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Abstract 
 
The purpose of this study was to understand and describe the experiences of the 
participation during the rehabilitation process. The study started out from five 
interviews with persons who have been long term sick and who have taken part in 
different rehabilitation programs. The interviews were worked up by a qualitative 
method, the analysis of the text were made by a hermeneutic theory and method. The 
question of the study was directed towards the clients' experiences of involvement 
during the rehabilitation process. The result showed that the clients have felt an 
involvement in the rehabilitation process, but the concept has different faces. It has 
been established that motivation is close related to the level of commitment of different 
activities of the rehabilitation. The ability to private action and influence in the 
decisions where the clients were involved has also played a part for the participation of 
the individual. Furthermore all clients had a strong sense of belonging.   
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att förstå och beskriva upplevelser av delaktighet under 
rehabiliteringsprocessen. Studien utgick från fem intervjuer som utfördes hos personer 
som har varit långtidssjukskrivna och som har deltagit i olika rehabiliteringsinsatser. 
Intervjuerna bearbetades kvalitativ, textanalysen utfördes utifrån hermeneutisk teori och 
metod. Frågeställningen var inriktad mot klienternas upplevelse av delaktighet under 
rehabiliteringsprocessen. Resultatet visade att delaktighet har förekommit vid 
rehabiliteringen, men begreppet har olika ansikten. Det konstaterades att motivation är 
nära förknippad med graden av engagemang i olika rehabiliteringsaktiviteter. Även 
handlingsutrymme och inflytande i de beslut klienterna har deltagit i har spelat roll för 
individens delaktighet. Vidare alla klienter hade en hög grad av tillhörighet/ 
samhörighet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  

- delaktighet, inflytande, rehabilitering, engagemang, motivation, tillhörighet. 



Förord 
 
Det har varit mycket intressant och givande att författa denna C-uppsats. Jag har fått 
möjligheten att ta del av upplevelser och känslor från fem underbara personer som givit 
mig sitt förtroende. De har öppnat sig och beskrivit på ett mycket detaljerat sätt sina 
upplevelser. Att göra en hermeneutiskt kvalitativ undersökning kräver mer än att bara 
beskriva andras känslor. Det kräver konstnärligt sinne, kreativitet och mod. Vägen har 
inte varit lätt, men när jag har stött på svårigheter har jag haft möjligheten att vända mig 
till min handledare. Ett stort tack för detta, då det har hjälpt mig att hitta den rätta vägen 
till mitt uppdrag.  
 
Sedan vill jag tacka alla som har medverkat och bidragit till att denna uppsats har blivit 
till. Ni har verkligen gett mig ert förtroende, vilket jag uppskattar mycket. 
 
Härnösand, 2006-05-31 
 
Michael Ciocanas 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
 
 
INLEDNING ..........................................................................................................1 
TEORETISK BAKGRUND..................................................................................3 
          Rehabilitering ................................................................................................3 
          Arbetslivsinriktad rehabilitering....................................................................4 
          Rehabiliteringsprocess...................................................................................5 
          Delaktighet i rehabiliteringen........................................................................6 
          Delaktighetsbegreppet ...................................................................................8 
          ICF definition av delaktighet .......................................................................10 
          Relationen mellan miljönivåerna.................................................................13 
PROBLEMFORMULERING ............................................................................14 
SYFTE...................................................................................................................14 
          Avgränsningar..............................................................................................15 
METOD ................................................................................................................15 
          Design ..........................................................................................................15 
          Undersökningsgrupp....................................................................................16 
          Material och litteratursökning.....................................................................16 
          Procedur ......................................................................................................17 
          Databehandling............................................................................................18 
          Etiska övervägande......................................................................................19 
RESULTAT..........................................................................................................19 
          Intervjuresultat med respondenterna...........................................................19 
          Delaktighetens olika ansikten ......................................................................22 
          Upplevelser av motivation ...........................................................................23 
          Upplevelser av deltagande...........................................................................24 
          Upplevelser av interaktion...........................................................................26 
          Upplevelser av inflytande/handlingsutrymme..............................................28 
          Upplevelser av tillhörighet/samhörighet .....................................................29 
DISKUSSION.......................................................................................................31 
          Metoddiskussion...........................................................................................31 
          Validitet och reliabilitet i hermeneutiskforskning........................................34 
          Resultatdiskussion........................................................................................35 
          Upplevelse av motivation.............................................................................35 
          Upplevelse av deltagande ............................................................................37 
          Upplevelse av interaktion ............................................................................38 
          Upplevelse av inflytande/handlingsutrymme ...............................................39 
          Upplevelse av tillhörighet/samhörighet.......................................................39 
          Slutdiskussion...............................................................................................41 
FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING........................................................42 
REFERENSER.....................................................................................................43 
BILAGA 1 – Brev till rehabiliteringssamordnare ............................................49 
BILAGA 2 – Brev till respondenterna...............................................................50 
BILAGA 3 – Frågeguide .....................................................................................51 
 
 
 



”…och hon frågade honom: vad vet du om delaktighet? Och han svarade  

nästan genast, alldeles som han hela sitt liv förberett sig för att kunna  

besvara just denna fråga: I delaktigheten uppstår vår tillvaro.  

Genom att göra oss delaktiga av varandras liv skapar vi  

oss själva. Utan delaktighet finns vi inte till.”  

(Torgny Lindgren, Bat Seba) 

 

 

 

 

 

INLEDNING 
 
Under de senaste tjugofem åren har stigande ohälsotal lett till ett ökat statligt fokus på 

rehabilitering av sjukskrivna (SOU 1988:41). Detta har bland annat medfört att en 

marknad för rehabilitering har vuxit fram. Under tiden har medel avsatts för 

försäkringskassorna och arbetsförmedlingarna för att köpa rehabiliteringstjänster. 

Arbetsgivarna har sedan början på nittiotalet fått ett allt större ansvar för att få 

sjukskrivna personer åter i arbete. I detta avseende har arbetet att minska ohälsan fått 

hög prioritet. Trots den höga prioriteten har antalet sjukskrivningar fortsatt öka. 

Aronsson och Malmquist (2002) undersökningar har visat att arbetsgivarens insatser 

och agerande i rehabiliteringsarbetet kom in för sent och att de flesta inte haft 

kännedom om ansvaret att inleda rehabiliteringsutredning. Ekblad (2002) har 

konstaterat att utbudet av rehabilitering varit otillräckligt och ojämnt fördelat i landet. 

Vidare har upptäckts att individens ställning i rehabiliteringen behövde stärkas och att 

utbildning för rehabiliteringshandläggarna behövde etableras. Det har också upptäckt 

att avslutade rehabiliteringsärenden sällan följdes upp av Försäkringskassan, vilket fått 

konsekvensen att man inte visste vilken typ av rehabilitering som fungerat bra eller 

mindre bra. Även Marklund et al. (1999) har påpekat att kunskapen om rehabilitering 

också borde bli bättre och att den som redan finns inte utnyttjas tillräckligt, samt att 

tidigare erfarenheter inte tas till vara.  
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Under 1990-talet har rehabiliteringsverksamheten i Sverige varit föremål för flera 

utredningar och lagändringar. Regering tillsammans med Statskontoret har inte varit 

nöjda med resultaten av rehabiliteringsreformen som startades 1991/1992 och de 

konstaterade att den inte har nått sitt fulla syfte. I slutbetänkandet av utredningen om 

den arbetslivsinriktade rehabilitering (SOU 2000:78) har bristerna tydligt påpekats i 

rehabiliteringsprocessen och samverkan. Utredningen har funnit att arbetsgivaren fick 

ett stort men tyvärr otydligt ansvar för anställdas rehabilitering. Detta ledde till att 

aktiva rehabiliteringsinsatser för individen kom in allt för sent eller för sällan. Vidare 

konstaterades att dagens samordnade rehabilitering snarare har fokuserat på 

myndigheterna och deras samordning av individens rehabilitering än på själva 

individen. För att individen skall vara i centrum är det viktigt att samhället ställer upp 

med nödvändiga insatser för att så långt som möjligt undvika onödiga sjukskrivnings-

perioder och passiv väntan. Ett individperspektiv bör ställas i relation till utredningens 

kartläggning, som visar att aktiva rehabiliteringsinsatser ger positiva effekter för 

individen i förhållande till passiv sjukskrivning (SOU 2000:78).   

 

Utvecklingen av sjukskrivningstalen i Sverige indikerade i en statistik gjord av 

Riksförsäkringsverket (RFV, 2003:3) för tre år sedan att sjukskrivningarna under senare 

år haft en helt annan karaktär än tidigare. Statistiken visade att allt fler personer blivit 

sjukskrivna och att sjukskrivningarna tenderade att bli längre. Ett konstaterat problem i 

samband med detta har varit att den försenade rehabiliteringen ofta berodde på 

läkarutlåtanden som inte inkom i tid och som dessutom ofta kunde vara bristfälliga och 

oklara. Dåliga kunskaper om effekter av olika rehabiliteringsinsatser ansågs också vara 

ett problem, vilket kunde leda till svårigheter att avgöra om rätt tjänst köptes till rätt 

person. Ett annat konstaterat problem var rättstillämpningen som prioriterades 

annorlunda på olika ställen i landet i samband med rätten till sjukpenning och 

rehabiliteringsinsatser (Landstad et al., 1995). 

 

Med utgångspunkt från slutbetänkandet om den arbetslivsinriktade rehabilitering (SOU 

2000:78) har man i Regeringens proposition (2003/04:69) föreslagit att de allmänna 

försäkringskassorna tillsammans med Riksförsäkringsverket ska avvecklas och att en 

ny sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringens administration ska inrättas. 

Den nya myndigheten som heter endast Försäkringskassan skapades den första januari 

2005.  
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Reformens ambition var att åstadkomma en mer enhetlig rättstillämpning inom 

socialförsäkringsområdet. Den låg också till grund för en del nya förslag angående hur 

administrationen borde förändras för att den ska bli mer effektiv, och för att 

medarbetarna på ett bättre sätt ska kunna arbeta med socialförsäkringsärenden och med 

samordnad rehabilitering. Bland de viktigare förslagen om rehabilitering fanns att den 

nya myndigheten skall delta i organiserad samverkan av större omfattning på lokal och 

regionalnivå. Närhetsperspektivet sågs också viktigt vid samverkan med andra aktörer 

inom rehabiliteringsområdet. Utredningen bedömde att det i samband med 

genomförandet av den nya socialförsäkringsmyndigheten var möjligt att göra 

effektivitetsvinster bl.a. när det gäller att samordna olika administrativa funktioner 

(SOU 2003:106). 

 

En central roll i den nya myndigheten var att identifiera de försäkrade med behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering och att ha samordningsansvaret angående beslut om 

rehabiliteringsersättning. När det gäller just arbetslivsinriktad rehabilitering har redan i 

ett tidigt skede påpekats ett behov av en ny reform. I slutbetänkandet av utredningen 

om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ges individen möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter i rehabiliteringsprocessen. En förutsättning för en lyckad rehabilitering, 

skriver Larsson i slutbetänkandet, är att individens delaktighet, engagemang, inflytande 

och behov lyfts fram. Det är en rättighet i rehabiliteringen att individen känner sig i 

centrum. Vidare menar han att samhället bör ställa upp med nödvändiga insatser för 

individen för att så långt som möjligt undvika passiv väntan på rehabilitering. Detta 

skall bidra till att stärka individens ställning i rehabiliteringen (SOU 2000:78). 

 

TEORETISK BAKGRUND 
 
Rehabilitering 
 
Rehabilitering är ett mångsidigt begrepp där själva ordet ursprungligen kommer av de 

latinska termerna ”re – åter”, och ”habilis – duglig”. Enligt Svenska Akademins ordlista 

(2000) innebär rehabilitering att ge någon upprättelse, (åter)upprätta; (åter)anpassa till 

arbetslivet (efter)sjukdom eller skada. I Förenta Nationernas (FN):s världsaktions-

program för personer med funktionsnedsättning definieras rehabilitering som:  
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En målinriktad och tidsbestämd process som syftar till att sätta en av 
skada eller sjukdom drabbad människa i stånd att nå bästa möjliga 
psykiska, fysiska och/eller sociala funktionsnivå och därigenom ger 
honom möjligheterna att förändra sitt eget liv. Processen kan 
innefatta åtgärder för att kompensera för en förlust eller en 
inskränkning av funktionsförmågan (t.ex. med tekniska hjälpmedel) 
och andra åtgärder som är ägnade att underlätta social anpassning 
eller återanpassning.  (SOU 1988:41:161, s. 54) 

 

Personer som drabbas av sjukdom eller skada som resulterar i kvarstående 

funktionshinder får ofta aktivitetsbegränsningar och inskränkningar av sin delaktighet i 

olika livssituationer, vilket kommer att påverka deras livskvalitet. Rehabilitering har 

som uppgift att hjälpa personer med sjukdom eller skada att uppnå bästa möjliga 

funktion och förmåga samt att förbättra så att full delaktighet i samhällslivet uppnås. 

Rehabilitering är en integrerad del av all hälso- och sjukvård och innefattar tidiga, 

samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter (SoS 

rapport, 1993:10). 

 

Det handlar alltså mycket om att återupprätta människors värdighet, främst för sig själv, 

men också i det sociala sammanhanget. Rehabilitering kan innefatta åtgärder av olika 

slag men syftet är i första hand kopplat till att återställa en individs arbetsförmåga. 

Detta bygger i sin tur på föreställningen att individens livssituation och värdighet starkt 

påverkas av möjligheterna att försörja sig genom arbete, som Giddens (1998) beskrev. 

Ekberg (SOU 2000:78) beskriver rehabilitering som en förändringsprocess som 

utmärks av diskussion, delaktighet, reflektion och planering av resurser. Selander et al. 

(2001) påpekar att de framgångsfaktorer som ofta leder till återgång i arbete är 

individens inflytande och påverkan av sin rehabiliteringsprocess. I praktiken skiljer 

man idag mellan olika former av rehabilitering: medicinsk-, psykologisk-, social- och 

arbetslivsinriktad rehabilitering.  I denna studie riktas fokus på den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. 

