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Abstract 
Den här undersökningen av Alfta Rehab Centers rehabiliteringskurs har gjorts med syftet att 

ta reda på hur några deltagare upplever att kursen påverkat deras rehabilitering. Kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts och sex deltagare som gått kursen 

har intervjuats. En latent innehållsanalys genomfördes på materialet som gav två huvudteman; 

upplevelse av att kunna påverka sin egen situation och upplevelse av att självbilden 

förändrats. Därtill utmynnade analysen i tio underteman. 

 

Nyckelord: Rehab program, rehabilitation program, rehabilitering, rehabilitation, påverka, 

effects.
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Förord 
Jag vill sända ett stort tack till min handledare för det stöd jag fick i mina snurrigaste stunder, 

och även annars. Alfta Rehab Center vill jag tacka för ett välkomnade bemötande och en bra 

service. Jag är också tacksam för att ni deltagare ställde upp och delade era personliga tankar 

med mig. Det har gett mig mer än material för min uppsats, jag har fått andra perspektiv på 

vad som upplevs viktigt i livet när man är begränsad av sjukdom eller skada.
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Introduktion 
Idag finns det mycket forskning kring olika former av rehabilitering, men luckor finns i 

kunskapen om hur man enhetligt kan mäta om en rehabilitering varit effektiv. Bergendorff 

(2006) går så långt att hon säger att det inte finns några utarbetade utvärderingsmetoder för att 

ta reda på om en rehabiliteringsinsats med arbetslivsinriktning har gett bra resultat. Det 

enklaste är att mäta grad av arbetsförmåga, dvs. i form av hur mycket sjukskrivningen eller 

arbetstiden förändrats. Men det finns en annan vinst som inte är relaterat till förmågan att 

delta i arbetslivet och det är den personliga vinsten, som kan återverka på engagemang i 

sociala sammanhang. T.ex. i umgänge med familj/vänner och utvecklande av intressen. En 

person som �misslyckas� i sin arbetslivsinriktade rehabilitering genom att hon/han får 

tillsvidare sjukersättning kan få ökad livskvalitet på andra områden än inom arbetslivet och 

mår därför bättre. En rehabilitering behöver inte vara sammankopplad med arbetsförmågan, 

utan kan handla om den definition som Nationalencyklopedin, NE (2008) har på ordet 

rehabilitering: 

� återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och ge förutsättningar för ett normalt liv. 

 

Trots att en rehabilitering inte alltid utmynnar i en återgång i arbete, är vårt samhälle 

uppbyggt på att varje individ ska försörja sig själv och där det inte är möjligt ska de 

ekonomiska skyddsnäten ta vid. Det innebär att i samhället är arbetslinjen rådande i flera olika 

sammanhang och som en följd av det är den allmänna synen på en lyckad rehabilitering att 

man ökar sin arbetsförmåga. Den sorgliga konsekvensen av det är att ingen bryr sig om hur en 

människa mår förrän man kostar samhället pengar.  

 

Som boende på orten och genom mitt tidigare arbete som rehabiliteringssamordnare har jag 

kommit i kontakt med det privata rehabiliteringsföretaget ARC (Alfta Rehab Center). Genom 

att själv arbetat med att försöka hitta en bra form av rehabilitering till sjukskrivna, inom 

begränsade ekonomiska ramar, har jag upplevt svårigheten med att sätta fingret på vad en 

specifik insats ger den sjukskrivne. Jag har haft ett samarbete med bl. a ARC och då erbjudit 

grupper av sjukskrivna delar av den rehabiliteringskurs som jag nu har undersökt. Det jag då 

såg var att alla utvecklades på ett eller annat sätt, även om det var skiftande resultat på hur 

arbetsförmågan ökade/minskade. Det är anledningen till att jag i min uppsats ville göra en 

kvalitativ undersökning för att få en djupare förståelse av hur en individ påverkas av en 

rehabiliteringsinsats. 
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Historik rehabilitering 

Inom sjukförsäkringen har målet med rehabilitering varit, och är fortfarande, att den som 

genom skada eller sjukdom fått lägre arbetsförmåga ska återges förmågan att försörja sig själv 

genom arbete. Genom den inställningen har arbetslinjen utvecklats, dvs. att alla som kan ska 

försörja sig själv och genom det bidra till välfärdssystemet genom skatter (Bergendorff, 

2006). Man kan då sammanfattningsvis säga att syftet med rehabilitering är återgång i 

arbetslivet. 

 

I början av 90-talet genomfördes reformer för bl.a. effektivare rehabilitering med 

arbetsgivaren som huvudansvarig för att minska personalens sjukfrånvaro och att då erbjuda 

bl.a. rehabilitering. Syftet med den reformen var att minska sjukfrånvaron. Både landstingen 

och försäkringskassan har sedan under åren fått ekonomiska medel i olika former för att 

bekosta rehabilitering. Reglerna för rehabilitering har inte förändrats nämnvärt sen runt -91 

men flera statliga utredningar har gjorts utan att medföra några större förändringar 

(Bergendorff, 2006). 

 

Om rehabilitering i den allmänna debatten  

Sjukskrivning och rehabilitering har diskuterats i olika media och området är i fokus för 

förändringar i både bedömning av rätten till sjukpenning, bedömning av arbetsförmåga och 

tidiga insatser i rehabilitering. Ett problem är att det är få debatter som handlar om metoder 

för rehabilitering. Man kan nästan tro att det är ett undantag att människor kan behöva insatser 

i annan form än åtgärder på arbetet som arbetsträning eller arbetsanpassning. Ännu mer sällan 

debatteras rätten till rehabiliteringsinsatser även om man kan ha väldigt långt kvar till att klara 

av ett arbete på den arbetsmarknad som finns idag, då kravet på att personal ska producera 

effektivare ökar. Det min undersökning bidrar med i den här diskussionen är att visa på att 

rehabilitering påverkar på många olika områden och behöver inte alltid leda tillbaka till arbete 

för att betraktas som väl investerade pengar. 

 

Socialförsäkringsutredningen (Bergendorff, 2006) vill bidra till en ökad debatt om 

rehabiliteringen, vilken man anser inte fungerar i dag, och ett av problemen man tar upp är 

just svårigheten att utvärdera effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering. De framhåller också 

att inställningen till rehabilitering är positiv i samhället och man efterlyser en effektiv 

rehabilitering som ska syfta till att individen kommer tillbaka i arbete. 
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Högaktuellt just nu är att regeringen presenterar en stor sjukförsäkringsreform i budgeten för 

2008 där rehabiliteringsgaranti ska införas som en förstärkning av vårdgarantin och där man i 

första hand ska satsa på att sjukskrivna med sjukdomar i rörelseorganen och lättare psykiska 

symptom ska få rehabilitering tillbaka i arbete. Vidare föreslår man att försäkringskassans 

medel till att finansiera arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser istället ska föras över till 

hälso- och -sjukvården (Sveriges kommuner och landsting, 2008). 

 

Ett av kvällspressens inlägg i debatten, som här får representeras av Aftonbladet (2008), är att 

rehabiliteringen har blivit ett fiasko. De skriver att försäkringskassans utredningar har tagit 

alla resurser och rehabiliteringen har därför fått stå tillbaka. Det har drabbat 

rehabiliteringsföretagens ekonomi trots att behoven av rehabilitering är stora. 

 

Tidigare forskning  

Vid Centrum för rehabiliteringsforskning (CRF) finns flera pågående projekt i området. Ett 

projekt är att jämföra åtgärder och utfall av rehabilitering som fåtts via försäkringskassan i 

olika kommuner. Flera publikationer har getts ut av forskare inom CRF som handlat om 

rehabiliteringens framgångsfaktorer, arbetslivsinriktad rehabilitering som metod mm (CRF, 

2008). Någon utvärdering av gruppbaserat rehabiliteringsprogram fanns ännu inte bland 

publikationerna. 

 

En utvärdering av grupprehabilitering för kvinnor med bröstcancer har genomförts i 

Sydkorea. Syftet med studien var att undersöka effekterna av programmet genom mätningar 

av livskvalitet, psykosocial anpassning och rörlighet i axlar. En förbättring visades inom alla 

tre områden. Programmet pågick under tio veckor och innehöll psykologibaserad utbildning, 

gruppstödsaktiviteter och fysisk träning för att förbättra patienternas förmåga att hantera 

sjukdomen och effekterna av behandlingen. Man utgick från ett holistiskt synsätt (Ok-Hee, 

Yang-Sook, Nam-Cho. 2006). Utvärderingen var kvantitativ och har därför inte tagit reda på 

patienternas upplevelser av rehabiliteringsprogrammet, men visar påverkan på flera områden. 

 

En studie har gjorts i Östersund av Broman (2002) med deltagare i ett rehabiliteringsprogram 

för patienter med fibromyalgi och/eller kronisk smärta. Programmet pågick 12 veckor och var 

individbaserad med början i att utreda patientens situation. Det genomfördes sen i grupp 

under ett tillfälle i veckan med utbildning och diskussioner kring smärta, stress, 
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copingstrategier, arbetssituation, hantering av sömn och behandling. Efter avslutat program 

gjordes en planering tillsammans med rehabaktörer. En utgångspunkt var att få patienten att 

uppleva sig vara aktiv och ha resurser i sin egen rehabilitering. Studien var kvantitativ och 

mätningar gjordes med olika standardiserade formulär som ex smärtritning. Resultatet visade 

en förbättring i rörlighet och minskad passivitet. Tyvärr ger studien inte svar på om deltagaren 

upplevde påverkan i sin rehabilitering inom de övriga områdena som programmet tog upp. 

 

Ytterligare en studie jag vill ta upp handlar också om grupprehabilitering men då i ett program 

för patienter med kroniska ländryggssmärtor i England (Gaskell, Enright, Tyson. 2007). 

