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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka rehabiliteringscoachers tankar och 

erfarenheter kring faktorer som kan stärka motivationen för återgång i arbete i 

rehabiliteringsprocessen för sjukskrivna. Studien utgår från en kvalitativ 

kunskapsansats. Sex semistrukturerade intervjuer har utförts med 

rehabiliteringscoacher som arbetar inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt har 

erfarenhet och kunskap om sjukskrivna med syfte att återgå i arbete. Det 

insamlade materialet analyserades sedan utifrån en innehållsanalys. Ur analysen 

framkom tre kategorier; 1. begreppet motivation och motivationens betydelse för 

återgång i arbete, 2. motivationsfrämjande insatser, erfarenheter och svårigheter, 

3. faktorer som påverkar motivationen, samt sju subkategorier. Resultatet visade 

att motivation är en förutsättning för att återgå i arbete. Det finns en rad inre och 

yttre faktorer som påverkar motivationen dessa är bland annat att den sjukskrivne 

är delaktig i sin rehabiliteringsprocess och medveten om sitt eget ansvar. Det är 

även av vikt att den sjukskrivne känner stöd och har en god relation till sin 

rehabiliteringscoach. Resultatet visade även att rehabiliteringscoachernas arbetet 

bör anpassas efter individen beroende på var de befann sig i livet och graden av 

motivation de kände inför återgång till arbete. 

Nyckelord: Motivation, återgång i arbete, sjukskriven, arbetslivsinriktad 

rehabilitering, rehabiliteringscoach 
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Inledning 

Rehabilitering är ett brett begrepp som innefattar såväl medicinsk, 

arbetslivsinriktad, social och psykologisk rehabilitering. Rehabiliteringen sker 

inom flera olika verksamheter och myndigheter och är därmed ett begrepp som är 

svårt att definiera och avgränsa. Rehabilitering syftar dock till att stärka sjuka 

och/eller skadade människor till att åter få sin förmåga i bästa möjliga mån och 

därmed också förutsättningar till ett fullvärdigt liv (SOU 1988:41). Denna rapport 

tar upp faktorer som kan stärka motivationen för att återgå i arbete efter en 

sjukskrivning utifrån rehabiliteringscoachers perspektiv som arbetar inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Bakgrund 

Motivation 

Definition 

Begreppet motivation betyder att sätta i rörelse och kommer från det latinska ordet 

”movere” (Kostenius & Lindqvist, 2006). Enligt nationalencyklopedin definieras 

motivation som ”faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 

mot olika mål”. Man skiljer också på primär och sekundär motivation där det 

förstnämnda inbegriper primitiva inre drivkrafter hos individen som ger viljekraft 

åt handlandet. Det handlar om behov som måste tillgodoses för individens 

överlevnad så som hunger, undvikande av smärta och sex. Även nyfikenhet, alltså 

önskan av att undersöka sin omvärld och andra individer, brukar räknas som 

primär motivation. Sekundär motivation handlar istället om motivationens 

ledande roll då ”handlandet dras mot mer eller mindre av efterstävvärda 

målobjekt i omvärlden”. Maslow, en amerikansk professor i psykologi arbetade 

under 1950-talet fram en motivationsteori där människans behov rangordnades till 

olika nivåer där första nivån måste vara tillfredsställd innan nivå två kan uppnås. 

(Nationalencyklopedin, Motivation). 
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Figur 1. Maslows behovstrappa (Egen tolkning efter Kostenius & Lindqvist, 2009, 

s. 104)  

Vidare beskriver Gerner (2002) motivation som specifika behov som utgör ett 

beteende medan Revstedt (1986) definierar begreppet som ”en strävan hos 

människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligande liv som möjligt. 

Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta natur: att vara 

konstruktiv, målinriktad, social och aktiv” (s. 39). Med detta menar han att 

människan skall ta eget ansvar och handla konstruktivt.  Motivation kan också 

definieras som en orsak eller orsaker till att göra eller bete sig på ett speciellt sätt 

eller som en vilja att göra något och känna entusiasm (Oxford Dictionaries). 