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering  
 
Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett relativt nytt begrepp som har införts i 

socialförsäkringen i samband med rehabiliteringsreformen 1991/92. Begreppet 

betecknar åtgärder som är av betydelse för att minska sjukfrånvaron och underlätta för 
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långvarigt sjukskrivna personer att återgå till arbetslivet. Försäkringskassan ansvarar 

tillsammans med arbetsförmedlingen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Individen betraktas rehabiliterad när han eller hon kan återgå i arbete och ”förvärva 

minst hälften av den arbetsinkomst han hade kunnat påräkna i sin tidigare 

sysselsättning om han var frisk” (Lagen om Allmän Försäkring, (LAF) 3 kap, 8 §).  

 

Skyldigheten att rehabilitera människor ute i arbetslivet faller i första hand på 

arbetsgivaren medan Försäkringskassan har en samordnande roll. Aktörerna har inte 

samma ambitionsgrad eller mål med rehabiliteringen som de hade tidigare, utan istället 

förväntas de att kunna samarbeta för att få tillbaka individen i förvärvsarbete. 

Rehabiliteringsinsatser består vanligtvis av olika sorters psykologiskt eller socialt stöd, 

organisatorisk eller ergonomisk anpassning av arbetsplatsen, arbetsprövning eller 

arbetsträning (SOU 1988:41:163).  

 

Rehabiliteringsprocessen 
 
Under arbetslivsinriktad rehabilitering befinner sig individen under en lång- eller 

kortvarig process i en helt ny livssituation. Denna rehabiliteringsprocess fokuserar i 

första hand på individen medan rehabiliteringsframgångarna bestäms av individuella-, 

arbetsmässiga-, och åtgärdsfaktorer. Den innefattar inte bara primär hälso- och 

sjukvård, utan även ett stort antal andra åtgärder och aktiviteter, från en mer 

grundläggande och allmän rehabilitering till mera målorienterade aktiviteter, som t.ex. 

yrkesrehabilitering eller arbetsträning (Socialstyrelsen, 2000:04). Det arbetssätt som 

förordas i processen utgår från den enskilde personens behov och förutsättningar, d.v.s. 

att personen själv aktivt deltar i processen samt att hans eller hennes rätt till inflytande 

tillgodoses.. I rehabiliteringsprocessen står alltid personens egna mål, värderingar, 

erfarenheter och behov i fokus, där processen planeras alltid i samråd med den 

försäkrade. Därigenom skapas ett klimat som befrämjar framtidstro vilket är en viktig 

grund och förutsättning för den delaktighet och aktivitet som är nödvändig i den egna 

rehabiliteringsprocessen. Larsson tycks ha en annan definition på rehabiliterings-

processen. Han vill att det nya begreppet istället ska ses som ett ”paraplybegrepp” som 

visar att flera olika insatser kan vara aktuella för att individen skall komma åter i arbetet 

efter en sjukskrivning. Han kallar det nya begreppet ”rehabilitering till arbete” och 

beskriver det som: 
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En sammanhållen individuellt strukturerad process där individen 
aktivt deltar i olika koordinerade insatser, ofta parallellt. 
Processen styrs utifrån rehabiliteringsmål satta av individen och 
försäkringsgivaren i samverkan och enligt arbetslinjens princip om 
att primärt komma i arbete. (SOU 2000:78, s. 233) 

 

Genom gemensam planering och utförande av olika insatser i rehabiliteringsprocessen 

sker en interaktion. Som ett resultat i denna process blir båda parterna, myndighet och 

klient, delaktiga i en gemensam förståelse. Denna gemensamma förståelse kan 

diskutera, fokusera på nya delmål samt resultera i fortsatt, gemensam problemlösning. 

Samarbetsprocessen förutsätter klientens fulla ansvarstagande och delaktighet och 

därmed en symmetrisk relation mellan parterna. Att involvera klienten i olika 

problemlösningar och beslut är centralt om klienten skall känna sig delaktig i sin 

livssituation, vilket ledde till att denne fick ökad känsla av kompetens och autonomi 

(Socialstyrelsen, 2000:04).  

 

Delaktighet i rehabiliteringen 
 

Inom rehabiliteringen har delaktighet allt oftare förts fram som ett bärande ideologiskt 

begrepp. Tillsammans med ord som engagemang, inflytande och tillhörighet har 

betydelsen av delaktighet varit central för en bra rehabilitering. Att se rehabiliterings-

processen som en förändringsprocess ger rehabiliteringsaktörerna en utmaning i att 

skapa stabilitet för de berörda individerna under förändringsprocessen. En 

förändringsprocess där andra personer är berörda ställer också krav på att dessa 

personer är aktivt involverade och samtidigt delaktiga i ordets djupaste betydelse 

skriver Ekberg (2000). 

 

Att sträva efter delaktighet i rehabilitering är en viktig faktor för individen. Det kan 

innebära en stark vilja av att kunna delta i något. Att vara med och formulera samt 

påverka de beslut som fattas. Det naturliga är att individen bör vara delaktig i hela 

rehabiliteringskedjan (Almqvist 1991; Ekberg 2000). Tyvärr har den tidigare 

forskningen på delaktighetsbegreppet visat att individen inte alltid är delaktig 

(Jakobsson & Olsson, 1999). Samtidigt har flera kritiserat forskningen beträffande de 

outvecklade och dåligt preciserade definitionerna på delaktighetsbegreppet (Chaib, 

1989; Orving et al., 1995). Den internationella klassifikation av funktionstillstånd, 
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funktionshinder och hälsa (ICF, 2001) vars nya definition av delaktighet har kritiserats 

av Björck-Åkesson och Granlund i Gustavsson (2004), där författarna påpekat särskilt 

att delaktighet uppstår alltid i skärningspunkten mellan en persons aktivitet och miljön. 

Detta omfattar att vara autonom och bestämma över sitt liv, även om man inte kan 

utföra aktiviteter på egen hand. Den egna viljan och motivationen, personliga mål och 

roller är betydelsefulla för upplevelser av delaktighet. Därför kan delaktighet inte 

”mätas” genom att isolerat kartlägga individens kapacitet och omgivningens tillfällen 

(Gustavsson, 2004). Deras kritik kopplas vidare till Bronfenbrenner (1999) samt även 

Super och Harkness (1999) som förtydligar skärningspunkten som ligger mellan 

individen och dennes omgivning. Med andra ord menar författarna att man först måste 

klargöra sitt syfte med att kartlägga individens livssituation innan en bedömning görs, 

eftersom delaktigheten i en livssituation uppnås med hjälp av en mängd kombinationer 

av agerande, tillfällen och motivation. 

 

I en doktorsavhandling av Wressle, (2002) pekas tydligt på att aktiva sammansatta 

insatser, där man i tillräcklig grad beaktar individens hela situation, dennes delaktighet 

och inflytande, har positiva effekter på sjukskrivningstider. När klienten själv får 

identifiera och prioritera de problem som är till mest besvär, ökar dennes engagemang 

samt självkänsla i rehabiliteringen och resultatet blir bättre. Arbetssättet bygger på 

samverkan mellan klienten och arbetsterapeuten och medför ett ökat ansvar för 

klienten. I avhandlingen förtydligas att klientens delaktighet i alla beslut bör beaktas 

och en god kommunikation mellan terapeut och klient är nödvändig för att bygga upp 

ett förtroende och en trygghet. Vidare menar hon att samspelet mellan individen, 

hennes miljö och arbetsmiljö är viktiga i rehabiliteringen. Detta samspel kopplat till 

klientens delaktighet i utförda aktiviteter hade en positiv inverkan på dennes 

livstillfredställelse (Wressle, 2002). 

 

Enligt Bäckström (1997) är det en förutsättning i rehabiliteringen att klienten är 

engagerad. Engagemang kräver motivation som är en process som sätter igång ett 

beteende. Hon skriver bl.a. att om det finns motivation hos individen så är de andra 

faktorerna som ålder och liknande av marginell betydelse för en återgång i arbetslivet. I 

enlighet med Granbom (1998) tycker jag också att motivationen är en av de viktigaste 

faktorerna för en lyckad rehabilitering. Studier inriktade på begreppet pekar just på den 

inre motivation som finns hos individen. Andra definierar motivationen som en strävan 
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hos människan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan är en av 

människans innersta natur d.v.s. att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv 

(Revstedt, 1989). Bristande motivation hos individen kan ha många orsaker. Förutom 

kognitiva och emotionella brister kan institutionalisering, krisreaktion, många 

misslyckanden, fördomar i samhället samt dåligt självförtroende påverka 

funktionsförmågan och bidra till minskad motivation. Enligt Balkenius (1993) tycks 

motivation, kognition och emotion inte vara åtskilda i individens dagliga aktiviteter. 

Författaren beskriver att motivationssystemet har en dynamisk och central roll för 

individen. Med centralt menas att det alltid är aktiverat och vid alla tidpunkter påverkar 

valet av handlingar. Att motivationssystemet är dynamiskt betyder att det föreligger en 

förändring, d. v. s. det ändras allteftersom de yttre förutsättningarna och de inre 

behoven förändras. Med andra ord kan sägas att delaktighetens betydelse i 

rehabiliteringen beror mycket på vilken grad av motivation/engagemang individen har. 

I de fall där individen har en låg grad av motivation, är ett behov av yttre stimuli 

nödvändigt för att denne skall bli motiverad. I denna studie definieras motivationen 

som "ett tillfredsställt eller otillfredsställt tillstånd, där interna och externa drivkrafter 

påverkar individens val och handlingar" (Revstedt, 1989, s. 64). 

 

Som en förutsättning för en lyckad rehabilitering tycks många studier peka på några 

viktiga nyckelord. Dessa är individens delaktighet i processen, motivation/engagemang, 

deltagande, tillhörigheten, fungerande samverkan mellan aktörerna i samhället och bra 

kompetens hos rehabiliteringshandläggare (Jakobsson & Olsson 1999; Samverkan inom 

rehabiliteringsområdet 2000:2). Av ovanstående källor framgår tydligt att behovet av 

studier med syfte att nå kunskap om förutsättningar för klientens delaktighet i sin 

rehabilitering är stort. 

 

Delaktighetsbegreppet 
 
Detta kapitel kommer att ha en begreppsutvecklande och explorativ ambition, d.v.s. att 

karakterisera delaktighetens olika framträdelseformer i syfte att förstå begreppets olika 

innebörd. Begreppet delaktighet ses idag som ett honnörsord i den nya 

rehabiliteringsreformen. Under senaste tiden har begreppet fått många olika men 

besläktade betydelser. Eftersom begreppet är så mångtydigt, skriver Gustavsson (2005), 

används i forskningen begreppet med viss försiktighet och inte alltid explicit. I viss 
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litteratur beskrivs begreppet mest på samhällsideologisk nivå (Paldanius, 1999), medan 

(Chaib, 1989) inriktar sig enbart på handikappade i samhället. Andra (Carlsson et al., 

2000) har helt och hållet undvikit att beskriva vad delaktighet betyder. För att få en 

inblick i vad delaktighet är, presenteras i denna studie delar av en mer fördjupad analys 

inspirerad av Molins kapitel om delaktighetsbegreppet (Gustavsson, 2004).   

 

I litteraturen finns olika sätt att närma sig delaktighetsbegreppet. Här används i stora 

drag begreppet delaktighet för att beskriva en egenskap hos individen eller som resultat 

av en samspelsprocess. Eriksson och Granlund (2001) beskriver att delaktighet rör två 

olika dimensioner i vilket begreppen intrapersonellt och interpersonellt utgör 

ytterligheterna. Med intrapersonellt perspektiv avses att delaktigheten finns hos 

individen och bestäms på grundval av dennes deltagande i aktiviteter, engagemang, 

självbestämmande etc. Med interpersonellt perspektiv menas samspelet mellan 

individen och dennes fysiska och sociala omgivning.  

 

Enligt Nationalencyklopedin (2006) är delaktighet en aktiv medverkan och medansvar, 

ofta med tonvikt på känslan av att vara till nytta och ha inflytande. I Svenska 

Akademins ordlista (2000) anges att delaktighet betyder att ta del i något, som kan vara 

en social gemenskap, en aktivitet eller en uppgift. Den som tar del i lösandet av en 

uppgift får ofta en känsla av tillhörighet vilket medför en viktig aspekt av 

delaktigheten. Vidare i en annan ordbok (Norstedts stora svenska ordbok, 1995) finner 

man en liknande betydelse som Nationalencyklopedin. Här står begreppet för aktiv 

medverkan, medansvar, att någon medverkar i något eller har vetskap om något. Här 

betonas medverkan, vilken kan tolkas som att delaktigheten förutsätter en interaktion 

mellan minst två individer eller företeelser. Enligt dessa källor tycks det som att 

begreppet delaktighet har mångfacetterade dimensioner och kan tolkas på olika sätt.  

 

International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) definition av delaktighet 
 
Som ett första steg på begreppets innebörd kan man titta närmare på definitionen av 

Världshälsoorganisationens (World Health Organisation, WHO) nya klassifikations-

system, som går under beteckningen ICF. Enligt denna klassifikation definieras 

delaktigheten som ”En individs engagemang i livssituationer i förhållande till 
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hälsoförhållanden, kroppsfunktioner och kroppens struktur, aktiviteter och faktorer i 

omgivningen (miljön).” Men ICF understryker miljön som en viktig faktor som 

påverkar såväl kropp som aktivitet och engagemang. Miljön finns därför med som en 

egen dimension i vilken hinder och underlättande faktorer kan beskrivas i relation till 

kroppens funktion, aktiviteters utförande eller delaktighet i livssituationer. Med andra 

ord innebär delaktigheten att man har inflytande över när, hur och var aktiviteter 

genomförs i ett preciserat sammanhang. Delaktighetsinskränkningar är alltid relativa, 

beroende på individens förutsättningar, hinder samt underlättande faktorer i miljön. De 

påverkas alltså av de förväntningar personen själv och andra personer i omvärlden har 

på en viss situation. Graden av inskränkningar i delaktighet kommer att variera mellan 

miljöer beroende på vad personen förväntar sig att uppleva eller uppnå i dem 

(Gustavsson, 2004). 