Programmet bestod i att deltagarna i grupp under fem veckor fick utbildning, hade fysisk 

träning och fick hjälp med problemlösning och målformulering.  Deras syfte var att göra en 

analys av före och efter programmet genom att kvantitativt sammanställa mätningar av 

smärtnivå, begränsningar och ångest. Resultatet visade lägre nivåer av smärta, begränsningar, 

ångest och depression. Dessutom ökade nivåerna av kondition och upplevd kontroll. En 

begränsning i undersökningen var att endast hälften av deltagarna genomförde programmet 

och därmed besvarade enkäten.  

 

Seldén och Hector (2004) beskriver i sin artikel en behandling i grupp för 

utbrändhetsproblematik. De för fram några saker de såg i den aktuella gruppens samspel. Den 

delade erfarenheten i gruppen gav bekräftelse och förståelse. Det blev befriande att andra haft 

liknande problem och symtom. Den empatiska förståelsen var god, trots att man hade svårt att 

förstå sig själv och sina egna behov. En ny insikt om sin egen problematik kom med att man 

kände igen sig i andra. Samhörigheten och likheten mellan deltagarna betonades ofta av dem 

själva. Gruppledarna såg också att de själva inte hade någon stor betydelse för deltagarna. De 

tolkade det som att gruppen ansåg sig klara sig själv eller inte litade på att någon som inte är i 

samma situation kunde förstå. 

 

SBU har granskat metoder i rehabilitering av långvarig smärta. De såg ett bättre resultat när 

flera åtgärder samordnades i rehabiliteringen: 

Breda och samordnade rehabiliteringsprogram� (oftast en kombination av psykologiska 

insatser och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik), leder långsiktigt till att smärtan 

minskar, att fler människor återgår till arbete och att sjukskrivningstiderna blir kortare, 

jämfört med passiv kontroll och/eller enskilda, mindre omfattande insatser. Studierna som 

ligger till grund för slutsatsen är olika upplagda varför ett försök till sammanvägning av 
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effekternas storlek kan bli missvisande. Vid fibromyalgi ger� rehabilitering bättre 

långtidseffekt på funktionsförmågan, än passiv kontroll eller enskilda, mindre omfattande 

insatser. 

(SBU, 2008) 

SBU:s granskning visar påverkan på rehabilitering genom minskad smärta och förbättring i 

arbetsförmågan. 

 

Upplevelser av rehabiliteringsprogram 

Tua Westerlind, sjukgymnast, jobbar med patienter med kronisk smärta och hon menar att 

man fokuserar för mycket på att prata smärta och det man inte klarar av. Hon har vänt på det 

hela och genom grupper i bl. a qigong och avslappning får patienterna verktyg för att hantera 

sina symtom men också en förstärkt självbild (Elander, 2008). 

Två studenter vid Karlstads universitet har gjort en undersökning i samband med D-uppsats 

där de undersökt om personer som deltagit i rehabiliteringsprogram utifrån övervikt och fetma 

har upplevt förändringar i vanor och tankemönster. Rehabiliteringsprogrammets vistelse 

pågick i 4 veckor då deltagare i grupp om åtta personer och individuellt fick jobba med 

prioritering av viktiga livsområden att arbeta vidare med. Deltagarna fick utifrån det utveckla 

sina mål och handlingsplan med stöd av en personlig kontaktperson. De kom fram till att man 

i många fall upplevt förändring i vanor kring bl.a. mat, motion och tankevanor. De kom också 

fram till att stödet efter vistelserna i programmet är viktigt och att stödet på hemorten kunde 

förbättras (Jonasson-Damm, U. Persson, M, 2006). Deras undersökning är inte en 

vetenskaplig publikation, men kan jämföras i vissa delar med den undersökning jag gjort. 

Ytterligare en undersökning i samband med examensarbete, men på C-nivå är gjord av två 

studenter vid högskolan i Gävle (Jakobsson, A och Erling, E, 2007). De har undersökt hur ett 

rehabiliteringsprogram påverkade deltagare med långvarig smärta. De upplevde en förbättring 

inom områdena smärtintensitet, funktionsnedsättning fysiskt och livstillfredsställelse. 

Däremot hade ekonomin försämrats. Undersökningen är inte vetenskapligt säkerställd, då det 

handlar om ett examensarbete, men beskriver hur ett rehabiliteringsprogram påverkar, vilket 

tar upp samma frågeställning som min undersökning. 

Presentation av företaget Alfta Rehab Center 

Alfta Rehab Center (ARC) är ett privat företag i rehabiliteringsbranschen som startade i Alfta 

år 1963 av Ruth och Jern Hamberg. Jern är utbildad läkare och har själv kämpat sig tillbaka 
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efter en flygolycka som gjorde honom förlamad och den kunskapen har han använt och 

utvecklat i sitt företag. De har länge varit specialiserade på ortopedisk rehabilitering och 

bedriver också utbildning och forskning inom området (Alfta Rehab, 2008). 

 

ARC har efter hand fått förändra sin verksamhet från att bara fokusera på ortopedisk 

inriktning till att vara ett brett företag som erbjuder friskvård, företagshälsovård, utredningar, 

utbildning, matservering, hotell- och konferensverksamhet, klinisk sjukgymnastik. Från 

starten har kosten varit central i ARC:s arbete och man var ganska ensam i Sverige med sina 

idéer om långsamma kolhydrater. Matserveringen har utökats sen början på 1990-talet från 

strikt vegetariskt till köttalternativ i buffén (samtal med personal). 

 

Ett nytt tillskott är den gröna rehabilitering man satsar på i Haga trädgård, Stockholm. Där har 

man bl. a. arbetslivsinriktad rehabilitering för stressrelaterade utmattningssyndrom och 

smärttillstånd (Alfta Rehab, 2008). 

 

 Den grundsyn de arbetar efter handlar om en helhetssyn på människan. I praktiken innebär 

det att: 

alltid stärka det friska, röra det som kan röras och ge hjälp till självhjälp 

(Alfta Rehab, 2008) 

 

En kort berättelse som presenteras på företagets hemsida illustrerar innehållet i vad man själv 

kallar �alfta-andan�: 

 Stackars honom, att inte kunna röra mer än tummen! Va? Kan han röra tummen, utbrister 

Jern. Då finns det ju hopp! 

� Kom igen, kämpa på! Snart kommer pekfingret, hela handen och till slut armen. Allt som 

kan röras ska röras! Om och om igen! 

Ett år senare har en förlamad man i sina bästa år kommit till full rörelse igen. 

Den här synen på människans inneboende kraft är något som Jern Hamberg bär inom sig 

efter att själv ha legat förlamad på grund av en flygkrasch i mitten på förra seklet. 

(Alfta Rehab, 2008) 

 

Rehabiliteringskursen 

Tanken i kursen är att ge deltagarna en förklaringsmodell för just sina besvär och sedan agera 

bollplank för att stärka det egna ansvaret. Fokus ligger på att förstå deltagaren och ta reda på 
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var huvudproblemet ligger och när man hittat problemet formar man tillsammans med 

deltagaren hur man ska jobba med problemet. Har man kommit dit har man lyckats. 

 

Målgrupp 

Det är en övervägande stor del av patienterna som har varit sjukskrivna i flera år och de har då 

oftast en diagnos innan de kommer till ARC. De rehabiliteringsteman man erbjuder är 

viktproblematik, fibromyalgi, whiplashskador, stress- och utmattning, psykosomatisk 

problematik, rygg- och ledbesvär (Alfta Rehab, 2008). 

 

Före vistelsen 

Köparen, som i huvudsak är landstinget eller privata arbetsgivare, beställer rehabiliteringen 

med en frågeställning medskickad. Ofta har man kört fast och vill ha hjälp med att komma 

vidare. Trots frågeställningen handlar det om en rehabilitering och ska inte förväxlas med de 

utredningar som ARC också erbjuder. 

 

Vistelsen på ARC 

Man kan som patient delta i kursen upp till fyra veckor då man bor på Alfta Rehab och får ta 

del av gruppföreläsningar, träffa olika yrkeskategorier individuellt och har tillgång till de 

träningsformer som finns på plats, ex varmbassäng och gym.  

 

Gruppaktiviteter 

Föreläsningarna innehåller kunskap kring anatomi, stress, kost, livsomställningsprocess, 

smärta, kroppskännedom, avslappning, rehabiliteringens aktörer och fysisk träning.  

 

Individuella aktiviteter 

Den första veckan fokuseras på utredning av vad som är huvudproblemet och det görs med 

individuella undersökningar av alla nödvändiga yrkeskategorier, t ex psykolog, 

yrkesvägledare, sjukgymnast, läkare, dietist, och socionom. De gör en gemensam bedömning 

av prognos och rekommenderar vad fortsatt rehabilitering bör innehålla.  

Man jobbar individuellt utifrån det behov patienten har. Det kan handla om fysiska 

träningsprogram, samtal med psykolog, träning av social fobi, kostvanor, yrkesvägledning 

mm. 
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Schemat under vistelsen läggs medvetet upp med mycket luft mellan aktiviteterna för att ge 

tid till reflektion. Man har under sin �fritid� tillgång till de friskvårdsaktiviteter som finns på 

ARC som ex fysisk träning, varmbassäng, massage. Kosten är en viktig pusselbit i 

rehabiliteringen och patienterna får genomtänkta måltider med mycket grönsaker, linser och 

bönor. Kosten är vegetarisk men ett köttalternativ finns alltid i buffén. 

 

Efter vistelsen 

Om en arbetsgivare finns hålls det alltid ett uppföljningsmöte med någon från ARC, 

inblandade rehabaktörer och deltagaren själv. Antingen åker personal från ARC till orten där 

deltagaren bor eller hålls det ett telefonmöte. 

