. Så på det viset har det ju förändrats.” 

 

Respondent 8 anser att medverkan i Samanda medfört att denne fått en förändrad vardag: 

 

”Ja man har ju alla fall en chans att testa… vad man klarar av… Det tycker jag 

är bra. (…) Ja, man får ställa om sin vardag, det får man göra… Men man har ju 

ett år på sig.” 

 

Respondent 2 beskriver sin medverkan som positiv:  
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”Det har påverkats i positiv riktning, absolut, för det är jättekul att få chansen att 

komma ut och arbeta på det här viset, det är positivt.” 

 

Respondent 1 beskriver att medverkan har gett denne ett bättre självförtroende: 

 

 ”Jag har vuxit inombords, jag är… Jag känner mig starkare, bättre 

självförtroende. Självkänslan liksom. Jag fixar det här, jag klarar mig själv.” 

 

Respondent 3 känner att medverkan i denna rehabiliteringsprocess ger denne ett ökat stöd och 

nätverk som denne inte hade haft tidigare: 

 

”När jag började så kände jag bara, och jag sa det nog till dom också - Gud 

vilket nätverk! Dom som tar tag i mig och hjälpte mig och jag fick verkligen 

stöd!” 

 

Många av respondenterna berättar även om hur de upplever sin tillvaro som mer meningsfull 

genom sin medverkan i rehabiliteringsprocessen genom Samanda.  

Kapacitet  

Under detta tema ville vi ha svar på om medverkan i rehabiliteringsprocessen medfört någon 

förändrad syn på deras kapacitet och sig själva. Här ser vi att det är viktigt för individen att 

finna sin plats i den nya situation som denne har hamnat i, vilket kan kräva en helt ny syn på 

sig själv och sin kapacitet att arbeta. Vi har även sett att individerna är beredda att anpassa sin 

framtid efter sin förmåga vilket bland annat handlar om att de inser sina begränsningar.  

Några individer har redan innan Samanda fått hjälp att inse sin nya kapacitet med hjälp av 

privata psykoterapeuter, andra fått hjälp via rehabiliteringsprocessen genom Samanda. Några 

respondenter har fortfarande inte kommit till insikt och acceptans om sin nya kapacitet. 

Respondent 6 berättar att denne försökte få hjälp av sjukvård och arbetsgivare när denne blev 

sjuk men fick ingen hjälp. Respondenten vände sig då istället till en privat terapeut som 

hjälpte denne att inse sin begränsning och kapacitet: 
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”Jag fick ingen vidare hjälp med kontakt med antingen psyk eller psykolog eller 

terapeuter, jag fick ingen sjukgymnastik (…) så jag har jobbat mig igenom mig 

med hjälp av terapeut och stöd från vänner och familj utan medicinering då.” 

 

Respondent 3 berättar om att denne behövde hjälp och stöd av handläggaren på Samanda för 

att inse sina begränsningar: 

 

”Dom har ju hjälp mig och inse mina begränsningar, vilket jag inte kunde själv. 

Jag insåg inte att jag hade begränsningar över huvudtaget, (skratt) utan jag körde 

på.”  

 

Respondenten berättar att denne tidigare hade för höga förväntningar på sin förmåga och 

genom medverkan i Samanda har fått hjälp att göra de mer realistiska. 

 

De flesta deltagarna vi pratat med säger att de har fått hjälp att sänka sina prestationskrav så 

att de mer stämmer med vad de verkligen klarar av i nuläget. De anser sig ha fått hjälp av 

handläggarna på Samanda att förändra sitt synsätt på sin kapacitet så tillvida att de har fått en 

vetskap om att de inte klarar av samma tempo som de hade innan de blev sjukskrivna.  

Respondent 3: 

 

”Jag trodde jag hade större kapacitet än vad jag har. Jag tror alltid att jag är 

stålkvinnan, men jag är inte det tyvärr! Så jag har ju verkligen kommit till insikt. 

Så det har de hjälpt mig med att förstå.” 

 

En respondent 4, säger att hon förstår intellektuellt att hon har en begränsning i sin kapacitet 

men har svårt att riktigt acceptera detta: 

 

”Jag tror att jag kommer att alltid ha problem med det här… men att jag lärt mig 

så pass mycket att jag kan hantera det. Sen får man ju liksom acceptera att det är 

som det är…” 

 

När det gäller respondent 5 är utgångsläget lite annorlunda, respondenten har inte tagit sig tid 

att fundera över vilka förändringar dennes sjukdom kommer att medföra i dennes liv. 

Respondenten har inte kunnat bearbeta vad sjukdomen innebär gällande kapaciteten eller 
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kunnat ta till sig sin sorg över att inte vara frisk. Respondenten har tänkt på alla andra i första 

hand och satt sig själv sist för att familjen inte skulle drabbas. Den egna hälsan eller 

välmåendet har kommit i andra hand: 

 

”Nej, jag har inte gjort det. Därför har jag hamnat i en svacka kan jag väl tala 

om. Har liksom deppat, psykiskt då. För att jag har alltid varit den här glada och 

så där, men den har jag inte bearbetat under den här tiden. Så därför har det 

blivit ett bakslag för mig idag. Så idag är jag faktiskt sjukskriven.”  

 

Många av respondenterna berättar att de har varit tvungna att omvärdera sig själva för att nå 

en bättre hälsa. De flesta av respondenterna har tidigare haft svårt att sätta sig själva främst 

och säga nej till sin omgivning och att sätta gränser gentemot den.  Respondent 3 hade flyttat 

fokus från att alltid tänka på andra i första hand till att nu sätta sig själv främst:  

  

” Jag måste se till mitt eget bästa, vilket man aldrig har gjort förut. Utan man har 

alltid bara ställt upp på alla andra. Det är jättesvårt att ändra sig, men jag 

försöker verkligen jobba på det. Så att dom har ju fått mig att få upp ögonen lite 

grann.” 

 
Respondent 1 berättar att genom insikten av sin nya kapacitet uppkom nya tankar på arbetets 

betydelse för dennes hälsa. Respondenten har förändrat sitt synsätt och värderar sig själv på 

ett annat sätt nu än tidigare: 

 

”Idag utgår jag då från att jag ska ha ett jobb som stämmer med den jag är, inte 

ett jobb där jag ska liksom försöka anpassa mig till.” 