Maccoby (1988/1989) har utvecklat en egen motivationsteori utifrån hans 

forskning och erfarenheter där han delar in de mänskliga drivkrafterna i åtta 

kategorier: Värdighet, lek, kunnande, information, njutning, samhörighet, 

självbevarelse och mening. Han förklarar att dessa drivkrafter finns inom alla 

människor men att det visar sig på olika sätt. Dessa drivkrafter kan även komma i 

konflikt med varandra men det är alltid en av dem som har övertaget. Maccoby 

menar att man inte kan rangordna dessa drivkrafter då alla har betydelse för vår 

mänsklighet dock kan de uttryckas på ett primitivt naivt sätt eller mer moget och 

utvecklat sätt. 

Självförverkligande, ta till vara 
på kunskaper, egna drömmar 

Att ha egen identitet, att bli sedd 

Sociala behov t.ex. umgänge, 
vänner, kollegor 

Känna säkerhet t.ex. trygghet 
och skydd 

Grundläggande fysiska behov 
t.ex. mat & sömn 



7 
 

Motivation och återgång i arbete 

Motivationen för att återgå i arbete efter en sjukskrivning påverkas av flera olika 

faktorer. Den kan antingen vara knuten till själva rehabiliteringsprocessen eller 

vara arbetsrelaterade vilket innebär faktorer som arbetsinnehåll, socialt stöd samt 

förekomsten av feedback och belöningar. Motivationen kan även påverkas av 

individuella faktorer så som individens attityder, intressen, förväntningar, behov 

och självförsörjande (SOU 2011:15). 

Ulla Gerner (2002) skriver i sin avhandling Åter till arbete – hinder och 

möjligheter att; ”det går inte att rehabilitera om man inte tar hänsyn till individen 

själv och dennes uppfattning om sin situation och vilja till förändring och därmed 

motivation till rehabilitering/återgång i arbete.” (s.11) Hon tar även upp en rad 

olika utredningar med betoning på vikten av individens motivation vid 

rehabilitering och återgång i arbete. I en utredning av SOU (1988:41) säger man 

att motivation är av största vikt för att uppnå lyckat rehabiliteringsresultat. I en 

senare rehabiliteringsutredning framkommer även att motivationshöjande 

aktiviteter bör sättas in vid behov (SOU 2000:78). Gerner (2002) refererar även 

till en studie av Edlund (2001) där intervjuer utförts med handläggare vid 

försäkringskassan. Resultatet av studien visar att handläggarna finner svårigheter 

att arbeta med omotiverade sjukskrivna och att detta beror på bristande självtillit. 

De fann även svårigheter i att arbeta med individer som bara såg hinder istället för 

möjligheter (ibid.). För att uppnå hög motivation vare sig det gäller återgång i 

arbete eller något annat är det viktigt med personliga mål, förväntningar och tillit 

till sig egen förmåga. Om en person har hög självtillit ökar också sannolikheten 

till motivation för en beteendeförändring (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

 I ytterligare en studie där intervjuer utförts med handläggare vid 

försäkringskassan framkommer att det är av stor vikt att arbeta med motivation 

genom hela rehabiliteringsprocessen (Ludvigsen Ehnhage, Bergroth, Ekholm & 

Schüldt, 2002). Även Åhrberg, Bergroth & Ekholm (2002) skriver om betydelsen 

av motivation för återgång i arbete. I en kvalitativ studie intervjuades 7 kvinnor 

om avgörande prediktorier för återgång i arbete. Bland annat säger 

intervjupersonerna att motivation handlade om att de ”frigjorde sina resurser och 
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peppade sig till handling” (sid. 26) samt att motivationen ökade när man kände 

stöd och uppskattning från omgivningen.  