 

Deltagarna har möjlighet att få återkomma till ARC efter en tid för två uppföljningsveckor 

tillsammans med den grupp som de deltog i tidigare. Ca 50 % av deltagarna kommer tillbaka 

på uppföljning (samtal med personal). 

 

Begreppsdefinitioner 

Rehabkursen 

I det begreppet lägger jag inte bara in den teoretiska och medicinska delen av kursen utan 

även den fysiska och sociala omgivningen under vistelsen, vilket också påverkar deltagaren 

positivt eller negativt. 

 

Rehabilitering 

Begreppet rehabilitering har ingen entydig beskrivning men i NE (2008) förklaras ordet 

rehabilitering som: 

återställande av förlorad funktion och omfattar medicinska, psykologiska, pedagogiska 

och sociala åtgärder, med inriktning på att hjälpa sjuka eller skadade att återvinna bästa 

möjliga funktionsförmåga och ge förutsättningar för ett normalt liv. 

 

Till skillnad från habilitering, där man utvecklar en ny förmåga som inte funnits innan, vill 

man med rehabilitering försöka återställa den förmåga som en gång funnits. 

 

Bergendorff (2006) gör en indelning i olika typer av rehabilitering utifrån vem som ansvarar 

och där ingår den medicinska rehabiliteringen som ska återställa förlorade funktioner för att 

öka förmågan till arbete och där hälso- och sjukvården är ansvarig. Därefter den sociala 
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rehabiliteringen som kommunen ansvarar för och som handlar om åtgärder till de som har 

svårigheter i sin livsföring och behöver hjälp för att kunna leva som andra. Till sist är det den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren och arbetsmarknadsverket ansvarar för, 

och som kan vara arbetsplatsinriktade åtgärder eller annat utöver den medicinska 

rehabiliteringen. Den ska också syfta till att personen ska återgå i arbete. 

 

Rehabiliteringsprogram 

Det hänsyftas här i undersökningen till en organiserad och tidsbegränsad insats som utförs av 

en rehabiliteringsaktör mot betalning. 

 
Påverkan 

Det kan vara svårt att skilja rehabiliteringen som en isolerad del i en människas utveckling att 

hantera livet som det är, och då i förlängningen veta vad som påverkat vad. Rehabilitering är 

en process där detaljer vi kanske är omedvetna om påverkar i positiv eller negativ riktning. 

Interaktionen mellan beslutsfattare på individnivå (FK, läkare, arbetsgivare m.fl.), 

beslutsfattare på politisk nivå, medias aktuella diskussion och vilken bild de presenterar av en 

sjukskriven, familjehändelser (dödsfall, födsel, separationer, nyförälskelse). Mitt i allt detta 

finns individen som påverkas av yttre intryck och reagerar på det. Individens respons ger 

sedan tillbaka en påverkan på omgivningen. Det blir en ständigt pågående social interaktion i 

ett komplicerat samspel av olika faktorer (media, människor, politik, ekonomi, social 

situation, årstid). 

 

NE (2008) definierar påverkan som: 

en fortlöpande inverkan, vanligt med förändring som resultat. 

 

Förändring definieras i NE som att: 

åstadkomma andra egenskaper hos företeelse; betr. form, utseende, inre karaktär etc. 

 

Min undersökning 

I min undersökning fokuserar jag inte på hur arbetsförmågan förändrats utan jag är intresserad 

av om deltagarna har fått redskap för att hantera sin situation på ett sätt som påverkar deras 

rehabilitering och om ARC har haft någon specifik betydelse för detta. Jag har inte bestämt 

innan vad ett bra resultat är utan jag har förutsättningslöst undersökt enskilda deltagares 

upplevelser och olika faktorer har olika grader av betydelse för individen. 
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ARC är ett rehabiliteringsföretag med gott rykte och jag har egna goda erfarenheter av att ha 

använt deras tjänster i mitt tidigare yrke som rehabiliteringssamordnare. Utifrån en känsla jag 

har och hur andra pratar om ARC:s rehabilitering verkar kontakten med dem ha en viktig 

betydelse för att hjälpa människor på vägen tillbaka från sjukskrivning. Några vetenskapliga 

stöd har varken jag eller ARC för att deras metoder i rehabiliteringskursen fungerar. Jag gör 

heller inte anspråk på att min undersökning ska klargöra detta, men jag är intresserad av att ta 

reda på hur åtminstone några av dem som fått rehabilitering från ARC har påverkats av den. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några deltagare i Alfta Rehabs 

rehabiliteringskurs upplever att den påverkat deras rehabilitering. 

 

Metod 
Jag använde mig av kvalitativ metod vilket i min undersökning innebar att jag var inriktad på 

att förstå hur deltagaren tolkar sin verklighet (Bryman, 2002). Hermeneutikens tradition har 

också haft ett inflytande i min undersökning och handlar delvis om att förståelse är ett resultat 

av tolkning (Kjörup, 1996) och var för mig i det här sammanhanget ett förhållningssätt till att 

såväl i analys som i intervjuer vara medveten om att fånga det som inte sägs rakt ut. 

Förförståelsen spelade en viktig roll för min tolkning och därför redovisar jag den som en 

egen rubrik i metodavsnittet. 

 

I den kvalitativa forskningsprocessen sker datainsamlingen, analysen och tolkningen näst 

intill parallellt med varandra och till skillnad från den kvantitativa processen kan 

problemformuleringen vara diffus för att under studiens gång hela tiden preciseras (Backman, 

1998). Det innebar i min undersökning att syftet stod fast, men undersöktes från skiftande 

infallsvinklar. Jag var också medveten om att tankar om systematisering och tolkning av 

intervjuerna satte igång när jag inledde min första intervju och att det förmodligen påverkade 

de följande intervjuerna. Thomsson (2002, s.151) skriver just om att: 

Varje intervju som görs bygger på erfarenheter från tidigare intervjuer. 
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Datainsamling 

I undersökningen genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex personer som deltagit i 

rehabkursen. Jag bandade intervjuerna, som gjordes genom personliga träffar både på ARC 

och vid Mittuniversitetet. Bryman (2002) skriver om semistrukturerad intervju att tonvikten 

måste ligga på intervjudeltagarens upplevelse av vad som är viktigt i den beskrivning han/hon 

gör och därför bör intervjun vara flexibel i den meningen. En intervjuguide användes (se 

bilaga 1.) med frågeområden som stöd för att sedan ställa uppföljningsfrågor utifrån vad 

deltagaren valt att beskriva som viktigt. Frågeområdena var till hjälp för att hålla intervjun 

inom syftets ramar. 

 

Valet av intervjupersoner gjorde jag slumpvis utifrån de som deltagit i kursen under 2007, 

med en uppdelning av tre kvinnor och tre män. Alla som tillfrågades tackade ja. Deltagarna 

informerades redan från början om syftet med intervjuerna och hur de skulle gå till. De fick 

också veta hur materialet skulle behandlas och att en utskrift av intervjun skulle skickas till 

dem.  

 

Förförståelse 

Medvetenheten om förförståelsens betydelse för undersökningen var viktig. Jag är mitt eget 

verktyg, vilket gör att jag kan använda förförståelsen i positiv mening. Jag har kunskap i 

rehabiliteringsområdet ur olika perspektiv och använde mig av det med en medvetenhet om de 

förutfattade tolkningar jag kunde riskera att göra. 

 

Förförståelse kan förenklat förklaras som våra fördomar, dvs. erfarenheter och antaganden 

utifrån den referensram som vi har (Thomsson, 2002). Kjörup (1996) skriver i sin bok om 

förståendets cirkel, vilket innebär att varje förståelse har sin utgångspunkt i en tidigare 

förståelse.  

 

För att ge en liten inblick i min förförståelse, som kan ha haft betydelse för de tolkningar jag 

gjort, ger jag här en liten bakgrund av vem jag är. 

Som student inom rehabilitering har jag en kunskap om begrepp m.m. som kan ha påverkat de 

antaganden och det språk jag använde i intervjuer o analyser. Jag har också arbetat som 

rehabiliteringssamordnare och har då haft kontakt med sjukskrivna i både enskilda möten 

och i grupp. Det kan ha påverkat min föreställning om hur sjukskrivna är, hur de brukar 

uppleva sin situation och vilken betydelse gruppdynamiken kan ha. Det kan ha medfört att jag 
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i förväg trott mig veta vilka resultat jag kommer se. Jag har själv varit långtidssjukskriven, 

vilket kan ha medfört att jag relaterat till egna upplevelser som sjukskriven när jag 

analyserade och intervjuade. Innan undersökningen startade fick jag själv delta i rehabkursen, 

vid grupptillfällena, i syfte att få inblick i vad deltagarna får kunskap i, men jag deltog i en 

annan grupp än intervjudeltagarna. Det har gjort att jag dels kunde identifiera de delar i 

kursen som deltagarna beskrev och då fördjupa frågorna kring dessa. Risken fanns att det jag 

upplevde som viktigt i kursen var något som jag förutsatte att andra också upplevde vara 

viktigt. Medveten om den risken att fokusera på vad jag själv tyckte använde jag mig av 

intervjuguiden och ställde fördjupade frågor endast utifrån de delar i rehabkursen som 

deltagaren själv nämnde i de öppna frågorna. 

 

Dataanalys 

En latent innehållsanalys var den metod jag använde som stöd att tolka intervjumaterialet. 

Den hjälper till att visa det underliggande i vad som sägs, med fokus på känslan eller 

undertonen. 

 

Genomförande av analysen: 

Vid en första genomläsning av intervjuerna skapade jag mig en översiktlig bild om vad som 

verkat ha varit viktigt för deltagaren. Jag noterade också om kompletterande frågor behövde 

ställas till deltagarna vid min uppföljande kontakt via telefon. 