Socialt stöd  

Under detta tema ville vi ha svar på hur det sociala stödet ser ut för respondenterna, 

exempelvis från familj, vänner eller handläggare. Det sociala stödet från familj, vänner eller 

andra nätverk kan vara en viktig faktor för att individen ska klara av att hantera olika 

stressfyllda situationer i livet samt att reducera risken för ohälsa.  
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Flera av respondenterna berättade att de hade ett stort socialt stöd under 

rehabiliteringsprocessen för att komma tillbaka. Vissa hade stöttning av den närmsta familjen, 

andra hade andra hade stöd av vänner. De respondenter som saknade stöd från familj och 

vänner såg Samandahandläggarna som det viktigaste sociala stödet. En respondent påtalar 

bristen på socialt stöd från handläggaren. Hos respondent 1 så är det både barnen samt gamla 

och nya vänner som stöttar denne i tillvaron. Respondenten har lätt för att få nya vänner och 

ser det som en viktig tillgång i livet. Så här berättar respondenten om hur denne upplever det 

sociala stödet under den långvariga sjukskrivningen:  

 

”Mina barn framför allt!” (…) ”Oja! Jag har ju mina de här gamla trogna 

vännerna och jag har väldigt lätt för att få vänner dessutom, jag får ju nya 

också!”  

 

Respondent 5 förklarar att denne redan innan sjukdomen har sett till att ha bra vänner omkring 

sig och uttrycker sitt sociala stöd så här: 

 

”Alla är ju liksom kanonbra, men det beror ju på lite hur man hade det innan. 

Man har ju valt sina vänner, man har ju liksom sett till att man har det bra innan 

jag fick sjukdomen. Jag har ju bara haft såna folk runt omkring mig som jag trivs 

med. Innan, och dom vännerna finns ju fortfarande kvar. Det är ingen som har 

tagit avstånd på något vis för mig för att jag är sjuk. Dom finns kvar allihop och 

stöder mig.” 

 

Vännerna ser till att respondenten tar det lugnare: ”De säger: jag fattar inte att du har kommit 

igång, att du orkar, och så säger dom ju också - ta det lugnt!” Respondenten uppskattar att de 

stöttar denne så mycket. 

 

Respondent 2 har också ett bra socialt stöd, vars vänner vet att när respondenten inte svarar i 

telefonen på en hel vecka så har denne så ont att denne isolerar sig till den värsta smärtan har 

gått över. De uppmuntrar respondenten med positiva meddelanden i mobilen som denne läser 

när orken finns: 

 

 ”Men de vet ju om det, så när jag väl slår på telefonen så brukar det vara några 

såná gulliga sms, lite sånt då så att säga.”   
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Respondenten anser att familjen får ta ett väldigt stort ansvar över vardagen de veckor denne 

har som mest ont och inte ens klarar av att gå ur sängen: 

 

 ”Men familjen stöttar ju, för det är ju de som får ta alltihop eftersom att jag inte 

kan göra någonting, då liksom.” 

 

Respondent 3 anser sig sakna stöd och förståelse från närmsta familjen, då respondenten har 

svårt att förklara sin situation och sina känslor för dem. Vilket resulterar i att familjen tassar 

på tå och inte riktigt förstår situationen:  

 

”Ja, dom gör ju så gott dom kan, det är inte lätt för dom. För att man är ju 

väldigt, man är ju sårbar i den här situationen och det är ju jättesvårt för dom att 

förstå fast dom försöker. Så det är väldigt lätt för dom att trampa fel i alla fall va. 

Men förståelse finns ju, men sen hur man utgår från det sen det är ju en annan 

sak. Det är en jättesvår sits. För folk runt omkring.”  

 

Respondent 3 känner dock ett stort socialt stöd från Samanda handläggarna. Respondenten 

berättar att:  

 

”(…) och fått superbra kontakt med den handledaren. Hon var verkligen kanon. 

Minsta lilla kan man ringa till henne, vad det än har varit liksom har hon funnits 

där. Känns jätteskönt.”  

 

Samma respondent berättar även att när denne påbörjade sin arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsprocess i Samanda så blev denne positivt överraskad av vad detta innebar:  

 

”Jag vart så överväldigad när jag vart inblandad i det här, jag hade inte en aning 

om vad det var för någonting över huvud taget. Sedan när jag kom hit, jag trodde 

inte det existera, så att jag tycker det har varit jätte positivt.”   

 

Respondenten verkar ha insett att det finns hjälp att få av handläggarna på Samanda och är 

tacksam för den möjligheten hon fått att revidera sin egen syn både när det gäller sin arbets 

och funktionsförmåga i det vardagliga livet. 
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 ”I samband med en arbetspsykolog som jag har här också, och (handläggarens 

namn) här då så försöker dom få mig att ändra min arbetssyn. Att jag inte kan ge 

100 % och ställa upp på allting och vara här och där och här. Göra allting 

samtidigt liksom, jag måste se till mitt eget bästa, vilket man aldrig gjort förut. 

(…) Det är jättesvårt att ändra sig, men jag försöker verkligen jobba på det. Så 

dom har ju fått mig att få upp ögonen lite grann.”  

 

Respondent 5 har fått lära sig att ta emot hjälp när hon kände att hon inte klarade av att 

acceptera sin sjukdom. Hon har nu tagit kontakt med en psykolog för att få hjälp att bearbeta 

det inre som hon säger. 

 

” Ofta är det ju så att man glömmer det inre, om man som jag då är en glad 

människa så tycker man att det är inte så farligt. Men förr eller senare kommer 

det i fatt en. Det har det gjort med mig nu då. Även om jag tycker att jag mår 

ganska bra har jag ju mina svackor.” 