En viktig princip inom arbetslivsinriktad rehabilitering är att ha en helhetssyn. Det 

innebär att individen är i fokus för sin egen rehabilitering, att hon känner stöd och 

delaktighet genom hela processen. Genom delaktighet stärks individens 

motivation inför rehabiliteringen och vidare till återgång i arbete (Vahlne 

Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2009). 

Sjukskrivning & rehabilitering 

Rehabiliteringsverksamheten från 1990-talet och framåt 

I början av 90- talet kom en ny rehabiliteringsreform att prägla 

rehabiliteringsverksamheten, den så kallade arbetslinjen. Målet med denna 

rehabiliteringsreform var ”ett bättre arbetsliv för alla” (Vahlne Westerhäll, et al. 

2009, s. 47). Arbetslinjen utvecklades inom systemet för socialförsäkringen och 

grundtanken var mer insatser för långtidssjukskrivna i form av 

arbetsrehabilitering. Regeringen och riksdagen såg starka ekonomiska skäl att 

minska sjukfrånvaron och förtidspensionen, men även humanistiska då 

sjukskrivning lätt kan leda till utanförskap. Syftet med den nya lagstiftningen som 

kom genom rehabiliteringsreformen var att förstärka individers anknytning till 

arbetslivet och förhindra utslagning (ibid.). Arbetslinjen innebar även en 

människas rätt till ett gott arbete vilket kan beskrivas som ett arbete som ger 

möjligheter att utvecklas, tillfredsställelse, god självkänsla och social gemenskap. 

Ett gott arbete med bra arbetsförhållanden är av största vikt vid upprätthållande av 

individens hälsa och arbetsförmågan (SOU 1988:41). Vahlne Westerhäll, et al. 

(2009) skriver att arbetslinjen i dagsläget handlar om att ”aktiva insatser skall 

prioriteras framför passiva utbetalningar” (s. 48) och att detta beror på att man 

insett de negativa konsekvenserna sjukskrivningar medför för samhälle och 

individ.  

 Den 1 juli 2008 kom en ny satsning och nya regler inom sjukförsäkringen, 

rehabiliteringskedjan infördes. Syftet med rehabiliteringskedjan är tidiga insatser 

så att fler sjukskrivna har möjlighet att komma åter i arbete. Reglerna innefattar 

bedömning om rätten till sjukpenning som numera har fasta tidpunkter (Vahlne 
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Westerhäll, et al. 2009). Fram till dag 90 har man rätt till sjukpenning om man 

inte kan utföra sitt vanliga arbete, efter dessa 90 dagar har man bara rätt till 

sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos tidigare arbetsgivare. 

Efter 180 dagar tittar man på arbetsförmågan gentemot hela arbetsmarknaden 

vilket innebär att man endast har rätt till sjukpenning om man inte kan utföra 

något arbete alls. Dock gäller inte det sistnämnda om man troligtvis kommer 

kunna återgå till ett arbete hos tidigare arbetsgivare innan dag 366. 

Rehabiliteringskedjan regleras i socialförsäkringsbalken 27 kap. 46-55§ (SFS 

2010:110).  

Rehabiliteringsansvar och aktörer 

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för rehabiliteringen, detta ansvar 

regleras såväl i arbetsmiljölagen som i socialförsäkringsbalken. I arbetsmiljölagen 

(3 kap, 2a§, 3 stycket) står det att ”arbetsgivaren skall se till att det i hans 

verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad anpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet” (SFS 1977:1160). I socialförsäkringsbalken (30 kap, 

6§) beskriver man på ett liknande sätt att ”arbetsgivaren skall svara för att de 

åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering”. Försäkringskassans 

ansvar vid en rehabilitering syftar främst till att samordna och kartlägga de 

åtgärder som behövs samt finnas som ett stöd för individen vid kontakt med 

myndigheter och övriga deltagande aktörer i rehabiliteringen 

(Socialförsäkringsbalken 30 kap, 8-11§). Vidare ansvarar de för att en 

rehabiliteringsplan upprättas vid behov (Socialförsäkringsbalken 30 kap, 12§). 