 

I innehållsanalysen plockade jag ut meningsbärande enheter, citat av deltagaren, som jag 

sedan sammanställde i en kondenserad enhet för att sen formulera huvudteman och 

underteman. Fokus under analysen var att besvara frågeställningen på vilket sätt har 

rehabiliteringskursen påverkat. Som en följd besvarades då också frågeställningen om vilka 

delar som påverkat. 

 

Intervjuerna analyserades först lodrätt, dvs. varje intervju för sig ställdes mot syftet och 

frågeställningarna. Därefter gjordes en vågrätt analys då likheter och olikheter i deltagarnas 

upplevelser noterades. 
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Etiska aspekter 

Konfidentialiteten för de som intervjuas är självklar. Inga namn eller andra uppgifter som kan 

röja deras identitet har tagits med i vare sig arbetsmaterialet eller det sammanställda 

materialet. Allt intervjumaterial förstörs när uppsatsen godkänts för tryckning. 

 

Några av intervjuerna har gjorts på ARC, när en del av deltagarna varit på uppföljningsveckor 

efter rehabiliteringskursen. Det kan då ha avslöjats vilka jag skulle intervjua genom att viss 

personal sett mig prata med några av deltagarna. Vissa av deltagarna har också själv nämnt 

öppet att de deltagit i min undersökning. Jag har därför undvikit att beskriva detaljer i 

deltagarnas beskrivning om sin sjukdom/skada som kan röja deras identitet för personalen. I 

vissa delar i texten har jag använt mig av fingerade uppgifter för att kunna förmedla 

deltagarens beskrivning utan att riskera peka ut vem det handlar om. 

 

Bryman (2002) tar upp några etiska principer som gäller bland annat svensk forskning och det 

är informationskravet, som innebär att deltagarna ska ha information om syftet, moment i 

undersökningen, att de deltar frivilligt och kan avbryta när de vill. Det är samtyckeskravet där 

de har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet säger att 

personuppgifter och övriga uppgifter om deltagarna ska skyddas. Till sist är det 

nyttjandekravet, som säger att uppgifter om enskilda bara får användas för 

forskningsändamålet. I min undersökning har jag reflekterat över dessa principer och nu i 

efterhand kunnat konstatera att jag kunnat informera deltagarna tydligare om min 

undersökning innan intervjuerna genomfördes, samt att intervjuerna borde ha genomförts på 

annan plats än på företaget för att säkerställa konfidentialitetskravet.  

 

Redovisning av resultat 
Min resultatredovisning består av först en kort presentation av deltagarna, sen en beskrivning 

av de delar som deltagarna upplevt viktiga. Därefter redovisar jag resultatet från 

innehållsanalysen med indelning i huvudteman och underteman. Till sist för jag en 

metoddiskussion och en resultatdiskussion som sen avslutas med allmänna slutsatser. För att 

göra resultatens delar mer överskådlig har jag lagt in en sammanfattande tabell efter 

beskrivningen av viktiga delar i kursen och efter redovisningen av analysen. 
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Presentation av intervjudeltagare 

För att inte riskera att lämna ut någon persons identitet gentemot ARC har jag valt att endast 

ge en begränsad bakgrund av de som deltagit i min undersökning. Jag har därför medvetet valt 

att utelämna personernas yrke och ålder och fingerade uppgifter om sjukdomshistorien 

förekommer. Här i presentationen beskriver jag även kortfattat hur deras upplevelse av ARC 

varit och om de har kommit närmare sitt mål med rehabiliteringen.  

 

Den första personen jag intervjuade var Laila, en kvinna som dragits med sviterna efter en 

olycka för ca 10 år sen och som hon varit sjukskriven för lika lång tid, med olika 

rehabiliteringar och prövningar av arbete. Hon är fortfarande sjukskriven på heltid. Laila 

saknar samhörigheten i ett arbetslag och att räknas med men siktar idag inte mot att hon måste 

ut i arbete. Hennes mål med rehabiliteringen är att hitta någonting där hon själv kan må bra 

och hon upplever att hon kommit lite närmare målet efter vistelsen på ARC. Hon har en 

givande fritid där hon får sociala kontakter och förändringar är på gång i rehabiliteringen som 

kan bidra till att hon kan få det stöd hon saknat.  

 

Beata är en kvinna som haft stressproblematik sedan 4,5 år och hon har även ryggbesvär. Hon 

har varit sjukskriven med perioder av delvis arbete men tiden före och efter rehabkursen har 

hon varit 100 % sjukskriven. Målet för Beata är att komma ut i arbetslivet igen på heltid och 

hon upplever sig fått en skjuts i rehabiliteringen och hon känner sig mogen att börja prova 

arbeta nu.  

Hon nämner flera gånger att det var en kick att få komma till ARC och hon fick en skjuts av 

att vara här. Beata gör själv inte någon kristallklar koppling mellan hennes framåtgående i 

måendet till att just rehabkursen var den avgörande påverkansfaktorn. I det stora hela var hon 

ändå nöjd 

 

Robert är en man med förslitningsskador, som han haft ca tio år men blev sjukskriven på 

heltid i först i samband med en olycka. Innan vistelsen hade han börjat arbeta deltid och gör 

det fortfarande. Robert har som första prioritet i sin rehabilitering att lära sig leva med värken 

och han tycker han kommit närmare målet efter vistelsen på ARC, där han fick redskap för att 

förändra sina tankebanor. På frågan om han upplever att han mår bättre efter vistelsen på 

ARC svarar han: 

�� Jag vet inte om jag mår bättre men� jag kan hantera det på ett annat sätt när det 

blir� när det är som jävligast och man nästan klättrar efter väggarna då� men som sagt 
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man kan hantera det, man undviker alltså till max att lyfta nånting, ja som man vet att det 

kostar�� 

 

Jag träffade också Sören, en man med skador efter en olycka för tio år sen och har varit 

sjukskriven sen dess. Under ett år har han jobbat 25 % och har nyligen ökat till 50 %, vilket 

han upplever är gränsen för vad han klarar av. Hans mål med rehabiliteringen är att bli bättre i 

ryggen och kunna hantera den kroniska smärta han har och det upplever han har förbättrats 

efter vistelsen på ARC. Upplevelsen av vistelsen på ARC beskriver han: 

�� Ja, de är så mycket� Men det är ju� det hände ju så mycket på den här månaden mot 

för vad som händer en månad i mitt liv normalt där jag bor�� �� man ville ju inte hem 

härifrån och prata bara om det här som om det vore himmelriket på jorden. O det är så 

precis�� 

 

Måns, en man som har haft smärtor i tio år av skador och har varit sjukskriven 25 % mindre 

än ett år. Han upplevde en sådan markant förändring under vistelsen här och han har fått 

omdefiniera sina mål. 

�� Så det var en upplevelse o komma hit då och få svar på i stort sett allt man hade 

funderat över. Ja det var ju mycket annat också, ja har inte hunnit, jag har haft så fullt upp 

hemma efter att man kommit hem och fått svar på frågor så jag har inte riktigt hunnit gått 

igenom allting�� �� Det var så mycket där så att jag har haft fullt sjå bara och hitta en 

rätsida på hemmatillvaron och på jobbet�� 

 

 Den sista deltagaren jag intervjuade var Margit, en kvinna som haft besvär med 

stressproblematik och viss värk sen tre år tillbaka och har varit sjukskriven heltid i ett år, 

vilket hon fortfarande är. Margit upplever en mycket stor skillnad på hur hon mådde innan 

rehabkursen och nu efteråt och hon tror inte hon skulle ha mått bättre ändå, utan kursen. Hon 

tror familjen och vänner upplever att hon blivit piggare, mer social och inte drar sig undan på 

samma sätt, då hon är mer öppen och tillgänglig. Hon beskriver förändringen: 

Ja, jag har inte ont i käkarna. Jag har inte ont i axlarna. Då var det bara jobbet, inget 

annat. Oavsett hur fruktansvärt dåligt jag än mådde� Nej, jag var jättedålig. Men just den 

här envisheten och det här� 
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Delar i rehabiliteringskursen som påverkat deltagarna 

Här ger jag en kort beskrivning av de delar i kursen som i analysen framkom som viktiga för 

den påverkan deltagarna upplevt . När jag under analysarbetet identifierade hur deltagarna 

påverkats framgick det i de meningsbärande enheterna även vilka delar som påverkat. Jag har 

kategoriserat dem i tre huvudkategorier. Den första handlar om föreläsningarna som 

deltagarna fick i grupp. Sedan de individuella behandlingar och träffar som deltagarna hade 

med personalen. Till sist de delar som föll utanför rehabkursens organiserade program men 

ändå haft betydelse för deltagarna. 

 

Föreläsningar i grupp 

Föreläsningarna börjar med att personal från ARC presenterar ett material kring de ämnen 

som hör till deras kunskapsområde. T.ex. sjukgymnasten pratar om smärtfysiologi, 

kroppskännedom, anatomi mm och psykologen pratar om sömn, livsomställning, tankens 

påverkan o s v. Deltagarna får ett skriftligt material som presenteras föreläsningen och i 

diskussioner har man tillfälle att relatera aktuell kunskap till sina egna situationer. 

 

Kosten 
I den här föreläsningsdelen ges deltagarna övergripande kunskap om näringslära och även 

förklaringar till matkonceptet som ARC har. Till det får deltagarna praktiskt prova en 

annorlunda kost under vistelsen vilket också inspirerar till förändring. 

 

Sömn 
Föreläsaren ger en överblick av sömnens faser och hur sömn, och frånvaro av sömn, påverkar 

människan. Deltagarna får också praktiska tips om hur man kan förbättra sin sömn. 

 

Kroppen 
Den här delen innehåller föreläsningar om kroppen; anatomi, ergonomi, avslappning, 

kroppskännedom mm. 