 

Vid en närmare analys av denna definition upptäcks snart att begreppet innehåller 

individens engagemang i livssituationer (”involvment”). Begreppet innefattar här; delta 

eller ta del av (”taking part of”), vara inkluderad (”being included”) eller upptagen 

inom ett livsområde (”engaged in an area of life”), vara accepterad (”being accepted”) 

eller ha tillgång till behövda resurser (”having access to needed resources”). Detta 

resulterar i att ICF betonar delaktighet i avseenden som rör en individs engagemang och 

aktivitet i förhållande till kroppsliga funktioner samt omgivningsfaktorer. 

 

 
 

Fig. 1  Delaktighetsbegreppets komponenter enligt ICF (Gustavsson, 2004, s. 66). 
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Engagemang och aktivitet är två begrepp som är nära besläktade till varandra. Som en 

utgångspunkt verkar det som att engagemang är en ytterst central aspekt av 

delaktigheten följd av aktivitet som en kompletterande del av begreppet. Aktivitet avser 

här en persons genomförande av en uppgift eller handling. I båda fallen handlar det om 

att människan ska engagera sig i något, alltifrån att t.ex. läsa en bok till att delta i olika 

samhälleliga sammankomster (Gustavsson, 2004). Aktivitet och engagemang är två 

nödvändiga faktorer för att kunna utveckla och behålla individens hälsa, både fysiskt 

och mentalt. Hall (1990) lägger till inflytande som en nödvändighet för att engagemang 

skall existera. Författaren menar att inflytande ligger i grund och botten som en garanti 

och är en avgörande förutsättning för individens engagemang. Även Borgbrant 

(Söderström, 1983) ser en uppdelning mellan begreppet delaktighet (eng. participation) 

och medbestämmande. När det gäller medbestämmande, säger författaren, innebär det 

att man har inflytande i sin egenskap av delaktighet, att man är med och tillhör något 

och att delaktighet uppstår när man deltar i något. 

 

Utifrån dessa två viktiga aspekter d.v.s. aktivitet och engagemang har Molin 

(Gustavsson, 2004) försökt bygga upp delaktighetsbegreppets olika komponenter på ett 

mera koncist sätt. Författaren gick vidare i sin analys genom att ifrågasätta om all 

delaktighet verkligen innefattar en handlingsaspekt, vilket visar sig att det inte alltid 

gör. På grund av begreppets komplexitet kan den enskilde rimligtvis uppleva sig 

delaktig i ett sammanhang utan att i egentlig mening vara engagerad och aktiv. Till 

detta kommer att man inom handlingsteorin även ser tänkandet som en handling. Det 

tycks därför vara på det viset att så länge det finns en subjektiv upplevelse av handling 

– i bemärkelsen tillhörighet (alt. tankemässig handling) så kan det i viss mån betraktas 

som att delaktighet föreligger, vilket gör att tillhörighet är begreppets tredje komponent. 

 

Paldanius (1999) beskriver denna som en formell tillhörighet eller s.k. vertikal 

delaktighet eftersom delaktigheten sanktioneras genom uppifrån kommande beslut. 

Som exempel på detta relateras till en skolmiljö där begreppet avser att ha ett formellt 

tillträde till en klass i juridisk bemärkelse, d.v.s. att vara antagen till/inskriven och att 

delta i undervisningen. Här inrymmer den formella tillhörigheten således ett deltagande 

och förklarat i några ord kan man säga att den formella tillhörigheten legitimerar 

deltagande. Vidare förklaras att den formella tillhörigheten inte säger huruvida 

individen är accepterad i ett givet sammanhang. ICF beskriver också en subjektiv 
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dimension av begreppet d.v.s. den informella tillhörigheten. Paldanius kallar denna 

form som horisontell delaktighet eftersom här fokuseras på relationer som omfattar 

delaktighet mellan individer på samma nivå. Här handlar det om en subjektiv 

upplevelse av att tillhöra något, en känsla av att vara accepterad i ett socialt 

sammanhang. Denna upplevelse av att vara accepterad, vilken kan infinna sig hos 

individen och/eller hos omgivningen handlar om att tillhöra något i praktiken. 

Skillnaden mellan dessa två former av tillhörighet, skriver författaren, ligger i att den 

formella formen sanktioneras av en högre auktoritet (ex. en myndighets godkännande) 

medan den informella tillskrivs det vardagliga samspelet mellan individer ex. mellan 

individer av samma status (Paldanius, 1999). 

 

Så långt man kan se inrymmer delaktigheten såväl aktiva som passiva dimensioner. 

Med andra ord kan delaktighet vara ett aktivt medagerande i något, men också ett 

passivt besittande av något (ex. kunskap) eller att få ta del av något (ex. information). 

Som en annan aspekt i delaktigheten beskriver Molin (Gustavsson, 2004) interaktion 

som en fjärde komponent av begreppet. Med interaktionen menar han ett samspel av ett 

givande och tagande som förutsätter handlingar från individen själv och från dennes 

sociala omgivning. Vidare i sin analys ifrågasätter Molin huruvida tillgängligheten kan 

vara en förutsättning för delaktighet. Vad krävs egentligen för att tillgängligheten skall 

leda till delaktighet? För att tillgängligheten ska utnyttjas, skriver författaren, krävs 

initiativtagande och engagemang från individens sida. Detta resulterar ytterligare till en 

annan del kopplad till delaktigheten d.v.s. individens autonomi. Med autonomi avses 

här individens möjligheter att träffa självständiga val och själv bestämma över sin 

situation. Förutom denna komponent nämner Sköld (1997) makt som en sista del av 

begreppet som kan ha betydelse i sammanhanget. Han hävdar att maktförhållanden är 

avgörande om vi vill analysera betydelsen av delaktighet i praktiken. Paldanius (1999) 

påtalar i weberiansk mening att: 
 
Makt kan ses som en förutsättning, ett innehåll och en konsekvens av 
delaktighet. Diskuteras delaktighet så finns det alltid någon form av 
beslutsmakt närvarande som en förutsättning. Delaktighetens 
innehåll är därför en fråga om maktfördelning och införande av 
delaktighet handlar alltid om fördelad makt. (Paldanius, 1999, s.26) 

 

Från Molins analys ser man nedan hur delaktighetsbegreppet har skapats med olika 

komponenter utifrån individens livssituation. 
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Fig. 2  Begreppsfigur över olika former av delaktighet (Gustavsson, 2004, s. 74). 

 

Som man ser utifrån ovanstående figur finns det olika former av delaktighet. 

Deltagandet i delaktighetsprocessen blir på flera sätt nödvändigt oavsett om det handlar 

om intrapersonell- eller interpersonell delaktighet. Att vara maximalt delaktig torde 

därför vara som att en person är i samspel med sin omgivning. Detta är enligt Molins 

mening, inte tillräckligt eftersom ytterligare en viktig aspekt måste tillföras 

resonemanget, nämligen den subjektiva dimensionen om att känna tillhörighet. Det 

torde vara svårt att tala om att delaktighet råder om inte denna tillhörlighetskänsla 

infinner sig. Å andra sidan kan inte endast känslan av tillhörlighet vara ett kriterium på 

delaktighet. Med andra ord omfattar delaktighet både objektiva och subjektiva 

dimensioner - inte minst om man skall tala om full delaktighet. 

 

Relationen mellan miljönivåerna 
 
Av den ovanstående genomgången av delaktighetsanalysen framgår att delaktighet är 

nära förknippat med engagemang och aktivitet som två viktiga komponenter med en 

gemensam nämnare på samtliga miljönivåer. Delaktighet är alltså något som upplevs 

och ”ageras” i kontaktytan mellan individen och närmiljön samt i kontaktytan mellan 

närmiljöer. En definition av delaktighet borde därför inte endast ta sin utgångspunkt i 

egenskaper hos individen, d.v.s. huruvida denna/denne är aktiv och engagerad 

(intrapersonell delaktighet), utan den bör också handla om vad som sker mellan 

individen och omgivningen (miljön). Med omgivningen avses främst de sociala aktörer 

som individen möter i olika sammanhang, men i viss mån även den fysiska miljö i 

vilken samspel förväntas uppstå (interpersonell delaktighet).  
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Faktorer som påverkar samspelet mellan individen och miljön eller samspelet mellan 

individer i olika närmiljöer kommer i hög grad att påverka delaktigheten. Sådana 

faktorer är information, kunskap, lagar och rekommendationer. Information är en 

nödvändig förutsättning för delaktighet. Att vara väl informerad är en förutsättning för 

att kunna delta målinriktat i en process såväl på individnivå som i relationen mellan 

närmiljöer. Information är grundstenen i lärandet som i sin tur leder vidare till kunskap. 

Kunskap om den egna personen och omvärlden integreras med känslor och attityder, 

vilka är relaterade till autonomi samt till åsikter om vad man vill ha inflytande över i 

sin livsvärld. Individen är alltså aktivt delaktig i de delar av miljön som knyter an till 

nuvarande och tidigare upplevelser men informationen är alltid en subjektiv upplevelse.  

 

Slutligen bör en generell definition av delaktighet omfatta både objektiva och 

subjektiva dimensioner av begreppet. Med andra ord delaktigheten innehåller 

komponenterna upplevelsen av motivation/engagemang, deltagande/agerande och 

information samt de s.k. nischer d.v.s. rätt förutsättningar i individens personliga 

omgivning (Bronfenbrenner, 1999). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Rehabiliteringsreformen har förespråkat fina och betydelsefulla ord som delaktighet, 

engagemang, inflytande och tillhörighet.  Denna grundtanke blev en central aspekt i 

utvecklingen av en ny ideologi inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen med 

individen i centrum. På grund av det har min nyfikenhet gett mig anledning att titta 

närmare på begreppet delaktighet inom rehabiliteringsprocessen, sett utifrån individens 

perspektiv och för att undersöka om reformens intentioner slagit igenom på lokal nivå. 

Huvudfokus har legat på frågan: ”Hur upplever klienten begreppen delaktighet under 

sin rehabiliteringsprocess.” 

 

SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att förstå och beskriva upplevelser av delaktighet under 

rehabiliteringsprocessen.  
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Avgränsningar 
 
Delaktigheten som begrepp är brett och används i många olika sammanhang. Som en 

konsekvens av delaktighetens mångtydighet använder litteraturen varierande 

definitioner. Definitionerna representerar i studier olika områden eller s.k. domäner. 

Paldanius (1999) beskriver tre grundläggande kategorier av människors uppfattningar 

av delaktighet: ideologisk (makt, jämlikhet och rättighet), pragmatisk (bättre 

beslutsfattande och effektivitet) och humanistisk (individens lärande, utveckling och 

självförverkligande). Därefter kan betydelsen i delaktighetsbegreppet också belysas på 

tre analytiska nivåer d.v.s individ-, organisations-, och samhällsnivå (micro, meso och 

macro). I denna studie fokuseras endast på humanistisk delaktighet och begreppet 

kommer att belysas med betoning på individnivå.  

 

METOD 
 
Design 
 
Studien har en kvalitativ ansats. Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man 

försöker nå en förståelse för livsvärden hos en individ eller en grupp individer 

(Hartman, 1998). Utgångspunkten för forskare i kvalitativa undersökningar är att de i 

sitt induktiva tänkande utgår från en kvalitativ referensram. Generellt kan sägas att det 

är genom respondenternas språk som intervjuaren kan få en inblick i respondenternas 

inre värld. Genom tolkning av människors uttalanden om sig själva och sina göromål 

erhålls inblick i och förståelse för olika livsförhållanden och mänskliga upplevelser 

(Patel & Tebelius, 1987). Andra påpekar att den kvalitativa metoden närmar sig ett 

problem från ett inifrånperspektiv, där man använder systematiserad kunskap för att 

beskriva beskaffenheten eller egenskapen hos något (Olsson & Sörensen, 2001).  

 

Den kvalitativa ansatsen var lämplig för denna studie, eftersom intentionen var att 

fånga klienternas upplevelser och få en djupare kunskap och förståelse för 

undersökningsområdet. De öppna halvstrukturerade frågorna som använts i studien är 

kopplade till dess syfte och de möjliggjorde för respondenterna att själva beskriva sina 

upplevelser med egna ord i likhet med vad Kvale (1997) beskriver. Eftersom studien 

 15



undersökte förståelsen för respondenterna, passade hermeneutiken bra in i ämnet. 

Huvudfokus har legat på begreppen delaktighet i rehabiliteringsprocessen. 

 

I resultatavsnittet tar studien också upp original-textdelar från intervjun. De bär ett 

budskap som är viktig för läsaren. Sett utifrån det metodologiska perspektivet gör de 

anspråk på uppmärksamhet. Syftet med detta är att försöka förstå kontexten i 

sammanhanget. Eftersom analysen baseras på en viktig komponent, i det här fallet 

texten, tar analysen utgångspunkt i textens tolkningspotential (Kvale, 1997). 

 

Undersökningsgrupp 
 
Urvalskriterierna för studien har varit personer, både manliga och kvinnliga, i olika 

åldrar, som har varit sjukskrivna minst två år eller längre. De skulle också ha haft 

upprepad kontakt med Försäkringskassa och deltagit i olika former av rehabiliterings-

insatser. Deras rehabilitering skulle vara pågående eller avslutad. Tanken var att göra 

ett slumpmässigt urval genom att låta rehabiliteringssamordnaren på Försäkringskassan 

via ett dataprogram välja ett antal försäkrade utifrån ovanstående kriterier. Sedan skulle 

fem stycken klienter väljas helt slumpmässigt. Tyvärr visade sig urvalsmetoden inte 

vara så lämplig p.g.a. att individer är olika till sin karaktär. Förmodligen skulle 

författaren inte få ut så mycket information av de utvalda klienterna om dessa inte var 

tillräckligt engagerade i intervjuerna.  

 

Till intervjuerna valdes istället personer efter hur mycket de antogs kunna bidra med till 

forskarens förståelse om företeelserna i fokus. Ett vanligt sätt att få kontakt med 

personer som kan ge god information är att fråga nyckelpersoner, om vem som kan 

tänkas känna till mer om en viss fråga och ge exempel på vilka som kan tänkas vara 

lämpliga att intervjua (Merriam, 1988/1994). I studien har rehabiliteringssamordnaren 

betraktats som nyckelperson och därför fått ge förslag på intervjupersoner, som dels 

kan ha kunskap och dels var intresserade av ämnet.  