 

Respondent 6 säger sig sakna engagemang från sin handläggare och uttrycker bristen på 

socialt stöd så här: 

 

”Jag vet inte om de kliver in mer allt eftersom men jag tror inte det. För att dom 

har bara ringt och kollat en gång hur det går. För sedan så får man ju fixa allting 

själv ute på arbetsplatsen, och med stöd eller med en handledare. Dom har ju inte 

ens en aning om vilken handledare jag har. Dom har inte träffat den handledaren, 

dom vet inte om ifall arbetsgivaren har gjort en plan för mig. Utan det får jag se 

till själv hela tiden och det kan ju vara tufft. Så det kan bli lite stressande i 

situationen att man dels ska jobba för att komma tillbaka, och samtidigt så ska jag 

se till att alla andra fixar det som måste funka för att jag ska komma tillbaka.” 

Motivation  

Under temat motivation ville vi ha svar på vad det är som motiverar respondenterna att delta i 

rehabiliteringsprocessen. Flera av individerna har en stark motivation till att komma tillbaka 

till arbetslivet. Den starka motivationen till att delta i Samanda ser vi hos respondent 6, vilket 

handlar om respondentens egen tro på sig själv och sin egen drivkraft: 
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” Så jag hade väl tur! Det kan jag säga men att jag slet för det själv! För att få 

komma vidare och för att få komma ut i arbetslivet igen. Så jag vet inte om jag 

tycker att just dom har påverkat för att jag ska komma ut, utan det är jag själv 

som har jobbat för det. För att få komma dit.” (…) ” Dom fungerar bara som stöd 

att jag har en ny arbetsplats att arbetsträna på, ingenting annat!” 

 

Respondent 3 beskriver sin motivation som att denne ser framåt mot ett bättre och friskare liv, 

där motivationen är familjen: 

 

”Det är så, jag vill ju bara leva normalt. Jag vill bli frisk och bara leva på som 

vanligt.” 

 

Så här uttrycker respondent 4 sin motivation och sin syn på det arbete som denne anser krävs 

av individen för att medverka i rehabiliteringsprocessen: 

 

”Går man med i Samanda då tycker jag att man ska vara beredd på att ha den 

inställningen som att nu ska jag ut och springa Marathon … Att faktiskt ha en 

egen plan på hur du ska klara av det… Du kan inte springa Marathon bara så … 

Utan här finns det möjligheter, liksom, att börja i liten skala för att nå målet… 

Alltså man måste vara beredd på att det kommer att vara jobbigt… Annars är det 

ingen idé … Utan du måste ha kommit så långt med dig själv så du vet hur du ska 

kunna ta dig i mål… Annars så tror jag att det kan vara svårt.” 

Livsinställning 

För att fördjupa förståelsen för temat motivation har vi valt att ta med respondenternas 

beskrivningar av livsinställning då de flesta respondenterna har en positiv livsinställning som 

gör att de ser möjligheter och inte bara begränsningar i livet. Trots att respondenterna har 

varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och fortfarande inte är färdigrehabiliterade utan 

har arbetsbegränsningar som de aldrig kan bli helt fria från så berättar respondent 3 här: 

 

”Men min inställning har alltid varit positiv och det spelar ingen roll, jag vet att 

det är skitjobbigt men allting går. Den inställningen har jag haft fast att jag har 
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haft det jättejobbigt så har jag alltid haft det. Den sitter i huvudet. Det är 

ingenting som jag har haft bara här, så inställningen har alltid funnits där.”  

 

Respondent 1 uttrycker sin livsinställning så här: 

 

”Jag tror att man kan påverka allt. Kanske inte totalt men till en viss gräns. Mitt 

förhållningssätt till saker och ting kan jag faktiskt påverka! Men sedan måste jag 

säga att jag har lite svårt att tänka mig någon katastrof där. Varför ska jag gå 

och oroa mig för någonting två gånger som jag kanske inte alls behöver oroa mig 

för. Jag tar en dag i sänder.” 

 

Respondent 5 berättar att dennes livsinställning är att vad som än händer går att hantera:  

 

”Nej, det fixar jag! Ha, ha, ha, jo men det gör jag. Jag är sådan som person. Det 

beror alldeles vilken personlighet du har. Jag är en som vägrar ge upp, det har 

inget med Samanda att göra, utan mer med mig som person att göra då. Att det är 

klart att det går att lösa. Det är så som jag ser det nu, absolut!” 

Framtidstro och mål 

Under temat framtidstro och mål ville vi ha svar på hur respondenterna såg på sin framtid. En 

viktig del av rehabiliteringsprocessen är att individerna har ett mål med sin rehabilitering, då 

flertalet av dem har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid. Detta har för många 

medfört en känsla av att stå utanför den samhälleliga gemenskapen. Ett exempel på att ha ett 

mål med rehabiliteringsprocessen uttrycker respondent 3:  

 

”Jag vill ha ett bra liv helt enkelt! Det är mitt mål, Jag ska någon gång ha det 

bra.”    

 

Respondent 1 ser lite annorlunda på sina mål. Denne vill börja jobba och tjäna pengar dels 

för att ha råd att unna sig saker vilket denne inte kunnat göra under sin sjukdomstid. Men 

även för att kunna uppskatta ledig tid då respondenten idag inte ser någon skillnad på vardag 

och helg. Detta uttrycker respondenten så här: 
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”Jobba heltid, att njuta av livet … när jag då har semester och kan unna mig att 

åka bort, och unna mig att åka på något helgretreat, och att leva! Leva kvalitativt, 

inte kvantitativt!” 

 

Respondent 2 berättar att denne inte ser någon framtid inom sitt tidigare yrke som var inom 

vård och barnomsorg. Dennes mål är att på sikt kunna komma tillbaka till ett anpassat 

heltidsarbete inom det ordinarie yrkeslivet, vilket respondenten uttrycker så här: 

 

”Ja, jag har ju fortfarande hoppet kvar att bli frisk så småningom, och att kunna 

välja jobb.(...)att hitta ett riktigt jobb som funkar, där jag kan jobba heltid liksom, 

det hoppet har jag kvar, men det kanske dröjer tio år.” 

 

Respondent 8 berättar att dennes mål är att komma tillbaka ut till arbetslivet igen då det är 

viktigt för denne att känna att denne kan bidra med arbetskraft till samhället: 

 

”Ja jag är ju hoppfull, jag hoppas att jag kan komma tillbaks i varje fall några 

timmar. Och göra mitt, ge mitt till samhället. Att man kommer ut, ja det är ju inte 

bara att det är jobb utan man blir ju mindre isolerad, och man träffar folk. Det är 

ju bra för psyket också.” 