 

Smärthantering och tankebanor 
Deltagarna ges kunskap om smärtfysiologi och smärtpsykologi. Man diskuterar också 

hanteringsstrategier och hur tankarna bl.a. styr vårt mående. 
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Livsomställningsprocessen 
I de här föreläsningarna utgår man från en vetenskaplig teori som Ann-Christin Gullacksen 

presenterat i en avhandling. Hon menar att en omställning vid kronisk smärta kan delas in i 

fyra skeenden: 1) överlevnadsstrategier med kortsiktiga mål, 2) utforskande strategier med 

ökad insikt, 3) upprätthållande strategier när den emotionella belastningen minskat och 4) 

underhållsarbetet (Gullacksen, 1998) 

 

Individuellt 

De individuella delarna i rehabkursen handlar om de enskilda möten deltagaren har med den 

personal som jobbar med rehabilitering. De gör utredningar inom sitt yrkesområde som sedan 

sätts ihop till en sammanhållen bild. 

 

Läkarkontakt 
Kontakten med läkaren innefattar läkarundersökning där den medicinska delen av problemet 

undersöks och förklaras. 

 

Sjukgymnast 
Sjukgymnasten utreder genom tester och undersökningar men ger också behandlingar och 

praktiska rekommendationer på övningar. 

 

Psykolog 
Psykologen ger en kortare terapi och utreder genom bl.a. självskattningsformulär som 

bedömer symtom på depression eller ångest. 

 

Bedömning och överföring 
Den sammanställda bilden av deltagarens rehabiliteringsbehov och arbetsförmåga presenteras 

oftast vid ett avstämningsmöte till rehabaktörer vid deltagarens hemort. ARC ger 

rekommendationer på hur fortsatt rehabilitering bör se ut. 

 

Delar utanför rehabkursens program 

Det här beskriver de delar som i högsta grad påverkat deltagarna, men inte tillhör de 

organiserade programmet i rehabkursen. 

 

Bemötande från personalen 
Den service som ges från hela personalen och bemötandet som deltagaren upplever. 
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Gruppens funktion 
Hur samspelet i gruppen påverkat den enskilde deltagaren. 

 

Den fysiska miljön 
Hur faciliteterna upplevs och vilket intryck man fått av miljön i huset och omgivningarna 

omkring. 
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Viktiga delar i rehabkursen 

 Laila Beata Robert Sören Måns Margit

       
Föreläsningar i grupp       
Kosten x x x x  x 
Sömnen  x     x 
Kroppen x     x 
Smärthantering/tankebanor   x    
Livsomställning      x 
       
Individuellt        
Läkare x     x 
Sjukgymnast x x x x x x 
Psykolog x x    x 
Bedömning/överföring x    x x 
       
Delar utanför rehabkursens program       
Bemötande x x x x x x 
Gruppen x x x x x  
Fysisk miljö  x     
Tabellen visar vilka delar i rehabkursen som respektive deltagare upplevt som viktig för påverkan på deras rehabilitering. 

T.ex. Sören har beskrivit kosten, sjukgymnasten, bemötande och gruppen som viktiga. 

 

Resultat av innehållsanalys 

Den latenta innehållsanalys jag gjort utgick från att besvara syftets fråga; hur några deltagare i 

Alfta Rehabs rehabiliteringskurs upplever att den påverkat deras rehabilitering. 

 De tolkningar jag gjorde i analysen resulterade i två huvudteman och tio underteman: 

� Upplevelse av att kunna påverka sin egen situation 

Ökad kunskap, ökad kontroll, mindre begränsningar, kroppslig förbättring, förändring i 

kosten, social förändring och ökad/minskad motivation. 

 � Upplevelse av att självbilden förändrats. 

 Självkänsla och självförtroende, självinsikt och känsla av tillhörighet. 
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Upplevelse av att kunna påverka sin egen situation 

Ökad kunskap 
Av de deltagare som intervjuats beskriver alla att deras kunskap har ökats i olika områden 

som smärta, sömn, livsomställning och kroppen men det handlar framförallt om att få svar på 

de frågor som fanns omkring deras egna symtom och hur sjukdomen/skadan de har påverkar 

just dem. Det är framförallt föreläsningsdelarna som bidragit till kunskapen men även möten 

med läkare och sjukgymnast nämns av deltagarna som viktiga. 

 

Fyra av deltagarna har specificerat vilka föreläsningar som varit betydelsefulla för dem och då 

bidragit med ny kunskap för dem. För Beata var mycket av föreläsningarna repetition, men 

det som blev viktigt för henne var att hon nu kunde relatera sina tidigare kunskaper till sig 

själv. 

�� Mycket av det här har jag läst och jobbat med själv men ändå var det liksom, kunde 

jag relatera det här till mig själv helt plötsligt. Det var ju en positiv sak�� 

 

Måns har heller inte specificerat vilka föreläsningar han ansåg viktigast, men han fick svar på 

alla frågor han haft, vilket var en upplevelse. 

�� Dom påstod ju från början att jag hade bara en skada så jag har försökt sökt svar på 

frågor som jag haft men jag har inte fått nåt svar. När jag kom hit så hann jag inte ens 

börja fråga. Det var bara att svälja, för dom mata hela tiden�� 

 

Margit hade som enda deltagare en enbart positiv bild av mötet med läkaren. Hon upplevde 

att han bara behövde titta på henne för att förstå vad som var problemet och hon ser en 

skillnad mellan läkarhjälpen hon kan få hemma och här på ARC. Under mötet fick hon också 

kunskap om samband i kroppen när det gäller belastning och smärtor. 

 

Ökad kontroll 
Att få ökad kontroll har inneburit praktiska metoder eller tankestrategier för att hantera eller 

styra symtomen av sjukdomen/skadan man har. T ex berättar, Robert, en deltagare med 

kronisk smärta att han inte har mindre ont men kan hantera och styra orsakerna till smärtan på 

ett sätt som ändå förbättrar måendet.  

Det finns ju där hela tiden men inte lika påträngande så man går och ältar o mal hela 

tiden. Det var såna grejer som man fick och försöker använda � man tänker till två eller 
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tre gånger innan man gör något för det är ju så att det jag gör under dagen det blir ju min 

prislapp till kvällen och natten. Då kommer betalningen  

 

Av de intervjuade deltagarna är det Laila och Margit som har beskrivit föreläsningarna om 

sömnens uppbyggnad och hur den påverkar kroppen. De har båda fått kunskap i hur de kan 

påverka sin sömn och har också förbättrat sin sömn. Margit berättar att hon sovit alldeles för 

lite i många år men har nu kunnat slappna av mer och sover bättre. Hon berättar om att 

kroppskännedomen har hjälpt henne genom den avslappning de fick lära sig. Hon har 

användning av det varje kväll som hjälp för att kunna sova. 

 

Ökad kontroll kan också visa sig i att man blir medveten om sin kropps reaktioner och hur 

man ska hantera dem. Hon har också blivit medveten om hur hon i hela sitt liv nonchalerat 

kroppens fysiska och psykiska signaler. I det har kroppskännedomen hjälpt henne att lära sig 

känna efter: 

 Men det är ju väldigt intressant det här med kroppskännedom för att det som jag har haft 

svårt med och har svårt med det är ju att känna kroppens signaler. Därför jag har hela 

mitt liv liksom nonchalerat smärta. Både fysisk och psykisk smärta. Och att nu då känna 

efter hur jag känner det i kroppen, det är det första. Och så sen att lyda. 

 

Fyra av deltagarna berättar om den otroliga hjälp de fått individuellt av sjukgymnasten i sin 

rehabilitering och den ökade kontrollen har då varit en följd av de anpassade träningsprogram 

man fått. För Robert var det viktigt med det träningsprogram han fick, som hjälpt till att 

stabilisera kroppen, och han känner att det går åt rätt håll. Det var också viktigt för honom att 

få kunskap i hur man påverkas i kroppen av vissa saker och vad som händer och vilken nytta 

det har när man tränar vissa muskler. 

 

Minskade begränsningar 
Fyra av deltagarna beskriver en förändring i den begränsade valfrihet de haft att göra saker. 

Förändringen förklaras med att man genom att hantera eller påverka sin situation minskar de 

begränsningar man haft och därigenom får ökad valfrihet att göra saker. Några berättar också 

att de har fått en behandling som förbättrat de besvär man har och därför inte har samma 

begränsningar längre i vardagen. Valfriheten består i att dagsformen i mindre utsträckning 

bestämmer när man kan göra saker.  
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Sören är väldigt nöjd med den hjälp han får av sjukgymnasten och han har blivit mer 

medveten om att han kan plåga sig genom smärtan och bara han kommer igång kan han göra 

saker både bra och dåliga dagar med hjälp av träningen. 

Förut försökte man litegrann men kom aldrig över den där tröskeln att det börja gå neråt 

igen. Då la man av� Första tio minuterna jovisst är det ett helvetespass men sen går det 

rätt bra. Sen är jag bra resten av dan, jag blir bra av att träna. Men förut då kunde man 

sitta hemma o vänta på att man ska vakna upp på morgonen och ha ganska låg värk och 

sen gå och träna. Det var det fönstret som fanns 

 

För Måns betydde sjukgymnasten också väldigt mycket i och med den behandling han fick. 

jag har känt en markant förändring sen jag kom hem härifrån � jag var ju så dålig i 

nacken då så att jag kunde i stort sett inte hoppa jämfota, jag kunde inte göra någonting 

 

Beata var väldigt nöjd med psykologkontakten och upplevde att hon fick praktiskt hjälp med 

den spärr hon hade som medförde rädslor och begränsningar i rehabiliteringen. Det gjorde 

jättemycket för henne och det är inte längre stressande. Hennes sociala liv har också utvidgats 

genom att hon tar sig för. 