 

Material och litteratursökning 
 
Inför de olika intervjuerna skapades en frågeguide (Bilaga 3). Denna frågeguide 

innehöll öppna halvstrukturerade frågor, detta för att få respondenterna att berätta öppet 
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om sina upplevelser i samband med rehabiliteringsprocessen. Frågorna utformades för 

att få en helhetsbild av situationen men samtidigt också få fram studiens syfte. Vid 

inspelningen har en mp3 spelare använts.  

 

Datainsamlingen gällande begreppet delaktighet och beskrivning av metod utfördes 

genom litteratursökning via Sambiblioteket i Härnösand, Mittuniversitets bibliotek i 

Sundsvall samt via Internet sökmotorerna Yahoo och Google. Även referens-databaser 

som Libris, PubMed samt Riksdagen Dokument har varit till stor hjälp i sökandet efter 

material. Sökord som använts i studiens syfte har varit delaktighet, engagemang, 

inflytande, motivation, rehabilitering, ”participation”, ”vocational rehabilitation”. 

 

Procedur 
 
Författaren tog kontakt med Försäkringskassans rehabiliteringssamordnare via ett brev 

(Bilaga 1). I brevet förklarades studiens syfte och hjälp efterfrågades med att få kontakt 

med ett antal försäkrade som har varit sjukskrivna mer än två år och som deltagit i olika 

rehabiliteringsinsatser. På grund av den arbetsbelastning som just då rådde på 

Försäkringskassan insågs redan från starten svårigheterna att etablera en bra kontakt 

med någon som skulle hjälpa till. Detta innebar att handläggarnas chef blev kontaktad, 

vilken visade sig villig att hjälpa till. Efter diskussion med honom och efter de 

detaljerade villkoren som avsåg undersökningsgruppen dröjde ytterligare en vecka. 

Under tiden blev de försäkrade kontaktade av samordnaren, där de lämnade samtycke 

till att ställa upp för en intervju. Efter ett par dagar lämnade en handläggare en lista med 

namn och telefonnummer. På listan fanns fem personer i olika åldrar samt två stycken 

reserver. 

 

Nästa steg var att etablera telefonkontakt med respondenterna. Vid kontakten 

förklarades anpassningsbarheten och att de själva fick välja tid och plats för en intervju. 

Förhoppningen var att de skulle känna sig trygga eftersom det är en förutsättning för 

det goda samtalet (Repstad, 1999). Intervjuerna utfördes i olika miljöer exempelvis 

hemma, på biblioteket, på sjukhuskafeteria. En intervju utfördes dock via telefon. Detta 

p.g.a. avstånd och att kontakt med respondenten var svår att etablera. Under samtliga 

intervjuer användes som hjälp en intervjuguide (Bilaga 3) som bestod av 

halvstrukturerade öppna frågor.  
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Även ett personligt brev med studiens syfte lämnades inför mötet med respondenterna. 

Efter att de läst brevet informerades de om intervjuarens önskan att spela in 

intervjuerna. För dem som inte ville bli inspelade genomfördes detaljerade 

anteckningar. Intervjutiden varierade mellan 40 till 50 minuter beroende på 

omständigheterna. Under intervjuerna kunde koncentration läggas på vad respondenten 

sa, och ögonkontakt etablerades med dem, utom vid ett tillfälle. Om intervjuaren genom 

att titta på den intervjuade skapar eller vidmakthåller ett intryck av intresse, så kan 

intervjuaren också få en mängd kompletterande information genom att just se på den 

intervjuade (Trost, 2005). 

 

Databehandling 
 
Ett hermeneutiskt perspektiv har präglat denna undersökning. Detta för att man vill 

fånga upplevelser och intryck, tolka och förstå sammanhang samt ge förklaringar. 

Databehandlingen är en process för att identifiera, koda samt kategorisera olika mönster 

som finns i den insamlade datan. Metodanalysen hade som målsättning att återge och 

söka centrala innebörder i de vanligaste definitionerna av delaktigheten i relation till 

rehabilitering. Processen startades genom noggrann transkribering av intervju-

informationen på papper. Därefter lästes hela intervjumaterialet igenom upprepade 

gånger för att få ett helhetsomdöme av innehållet, samt att stärka tillförlitligheten och 

öka förståelsen i enlighet med hermeneutiken. Sedan gjordes en reduktion eller s.k. 

kodning av texten indelat på olika kategorier baserat på studiens syfte och 

frågeställningar. Genom tolkning av textmassans innehåll gjordes en analytisk strategi i 

avsikt att urskilja likheter och skillnader gentemot studiens syfte som senare genererade 

olika hypotetiska kategorier. Sedan kodades de valda meningsenheterna med olika ord i 

marginalen för att bilda ytterligare ett gemensamt mönster. Nästa steg var att 

sammanföra kategorierna till slutgiltiga grupper. Dessa bildade slutligen fem 

huvudkategorier för delaktighetsbegreppet, därefter kunde analysen utföras. Man kan i 

denna beskrivning tala om en induktiv tolkningsprocess, där analysmomenten 

upplevdes svårare än jag förväntat mig. Detta har ansets varit mest lämpat för 

ändamålet och dess förutsättningar (Olsson & Sörensen, 2001). 
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I enlighet med Backman (1998) började bearbetningen av intervjuerna redan under 

datainsamlingsmomentet. Många starka intryck, tankar och känslor snurrade runt i 

huvudet efter de avslutade intervjuerna. En del av informationen hade också lämnat 

särskilda spår varför jag valde att vänta ett par dagar innan intervjuerna skrevs ner. En 

anledning till detta har varit att det behövdes mer tid att reflektera över den nya 

kunskapen och låta den smälta in.  

 

Etiska övervägande 
 
Eftersom de kontaktade intervjupersonerna redan lämnat samtycke att ställa upp för 

intervju, har de inte behövt yppa sin identitet. Trots att de redan blivit informerade av 

samordnaren valdes ändå att överlämna ett personligt brev med förklarande av studiens 

syfte, anonymitet samt tystnadsplikt. Därefter informerades också om att deltagandet 

var på frivillig basis och att de själva, när som helst under processen avgjorde om de 

inte längre ville delta (Lantz, 1993). Texten i brevet var skriven på ett enkelt språk för 

att respondenterna skulle förstå studiens syfte och vad deras medverkan skulle komma 

att innebära (Olsson & Sörensen, 2001). I samband med intervjuerna har också 

respondenternas önskan att inte bli inspelade respekterats, i stället användes detaljerade 

anteckningar. För dem som har gett godkännande försäkrades att inspelningsmaterialet 

kommer att förstöras när studien var klar. Sekretessen skedde genom avidentifiering 

och fingerade namn har använts i uppsatsen i enlighet med Svensson och Starrin 

(1996). Förhoppningen är att de har känt sig respekterade och har haft förtroende under 

intervjuns gång. Detta agerande från författarens sida var med uppsåt att inte skada de 

enskilda individerna (Repstad, 1999). 

 

RESULTAT 
 
Resultatet inleds med en kortfattad beskrivning av respondenterna i syfte att ge en 

uppfattning om deras bakomliggande situation samt att presentera de insatser som 

ingick i rehabiliteringsprocessen. Därefter följer i avsnittet ”Delaktighetens olika 

ansikte” resultatets delar som är rubricerade utifrån de teman som framkom vid 

textanalysen av intervjumaterialet. Detta beskrevs mera detaljerad i avsnittet 

”Databehandling”. Namnen som används är fingerade.  
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Intervjuresultat med respondenterna 
 
 
”John” 

John är 37 år, ensamstående och bor i en lägenhet med 1 ROK. Han har genomgått 

olika utbildningar inom jordbruk, som fartygsmaskinist och mekaniker inom 

styrreglering pneumatik-hydraulik. Hans senaste yrke innan han blev sjukskriven var 

nattväktare. För två år sedan blev han inblandad i en bilolycka, när han var på väg från 

jobbet. Hans bil förstördes totalt, men han lyckades själv undkomma med en del 

kroppsskador. Efter olyckan blev han sjukskriven på heltid. Rehabiliteringsutredning 

genomfördes. Eftersom hans hälsotillstånd förvärrades p.g.a. värk i ryggen, nacken, knä 

och högerörat förlängdes sjukskrivningen upprepade gånger. 

 

John beskriver att hans rehabilitering hade mindre framgång. Trots upprepade försök att 

återvända till sitt arbete och trots all medicinsk rehabilitering som han har genomgått, 

finns tydliga tecken på att han har kvarstående fysisk funktionsnedsättning. Diagnosen 

han fick var whiplash-skada. Som resultat av denna fick han från första mars 2006 ett 

beslut från Försäkringskassan om tidsbegränsad sjukersättning. 

 

”Kerstin” 
Kerstin är 55 år, gift sedan många år och har tre vuxna barn. Hon är kommunalt 

anställd sedan 12 år tillbaka och är utbildad inom vården som sjuksköterska. Hennes 

sjukdom började för två år sedan när hon fick ont i musklerna. Trots det fortsatte hon 

att arbeta ytterligare ett par månader tills kroppen helt sa stopp. Först fick hon 

inflammation i knälederna, sedan enligt Kerstin, förflyttades denna till olika delar av 

kroppen med jämna mellanrum. Tills slut kunde hon inte gå alls och låg sängbunden i 

sex månader. Hälsotillståndet förvärrades ytterligare under tiden och själva situationen 

upplevdes av henne som en form av livskris med psykiska inslag. Eftersom sjukdomen 

gick i skov behövde Kerstin lång tid att kunna inse att hon led av en svårartad 

inflammatorisk artrit. 

 

Kerstin beskriver sin rehabilitering med nyanserade ord. I stort sett har hon inte haft 

möjlighet att färdigrehabiliteras eftersom hon anser att det har tagit lång tid för henne 

att medicinskt behandlas. Kontakten med Försäkringskassan har, enligt Kerstin, varit 
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trög. Men av stor betydelse har varit företagshälsovården (Previa) där hon fortfarande 

går på arbetsterapi. Idag är hon fortfarande heltidssjukskriven men hon tror att hon 

snart kommer att försöka arbetspröva eftersom en viss sorts medicin har visat sig hjälpa 

henne till en viss grad.  

 

”Tobias” 

Tobias är 34 år gammal, bor tillsammans med sin sambo, har inga barn. Har gymnasial 

utbildning på verkstadstekniskt linje. Har arbetat i 16 år med kortare avbrott. Tobias 

blev på sin arbetsplats inblandad i en olycka för åtta år sedan. Från början kunde han 

fortsätta sitt arbete men med tiden kände han värk i kroppen, speciellt i ryggen och 

nacken. Han har varit helt sjukskriven sedan två år tillbaka. Trots att det har gått två år, 

har han från olika läkare fått, olika diagnoser, bl.a. skulder-myalgi. Hans svårigheter är 

fysiska men insikten om sjukdomen påverkar honom även psykiskt. Nyligen fick han 

diagnosen whiplash-skada bekräftat, vilket gör att han kan bevisa sjukdomen. Han 

berättar om stora svårigheter med att få en diagnos, att många läkare har haft svårt eller 

inte vågat ta ställning till skadan. Han har t.o.m. önskat sig att olyckan skulle ha tagit 

någon kroppsdel från honom, detta endast för att det ska synas för andra i hans 

omgivning att han verkligen är sjuk och har en funktionsnedsättning. Han är medveten 

om att när det gäller en sådan diagnos som han fått, är det svårt för många att se honom 

som sjuk. 

 

Tobias beskriver sin rehabilitering med viss besvikelse, speciellt från arbetsgivarens 

sida. Den enda hjälpen han har fått var sju veckors behandling på Smärt-Kliniken. Trots 

det värderar han behandlingstiden högt eftersom han har fått kunskap om 

smärthantering och beteendeförändringar med utrymme att reflektera över sin situation 

att acceptera sin skada. Idag är han fortfarande helt sjukskriven men har vissa planer att 

kunna starta eget företag och att kunna arbeta och anpassa tiderna till sin egen takt. 

 

”Birgitta”  

Brigitta är 42 år gammal, gift och har vuxna barn. Hon har arbetat inom kommunen på 

ett demensboende i 16 år. Hennes besvär började sakta redan 1996-1997 med lätt 

migrän, något som hon då inte alls tänkte på. På grund av jobbet förvärrades migränen 

allvarligt och år 2001 fick hon diagnosen utbrändhet. Ingen trodde på henne och hon 

kämpade hela tiden mot sin arbetsgivare som visade sig vara, enligt Birgitta, ”helt 
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värdelös”. Upprepade gånger har Brigitta försökt arbetsträna, bl.a. på en skola som 

vaktmästare och att laga mat i storkök. På skolan upptäckte hon att den fysiska 

påfrestningen var stor och hon kämpade hela tiden med koncentrationsförmågan, som 

var svag. Som kock tyckte hon att det var roligare och hon började fundera i nya banor, 

d.v.s. att kanske säga upp sig och utbilda sig i det nya yrket. 

 

Med en bra handläggare och goda insatser från Försäkringskassan har Birgitta fått en 

omskolning inom kockyrket. Idag är hon en helt annan människa, hennes arbetsförmåga 

är helt återställd och hon arbetar som kock. Hon anser sig helt ha lämnat 

sjukskrivningens svåra år bakom sig. Hon berättar om sin rehabilitering med bestämda 

ord och ger ett intryck av att hon är mycket kunnig på området. Hon anser sig vara 

lyckligt lottad och att hon haft tur när det gäller rehabiliteringen. Under hela 

rehabiliteringsprocessen har hon varit stark motiverat, en vilja som enligt henne, 

kommer alltid inifrån människan, om man är beredd för nya förändringar i livet. 

Mycket tyder på en stark vilja att kämpa, en kamp som endast hon själv visste att hon 

slutligen skulle vinna.  