 

Respondent 6 har en stark framtidstro gällande arbetet i framtiden. Respondenten berättar att 

denne ser fler lösningar till framtida arbetsmöjligheter, antingen anpassar denne sin 

arbetsinsats efter sin förmåga inom ett yrke, eller så vidareutbildar sig respondenten till ett 

annat yrke. Respondenten uttrycker sig så här: 

 

”Och samtidigt så känner jag väl att ja men går inte det då får jag väl jobba 50, 

eller 70, eller 80 % i alla fall. Så att något annat finns inte, att gå hemma eller så 

då. Möjligtvis att man pluggar eller gör någonting sådant då, att man utbildar sig 

någonting mer då eller på samma sätt… Men, jag ser väl ganska ljust på det.”  

 

Respondent 4 berättar att dennes arbetspraktik går mot sitt slut och att respondenten för ett par 

dagar sedan fick reda på att samarbetet med praktikplatsen inte skulle bli permanent. Detta 

medförde att respondentens framtidstro och mål blev omkullkastade och framtiden ter sig nu 

kaotisk: 
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”(…)och just att bli utsatt för den här stressen…alltså det blockerar ju även mina 

möjligheter…alltså jag känner att jag tänker för mycket just nu. Jag vill ju mera 

agera i sådana fall…och vi har pratat om att jag ska gå till arbetsgivare och så 

där, men alltså jag måste ju förbereda mig på nå´t sätt, och jag hinner ju inte 

göra det. Jag måste putsa fjädrarna, det känns hysteriskt på nå´t sätt. Jag blir 

bara jättenervös, stressig utav det här och det känns inte rätt. Utan ge mig mer tid 

så att jag får samla ihop mig själv”. 

 

Det som framkom i respondenternas berättelse när det gäller medverkan i Samanda var att det 

hade haft stor påverkan på deras liv bland annat genom stärkt självförtroende samt ett ökat 

stöd och ett större nätverk. Gällande respondenternas kapacitet framkom det att de hade fått 

hjälp med att anpassa sin framtid efter sin förmåga genom att inse sina begränsningar. 

Angående det sociala stödet framkom det att det kunde se ut på olika vis. Vissa ansåg familjen 

och de närmaste vännerna som det sociala stödet medan andra ansåg att handläggaren på 

Samanda var det viktigaste stödet. När det gäller motivationen så framkom det att de flesta 

respondenterna hade en positiv livsinställning i grunden där motivationen kom sig av en vilja 

att förändra sin livssituation. Respondenternas framtidstro och mål var att de ville komma 

tillbaka ut i arbetslivet igen för att kunna försörja sig och för att få tillbaka en känsla av 

vardag och helg, förbättra sin ekonomi, känna delaktighet i samhället samt en vilja att må 

bättre. 



 32

Teoretisk ram  
 
I vår uppsats har vi valt att studera individernas upplevelser av den pågående 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen i samverkansformen Samanda. Då vi har en 

förförståelse om att Aaron Antonovsky’s teori om Kasam oftast används vid rehabilitering 

samt ofta används vid kvalitativa undersökningar så ville vi se om det var relevant i vår 

studie. Vi anser att sociologiprofessor Aaron Antonovsky´s teori om Kasam – känslan av 

sammanhang, ger en djupare förståelse för individernas upplevelse av 

rehabiliteringsprocessen vi har undersökt, och kommer därför att använda oss av denna teori.  

 

Aaron Antonovsky skriver i sin artikel: “The salutogenic model as a theory to guide health 

Promotion” (1996; 18) att det salutogena synsättet ser till hela spektrat när det gäller hälsa, 

ohälsa och sjukdom. Där andra synsätt fokuserar på riskfaktorer så ser Antonovsky till de 

faktorer som stimulerar hälsa, han ser till hela människan eller kollektivet istället för till bara 

sjukdomen. Antonovsky själv definierar Kasam - ”känsla av sammanhang” som ”en global 

hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög 

sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig” 

(Antonovsky, 2005,17) 

 

Enligt Antonovsky består Kasam av tre centrala komponenter vilka flätas samman och ger 

individen en hög eller låg Kasam. En individ med hög Kasam klarar bättre av att hantera 

svårigheter som uppstår i livet (Antonovsky, 2005, 43ff). Komponenterna är: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att de stimuli som individen upplever i 

sin inre och yttre värld är förutsägbara, strukturerade och begripliga. En individ med en hög 

känsla av begriplighet har en tro på att de händelser som uppstår i framtiden är förutsägbara 

eller kan gå att ordna och förklara. Detta säger ingenting om händelsernas önskvärdhet då 

exempelvis misslyckanden, krig och död kan inträffa, men en individ med hög känsla av 

begriplighet klarar av att göra dem begripliga. Enligt Antonovsky innebär hanterbarhet i 

vilken grad individen upplever att den har resurser att möta de krav som ställs i livet. 

Resurserna kan vara individens egna eller någon som denne litar på och kan räkna med i livet, 

exempelvis maken, vänner, Gud eller partiledaren. En individ med hög känsla av hanterbarhet 

förstår att livet kan innehålla sorger och olyckor, men förmår vid dessa tillfällen att komma 
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tillbaka och inte fastna i sorgen. Individer med en hög känsla av hanterbarhet känner inte att 

livet behandlar dem orättvist och ser sig inte som ett offer för omständigheterna. Enligt 

Antonovsky innebär meningsfullhet hur man anser sig delaktig och medverkande i processer 

och dagliga erfarenheter. Antonovsky betraktar den som en motivationskomponent.  En 

individ med hög känsla av meningsfullhet klarar av att konfronteras med en allvarlig 

utmaning som kan vara att bli avskedad eller att en närstående dör utan att tappa 

meningsfullheten. Antonovsky gör inte anspråk på att det endast är Kasam som påverkar 

hälsan (Antonovsky, 2005,44ff). 