Ändå fick jag lite redskap kanske till att nu måste jag utgå från mig. Det här funkar ju inte 

på mig så då måste jag göra på ett annat vis 

På frågan om det är några speciella saker som förändrats efter vistelsen på ARC svarar hon: 

det är väl det här att jag inte har samma rädslor kan man väl säga, för att i alla fall prova 

saker nu 

 

Margit berättar om att hon nu orkar umgås mer och är mer öppen och tillänglig socialt. Det är 

en skillnad mot för hur hon upplevde det förr: 

Jag var ju då� hemma. Man var till jobbet och så var jag hemma i princip, jag orkade 

inte. Jobbigt liksom och bjuda på nånting o sådär 

 

Kroppslig förbättring 
Själva huvudproblematiken har kanske inte förändrats för alla, men i någon del har de ändå 

upplevt en förbättring i de symtom de hade innan de kom till ARC. De delar som nämns som 

bidragande är framförallt individuell behandling och träningsprogram från sjukgymnast, men 

också föreläsningarna om sömn. 
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Det träningsprogram Sören fick ersatte de övningar han fått från tre olika ställen och resultatet 

från sjukgymnastens program är en ökad styrka. 

Problemet är ju att alla lägger på några övningar men det är aldrig nån som tar bort. Så 

ja börja få extremt långa träningspass. Och� kom ja hit då o hon plocka ju bort väldigt 

mycket väldigt fort. Fick helt nytt schema o� De va lite nytt så ja blev sämre när ja kom 

härifrån i några månader innan det byggdes upp o blev bättre o bättre. O det är de 

programmet jag kör fortfarande idag 

Det är lite fler gånger jag är riktigt stark i ryggen än förut o dom gånger jag är stark i 

ryggen är jag fruktansvärt stark i ryggen. Så visst ger det resultat� det gör det 

 

För Måns var mötet med sjukgymnasten det mest livsavgörande på hela vistelsen. Han hade 

tidigare blivit felbehandlad och fått sjukgymnastik som inte hjälpt och han var nu vid väldigt 

dåligt skick när han kom hit och kunde inte komma igång med träning. Måns upplever 

däremot nu efteråt en markant förändring då sjukgymnasten identifierade problemet och han 

fick medicinsk rehabilitering som fick upp de låsningar han hade. 

Det tog fyra veckor innan det släppte alltihopa. Och, ja, det var en markant skillnad för 

hela den där låsningen och värken släppte och man började känna sej som en människa 

 

Margit fick hjälp av sjukgymnast med de låsningar hon hade i kroppen. Hon lovordar den 

kunskap de har på ARC och de behandlingar hon fått har verkligen gjort en skillnad, som hon 

beskriver här: 

i första hand är de behandlingar som hon gör med min kropp. Suveräna, förvandlande, 

livsförvandlande både fysiskt och psykiskt faktiskt. För både nu den här gången men även 

andra gången så har hon lösgjort ryggraden�� �� Så de här hopklämda lungorna får 

liksom plats att andas och det blir inte bara en fysisk frihet utan det blir till och med 

själslig frihet. Det är helt fantastiskt 

 

Margit beskriver också, liksom Laila hur sömnen förändrats till det bättre som följd av de 

metoder de lärt sej vid föreläsningen om sömn. 

 

Förändring i kosten 
Alla deltagare pratar väldigt positivt om maten på ARC och fem av deltagarna har fått 

inspiration att göra både stora och små förändringar i kosten. Speciellt Laila och Robert har 

tagit till sej nya kostvanor vid frukosten och gör numera sina egna frukostflingor. I övrigt har 
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deltagarna en större medvetenhet om vad som är nyttigt och kan köpa det de känner igen från 

ARC:s matbuffé. 

 

Social förändring 
Fyra av deltagarna har fått en kontakt med deltagare i den grupp de varit på ARC tillsammans 

med och den har sen fortsatt hållit i sej efteråt.  

 

Beata berättar att hon genom vistelsen allmänt och genom psykologens stöd brutit den sociala 

isoleringen hon upplevde hemma. 

det här sociala att vara hemma, man blir gärna så mycket hemma så man till slut nästan 

går ut till brevlådan när grannen gått� det har en väldigt stor läkande effekt ändå att 

bryta det här 

Jag försöker åka ut på en loppis eller konstutställning eller något. Inga stora apparater� 

det hade stannat av lite innan så det har det blivit lite bättre skjuts på 

 

Två av deltagarna berättar att stödet de fick i ARC:s överföring av den bedömning och de 

rekommendationer som de gav har bidragit till ökad förståelse hos rehabaktörer hemma. 

Måns beskriver sin upplevelse: 

Jag har trampat på lite för mycket på tårna tidigare så dom ville inte lyssna på vad jag 

säger. Det måste komma från något annat håll för att det ska verka hända nåt 

 

Ökad/minskad motivation  
Beata sammanfattar upplevelsen av sin vistelse på ARC: 

Ungefär att jag fått gjort nåt annat, jag har fått sett nåt annat, jag har mött andra 

människor oavsett om det var negativa eller positiva möten så hände det nånting i min 

värd som jag tror jag behövde för att i alla fall orka vidare 

 

Sören beskrev att gruppen har stor betydelse för motivationen och den grundsyn ARC har om 

att stärka det friska tror han inte har så mycket med personalen att göra, han tycker inte de gör 

så annorlunda mot för de han träffat på andra ställen. Han tror att gruppen själv sätter igång 

processen att ha roligt, träna och må bra. Det �sitter i väggarna� och hans definition på det är 

att det handlar om gruppen människor som kommer dit. 

Man börjar umgås med gruppen, många hade varit här tidigare och vet ungefär vad som 

gäller, de sprider det vidare. Sen var man som dom andra i gruppen som varit här 
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tidigare. �Det sitter i väggarna�, den vägen kommer det.(genom människorna, min 

anm.)När du ser schemat då ser du alla håltimmar och tänker vad hinner jag göra på den 

där håltimmen och vad hinner jag göra på den� Det är bara så mycket idéer i huvudet 

och det är inte alls som att vakna upp hemma och jag tycker man bara slår upp ögonen 

och så vaknar värken. Så är det inte riktigt här. 

 

Jag har också tolkat det som att motivationen minskat under vistelsen hos Beata när hon 

upplevde att miljön på plats inte riktigt motsvarade de förväntningar hon hade innan. Hon 

uttryckte att den fysiska miljön saknade den harmoni som hon upplever vara viktig för hennes 

harmoni. 

 

Upplevelse av att självbilden förändrats  

Självkänsla och självförtroende 
Alla deltagare har erfarenheter från vistelsen på ARC som påverkat deras självkänsla och 

självförtroende. Det har varit både negativa och positiva erfarenheter men när det läggs ihop 

upplever alla ändå en positiv förändring efter vistelsen. 

 

Beata upplevde ett misslyckande när hon inte kunde fortsätta styrketräna efter vistelsen på 

ARC. Testerna och övningarna blev för mycket för henne och när hon kom hem igen kunde 

hon knappt gå, Hennes ordinarie sjukgymnast plockade bort mycket av övningarna och de 

började från början igen. Det positiva var att hon genom psykologen fick hjälp med de 

låsningar och rädslor hon haft, vilket begränsat henne. 

 

För Laila blev det en besvikelse då ingen avstämningsträff hållits med inblandade aktörer i 

hemorten och det beror, enligt henne, på att hon inte har någon arbetsgivare. Den bedömning 

och rekommendation ARC gjort har lämnats över skriftligt och köpare av kursen följde sen 

inte de rekommendationer ARC gav om att hon är i behov av KBT-terapi för att komma 

vidare i rehabiliteringen. De tyckte inte att det var nödvändigt eftersom hon gått på terapi 

tidigare. Hon saknar även engagemang och stöd från rehabaktörer. 

Saknar lite mer uppföljning hemma, att sjukgymnast och läkare och försäkringskassan 

följer upp lite mer och få igång mej� saknar någon som pushar på och försöker få det 

positivt. För det känns ganska mycket att allt blir så negativ� du måste igång i jobb och 

nu måste du det och nu måste du det. 
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Laila upplevde också osäkerhet på sin förmåga då den bedömning av arbetsförmåga som ARC 

gjorde inte stämde överens med den erfarenhet hon gjort. 

Alla andra säger vad jag ska orka. O då är det ganska svårt o hitta själv vad jag kan orka 

 

Ett tag efter vistelsen minskade ändå osäkerheten och hon blev mer öppen för möjligheten till 

förändring. 

Känner fortfarande stor ovisshet för framtiden men jag har ändrat litegrann att jag känner 

inte rädslan att jag måste ut i arbete. Utan klarar jag arbete så� Det skulle kännas helt ok 

o jobba o de kände jag nog inte innan o inte direkt efter heller� där har jag kommit lite 

längre 

 

Flera av deltagarna upplever att de blivit bekräftad genom att få veta att de inte är ensam om 

att uppleva det de upplever och att det inte är några onormala reaktioner. 

 

Laila fick dessutom genom hjälp från psykologen bekräftelse på att hon inte inbillat sej och 

fick en mer rättvisande bild av sig själv 

En sak tycker jag är ganska skönt och det är att på alla dom här utredningarna så är det 

ingen som har kunnat påvisa någon slags depression� ibland varit rädd för, nä men jag 

kanske bara inbillar mej att jag har ont för att jag är deprimerad. Men alla har då kommit 

fram till att det snarare är så att jag blir lite deprimerad när jag har onda dagar� Men 

alltså att det är värken som styr depressionen och inte tvärtom. 

 

Robert upplevde vid föreläsningarna om smärta att det var många stenar som ramlade på plats 

angående hur man reagerar med ständig smärta. Han berättar att han fick bekräftelse på att 

han inte var ensam om sina erfarenheter. 

så alla satt som - aha nu förstår man. Alla de här faserna man går igenom� man trodde ju 

att man var ensam. Reagerar man verkligen så här? Kan det vara naturligt eller. 