 
”Janne” 

Janne är 50 år, gift och har barn. Han har arbetat i 30 år med olika tunga maskiner inom 

byggnad. För några år sedan råkade han ut för en arbetsolycka, då han fick stora 

problem med ryggen och nacken vilket innebar långa sjukskrivningar både partiellt och 

heltid. Efter upprepade vistelser på rehabiliteringscentra och med attesterad diagnos 

insåg han att han inte kunde fortsätta på sitt gamla arbete. Därför var han tvungen att 

säga upp sig och söka något annat arbete. Hans arbetsförmåga är idag återställd till 

endast 75% och därefter sjukersättning 25%. Numera arbetar han som elevresurs på en 

skola med inriktning mot idrott. Den nya arbete har gett honom möjlighet att se livet 

från en annan vinkel, något han uppskattar mycket. 

 

Janne beskriver rehabiliteringen mycket positivt och berömmer dem som har ställt upp 

och hjälpt honom under rehabiliteringsprocessen. Särskild uppmärksamhet och 

uppskattning lägger han på sin handläggare från Försäkringskassan. Tack vare henne, 

tror han att hans rehabilitering lyckats. 
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Delaktighetens olika ansikten 
 
Intervjuerna med respondenterna gav inblickar i sådant som var väsentligt ur deras 

perspektiv men de gav mig anledning, som tolkare, att fundera över betydelserna i 

begreppet delaktighet ur flera olika synvinklar. Utifrån textens fördjupade analys som 

utfördes i avsnittet ”Databehandling” och efter kategoriseringen identifierades följande 

fem viktiga komponenter: motivation, deltagande, interaktion, inflytande/handlings-

utrymme, tillhörighet/samhörighet. 

 

Upplevelser av motivation 
 
Som en förutsättning för engagemang i rehabiliteringsprocessen är motivation den 

viktigaste komponenten. Motivationen är en egenskap som krävs för en lyckad 

rehabilitering. Resultaten av intervjuanalysen visade att de flesta respondenterna har 

varit motiverade även om rehabiliteringen inte visat något positivt resultat. Även om 

motivationen upplevdes positiv av de flesta i intervjun identifierades olika nyanserade 

beskrivningar på begreppet.  

 

John beskriver motivationen som något som han har fått från andra, i det här fallet från 

sin arbetsgivare och Försäkringskassan.  

 
Motivation? Ja, de har ju verkligen ställt upp och försökt få mig att 
komma tillbaka. De ville ju att jag skulle komma igen men att de har 
ju försökt att jag skulle bli frisk men är man sjuk och orkar man inte, 
då går det inte…! 

 

Kerstins motivation har saknats totalt. Orsaken till detta har varit den långvariga 

sjukdomen med inslag av det psykiska vilket gjorde henne totalt omotiverad i 

processen: 

Sjukdomen slog psykiskt på mig, jag fick en krisreaktion och p.g.a 
att jag har varit så sjuk, den biten har jag inte haft möjlighet att 
prata om, men jag kanske är på gång… 

 
Tobias motivation har kommit från hans sida. Han är lite besviken på sin arbetsgivare, 

eftersom de inte har haft så mycket kontakt med honom och när det gäller andra 

inblandade aktörer svarar han: 
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…ingenting alls….men jag har den fördelen att jag ville ha 
kontrollen över situationen och i och med att jag själv har tagit 
reda på allt, då är det  jag själv som gjorde att jag blev motiverad i 
vissa saker. 

 
Med undantag från de övriga tycker Janne att han själv har varit motiverad hela tiden 

under sin rehabilitering, medan Birgitta som är mycket bestämd och engagerad i 

diskussionen har en helt annan syn på motivationen: 

 
Det har väl kommit inne från mig…det är ingen som kan motivera en 
människa att bli frisk om inte kroppen är redo. I min situation kunde 
ingen förstå hur dåligt jag mådde. Hur skulle de motivera mig då? 

 

Upplevelser av deltagande 
 
Den andra komponenten i delaktighetsbegreppet är aktivitet. I studien förknippas 

aktivitet med de hjälpinsatser som respondenterna har fått under deras rehabiliterings-

process. En förutsättning för att få dessa insatser är ett aktivt deltagande. Insatserna har 

delvis kommit från arbetsgivare, landstinget eller Försäkringskassan och varierat 

särskilt i samband med graden av sjukdom och de diagnoser som varje individ har haft. 

De har haft till syfte att kompensera eller beteendemässigt lära individen att acceptera 

och leva med funktionsnedsättningen så långt det går.  

 

John har varit med om en kort intensiv utredning via Medicinska-Rehabiliteringen på 

sjukhus. Under utredningen bedömdes att han har en fysisk funktionsnedsättning och 

inte är kapabel att arbeta längre. Han fortsätter även idag att delta en gång i veckan i ett 

program med sjukgymnast. Programmet består av vissa kroppsrörelser i varmvattenbad. 

Detta hjälper honom väldigt mycket. 

 

Andra rehabiliteringsinsatser som John har fått var en arbetsstol, ny spis och ugn som är 

anpassad till personer med funktionsnedsättning. Nästa steg blir en diskmaskin, vilken 

han kommer att skaffa så småningom. Detta ska komplettera hela köket som 

handikappanpassat. En speciell insats som John nämner, med stor betydelse för honom, 

är telefonkontakt med sin handläggare på Försäkringskassan. 
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Kontaktpersonen på Försäkringskassan har hört av sig då och då vilket 

betyder mycket för min del. Hon har faktiskt varit mycket hjälpsam på sista 

tiden eftersom jag haltat en del... 

 
Deltagandet i rehabiliteringsinsatserna har hjälpt honom en del, speciell när man träffar 

andra deltagare med samma funktionsnedsättning, som man kan umgås socialt med. 

John är mycket nöjd med den hjälp han har fått, men han saknar ett varmare land. 

 
…insatserna har motsvarat mer än mina förväntningar eftersom jag har 

alltid varit van att klara mig själv. Jag känner mig väldigt nöjd av det, 

dock saknar ett varmare land. 

 
Kerstin har inte deltagit i så många rehabiliteringsaktiviteter eftersom hennes sjukdom 

har varit psykosomatisk. Medicineringen och hennes sjukdomsbehandling har tagit lång 

tid för att ge positiva effekter. Kontakten med Försäkringskassan har kommit in väldigt 

sent, dock har hon haft bra kontakt med sin arbetsgivare. Vidare har hon fått bra 

kontakt med företagshälsovården (Previa) där hon fortfarande träffar sin arbetsterapeut. 

Hon har fått mest insatser av sin läkare. På sjukhus har hon ingått i ett 

”reumatikerteam” och fått varmvattenbad plus tre veckors arbetsträning i 

rehabiliteringssyfte.  

 
Jag har inte varit i behov av andra insatser eftersom jag har haft 
nog med mina problem…det har varit bra att inte störa läknings-
processen….jag menar det psykiska, eftersom ett tag trodde jag att 
jag var dement… 

 
Tobias är besviken när det gäller sitt deltagande i olika rehabiliteringsinsatser. Han har 

haft dålig kontakt med sin arbetsgivare och den kontakt som uppstod var endast när han 

besökte sin arbetsplats. Kontakten med Försäkringskassan har också varit dålig, nästan 

obefintlig. Den hjälp som han har fått är Smärt-Rehabiliterings Kliniken via sin läkare.  

 
Den enda hjälpen jag har fått är Smärt-Rehab, men det var 
egentligen ren tur att jag fick den hjälpen för det var min läkare, 
som jag hade då, han visste om att den fanns. Men den hjälpen jag 
har fått därifrån, den är ovärderlig, den har ju varit jättebra. 

 

Birgitta har haft en lyckad rehabilitering men hon erkänner att hon fick kämpa hela 

tiden mot sin arbetsgivare som inte har visat så mycket intresse under tiden hon var 

sjukskriven. Via Försäkringskassan blev hon remitterad till Rygginstitutet för att följa 
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ett åtta veckors program mot stresshantering. Sedan remitterades hon till Örn-Rehab, 

som var ett rehabiliteringsprojekt för långtidssjukskrivna. Där fick hon hjälp bl.a. av 

psykolog och arbetsterapeut. När hon var klar provade hon att arbetsträna lite och fick 

prova på olika arbetsplatser. När hon hittade det ideala arbetet, fick hon omskola sig i 

ett nytt yrke.  

 
Efter all rehabiliteringshjälp med psykologer och arbetsterapeuter 
fick jag fylla i tester på olika speciella blanketter och då sa de: Nu 
är du redo Birgitta! Sedan provade jag flera nya yrken genom att 
arbetsträna. Till slut var jag tvungen att säga upp mig och valde 
att omskola mig som kock, en rehabilitering som Försäkrings-
kassan delvis betalade. 

 
Janne blev remitterad till Rygginstitutet för åtta veckors ryggrehabilitering. Där blev 

han ordinerad sjukgymnastik, samtal med beteendevetare samt att han fick motionera 

mycket. Det var bra hjälp som han uppskattar mycket, eftersom han fick lära sig att 

arbetsträna på rätt sätt för att undvika att känna smärta. Efter Rygginstitutet 

remitterades han till Örn-Rehab och sedan till ett annat projekt som heter Galaxen – en 

särskild verksamhet som bygger på att branschens parter har tagit ett särskilt ansvar för 

rehabilitering genom att erbjuda arbete till byggnadsarbetare som tidigare fått 

arbetshandikapp. Efter upprepade tester och när han kände att han ville arbeta igen men 

med annat, sa han upp sig och via Örn-Rehab fick han prova som skolresurs, ett arbete 

som han verkligen trivs med. 

 
I och med att jag hade så mycket papper från läkare, 
Rygginstituten, Örn-Rehab, handläggaren, jag ställde upp på de 
chanser jag fått och det verkar ha fungerat för mig… 

 

Upplevelse av interaktion 
 
Den tredje komponenten i delaktighetsbegreppet är interaktion. Interaktion avser här ett 

samspel av ett givande och tagande som förutsätter handlingar från individen själv och 

från dennes sociala omgivning. De handlingar som uppstår i kontakt med olika 

instanser sker via kommunikationen. Kommunikation avser här såväl information som 

att kunna diskutera de möjligheter som kan dyka upp i individens livssituation. Den 

innebär även tillgång till rätt information om de rättigheter och skyldigheter man har 

som medborgare i samband med rehabilitering. 
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John beskriver interaktionen med andra aktörer positivt. Han anser också att han har 

fått tillräckligt med information och han har haft lätt att kommunicera med sin 

handläggare och inte minst sin arbetsgivare. Enda felet, enligt John var att han fick 

vänta för länge på utbetalningen från Försäkringskassan: 

 
De har verkligen varit tillmötesgående gentemot mig i alla fall 
och informerat mig allt som gällde i mitt fall. Det var bara det 
här med första två månaderna som det blev lite strul men det var 
liksom inte någons fel egentligen; p.g.a. att jag inte visste 
reglerna och i och med att jag var så pass sjuk, jag orkade 
liksom inte att ta tag i allting och sån’t där heller…! 

 

I Kerstins fall var allting annorlunda. Hon berättade själv att kontakten med 

Försäkringskassa kom mycket sent. Först efter sex månader, när hon kände sig bättre 

ringde hon och frågade en del saker. Hon anser inte heller att hon har haft behov att ha 

tidigare kontakt. Däremot har hennes arbetsgivare varit tillmötesgående och informerat 

henne en del. Det som har varit bäst i hennes fall var kontakten med hennes läkare och 

där anser hon att hon har fått mycket information om sin sjukdom och att 

kommunikationen har varit mycket bra. 

 

Tobias däremot är mycket besviken när det gäller interaktionen inte bara med sin 

arbetsgivare och Försäkringskassan men även med olika läkare som agerade 

misstänksamt och inte ville ta tag i hans sjukdomsproblematik. Han anser att allt som 

han har fått veta var p.g.a. att han själv ville ha kontroll över situationen: 

 
Arbetsgivaren har i mitt fall många anställda och jag träffar dem 
bara när jag hälsar på dem, min chef kan inte göra så mycket; jag 
tror att de gör bara det som lagen säger att de måste göra; de gör 
exakt bara det de måste göra och inget mer…med den erfarenhet 
jag har nu, om jag varit arbetsgivare, skulle jag naturligtvis ha 
haft kontinuerligt kontakt med den sjuke, d.v.s. ringt en-två gånger 
i månaden. 

 

Birgitta berättar mycket spännande om den interaktion som hon har fått ta del i. I 

hennes ögon var arbetsgivaren helt värdelös och kontakten med Försäkringskassan kom 

sent p.g.a. att hon var för sjuk från början. Hennes erfarenhet av den kommunikation 

hon hade med Försäkringskassan skiljer sig mycket från övriga respondenter. Hon är 

övertygad om att interaktionen beror på vilken handläggare man får och att kemin 

måste stämma mellan klienten och handläggaren. 
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Allt vi diskuterade kom vi överens om, jag och min handläggare, 
det var inget problem med henne, men sedan blev hon bortkopplad 
och jag fick en annan handläggare, och då gick det inte alls…Den  
nya handläggaren var helt enkelt otrevlig mot mig. Hon skulle 
köra enligt arbetsgivarens principer och sådär…sedan fick jag 
tillbaka min handläggare. Jag är övertygad att det beror helt och 
hållet på vad du får för handläggare på Försäkringskassan för att 
kommunikationen skall fungera. 

 

Janne har ett bra intryck av hur interaktionen har fungerat under hans rehabilitering. 

Han tycker också att han haft tur att träffa bara trevliga människor som har förstått och 

hjälpt honom. Han berömmer sin handläggare mycket. Denne fick ställa upp och hjälpa 

honom med all information för att kunna få ett nytt arbete. En bra kontakt och 

kommunikation har han haft även med facket som hjälpte honom med råd om det 

ekonomiska under sista tiden.    

 

Upplevelse av inflytande/handlingsutrymme 
 
Den fjärde komponenten i delaktighetsbegreppet är inflytande/handlingsutrymme. 

Begreppen avser här möjligheten till medbestämmande, att vara med i beslutfattandet 

och att vara medveten om det som sker vid avstämningsmötena med olika instanser 

under rehabiliteringsprocessen.  