 

Alla tre komponenter i Kasam är viktiga men då komponenten meningsfullhet består av en 

motivationsdel så förefaller den vara den viktigaste. Har man inte motivation och 

meningsfullhet så spelar det ingen roll hur hög begriplighet eller hanterbarhet individen har 

eftersom den då inte blir särskilt långvarig. Därefter kommer begriplighet då individen måste 

kunna förstå en situation för att kunna lära sig att hantera den. Helheten i Kasam är viktig för 

att på ett framgångsrikt sätt kunna lösa svårigheter eller hantera problem i livet (Antonovsky, 

2005,50). 

 

Antonovsky menar att vi människor hela tiden utsätts för många olika stressorer i livet. Det 

som vi hämtar kraft ifrån för att bekämpa dessa stressorer kallar han för generella 

motståndsresurser (GMR). Exempel på dessa motståndsresurser kan vara socialt stöd, 

kulturell stabilitet, jagstyrka och pengar. Dessa GMR gör stressorerna begripliga och bidrar 

med tiden till att skapa en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005,16f). 

Diskussion  
 
Syftet med denna studie var att få en ökad och fördjupad förståelse för hur respondenterna 

upplevde den pågående arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen genom Samanda. Vi 

kommer här att göra en koppling mellan den teori som vi tidigare presenterat och det resultat 

vi funnit i vår undersökning, vilket betyder att vi utgår från Antonovskys teori om Kasam när 

vi besvarar våra frågeställningar. Vi kommer även att undersöka vad den tidigare forskningen 

säger om upplevelser av arbetslivsinriktad rehabilitering, och då utgå från de teman vi 

namngett under tidigare forskning, och i diskussionen jämföra detta med vad vår 

undersökning visar. 
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Vi valde i inledningen att beskriva den tidigare traditionella rehabiliteringsmodellen inom 

Försäkringskassan som en bakgrund för att skapa en förståelse för hur Försäkringskassan 

tidigare arbetat med rehabilitering. Vi valde även att beskriva den nuvarande ordinarie 

verksamheten inom Försäkringskassan för att visa på att även de har börjat använda sig av ett 

mer resursorienterat arbetssätt gällande rehabilitering. Detta beroende på att flera lyckade 

rehabiliteringsprojekt, bland annat Samanda visat på att ett resursorienterat arbetssätt innebär 

att fler individer kommer ut på arbetsmarknaden än det tidigare traditionella arbetssättet. 

 

Det vi ville ha svar på var om respondenterna upplevde att livet hade påverkats av deras 

medverkan i Samanda, om respondenterna hade fått en annan syn på sin kapacitet genom sin 

medverkan i Samanda, hur deras sociala stöd såg ut, vad det var som gav dem motivation till 

att delta samt hur de såg på framtiden.  

Teoretisk koppling  

Som vi tidigare har nämnt består Kasam av tre centrala komponenter, meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet, vilka flätas samman och ger individen en hög eller låg Kasam. 

En individ med hög Kasam klarar av att hantera de svårigheter som uppstår i livet bättre än en 

individ med låg Kasam (Antonovsky, 2005, 43ff). Kasams alla tre komponenter är viktiga 

men då komponenten meningsfullhet består av en motivationsdel så förefaller den vara den 

viktigaste. Har man inte motivation och meningsfullhet så spelar det ingen roll hur hög 

begriplighet eller hanterbarhet individen har eftersom den då inte blir särskilt långvarig 

(Antonovsky, 2005,50).  

 

Enligt Antonovsky betyder meningsfullhet vikten av att känna sig delaktig och medverkande i 

sitt vardagliga liv men även hur livet kommer att se ut i framtiden (Antonovsky, 2005, 38). I 

vårt resultat under temat medverkan framkommer vikten av meningsfullhet då många av 

respondenterna berättar om hur de upplever sin tillvaro som mer meningsfull genom sin 

medverkan i rehabiliteringsprocessen genom Samanda. 

 

Antonovsky ser motivation som en delkomponent under begreppet meningsfullhet i Kasam. 

De som bedöms ha stark Kasam har ofta områden i sina liv som de är starkt engagerade i och 

som är betydelsefulla för dem, i motsats till dem som bedöms ha låg Kasam som sällan har 

något område i sitt liv som de ser som betydelsefullt (Antonovsky, 2005, 45f). Detta 

överensstämmer med vårt resultat under temat motivation där det framkom att respondenterna 
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hade en stark motivation att delta i rehabiliteringsprocessen. Respondenterna hade en stark 

motivation att ta sig tillbaka till arbetslivet för att kunna förändra sin livssituation mot ett 

bättre liv.  

 

För att fördjupa förståelsen för temat motivation valde vi att ta med respondenternas 

beskrivningar av livsinställning då de flesta respondenterna hade en positiv livsinställning 

som gjorde att de såg möjligheter och inte bara begränsningar i livet. Resultatet i vårt 

undertema livsinställning visade att respondenterna hade en positiv inställning till livet. De 

såg svårigheter som någonting som gick att lösa. Detta kopplar vi till det Antonovsky menar 

med att en person med hög Kasam har lättare att förstå sig själv, sin situation, sina känslor 

samt lättare att finna adekvata lösningar på sina stressituationer eller livskriser, vilket leder till 

att de upplever sitt dagliga liv som meningsfullt trots de svårigheter de kan möta (Pellmer, & 

Wramner, 2007, 23f). 

 

Enligt Antonovsky betyder begriplighet att individen upplever den yttre och inre världen som 

strukturerad, förutsägbar och begriplig. Han menar vidare att en individ med hög känsla av 

begriplighet har en tro på att oförutsedda händelser i livet går att lösa och förklara samt att 

även icke önskvärda händelser kan göras begripliga (Antonovsky, 2005,44ff). I vårt resultat 

under temat framtidstro och mål framkommer vikten av begriplighet då individerna ser flera 

lösningar gällande framtiden. Det visade sig att respondenterna hade en stark framtidstro när 

det gällde deras chanser att komma ut och arbeta, flera av dem siktade på att arbeta heltid 

inom ett anpassat arbete. Andra sade att om nu heltid inte skulle vara möjligt för dem så 

kommer de ändå att arbeta betydligt mer än idag i alla fall. En respondent såg fler lösningar 

till framtida arbetsmöjligheter, antingen anpassar denne sin arbetsinsats efter sin förmåga 

inom ett yrke, eller så vidareutbildar sig respondenten till ett annat yrke. 