 

Sören var övervägande positiv om vistelsen men han upplevde ett dåligt bemötande då 

deltagarna från rehabkursen ombads att äta vid en annan tid och sitta vid ett annat ställe när 

det kom speciella gäster. 

vi blir som tryckt åt sidan � dom flesta av oss många gånger sket i att gå till matsalen 

överhuvudtaget. Man känner sej inte uppskattad � Först äter befälen och sen äter 

skeppsråttan. Det känns så. 
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Margit beskriver i väldigt positiva ordalag hur hon upplevde bemötandet från personalen, och 

framförallt de som hade hand om henne där. De var även lyhörda och, som hon upplevde det, 

försökte hitta det som hon behövde utan att hon behövde uttrycka det, för det var inte alltid 

hon själv kunde sätta fingret på vad hennes behov var. Ordet fantastiska och suveräna 

kommer upp vid flera tillfällen när hon beskriver möten med människor hon gjort och den 

hjälp hon fått.  

 

Självinsikt 
Fyra av deltagarna har fått speciella insikter om sig själv. De har för Laila handlat om ökad 

självkännedom om sina brister och spärrar, för Beata om att förstå att det här handlar om mig 

och för Margit att hon flyttat fokus från jobbet till sig själv. 

 

Måns fick göra, och kommer få göra, nya erfarenheter om sig själv till följd av den förändring 

han upplevde efter vistelsen: 

Jag har haft värken länge så att man har ju lärt sej ett o annat men jag har fått lära mej 

nya saker här o det finns mera som man måste utforska sej själv så att säga, lära känna sej 

själv på nytt. Så att det finns mycket� man får lära om sej själv helt enkelt 

 

Margit är den enda som har beskrivit föreläsningen om livsomställning som viktig. Hon 

upplevde det som väldigt nyttigt att få det här teoretiskt hur det funkar och inte bara genom att 

göra egna erfarenheter. Det gör att man kan hitta fram fortare upplever hon. Teorierna i sej 

var inte nya, men hon hade inte tänkt på det här sättet alls innan. 

 

Känsla av tillhörighet 
Gruppen har haft betydelse för alla deltagare, vare sej det varit positivt eller negativt, men det 

är endast fem som beskrivit att det haft någon påverkan. 

 

Beatas upplevelse av den grupp hon var på kursen tillsammans med var till stor del negativ då 

flera saker inträffade med någon som skulle ta livet av sej och ambulansfärd för någon pga. 

sjukdom. Vid de jobbiga tillfällena fanns ingen personal på plats som kunde ta tag i 

problemen och hon drog sig till slut konsekvent undan från gruppen på fritiden för hon kände 

att hon inte var där för att lösa de incidenter som uppstod. 
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Det var flera som skrev just om det här att det inte var personal på plats. Tror det i sån här 

situation är många som är bräckliga och kanske mår jättedåligt när dom ska lägga sej och 

behöver kanske bara få sätta sej o prata en stund. Det orkar man inte själv när man är 

uppe i det här. 

 

Robert däremot deltog i en väldigt positiv grupp där de fortsatt haft kontakt efter rehabkursen. 

De stödjer varandra genom att maila och kolla av hur man mår och om man kommit igång 

med någon förändring. Robert berättade att de hade en speciell förståelse för varandra och om 

någon haft en jobbig natt med värk och inte orkade delta i samtal var det ingen som upplevde 

det konstigt. 

vi var ju så bra gäng då vi åtta så vi hade lätt att prata med varann och man förstod 

varann så bra för alla hade nånting med smärta och värk, så det vart ju en otrolig 

sammanhållning i vårt gäng. 

 

Måns berättar om att den grupp han deltog i kursen med kom väldigt bra överens. De hade kul 

tillsammans och löste också många problem tillsammans i diskussionerna. Det var värdefullt 

för honom att få träffa andra i samma situation. 

Hur rehabkursen har påverkat 
 Laila Beata Robert Sören Måns Margit 

Upplevelse av att kunna påverka sin 

egen situation 

      

Ökad kunskap x  x x x x 
Ökad kontroll x x x x x x 
Minskade begränsningar  x  x x x 
Kroppslig förbättring x x x x x x 
Förändring i kosten x x x x  x 
Social förändring x x x x x x 
Ökad/minskad motivation x x x x x x 

Upplevelse av att självbilden förändrats        
Självkänsla/självförtroende x x x x x x 
Självinsikt x x   x x 
Känsla av tillhörighet x x x x x x 
Tabellen visar på vilket sätt som respektive deltagare upplevt sig påverkad. Laila har upplevt påverkan på alla områden utom 

i minskade begränsningar. 
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Metoddiskussion 
Eftersom det är en kvalitativ studie belyser jag hur vistelsen på ARC spelat roll för de 

deltagare jag intervjuat och drar slutsatser om vad som haft betydelse för dem. Någon 

generalisering till liknande populationer är därför inte relevant. 

 

Maktfördelningens påverkan på intervjuerna 

Eftersom jag är universitetsstudent och dessutom tidigare har jobbat med sjukskrivna skulle 

det kunna innebära att jag befinner mig i ett överläge. Det skulle kunna påverka deltagaren 

negativt med en känsla av osäkerhet på att hennes/hans upplevelser var riktiga jämfört med 

hur andra uttryckt sej. För att jämna ut eventuell ojämlikhet i makten betonade jag att 

intervjupersonens upplevelser var det viktigaste och att jag var tacksam för att få ta del av 

dem för att det är det bästa sättet att förstå hur rehabkursen påverkat. Genom att berätta att jag 

också varit sjukskriven hoppades jag att det hjälpte till att ge en samhörighet av förmodade 

gemensamma erfarenheter. Jag betonade också att jag var ny i intervjuarrollen och därför lite 

osäker i hur det hela ska gå till, men förklarade att vi fick se intervjun som ett samtal kring 

erfarenheterna från rehabkursen och jag uttryckte att det inte fanns något krav på 

välformulerade eller enbart positiva svar. 

 

Intervjusituationens påverkan på intervjuerna 

Vid de flesta av intervjuerna träffades vi, av praktiska skäl, på ARC. Det kan ha varit både för 

och nackdelar med den placeringen. En fördel är att deltagarna känner sig hemma i lokalerna 

och förknippar dem med något positivt. En nackdel är den lojalitetspress det kan sätta på 

deltagarna och att man omedvetet känner sig tvungen att prata gott om rehabkursen och ARC. 

En annan intervju genomfördes i ett lånat rum på en företagshälsovård där deltagaren var 

patient. Personen var hemmastadd i lokalerna och jag blev �gästen�. En annan intervju 

genomfördes på universitetet i ett tillfälligt kontor vilket kan medföra en positiv känsla av att 

vara del i en vetenskaplig undersökning eller en negativ känsla av att befinna sig i ett nytt 

sammanhang. 

 

Användning av min undersökning 

För ARC som företag kan undersökningen ses som en förstudie till att utveckla en 

vetenskaplig och relevant utvärderingsmetod som passar för deras syften, då undersökningen 

ger en fingervisning av vilka områden deltagarna upplever som viktiga. Undersökningen visar 
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på viktiga faktorer som bidrar till att rehabiliteringen upplevs som lyckad av individen. Hur 

köparen av rehabiliteringen bedömer den vara lyckad eller inte är sedan en ytterligare aspekt 

att ta hänsyn till. 

 

Vidare forskning 

En komplettering av intervjudelen i min undersökning med de tester ARC gör som t.ex. 

självskattningsformulär i smärtritning och upplevd psykisk hälsa kan ge en bredare bild av 

deltagarens upplevelser. En likadan undersökning skulle kunna genomföras med annat syfte  

t ex för att belysa gruppens betydelse i rehabiliteringen. 

 

Resultatdiskussion 
Delarna i rehabiliteringskursen har betytt olika mycket för olika deltagare och jag vill också 

uppmärksamma de delar som inte nämnts alls eller väldigt lite i intervjuerna. Föreläsningen 

om stresshantering nämndes inte alls av någon deltagare. En slutsats kan vara att den inte 

upplevts som något avgörande för deras rehabilitering, här ska då påpekas att två av 

deltagarna har just stressproblematik. Anledningen till att jag i uppföljningsfrågorna inte 

specifikt frågade om just stressföreläsningen var att jag inte ville styra för mycket, utan låta 

deltagaren berätta om det som upplevts som viktigt för just henne/honom. Det individuella 

besöket hos läkaren nämns som betydelsefull hos en av deltagarna men för andra har det inte 

haft någon betydelse. De nämner ändå att tiden kändes för kort och att man skulle vilja ha fler 

besök för att ha möjlighet att ställa frågor. Indirekt har läkaren stor påverkan på deltagarnas 

rehabilitering, eftersom han är medicinskt ansvarig för att den sammanställda bedömningen 

och rekommendationerna är riktiga, men eftersom syftet är inriktat på deltagarnas upplevelse 

av påverkan på rehabilitering, inte min åsikt, är det inte en del i resultatredovisningen. 

 

Sjukgymnasten däremot har haft en avgörande betydelse för flera av deltagarna, även de som 

inte haft diagnoser som handlar om fysiska skador. Att deltagare har påverkats genom att den 

fysiska funktionsförmågan ökat eller att man fått lägre smärta kan tyckas som ett givet resultat 

vid ett företag som specialiserat sig på rehabilitering av nacke och rygg. Det förutsätter ändå 

att man lyckas sätta fingret på vad det egentliga problemet är och att man sen kan matcha det 

med en anpassad behandling/rehabilitering. Även psykologen har haft en stor del i den 

påverkan som deltagarna upplevt. Jag tror att en bidragande orsak till det kan vara att både 
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sjukgymnasten och psykologen håller i flera delar av rehabiliteringskursens föreläsningar och 

sina respektive utredningar. Det ger en större möjlighet att bygga en relation till deltagarna. 