  

John upplever kontakten med olika myndigheter mycket positiv. Han var med på fyra 

avstämningsmöten där representanter från arbetsgivare, Försäkringskassan, personal 

från Medicinsk rehabilitering, läkaren och arbetsterapeut medverkade. Han anser att 

han haft inflytande/handlingsutrymme över olika beslut: 

 
Jag var ju med, de frågade mig mycket vad jag tyckte, vad jag 
kände, vad jag tänkte, vad jag ville…vissa saker som jag hade 
svårt att förklara med jobbet, då förklarade chefen det. 

 

Kerstin har inte haft möjligheten att delta i avstämningsmöten än. Under tiden hon blev 

intervjuad skulle hon delta på en sådan träff men p.g.a. en representants sjukdom har 

mötet blivit uppskjutet. Däremot har hon haft nära kontakt med både sin läkare och 

arbetsgivare med mycket information och bra kommunikation.  
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Tobias har andra upplevelser av de två avstämningsmöten han har varit med om. Under 

dessa möten, påstår han, att han själv tagit initiativet till information och 

kommunikation. Intressant i sammanhanget är också hans upplevelser i samband med 

avstämningsmötena. Han berättar: 

 
Det som kändes konstigt med de mötena var att folket runt om 
kring pratade om mig i tredje person. När de pratade till varandra 
då sa de ”han” istället för mitt namn och det kändes som jag inte 
alls hade varit närvarande; med andra ord de pratade till mig och 
inte med mig… mig störde det lite grand…! Men jag måste säga att 
det känns som jag har varit medverkande hela tiden och de har 
lyssnat på mig… 

 

I Birgittas fall har hon hela tiden varit tvungen att strida mot sin arbetsgivare, plus att 

hon hela tiden kände som att hon inte blev trodd. Hon tyckte det kände skönt att ha 

både läkaren och Försäkringskassan på sin sida. Hon hade mycket inflytande/ 

handlingsutrymme på avstämningsmötena, men hon säger också att hon verkligen fick 

lägga ner mycket kraft och kämpa för det. Det gäller att veta sina rättigheter och 

skyldigheter och detta fick hon från sin handläggare.  

 
Jag hade både min läkare plus Försäkringskassan på min sida; 
otroligt bra stöd. Jag inser nu att jag har haft tur och har varit 
lyckligt lottad jämfört med andra som jag känner som har haft 
jobbigt… 

 

Janne berömmer Försäkringskassans bemötande och han tillägger även att de har varit 

ärliga mot honom och talat om hur det var och vad som skulle hända i hans fall. Han 

fick också vara med och påverka de beslut som har tagits under avstämningsmötena. 

Detta gjorde han i samspel med sin handläggare. 

 
Ja, de har varit ärliga mot mig och jag fick mycket information; 
jag har känt att jag har haft tillräckligt med handlingsutrymme och 
jag tycker också att de har lyssnat på mig under de möten jag har 
varit med om… 

 

Upplevelse av tillhörighet/samhörighet  
 
Den femte komponenten i delaktighetsbegreppet är graden av tillhörighet/ 

samhörighet. Begreppen avser här den formella- och informella tillhörigheten d.v.s. 

vertikala och horisontella delaktigheten som uppstår under processen. Den formella 
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tillhörigheten avser graden av stöd på en högre nivå som individen får från olika 

instanser i samhället, medan den informella tillhörigheten är det sociala stöd individen 

får av sin omgivning.  

 

John anser att han under rehabiliteringsprocessen fått bra socialt stöd både från 

myndigheterna och från sin omgivning. Han har haft bra kontakt med sin arbetsgivare. 

De har besökt honom hemma en gång och i övrigt har de försökt hålla nära kontakt via 

telefon. Arbetsgivaren har inlett rehabiliteringsutredning tidigt och har även haft 

kontakt med Försäkringskassan. 

 

Han har också haft bra socialt stöd av sina vänner. Vissa har verkligen försökt förstå 

den situation han befinner sig i, och andra har verkligen ställt upp för honom. Det som 

saknas idag är en hund, men med tanke på att han inte orkar så mycket, så avvaktar han 

ett tag till med att skaffa en sådan. Den hund han hade som väktare dog vid olyckan. 

 

Kerstins upplevelse av tillhörighet är svårtydd. Hon beskriver att hon inte haft 

tillräckligt med kraft att greppa tillhörigheten, men att hennes familj verkligen har ställt 

upp för henne, speciellt hennes make och barnen. Även övrig släkt och vänner räknas 

med i det sociala stödet hon har fått.  

 
….egentligen p.g.a. min sjukdom, för mig har varit bra att inte ha 
med folk att göra, jag behövde mer tid på mig att inse det 
hela….därför har jag inte saknat folk men visst har min familj och 
mina anhöriga ställt upp för mig…det har de verkligen gjort! 

 

Tobias bedömer det sociala stödet med viss tveksamhet. Speciellt myndigheternas sätt 

att stödja honom. Mycket handlar om hur läkarna bemött honom och graden av 

misstänksamhet som de har lagt på hans diagnos. I stora drag är han nöjd med det 

sociala stödet från sin omgivning: 

 
Jag har verkligen haft bra stöd från min sambo som är den enda 
som har förstått mig. För både anhöriga och mina vänner tog det 
verkligen lång tid för dem att inse hur dålig jag är idag. 

 

Birgitta och Janne upplever också det sociala stödet de fick både från myndigheterna 

och från sin omgivning som positivt. Här räknas i första hand familjen med deras 

anhöriga och i andra hand övrig släkt och goda vänner. Birgitta upplever att det stöd 
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hon fick i rehabiliteringen skulle ha kommit tidigare. Det tog lång tid för 

myndigheterna att inse hur dålig hon var: 

 
Innan jag började bli dålig då skulle någon ha plockat upp mig 
därifrån, d.v.s. att någon utbildad person skulle se och identifiera 
de människor som mår dåligt. Man skulle utbilda personer som 
kan se detta. Det är så frustrerande för mig att inse det nu hur lång 
tid det tog innan jag fick riktigt hjälp… 

 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Studiens syfte var att beskriva och förstå upplevelser av delaktighet i rehabiliterings-

processen. Eftersom intervjupersonerna valdes av rehabiliteringssamordnaren på 

Försäkringskassan, följde naturligtvis ett potentiellt problem gällande tillförlitligheten, 

något jag har varit medveten om. Problemet låg i att de anvisade personerna kan ha 

varit samordnarens favoriter, d.v.s. att de skulle berätta om endast positiva saker om 

rehabiliteringen. På grund av tidigare erfarenheter och det förtroende jag har för 

Försäkringskassans medarbetare, blev det så att jag ändå litade på samordnarens val. 

Trots det finns en medvetenhet hos mig att detta kan ha påverkat resultatet. Resultatet 

visade dock två lyckade rehabiliteringsfall och i en sådan liten grupp man kan tycka att 

det i så fall var slumpen som avgjorde detta. Alternativt om jag inte skulle ha litat på 

samordnarens val, skulle jag då ha fått fem respondenter, som inte hade kunnat ge 

mycket i ämnet. Om detta kan bara spekuleras.   

 

Valet av den kvalitativa metoden medförde en svårighet att kunnat dra några generella 

slutsatser, eftersom jag har intervjuat endast fem personer. Trots det har jag fått ta del 

av respondenternas upplevelser i deras livssituation, något jag inte kunde ha fått via en 

kvantitativ metod. Det skulle ha varit intressant att få en bredare bild av en större grupp. 

Något som hade kunnat uppnås genom att intervjua fler personer, vilket inte gick att 

genomföra p.g.a. tidsbrist. Ett annat alternativ skulle ha varit att använda både 

intervjuer och enkäter via metodtriangulering (Olsson & Sörensen, 2001). Via enkäter 

skulle man ha tittat eventuellt efter vissa utvalda aspekter av delaktighetsbegreppet. 

Metoden skulle i det fallet ha omfattat ett mycket större textmaterial att analysera och 

skulle förmodligen ha krävt betydligt längre tid än tiden som avsatts för denna studie. 
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Jag är samtidigt medveten om att den valda metoden presenterar både starka och svaga 

sidor. Styrkan i studien har varit att jag fick en bra kontakt med mina intervjupersoner 

som hade lätt att tala om sin livssituation och fick beskriva olika händelser. Dessutom 

fick jag spela in samtliga intervjuer utom en för att fånga de detaljerade upplevelserna. 

En svaghet i studien kan ha varit att respondenterna uppmanades att berätta om 

händelser som inträffat flera år tillbaka i tiden, vilket har inneburit en del svårigheter att 

minnas viktiga detaljer. En annan svaghet kan också ha varit att respondenterna 

medvetet utelämnat vissa detaljer för att slippa ge en negativ bild av sig själva.  

 

En annan aspekt på metoddiskussionen har att göra med valet av analysinnehållet. Detta 

utfördes hermeneutiskt för att fånga upp respondenternas upplevelser. Den 

hermeneutiska teorin grundas på välkända centralfigurer i ämnet som Heidegger, 

Gadamer, Ricoeur, Betti (Alvesson & Sköldberg, 1994) samt Habermans och 

Radnitzky (Ödman, 1979). Principen ingår i det holistiska betraktelsesättet där 

forskaren försöker förstå andra individers erfarenheter och situationer genom sin 

tolkning. Den sanning som söks i den här formen av ansats består i en insikt om något 

som tidigare har varit dolt. Språket som är ett viktigt instrument i ansatsen bygger, som 

Heidegger säger, på människors kommunikation, uttryck och berättelser.  

 

Jag har eftersträvat att förhålla mig öppen och ärlig i tolkningsarbetet. Ett upplevt känt 

problem i sammanhanget är att våga se ärligt bakom texten och verkligen, med andra 

ord se det icke förväntade. Tolkningsprocessen har varit tung, men efter upprepade 

läsningar av texten, tonade en tydligare bild av innehållet fram. Som en viktig del av 

den hermeneutiska forskningstraditionen har förståelsen stor betydelse. Förståelsens 

roll i sammanhanget kan beskrivas mycket detaljerat med hjälp av Gadamer (Ödman, 

1979). Han belyser situationen med begreppet horisontsammansmältningen som i 

korthet innebär att textens horisont förenas med tolkarens horisont och där tolkarens 

förståelse utgör grunden för det som skall tolkas. Under transkriberandet på papper 

upptäcktes att helt ny information tillkom som författaren inte varit medveten om under 

själva intervjutillfällena. Det kan i det sammanhanget räknas som en fördel att ha 

tillgång till det inspelade materialet, något som många författare betonar i litteraturen 

bl.a. Repstad (1999). 
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Vid första genomgången av intervjumaterialet upptäckte jag att mitt horisontseende 

eller det s.k. horisontbegreppet var alldeles för snävt, men efter att ha läst materialet 

flera gånger förändrades detta. Det kändes som att jag fick mer förståelse för 

respondenternas situation. Ibland kunde vissa delar av horisonten omtolkas vilket ledde 

till vad Gadamer kallar för perspektivseende. Särpräglat för hermeneutiken är att 

hänsyn skall tas till delarnas och helhetens jämbördiga relation. Detta samspel krävs 

alltid för att förståelsen skall infinna sig. Hela processen handlar om att pendla från 

helhet till delar och från delar till helhet i en ständigt cirkulär rörelse - den s.k. den 

hermeneutiska cirkeln. När analysens helhetsbild förändrades under tolkningens gång 

och blev vidgad, mer precis och tydlig genom upprepade omtolkningar, då kände jag i 

enlighet med Ödman (1979) att min intuitiva bild av tolkningsprocessen gått från cirkel 

till spiral. Detta kallas hermeneutiskt den hermeneutiska spiralen. 

 

Att göra en hermeneutisk analys är inte lätt och det krävs en del förkunskap i samband 

med tolkningsprocessen. De problem som jag ibland har upplevt genom att förmedla 

förståelse och tolkning grundas på några hermeneutiska aspekter. Det första problemet 

gäller språket vilket har att göra med tydligheten och enkelheten i individens 

uttryckssätt. Här har jag upptäckt att det vardagsspråk, som en del använder i dagligt 

tal, skiljer sig mycket från det formella språket som används inom vetenskapen. Här bör 

nämnas en del slangutryck eller det s.k. informella språket som används i samhället och 

som är svårt att tolka.  

 

Den andra aspekten av förmedlingsproblemet gäller betydelsen av min egen förståelse, 

vid presentation av intervjuresultatet i studien. Eftersom den hermeneutiska situationen 

utgör ett möte mellan två förståelsehorisonter, bör en redovisning av förståelsen vara 

väsentlig för läsarens förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). Som en bra 

arbetsprincip i min studie, har jag också låtit sakfrågan vara vägledande för hur 

förståelsen presenteras.  

 

Den tredje aspekten som jag tycker är den viktigaste, gäller tolkningsalternativen. Att 

tolka behöver visserligen inte vara så svårt. Det är t.ex. ganska lätt att skapa flera 

tolkningsalternativ för en och samma företeelse. Frågan är vilket av dessa 

tolkningsalternativ som är rätt? I studien har valet varit att bygga upp ett 

tolkningssystem vars olika delar hänger ihop på ett logiskt sätt med verkligheten. Där 
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fanns också önskan att tolkningssystemet skall ha ett sammanhang med 

tolkningsobjektet, d.v.s. med upplevelser av delaktighet. Detta tolkningssystem anses 

vara hermeneutiskt, eller som t.ex. Gadamer skulle ha skrivit, att via studiens 

tolkningar, ”den uttalade sanningen har avslöjats för oss” (Alvesson & Sköldberg, 

1994, s.93). Jag anser att via mina tolkningar har studiens syfte uppnåtts och svar har 

givits på mina frågeställningar. 

 

Det kan framhållas att i studien har använts sekundärkällor och enligt Backman (1998, 

s.118) som grundregel i vetenskapligt arbete gäller att man alltid i första hand ska anlita 

originalkällan. Anledningen till att sekundärkällor har används berodde på tidsbrist. Det 

har varit svårt att skaffa originalkällor inom tidsramen.  