 

Enligt Antonovsky handlar hanterbarhet om hur individen upplever sig ha resurser till att 

möta de olika kraven som uppstår i livet. Resurserna kan exempelvis utgöras av familjen, 

nätverk och vänner. En individ med hög känsla av hanterbarhet förstår att livet kan innehålla 

sorger och olyckor, men förmår vid dessa tillfällen att komma tillbaka och inte fastna i sorgen. 

Individer med en hög känsla av hanterbarhet känner inte att livet behandlar dem orättvist och 

ser sig inte som ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 2005,44ff). Enligt Antonovsky 

kan socialt stöd fungera som en generell motståndsresurs (GMR) vilket kan hjälpa individen 

att bekämpa olika stressorer i livet (Antonovsky, 2005, 16f). Antonovskys menar vidare att 
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hanterbarhet handlar om att individen känner att den kan kontrollera sina egna resurser, eller 

att det finns andra i individens närhet som denne kan lita på som kan kontrollera dessa åt 

individen (Antonovsky; 2005, 38f). I vårt resultat under dessa teman socialt stöd och 

kapacitet framkommer vikten av hanterbarhet då respondenterna berättar om hur viktigt det 

sociala stödet var från exempelvis familj, vänner, nätverk och handläggare. Flera av 

respondenterna berättade att de hade ett stort socialt stöd under rehabiliteringsprocessen för 

att lära sig att hantera sin förändrade syn på sin förmåga och sin arbetskapacitet. Vissa hade 

stöttning av den närmsta familjen, andra hade andra hade stöd av vänner eller nätverk. De 

respondenter som saknade stöd från familj och vänner såg handläggarna på Samanda som det 

viktigaste sociala stödet. 

 

Enligt Antonovsky innebär det salutogena synsättet att man ser till vad som skapar hälsa hos 

individen istället för att se till vad som skapar ohälsa. Det salutogena synsättet ser till helheten 

när det gäller hälsa, ohälsa och sjukdom. Där andra synsätt fokuserar på riskfaktorer så ser 

Antonovsky till de faktorer som stimulerar hälsa, han ser till hela människan eller kollektivet 

istället för till bara sjukdomen (Antonovsky, 2005,39). Detta salutogena synsätt 

överensstämmer med Samandas grundsyn som är att ta tillvara på det friska hos människan 

för att rehabilitera tillbaka till arbetsmarknaden. Handläggarna på Samanda ska inte se till 

individen begränsningar utan de ska se till individens egen drivkraft och dennes resurser 

(Försäkringskassan, 2005b). 

Återknytning till tidigare forskning 

Som vi tidigare beskrev under sammanfattningen av tidigare forskning så var den tidigare 

forskningen mer inriktad på att studera upplevelser av avslutad arbetslivsinriktad 

rehabilitering samt mot en viss yrkesgrupp eller en vis del i sjukskrivningsprocessen. Då vi 

saknade tidigare forskning som var processinriktad och som vände sig mot sjukskrivna och 

arbetslösa, så såg vi vår studie som ett bidrag i den riktningen. Nedan utgår vi från de teman 

vi namngett under tidigare forskning såsom upplevelse av rehabilitering och samverkan, 

undanröjande av hinder för rehabilitering, individens egna åtgärder samt påverkan av 

identitet och självförtroende, och i diskussionen jämför vi dessa teman med vad vår 

undersökning visar. 
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Upplevelse av rehabilitering och samverkan 

Artikeln av Ockandera, et al,, (2005) ansåg inte att socialt stöd var en av de viktigaste 

faktorerna när det gäller en lyckad rehabilitering. Detta överensstämmer inte med vår studie 

som istället visar på att socialt stöd var en viktig faktor för respondenterna under 

rehabiliteringsprocessen. Det var inte bara den närmsta familjen som var viktig utan även 

vänner som stöttade dem. En respondent säger exempelvis att det gäller att välja rätt vänner 

redan innan man blir sjuk så att man har de vänner man mår bra av, det är viktigt för alla inte 

bara för den som är sjuk.  

 

Wallenstedt-Paulsson, E et al (2007), menade att en bra relation med handläggaren och de 

andra klienterna var en viktig faktor. Den positiva delen av rehabiliteringen var en känsla av 

att må bättre eller att ha uppnått nya färdigheter. Den negativa sidan av rehabiliteringen var att 

deltagarna inte upplevde att rehabiliteringen hade blivit som de hade förväntat sig. Den största 

slutsatsen av studien är att när man planerar för ett arbetsrehabiliteringsprogram måste man 

lägga ned tid och arbete på att ta reda på klienternas intressen och förmågor, och utveckla en 

dialog mellan handläggare och klienter. Även studien av Söderberg, S et al (2004) tar upp hur 

viktigt det är att få stöd och förståelse under processen. Detta är något som överensstämmer 

med vår studie där det i resultatet framkom att för vissa av respondenterna så fungerade 

handläggaren som det sociala stödet. De respondenter som hade en bra kontakt med 

handläggaren var nöjd med dennes arbetsinsats och såg rehabiliteringen som lyckad. 

Respondenterna insåg att det var andra faktorer såsom exempelvis arbetsplatsens ekonomiska 

förutsättningar som hade medverkat till att de inte fått någon anställning, och upplevde inte att 

det var en misslyckad rehabiliteringsinsats. De respondenter som inte såg de professionella 

som sitt sociala stöd och därmed inte hade tillit till dem upplever istället att rehabiliteringen 

inte varit lyckad.  

Undanröjande av hinder för rehabilitering  

I studien av Magnussen, L et al (2007) skriver de att om FK stöder och motiverar individerna 

så ökas de sjukskrivnas förväntningar på att lyckas i sin rehabilitering.  Detta överensstämmer 

med det vi såg i vår studie som visar på att det var handläggaren på Samanda som i många fall 

hjälpte till med motivationen och som undanröjde de hinder som uppstod i 

rehabiliteringsprocessen.  Genom sitt sociala stöd motiverade de individen att fortsätta sin 
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rehabilitering. Det framkom i vårt resultat att många av individerna upplevde att de kunde 

ringa sin handläggare för att få hjälp med de hinder som uppstått. 