 

Upplevelse av att självbilden förändrats  

När deltagarna kom till ARC fick de ett bemötande som tvingade dem att se på sig själv på ett 

nytt sätt. Om man förutsätter att flera upplevt det som många andra vittnat om, ifrågasättande 

och tvivel från framförallt försäkringskassan men även i vårdapparaten, anser jag inte att det 

ger en självbild som motiverar till att själv agera i sin rehabiliteringsplanering. På ARC togs 

deras åsikter och upplevelser på allvar och man utgick från att det deltagaren upplevde var det 

största problemet just då. 

 

Självkänsla och självförtroende 

Törnblom (2006) gör en skillnad i benämningen på självförtroende, som är �stark tilltro till 

den egna förmågan� och självkänsla som innebär �medvetenhet om den egna personlighetens 

värde� Självkänslan byggs upp genom att bli bekräftad som person, älskad och bemött som 

den unika person man är. Självförtroende är mer pedagogiskt och stödds av att bli bemött med 

lämpliga krav och samtidigt upplevelsen av att själv klara av att hantera situationer. 

 

Oavsett diagnos anser jag att påverkan på självkänslan och självförtroendet har en viktig 

betydelse för hur rehabiliteringen kommer närmare eller längre bort från målet. Att de flesta 

av deltagarna upplevde en bekräftelse av antingen andra gruppdeltagare och/eller av 

personalen är något som jag tycker är värt att lyfta fram. En ökad medvetenhet om att man är 

värd något trots sin sjukdom ger kraft att både hitta egna vägar till ett bättre mående men 

också att kunna dra gränser för andra som har intressen av att styra min rehabilitering. 

 

Westerlind (suntliv, 2008) har i sin praktik sett resultat på att självbilden förstärkts just på 

grund av att de vänt på hur man angriper smärtproblemet genom att fokusera på det patienten 

klarar istället för det som begränsar. I ARC:s rehabkurs upplever deltagarna en ökning av 

självkänslan och ska man dra några likheter med det Westerlind beskriver är det just att man i 

rehabkursen också fokuserar på att stärka det som fungerar. Ett av resultaten i undersökningen 

är just att rehabkursens deltagare upplever en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende till 

följd av att man blivit medveten om det man klarar. 
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Den helhetssyn som ARC har i sin rehabkurs där man inte skiljer på kropp och själ ger en bra 

grund för att verkligen sätta fingret på problemet som deltagaren har för att sedan kunna 

hjälpa på ett verkligen individanpassat sätt. Det bemötandet gör att deltagaren tas på allvar 

och självkänslan upplevs öka. SBU (2008) stödjer den helhetssynen i sin granskning och har 

sett att en kombinerad psykologisk insats och fysisk träning till ger minskad smärta på lång 

sikt. 

 

Några av deltagarna uttryckte både en positiv och en negativ påverkan på självkänslan, med 

anledning av det skiftande bemötande de upplevt under vistelsen. De har i vissa situationer 

känt sig betydelsefull och förstådd medan upplevelsen är omvänd i andra situationer, och det 

är lite oroande. Jag får inte uppfattningen av att det är samma personal från ARC som med sitt 

bemötande både lyfter upp och trycker ner självkänslan, men för deltagaren kan en medveten 

eller omedveten konsekvens blir att förtroendet naggas i kanten gentemot ARC som företag. 

Det kan i sin tur påverka förtroende från deltagaren att ARC faktiskt menar vad de säger när 

de pratar om en helhetssyn på människan och bemötandet som viktigt. I undersökningens 

resultat verkar det dubbla bemötandet ändå inte ha påverkat känslan av att ha gjort en speciell 

upplevelse, vilket samtliga deltagare förmedlar. 

 

Känsla av tillhörighet 

Författarna beskriver i sin artikel (Seldén, 2004) en behandling i grupp för 

utbrändhetsproblematik. De för fram några intressanta saker de såg i den aktuella gruppens 

samspel, som jag kan koppla till det några av deltagarna beskrivit i min undersökning. Den 

delade erfarenheten gav bekräftelse och förståelse. Det blev befriande att andra haft liknande 

problem och symtom. Den empatiska förståelsen var god, trots att man hade svårt att förstå 

sig själv och sina egna behov. En ny insikt om sin egen problematik kom med att man kände 

igen sig i andra. Samhörigheten och likheten mellan deltagarna betonades ofta av dem själva.  

 

Tre av deltagarna beskriver liknande erfarenheter om relationen inom gruppen. Det är 

förmodligen av stor betydelse att just de här tre ingick i en väl fungerande grupp som kunde 

relatera till varandra. Deltagarna beskriver att gruppen hade betydelse för flera former av 

påverkan: social förändring med fortsatt kontakt efteråt, motivation genom att man pushade 

på varandra och hade roligt tillsammans, ökad självkänsla med bekräftelse på att man inte var 

ensam i sina upplevelser, tillhörighet i att uppleva att andra förstår och accepterar. 

 



 38

Upplevelse av att kunna påverka sin egen situation 

Ökad kontroll och social förändring 

Deltagarna har i skiftande grad återfått kontrollen över sin rehabilitering genom att de förstått 

hur just deras diagnos påverkar dem fysiskt och psykiskt men också genom att få veta hur de 

ska påverka de begränsningar det för med sej. Att uppleva minskade begränsningar i vardagen 

och att kroppen blivit bättre anser jag gav deltagarna ett kvitto på att de faktiskt kunde göra 

någonting åt den situation som just de befann sig i. 

 

I studien av grupprehabilitering för kvinnor med bröstcancer (Ok-Hee, Yang-Sook, Nam-Cho. 

2006) visades en påverkan på psykosocial anpassning och livskvalitet. Syftet med 

programmet var att patienterna skulle öka sin förmåga att hantera sin sjukdomssituation, 

liksom i rehabkursen på ARC. Liknade resultat visade den engelska studien om rehabilitering 

för ländryggssmärta (Gaskell, Enright, Tyson. 2007) där ökad upplevd kontroll var ett av 

resultaten. Ökad kontroll och social förändring var något som även deltagarna i ARC:s 

rehabkurs upplevde efter vistelsen, vilket är en viktig pusselbit i vägen tillbaka efter en 

sjukskrivning. Ofta får det sociala umgänget stå åt sidan eftersom man kan ha fullt upp med 

att anpassa sig till de begränsningar som sjukdomen/skadan för med sig. 

 

Kroppslig förbättring 

Den kroppsliga förbättring som flera deltagare upplevt visar på att får man bara rätt kunskap 

om hur man ska ta hand om sin kropp, och även själ, samtidigt som man får rätt professionell 

hjälp ökar chansen för att uppleva sig fysiskt bättre. Även i studierna från Östersund (Broman, 

2002) och England (Gaskell, Enright, Tyson, 2007) var en viktig grund i 

rehabiliteringsprogrammen utbildning om sin sjukdom och där uppvisade man ökad rörlighet 

(Östersund) men också lägre smärtnivå och ökad kondition (England). 

 

Jämförelse med andra examensarbeten 

En jämförelse med två undersökningar i samband med examensarbete visar på liknande 

resultat som i min undersökning. I en D-uppsats (Jonasson-Damm, U. Persson, M, 2006) 

förändrades både livsvanor och tankebanor. Liksom i min undersökning framgick det att 

stödet efter vistelsen är viktig. Jämförelsen haltar lite då denna rehabilitering fokuserades på 

viktförändringar och då blir det naturligt med det resultat de fick. I den C-uppsats jag tittat på 

(Jakobsson, A och Erling, E, 2007) undersöktes rehabilitering för långvarig smärta, vilket 

stämmer bättre med det fokus som ARC:s rehabkurs hade. De såg förbättring i smärtnivå, 
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funktionsnedsättning och livstillfredsställelse men även en försämring i ekonomin. Det togs 

aldrig upp i min undersökning, då jag avsåg att se påverkan på rehabiliteringen och inte 

livssituationen i stort. 

 

Slutsatser 
För att besvara syftets fråga om hur deltagarna upplevt sin rehabilitering påverkad, så har 

undersökningen visat att deltagarna upplevt en ökad känsla av att kunna påverka sin situation 

och de ser även ett ökat värde i sig själv. För merparten av deltagarna har de viktigaste 

delarna i rehabiliteringskursen varit kosten, bemötandet, gruppen och mötet med sjukgymnast. 

 

Jag tycker att jag av undersökningen kan dra slutsatsen att en rehabilitering inte bör skilja på 

kropp och själ, utan att en helhetssyn på människan ger en betydande påverkan på den 

enskildes delaktighet i rehabiliteringen. Det är också tydligt i undersökningen, anser jag, att 

gruppen har en avgörande betydelse för hur stor framgång deltagaren anser sig ha i 

rehabiliteringen. Därtill är stödet på hemorten, efter vistelsen, mycket viktigt. 

Undersökningen tycker jag också visar att den fysiska miljön och bemötandet från personal 

och andra gruppdeltagare spelar roll för upplevelsen av harmoni, det som �sitter i väggarna� 

och förmedlas i mötet med människor. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några deltagare i Alfta Rehabs 

rehabiliteringskurs upplever att den påverkat deras rehabilitering. 

 

Intervjuområden 

Viktiga delar i rehabiliteringskursen 

Beskriv hur du upplevde det att vara på Alfta Rehab? 

 

På vilket sätt har rehabiliteringskursen påverkat rehabiliteringen 

Beskriv hur du upplever att du haft användning av rehabiliteringskursen? 

 

Vilka resultat i rehabiliteringen kan relateras till rehabiliteringskursen 

Upplever du några förändringar jämfört med innan rehabiliteringskursen? 