 

Validitet och reliabilitet i hermeneutiskforskning 
 
I hermeneutisk forskning är begreppet validitet legitimt och användbart. Den uppstår 

utifrån graden av trovärdighet som framkommer under tolkningen och resultat-

processen. Med andra ord, för att nå validitet krävs samstämmighet mellan empiri och 

tolkning och att man har gjort en rimlig tolkning. Det är därför i hermeneutiken av stor 

betydelse hur tolkningen sker och hur forskaren redogör, så långt det är möjligt, hur 

forskningen har bedrivits (Falk, 1999). I studien har också beskrivits under rubriken 

”Metoddiskussion” hur och på vilket sätt författaren har tolkat och förstått innehållet i 

texten. Med andra ord anser jag, i enlighet med Kvale (1997) att giltigheten i 

tolkningen av intervjupersonens självförståelse är ett sätt att ”mäta” validiteten. 

 

När det gäller reliabiliteten skall den granskas utifrån den specifika situation som 

föreligger vid intervjun. Ett visst beaktande bör föreligga om det finns något konstant 

objekt som ger samma svar vid varje frågetillfälle (Svensson & Starrin, 1996). Vidare 

påpekas att reliabiliteten skall bedömas tillsammans med validitetsbegreppet. Enligt 

min uppfattning är reliabiliteten, svårfångad i en kvalitativ undersökning eftersom det 

är individens subjektiva upplevelser som skall mätas. Jag anser mig dock ha bra 

bedömningsförmåga i ämnet p.g.a. god erfarenhet och förståelse genom tidigare arbete 

med människor. Min empatiska förmåga, anser jag, också vara tillräckligt god. Detta 

till trots uppstod ändå vissa svårigheter när det gäller att mäta hur pass tillförlitliga 

respondenternas uttalanden egentligen var. På grund av metodvalet finns en övertygelse 
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om att samma undersökning skulle ha gett ett helt annat resultat om den hade utförts i 

ett tidigare stadium av rehabiliteringsprocessen. Detta kan ha att göra med individens 

motivation, engagemang och deltagande i de olika rehabiliteringsinsatserna i olika 

tidpunkter i processen. Trots det anses att studiens syfte har uppnåtts eftersom 

respondenterna har visat stort engagemang under intervjuandet. 

 

Resultatdiskussion 
 
Då resultatet sätts i samband med avsnittets bakgrund framträder en för mig relevant 

och övergripande bild av vad delaktighet innebär för klientens rehabilitering. 

Delaktighet i rehabilitering är inget man kan få eller bli från den ena dagen till den 

andra utan för att skapa delaktighet i rehabilitering krävs träning i just delaktighet. Ett 

bra sätt att få träna i delaktighet är att medverka i en process som bygger på delaktighet 

och inflytande. De beslut som man slutligen fattar motsvarar troligen inte allas 

ursprungliga önskemål, men delaktighet kan faktiskt hjälpa till här (Kira, 2003).  När 

det gäller träning i delaktighet är jag helt enig med författarinna, doktorand vid KTH, 

som slår fast att man lär sig ta del bara genom att delta i något. Hon skriver vidare: 

 
 Delaktighet skapar en osäker process – man vet aldrig vad dom 
andra ska göra, hur man ska föra fram sina egna idéer på ett bra 
sätt och vad slutresultaten ska vara. Därför behöver man övning i 
delaktighet.  (Kira, 2003, s. 73). 
 

Delaktigheten måste ske på berördas villkor. Viktigt tycker jag är att inte förväxla 

begreppet med anpassning, där enskilda beordras ta ansvar, men samtidigt inte får 

resurser till det. Det är viktigt att individen får ta del av sin rehabilitering och får vara 

med när planering sker. Det är faktiskt individen som är viktigast i rehabiliteringen och 

om man skall uppfylla den nya reformens vision, då skall individen befinna sig i 

centrum och ge denne möjligheter att ha inflytande över de beslut som tas.  

 

Studien visade att individens upplevelse av delaktighet är nyanserad och varierar från 

individ till individ. Det ser ut att individens delaktighet i olika rehabiliteringsaktiviteter 

har positiv inverkan på dennes livstillfredställelse, där motivationen spelar också roll. 

Nedan beskrivs en diskussion på de funna komponenterna i delaktighetsbegreppet.  
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Upplevelsen av motivation 
 
Även om rehabiliteringsresultatet inte har varit positivt för alla, visar studien att de 

flesta har upplevt sig motiverade, med viss variation. Här handlar det mest om hur man 

själv som individ agerar och vilken ställning man tar i olika situationer. Grundläggande 

omständigheter är vad individen vill, tror sig kunna klara och tror sig kunna få ifråga 

om t.ex. individens valmöjligheter till arbete. Människans självförtroende är nära 

förknippat med hennes motivation. Personer med en stark självkänsla har lättare att bli 

motiverade än de personer som saknar denna egenskap (Berglind & Gerner, 1999). 

Som rehabiliteringshandläggare bör denna känsla att identifiera motivation ligga på 

varje tjänstemans kompetens, i synnerhet när det gäller att rehabilitera individer med en 

svag känsla av inre motivation. Utveckling av individens resurser förutsätter delvis nya 

synsätt och nya roller mellan rehabiliteringsaktörer och den enskilde individen. 

Utveckling av individens resurser förutsätter delvis nya synsätt och nya roller mellan 

rehabiliteringsaktörerna och den enskilde individen.  

 

Medan de flesta andra i studien känt sig motiverade, upplevde Kerstin att hon har 

saknat motivationen totalt. Mycket tyder på att hennes långvariga sjukdom har bidragit 

till hennes brist på motivation. Detta kan jag tolka som att rehabilitering inte alltid 

behöver komma igång så tidigt som möjligt. Många gånger kan det vara bra att 

rehabilitering tar längre tid. Olika diagnoser kan förmodligen påverka 

motivationsgraden hos individen och ofta är det svårt för dem att inse, som i Kerstins 

fall, att läkningstiden tar längre tid än de själva räknat med. I enlighet med Åberg 

(1996) tycker jag också att rätt resurs måste komma vid rätt tidpunkt. I detta 

sammanhang kan nämnas att det är bra att veta när den medicinska rehabiliteringen är 

klar så att nästa fas kan påbörjas i rehabiliteringsprocessen, särskilt när det gäller sådan 

sjukdom som i Kerstins fall. 

 

Tobias har saknat stöd att bli motiverad och allt tyder på att han inte ha fått någon hjälp 

med detta. Hans motivation, enligt honom, har kommit endast från honom själv och han 

skulle ha behövt få mer stimulering från arbetsgivaren eller från någon myndighet. Han 

påstod själv att han har blivit endast motiverad i vissa saker vilket man kan se som att 

han delvis blivit motiverad. Som det ser ut skiljer sig Tobias mycket från Birgitta och 

Janne som hela tiden anser sig ha varit motiverade och de har vetat hela tiden vad de 
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vill ha. I enlighet med andra studier om motivation och självförtroende (Granbom, 

1998; Berglind & Gerner, 1999), tycker jag att det är ett faktum att personer med stark 

vilja och motivation har lättare att bli rehabiliterade.  

 

Studien visar tydligt att Birgitta och Jannes motivation positivt har påverkat deras 

återvändning till arbete. Intressant i sammanhanget är Brigittas upplevelser av sin 

motivation. Hon nämnde att ingen utomstående kan motivera någon som är sjuk, utan 

motivation måste komma från individen själv. Hennes uttalande kopplar jag nog till 

studier om den inre motivationen. Enligt Granbom (1998) skapar man inte den inre 

motivationen, utan den är något man upptäcker, och när man själv vill och får 

bestämma kommer motivationen inifrån. 

 

Upplevelsen av deltagande 
 
Möjlighet till deltagande är också en viktig grund för delaktighet. En framgångsrik 

rehabiliteringsprocess bygger på aktivt deltagande från den berörda individen men även 

aktivt deltagande från arbetsplatsen i de fall individen har ett arbete. I övriga fall krävs 

aktivt samspel med det ”sammanhang” individen befinner sig i. Även om det ser ut som 

att deltagande i aktiviteter handlar om individens sysselsättningssituation, så visar den 

här studien indikationer på att det handlar om mer än så. Det verkar handla om 

individens totala inställning till sin livssituation, hur de ska leva och vad som är värt att 

lägga energi på, beroende på vilken diagnos man har. Att deltagande i aktiviteter inte 

enbart kan räknas till rehabiliteringsinsatser visas också i studien, av att samtliga 

respondenter ser sin totala livssituation från olika perspektiv.  

 

Nästan samtliga respondenter ansåg att insatserna var planerade utifrån deras 

förutsättningar utom i ett fall där respondenten inte kunde säga vad hon ville göra. För 

de flesta av de intervjuade betyder rehabiliteringsaktiviteterna ett sätt att kunna delta 

socialt med andra i samma situation. Detta är ett positivt sätt att erbjuda klienten något 

som kan gynna dennes livssituation. För de som är drabbade av långa sjukskrivningar 

innebär ofta deltagandet i någon aktivitet ett sätt att umgås med andra, att ta del av 

något som kan vara värdefullt. Det kan vara exempelvis att lära sig hantera sin sjukdom 

på ett bättre sätt eller lära sig hantera smärta annorlunda än tidigare. 
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För att kunna delta i något krävs det engagemang från individens sida. Genom 

engagemang i processer kommer deltagaren att bättre förstå sin rehabilitering som 

helhet, omgivningen samt dennes beteende kan även förbättra prestationen. Genom att 

stimulera individens engagemang i olika aktiviteter, menar jag, kan det skapas 

förutsättningar till en framgångsrik rehabilitering. Därför blev deltagandet i de olika 

rehabiliteringsaktiviteterna blev en stimulans för respondenterna. Detta har inneburit 

för dem att bli medvetna om sina sjukdomar och livssituation, finna tillit och även ett 

medel för att förändra sitt sätt att tänka. Jag fann också att deltagande är nära kopplat 

till individens motivationsförmåga. Kerstin och Tobias, som visat låg grad av 

motivation ansåg inte att de deltagit i många rehabiliteringsinsatser. Däremot har 

Birgitta och Janne, som hela tiden varit motiverade, haft en hög grad av deltagande. 

Detta stämmer överens med studier kopplade till deltagande och motivation 

(Bäckström, 1997). Studien visar också att de aktiviteter som ingick i rehabiliteringen 

utgick från klientens behov och ork. Dock involverar dessa viss uppmärksamhet från 

olika inblandade aktörer. Trots de många aktiviteterna, visar det sig att arbetsgivaren, i 

vissa fall inte har bidragit med sitt fulla ansvar. Detta bör uppmärksammas. 

 

Upplevelser av interaktion 
 
Som en utgångspunkt i interaktionen mellan individer är kommunikationen ett viktigt 

verktyg för att kunna växla den information som behövs. Genom kommunikation sker 

utbyte av information mellan parterna där det gäller att ta viktiga beslut, samarbeta, 

vara problemlösande eller ta initiativ. Att vara väl informerad kan beskrivas som att 

vara väl orienterad i sin livssituation. Information är lättast att förstå om den 

presenteras på ett sätt som passar in i hur mottagaren uppfattar verkligheten i sin 

situation. Rätt information sätts i förhållande till individens behov och kopplas till de 

rättigheter och skyldigheter man har under rehabiliteringen. Med andra ord är 

kommunikation viktigt för delaktigheten (Gustavsson, 2004). 

 

Studien visade att kommunikationen har fungerat bra, dock borde arbetsgivaren ha haft 

mer inflytande över kommunikationen i kontakten med individen. De flesta deltagare 

har upplevt att kommunikationen har fungerat bra och att de har fått rätt information. 

Det finns dock undantag i Kerstin och Tobias fall. Medan Kerstins behov av 

kommunikation med andra myndigheter har saknats p.g.a. hennes allvarliga sjukdom, 
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som har påverkat henne psykiskt, har Tobias varit missnöjd med både sin arbetsgivare, 

Försäkringskassa samt vården. Enligt honom beror det mycket på den misstänksamhet 

läkarna haft när det gäller hans sjukdom. Trots detta uppskattar han mycket 

informationen och den kunskap han har fått under vistelsen på Smärt-Kliniken. Jag kan 

tänka mig att, just i Tobias fall, det finns vissa tecken på att samverkan inte har fungerat 

bra, vilket senare påverkade hans självförtroende i relation till omgivningen. Tidigare 

studier har visat att just när samverkan mellan olika aktörerna inte fungerat, påverkar 

detta också individens delaktighet och motivation i rehabiliteringen (Samverkan inom 

rehabiliteringsområdet, 2000:2). 

 

Brigitta hade andra åsikter och hon var övertygad om att en fungerade kommunikation 

mellan klient och myndighet mycket berodde på vem man träffar och vem man har som 

personlig handläggare. Hennes övertygelse grundades på sin erfarenhet av den långa 

sjukperioden när hon, p.g.a. missnöje, varit tvungen att byta mellan olika handläggare. 

Enligt henne, har detta mycket att göra med personkemin och med den kompetens 

handläggaren har. Även om detta är hennes upplevelser av kommunikationen, tycker 

jag, att det är viktigt att man lyssnar och visar respekt för den som är sjuk och har 

behov av rehabilitering. Jag anser att det är av stor betydelse att komma ihåg tre 

faktorer som är viktiga i rehabiliteringsarbete med människor: de etiska värderingarna, 

arbetskompetensen, och den empatiska förmågan att kunna förstå klienten. 

 

Upplevelser av inflytande/handlingsutrymme 
 
För att känna sig delaktig i rehabiliteringen krävs det, enligt min mening, att klienten 

har inflytande och en känsla av att ha ett visst mått av handlingsutrymme. Detta gäller 

särskilt när viktiga beslut tas som avser klientens livssituation. Under rehabiliterings-

processen är avstämningsmöten ett avgörande moment för klienten. Under dessa möten 

samlas representanter från olika myndigheter tillsammans med klienten för att diskutera 

eventuella behov av rehabiliteringsinsatser. I samband med dessa tas viktiga beslut.  

 

Angående avstämningsmötena visar studien varierande upplevelser från de intervjuade. 