Individens egna åtgärder  

Denna rapport av Maria Eklund och Mattias Ossowicki (2005) tar upp att även de sjukskrivna 

är ansvariga för sin hälsa och att de därmed är viktigt att de också är huvudpersoner i sin 

sjukskrivningssituation med reellt inflytande över sin egen rehabilitering genom hela 

rehabiliteringsprocessen. En av de viktigaste förutsättningarna i denna process för återgång i 

arbete är individens egen motivation. I rapporten tar de även upp att 6 av 10 av de 

långtidssjukskrivna har vidtagit egna åtgärder för att kunna återgå till arbete eller söka 

behandling, till exempel naprapater, psykoterapi, akupunktur men även egna initiativ till 

förändringar när det gäller sina arbetsplatser. Detta överensstämmer med vår studie då våra 

respondenter verkade ha haft en hög motivation och positiv livsinställning när de påbörjade 

rehabiliteringen inom Samanda. Flera respondenter hade vidtagit egna åtgärder för att komma 

tillbaks till arbetslivet, åtgärder de inte ansåg sig ha fått tidigare under 

sjukskrivningsprocessen. Dessa åtgärder kunde exempelvis röra sig om egen samtalskontakt 

med terapeut. Dessa sjukskrivna som själva tar initiativ till egen psykolog/terapeutkontakt 

innan Samanda anser vi visar på stort eget ansvar över sin egen hälsa.  

Påverkan av identitet och självförtroende 

Artikeln av Leino-Loison, K et al (2003) visade på hur frånvaro av arbete kan påverka 

individens identitet och självförtroende och var inriktad på att undersöka hur arbetslösa 

sjuksköterskor upplevde sin arbetslöshet. Författarna skrev att arbetslöshet är nära förknippat 

med ohälsa då det skapar stress som påverkar personens självidentitet och självförtroende då 

de sociala nätverken försvinner. Detta överensstämmer med vår studie där resultatet visar att 

flera av individerna hade varit borta från arbetsmarknaden i flera år på grund av olika 

sjukdomsorsaker och upplevde därigenom att deras självförtroende var väldigt lågt. 

Medverkan i Samanda medförde att de fick ett stärkt självförtroende och att deras självkänsla 

växte. En respondent berättade att denne blev stärkt i sitt självförtroende genom det sociala 

nätverk som Samanda tillhandahåller.  
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Slutsats 
 

Ur vårt resultat kan vi dra slutsatsen att handläggarens professionella roll är viktig för hur 

individen upplever rehabiliteringsprocessen. Dels beror det på om handläggaren har ett 

coachningssätt som uppmuntrar och stödjer individen i rehabiliteringen för att denne ska 

känna processen som meningsfull. Men det är även viktigt att individen upplever att 

handläggaren gör sitt bästa i sin professionella roll. Vi såg även att Antonovskys teori om 

Kasam var viktig under rehabiliteringsprocessen då de tre komponenterna meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet var betydelsefulla för att individen skulle ha en positiv 

upplevelse av rehabiliteringsprocessen. Som vi tidigare nämnt under teoretisk koppling så ser 

Antonovsky meningsfullheten som den viktigaste faktorn. Om individen inte upplever 

rehabiliteringsprocessen som meningsfull så spelar det ingen roll hur hög begriplighet eller 

hanterbarhet individen har eftersom den då inte blir särskilt långvarig. 

 

Vi fann att meningsfullheten var avgörande för hur individen upplevde 

rehabiliteringsprocessen. De individer som hade en lägre känsla av meningsfullhet hade 

svårare att på ett positivt sätt tillgodogöra sig hjälpen från handläggaren på Samanda. I 

resultatet framkom att om individen inte var öppen för att ta emot hjälp av handläggarna, så 

var det svårt för individen att anse deltagandet i Samanda som en lyckad och meningsfull 

rehabilitering. Till skillnad mot de individer som verkade känna en hög känsla av 

meningsfullhet, vilka såg rehabiliteringen som lyckad även om det inte såg ut som att det 

skulle leda till ett arbete efter avslutad arbetsträning.  

 

Vidare såg vi att det var viktigt att individen upplevde att de professionella gjorde sitt bästa i 

rehabiliteringsprocessen så att denne inte tog på sig handläggarens arbetsuppgifter utan fick 

möjlighet att koncentrera sig på sin egen rehabilitering. Även delaktighet och eget ansvar var 

viktigt i rehabiliteringsprocessen för att individerna skulle vara motiverade att komma tillbaka 

till arbetslivet. Men vi fann att delaktigheten och det egna ansvaret kunde bli ett problem för 

vissa individer som medverkade i Samanda. I resultatet framkom det att en av respondenterna 

inte upplevde att respondenterna gjorde sitt bästa vilket resulterade i att denne tog på sig 

handläggarens arbetsuppgifter. 
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Reflektion samt förslag till vidare forskning 
 

Vi ville med vår studie ta reda på hur individerna upplevde rehabiliteringsprocessen i 

Samanda för att se om det fanns några gemensamma beröringspunkter i deltagarnas olika 

berättelser. Vi kunde se att individernas upplevelser av rehabilitering skiljde sig åt beroende 

på vilken hjälp och stöttning individen ansåg sig ha fått av Samandahandläggaren. Vi ansåg 

att vi fann gemensamma faktorer såsom olika hög grad av känsla av sammanhang, vilket 

påverkade individernas uppfattning om rehabiliteringsprocessen. När det gäller vår 

undersökning av deltagarnas upplevelser av rehabiliteringsprocessen så var den enbart 

inriktad på Samanda i Västerås och Arboga. Det skulle vara intressant att i en vidare studie 

utöka denna undersökning till att omfatta andra liknande projekt i andra kommuner för att få 

en fördjupad kunskap om detta fenomen. Det skulle även vara intressant att göra en studie ur 

ett könsperspektiv för att ta reda på om män och kvinnor upplever sin rehabilitering olika. 
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Bilaga 1  Missivbrev             
     Eskilstuna 

15 Mars 2008 
  
                                                            
Hej! 
 
Vi är två studenter från Välfärdsprogrammet med inriktning mot rehabilitering 
på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi skulle gärna vilja göra en intervju med 
dig som har medverkat eller som har en pågående medverkan i Samanda. 
 
Frågorna vi kommer att ta upp handlar om hur du upplever din medverkan i 
Samanda och slutresultaten av vår undersökning kommer att bli en C-uppsats. 
 
Deltagandet i intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 
intervjun om du så tycker. Din medverkan och dina svar är helt anonyma, 
intervjuerna kodas och vi har tystnadsplikt gentemot Försäkringskassan. 
Uttalanden kommer inte att kunna spåras till någon specifik person. Det finns 
inget intresse i vem som sagt vad utan bara vilka synpunkter i stort som kommer 
fram. 
En C-uppsats är en offentlig handling och kommer att finnas på Mälardalens 
Högskola. 
 
Hur går det till då? 
 
Försäkringskassan skickar ut en förfrågan till dig som är aktuell för studien. Vi 
har ingen påverkan i urvalsprocessen av vilka som blir aktuella i intervjuerna 
utan det är Försäkringskassan som gör utskicket. Vi vet ingenting om din 
sjukhistorik och behöver inte veta det utan det är endast dina synpunkter om 
Samanda som är viktiga för oss. 
 
Intervjuerna kommer att ske på Samanda i Västerås, vi kommer överens om tid 
vid första telefonkontakten. 
 
Om du är intresserad att medverka så tag kontakt med Malin och Petra direkt på 
telefon. 
 
Stort TACK  
för Din medverkan! 
 
Petra Lantz               Malin Swahn 
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 Bilaga 2.  Frågor för intervjun 

Medverkan 

Hur upplever du att ditt liv har påverkats av din medverkan i Samanda? 

Den begränsning du har som gör att du medverkar i Samanda, upplever du att du ser 

annorlunda på den nu än innan? I så fall hur då? 

Ser du den som en erfarenhet, tillgång eller bara som en begränsning? Har synen på 

begränsningen förändrats genom din medverkan i Samanda? 

 

Socialt stöd 

Hur ställer sig din omgivning till din begränsning? Har du socialt stöd i din närhet, hur visar 

det sig? Gör du någon aktivitet i din vardag som får dig att må bra för din egen skull? 

 

Meningsfullhet 

Tycker du att tillvaron känns mer meningsfull i och med din medverkan i Samanda?  

Känner du en glädje eller tillfredställelse i att medverka i Samanda? 

 

Hanterbarhet 

Tycker du att tillvaron känns mer hanterbar i och med din medverkan i Samanda? 

När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden i ditt 

liv, ser du dem som någonting du kan övervinna eller ser du det som någonting som ligger 

utanför din kontroll? Vad motiverar dig att gå vidare? 

 

Begriplighet 

Har din medverkan i Samanda medfört att du har fått en större förståelse för vad du har för 

kapacitet och förmåga just nu? 

 

Arbetssituation: 

Har du arbetat tidigare?  

Hur viktigt var arbetet för din identitet? Nu när du är på arbetsplatsen, ser du någon skillnad i 

hur den synen förändrats i och med din medverkan i Samanda? 

Hur känner du inför dina arbetsuppgifter, känner du dig kompetent och har du kontroll? 

En avslutande fråga: Hur känner och tänker du inför framtiden? 
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Bilaga 3. Förändringar från sommaren 2008 och framåt  

2008-05-21 | Publicerad 07:08 i Aftonbladet. 

En trestegsmodell i rehabiliteringskedjan införs:  

•Första tre månaderna: arbetsgivare som har sjukskrivna anställda måste visa att åtgärder 
genomförts så att den som är sjukskriven kan gå tillbaka till sitt ordinarie jobb eller ett annat 
på arbetsplatsen.  
•Tredje – sjätte månaden: sjukskrivna som inte kan gå tillbaka till gamla arbetsplatsen ska 
söka nya jobb.  
•Sjätte – tolfte månaden: personer som kan jobba eller sjukskrivna som inte förväntas 
återkomma till sin ordinarie arbetsplats hänvisas till arbetsförmedlingen. De som inte kan 
arbeta har rätt till sjukpenning i ytterligare maximalt 18 månader, ersättningen är 75 procent 
istället för 80 procent  
Trestegsmodellen införs första juli 2008 och ska tillämpas fullt ut första januari 2009. Beslut 
fattas i riksdagen i början på juni.  
Bortre parentes införs i sjukförsäkringen: Sjukskrivningen kan vara maximalt i 365 dagar, 
därefter möjlighet till förlängd sjukpenning med 18 månader men då blir ersättningen 75 
procent. Långtidssjukskrivna som inte har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning måste när 
perioden är slut antingen arbeta eller börja söka jobb. De som inte får arbete inkluderas i jobb- 
och utvecklingsgarantin.  
De som har en allvarlig sjukdom får dock vanlig sjukpenning på 80 procent under 
obegränsad tid.  
Beslut fattas i riksdagen i början av juni.  
Tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension) upphör: Från och med 
första juli 2008 beviljas inte längre någon tidsbegränsad ersättning. De som har fått 
ersättningar beviljade fasas successivt ut fram till 2012. Antingen går de tillbaka i arbete, 
söker arbete eller får förtidspension. Beslut fattas i riksdagen i början av juni.  
Högre krav ställs för att få förtidspension: Hänsyn ska inte längre tas till bland annat ålder, 
arbetsmarknadssituation och bostadssituation. Beslut fattas i riksdagen i början av juni.  
Förtidspensionärer som inte har tidsbegränsad ersättning får rätt att arbeta: Från 1 
januari 2009 blir det möjligt för alla förtidspensionärer att arbeta utan att bli av med 
pensionen. Alla kan tjäna 41 000 kronor om året utan att ersättningen reduceras. Beslut fattas i 
riksdagen i höst.  
Nyfriskjobb: Har redan införts. Arbetsgivare som anställer någon som varit sjukskriven eller 
förtidspensionär i minst ett år får behålla en summa som motsvarar dubbel arbetsgivaravgift 
(drygt 60 procent av kostnaden för den som anställs).  

tipsae24@e24.se     
http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/familjeekonomi/artikel_476327.e24 
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Bilaga 4. Rehabiliteringskedjan 

 

 

 
 
  