Resultatet pekar på att klienten i stort sett har upplevt inflytande och handlingsutrymme 

i samband med avstämningsmötena. En parallell i enlighet med Bäckströms (1997) 

studier när det gäller upplevelser i möte med andra aktörer, bör nämnas i anslutning till 
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detta. Tobias beskrev en märklig upplevelse av att känna sig utanför ämnet när 

aktörerna pratade om honom i tredje person under avstämningsmötena. Detta bör 

uppmärksammas eftersom jag anser att det är viktigt hur klienten känner sig bemött. 

Personligen tror jag att det i sådana sammanhang har att göra med viss oprofessionalitet 

från representanternas sida.  

 

Upplevelser av tillhörighet/samhörighet 
 
Människan är en social varelse som behöver känna gemenskap, trygghet och 

tillhörighet.  Detta sker i samband med individens relationer och det stöd man får. Om 

den sociala integrationen är svag finns det en stor risk för att man känner sig ensam och 

att livet inte får någon innebörd och mening. Delaktighet har att göra med känsla av 

tillhörighet/samhörighet. För att individen skall känna tillhörighet/samhörighet, i 

enlighet med Hall (1990) behövs ömsesidigt beroende, ömsesidig respekt och det 

gemensamma ansvaret för varandras välbefinnande. Individen bör känna sig trygg även 

i svåra situationer och ofta leder tryggheten till att man själv skapar den inre 

motivationen och det engagemang som krävs för en lyckad rehabilitering.  

 

Studien visar att de intervjuade hade olika former av socialt stöd från både myndigheter 

och arbetsgivare, men framförallt från sina familjer samt anhöriga. Något som har 

framkommit i intervjuerna var betydelsen för den som är sjukskriven att både 

arbetsledaren och arbetskamrater samt deras anhöriga uppehåller kontinuerligt kontakt 

under rehabiliteringstiden, detta verifierades också med hjälp av litteraturen (Marklund 

et al., 1999). En viss negativ betoning läggs dock på arbetsgivaren som inte visat sig ta 

initiativet till att hålla kontakten med den sjukskrivne. De flesta respondenter kritiserar 

de brister som finns hos arbetsgivaren beträffande det sociala stödet. I många fall har 

kontakten varit dålig och ibland har arbetsgivaren helt lyst med sin frånvaro. 

 

Tobias var den som var mest besviken på det sociala stödet eller den s.k. formella 

tillhörigheten som han har tagit del av. Detta baserar sig framförallt på bemötande och 

misstänksamhet från läkarnas sida i samband med den ställda diagnosen. Jag tror också 

att en individ stimuleras och utvecklas när denne blir sedd och bekräftad som den 

person man är. I besvärliga livssituationer, som just Tobias har varit med om, tror jag 

att det är extra viktigt. Janne ansåg också att för honom har tillhörighet/samhörighet 
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varit viktig i samband med rehabiliteringen. I hans fall har detta inneburit att 

tillsammans med andra på Örn-Rehab få möjlighet att hitta insikter och verktyg för att 

bättre kunna vidmakthålla sin hälsa. Han ansåg att han har fått varierande stöd från 

både sin arbetsgivare och Försäkringskassan. Även för John och Kerstin har 

tillhörighet/samhörighet betytt mycket i samband med rehabiliteringen. I deras fall kom 

stödet från familjen, släkt och vänner. För Birgitta har tillhörighet/samhörighet betytt 

mycket stöd som hon har fått från familjen, släkt och vänner. Hon betonar dock behovet 

av tidigare stöd och insatser, eftersom det i hennes fall har tagit lång tid att upptäcka 

orsaken till hennes sjukdom. Hon utrycker en önskan om att det hos arbetsgivaren 

borde finnas någon kompetent medarbetare som i ett tidigt skede kan upptäcka fall som 

hennes.  
 

Slutdiskussion 
 
Studiens syfte var att förstå och beskriva upplevelser av delaktighet under 

rehabiliteringsprocessen hos fem långtidssjukskrivna personer. Det har varit mycket 

intressant att få ta del av respondenternas personliga och fördjupade känslor. Eftersom 

denna studie har en kvalitativ ansats och urvalsgruppen bestod endast av fem individer 

kan generella slutsatser inte dras. Sammanfattningsvis kan jag, efter arbetet med denna 

uppsats, konstatera att respondenterna i stort sett känt sig delaktiga i rehabiliterings-

processen. Flera ansågs sig inte ha haft inflytande över arbetsgivarens agerande under 

deras sjukskrivningsperiod. En bidragande orsak till att kontakten med arbetsgivaren 

inte har fungerat var bristen på stöd från arbetsledaren. Detta kan tyckas märkligt att det 

fortfarande tenderar att föreligga okunskap i vem som bär största ansvaret för 

individens rehabilitering. För dem som har haft delvis kontakt med sin arbetsgivare, har 

det varit endast med arbetsledaren på arbetsplatsen. Därför anser jag att det vore 

önskvärt att dessa personer får en större kunskap om sin skyldighet vid rehabilitering 

samt en möjlighet att utöka sin kompetens i ämnet. Detta skulle tillföra en bättre 

förståelse för hur den som är sjukskriven upplever sin situation.  

 

När det gäller respondenternas upplevelser av engagemang, visar studien att de har varit 

delvis motiverade, men att motivationen mycket berodde på både individen själv och 

graden av besvär. Behovet av både inre och yttre självkänsla är nödvändig för 

individens motivation i rehabiliteringen. Den inre och yttre självkänslan hjälper 
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individen att påverka sin omgivning men det som är viktigt är att individen är medveten 

om att den behöver förändras. Att komma till denna insikt är tyvärr svårare än man tror 

och enligt min mening tar det lång tid. Diagnosens betydelse för upplevelsen av 

delaktighet i rehabilitering är något som varierar från individ till individ, detta p.g.a att 

sjukdomen upplevs subjektivt av många. Av resultaten framkom att respondenterna 

också deltagit och haft varierande grad av engagemang i olika aktiviteter under 

rehabiliteringen. Det sociala stödet som respondenterna har fått kan ibland väga upp 

mot en dålig självkänsla som de haft. Detta kan gynna individens välbefinnande. 

Kommunikationen var tillfredställande dock med vissa undantag vad gäller 

arbetsgivarna. Arbetsplatsen är naturligtvis viktig i rehabiliteringsprocessen. Det vore 

önskvärt för de sjukskrivna om stödet från arbetsplatsen kunde förbättras. Därefter 

behövs det mera upplysning för arbetsledarna om betydelsen av kontinuerligt kontakt 

med de sjukskrivna. Vidare har de flesta respondenter upplevt handlingsutrymme och 

inflytande i de beslut de har deltagit i. De haft även haft en hög grad av tillhörighet/ 

samhörighet.  

 

Som slutord vill jag påpeka att i rehabilitering med människor bör man eftersträva att 

arbeta med frågor som ger individen möjlighet att beskriva själva vilken delaktighet de 

uppfattar att de har, samt hur viktig denna delaktighet är för dem. Med detta sätt att 

arbeta uppfylls verkligen reformens vision att ställa individen i centrum och ge denne 

möjlighet till delaktighet under rehabiliteringsprocessen. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Denna studie har gjorts inom ramen av 10 p. uppsats med viss tidsbegränsning. 

Delaktigheten i sig, som studien visat är ett komplext begrepp. Uppsatsen har dock 

öppnat dörren till en större och fördjupad studie inom samma ämne liksom på andra 

områden. Det skulle vara intressant att forska djupare på begreppet delaktighet utifrån 

den vertikala och horisontella aspekten och hur dessa två komponenter påverkar 

rehabiliteringen. På grund av att delaktighet är mångtydigt skulle denna form av 

”dissekering” eventuellt innebära upptäckandet av andra okända aspekter/komponenter 

på begreppet. Studiens koppling till några komponenter inom delaktigheten är 

uppenbar. Därför kan studiens resultat också utnyttjas till forskning även på andra 

områden, där delaktighetsbegreppet förekommer. 
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BILAGA 1: Brev till rehabiliteringssamordnare 

 

 
 
 
Institutionen för hälsovetenskap   Datum 2006-04-01 
Rehabiliteringsvetenskap 120 p 
 
Michael Ciocans 
E-post: mici0300@student.miun.se  
Telefon: 0611-825 14 
 

 

 

Hejsan!  
 
 
Jag heter Michael Ciocanas och är student på Mittuniversitetet i Sundsvall-Östersund. 
Jag läser just nu sista terminen på rehabiliteringsvetenskapsprogrammet. Som 
examensarbete ska jag göra en undersökning om hur klienten upplever/har upplevt sin 
delaktighet under rehabiliteringsprocessen i interaktion med Försäkringskassan. Fokus 
ligger på just upplevelser av delaktighet. Med delaktighet avses här den försäkrades 
möjligheter, engagemang, självkänsla, självbestämmande, villkor och gemenskap i 
medverkandet för att kunna påverka rehabiliteringen på ett positivt sätt. 
 
Examensarbetet ska skrivas under april och maj-månad och ligger till grund för 
utexaminering av en treårig utbildning på Mittuniversitetet.  
 
Jag behöver komma i kontakt med några försäkrade personer, både män och kvinnor i 
olika åldrar, som vill ställa upp för en intervju. Kriterierna skall vara att de har varit 
sjukskrivna minst två år och ska ha deltagit i olika rehabiliteringsinsatser. Deltagande i 
undersökningen är naturligtvis frivillig och det måste lämnas ett samtycke via er. 
Medverkandet skyddas av sekretesslagen och tystnadsplikten. Intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt och med total anonymitet.   
 
Jag är mycket tacksam för hjälp i samband med denna studie. 
 
 
 
 
 
Hälsningar,  
Michael Ciocanas  
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BILAGA 2: Brev till respondenterna. 

 

 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap   Datum 2006-05-01 
Rehabiliteringsvetenskap 120 p 
 
Michael Ciocans 
E-post: mici0300@student.miun.se  
Telefon: 0611-825 14 
 

 

 

Hejsan!  
 
 
 
Jag är student på Mittuniversiteten i Sundsvall-Östersund och läser just nu 
rehabiliteringsvetenskap. Som examensarbete ska jag göra en undersökning inom 
ämnet ”rehabilitering”. Examensarbetet ska skrivas under april och maj-månad och 
ligger till grund för utexaminering av en treårig utbildning på Mittuniversiteten.  
 
Syftet med undersökningen är att beskriva hur klienten upplever/har upplevt sin 
delaktighet under rehabiliteringsprocessen i kontakt med Försäkringskassan. Fokus 
ligger på just upplevelser av delaktighet. Med delaktighet avses här möjligheter, 
engagemang, självkänsla, självbestämmande, motivation, tillhörlighet, villkor och 
gemenskap i medverkandet för att kunna påverka rehabiliteringen på ett positivt sätt. 
 
Jag behöver Din hjälp att ställa upp för en intervju. Ditt deltagande i denna 
undersökning är naturligtvis frivilligt. Du kommer att vara helt anonym, den 
informationen som lämnas i intervjuerna kommer endast att användas i uppsatsens 
syfte. Din medverkande skyddas av både sekretesslagen och tystnadsplikten därför 
kommer intervjun att behandlas konfidentiellt och med total anonymitet.   
 
Jag är mycket tacksam för ditt tidigare medgivande! 
 
 
 
 
Hälsningar,  
Michael Ciocanas  
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BILAGA 3: Frågeguide 

 

 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
 
1. Ålder / Civilstånd 
2. Utbildning / Yrke 
3. Anställningstid 
4. Nuvarande arbetsomfattning 
 
 
 
Rehabiliteringsfrågor: 
 
1. Hur började din sjukdom? 
2. Hur upplevde du kontakten med arbetsgivaren/Försäkringskassan? 
3. Vilken hjälp fick du från arbetsgivaren/Försäkringskassan? 
4. Upplever du att du har fått tillräckligt information från arbetsgivaren/ 

Försäkringskassan? (ang. rättigheter/skyldigheter) 
5. Hur upplevde du sjukskrivnings-, rehabiliteringsperioden? 
6. Vilka insatser har du fått i samband med rehabiliteringen? 
7. Har insatserna motsvarat dina förväntningar?   

Om Ja – på vilket sätt? 
      Om Nej – varför? 
8. Hur upplevde du behovet av stöd under rehabiliteringen? 
9. Varifrån fick du stimulans/motivation under rehabiliteringen? 
10. Hur upplevde du avstämningsmötena?  
11. På vilket sätt fick du vara med och påverka insatserna under avstämningsmötena? 
12. Har du varit engagerat under rehabiliteringsprocessen?  
      Om Ja – på vilket sätt?                   
      Om Nej – varför? 
13. Vad är det som har saknats för att du skall bli motiverat/engagerad? 
14. Vilken form av socialt stöd har du haft under rehabiliteringsprocessen? 
15. Om du skulle vilja ändra något i rehabiliteringen, vad skulle det var? 
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	”…och hon frågade honom: vad vet du om delaktighet? Och han svarade  
	nästan genast, alldeles som han hela sitt liv förberett sig för att kunna  
	besvara just denna fråga: I delaktigheten uppstår vår tillvaro.  
	Genom att göra oss delaktiga av varandras liv skapar vi  
	oss själva. Utan delaktighet finns vi inte till.”  
	(Torgny Lindgren, Bat Seba) 
	 
	   
	Fig. 2  Begreppsfigur över olika former av delaktighet (Gustavsson, 2004, s. 74). 
	 
	Som man ser utifrån ovanstående figur finns det olika former av delaktighet. Deltagandet i delaktighetsprocessen blir på flera sätt nödvändigt oavsett om det handlar om intrapersonell- eller interpersonell delaktighet. Att vara maximalt delaktig torde därför vara som att en person är i samspel med sin omgivning. Detta är enligt Molins mening, inte tillräckligt eftersom ytterligare en viktig aspekt måste tillföras resonemanget, nämligen den subjektiva dimensionen om att känna tillhörighet. Det torde vara svårt att tala om att delaktighet råder om inte denna tillhörlighetskänsla infinner sig. Å andra sidan kan inte endast känslan av tillhörlighet vara ett kriterium på delaktighet. Med andra ord omfattar delaktighet både objektiva och subjektiva dimensioner - inte minst om man skall tala om full delaktighet. 