Även individen har ett ansvar för sig egen rehabilitering, vilket är att vara delaktig 

i sin rehabilitering gällande planering och utredning samt lämna de uppgifter som 

behövs för kartläggning av behov vid rehabiliteringen. Även detta regleras i 

Socialförsäkringsbalken Kap 30, 7§ (SFS 2010:110). 

Samverkan mellan aktörer är en viktig del för en fungerade arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Förutom Försäkringskassan och den sjukskrivnes arbetsgivare har 

även arbetsförmedlingen en betydande roll för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Den samverkan arbetsförmedlingen har med Försäkringskassan 

omfattar personer som är arbetslösa sjukskrivna, arbetslösa med sjukersättning, 
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arbetslösa unga med aktivitets ersättning, anställda sjukskrivna eller med 

sjukersättning eller aktivitets ersättning som inte kan återgå till sitt förra arbete. 

Syftet med denna samverkan är att effektivisera den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen så att fler människor kan återgå till arbete och få hjälp utifrån 

individuella behov. På arbetsförmedlingen arbetar en rad olika specialister som till 

exempel psykolog, arbetsterapeut/sjukgymnast, socialkonsulent, synpedagog, 

dövkonsulent, audionom/specialpedagog med inriktning hörsel för att utreda och 

stödja personer med funktionsnedsättning av olika slag. Ytterligare aktörer som 

samverkar med arbetsförmedlingen är sjukvården, skola, socialtjänsten och 

kriminalvården (Arbetsförmedlingen, arbetslivsinriktad rehabilitering) 

Arbetsförmedlingen har också vad det kallar kompletterande aktörer. Detta för att 

bredda med olika arbetsmetoder då de kompletterande aktörerna erbjuder 

individuellt anpassade verktyg på ett nytt och annorlunda sätt. Detta för att stärka 

möjligheterna till ett arbete eller underlätta återgång till arbete för sjukskrivna. 

Arbetet som de kompletterande aktörerna utför kan gälla arbetslivsinriktad 

rehabilitering, långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare och flyktingar eller 

arbetslösa. Arbetsmetoderna de kompletterande aktörerna använder sig av varierar 

likaså målgruppen för insatserna (Arbetsförmedlingen, kompletterande aktörer).  

För att man skall kunna utföra en arbetslivsinritad rehabilitering krävs det att man 

utreder individens förmågor, behov och motivation. Genomförs detta väl kan det 

ge en bra grund för planering om individuella behov och insatser för individen 

(Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer & Theorell, 2005). 

Sjukskrivningens och arbetslöshetens omfattning 

Under mitten av 90-talet minskade antalet mottagare av sjukpenning för att sedan 

öka drastiskt mellan 1997-2002. Därefter har antalet utbetalningar av sjukpenning 

minskat successivt (Stavstedt, Bertilsson, Kolk & Mulder, 2011). 

Under 2005 var en stor del av befolkningen (20-64 år) frånvarande från sin 

arbetsplats med sjukpenning eller sjukersättning, omkring 6 % av populationen i 

samma åldersgrupp var arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Dock kan denna siffra vara något missvisande då ca 20 % av samtliga 

sjukskrivnings- och sjukpenningskostnader var utbetalningar till arbetslösa. Under 
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2004 uppgick kostnaderna till 125 miljarder kronor för arbetslöshet, 

sjukskrivningar och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillsammans 

(Marklund, et al. 2005). I dagsläget ser det något annorlunda ut. 

Försäkringskassans senaste statistik visat att omkring 470 000 personer mellan 16-

64 år fick sjukersättning från försäkringskassan under 2010, vilket motsvarar ca 8 

% av alla registrerade försäkrade. Även antalet långtidssjukskrivningar och 

rehabiliteringspenningsutbetalningar har minskat. År 2010 uppgick kostnaderna 

till 766 miljoner kr för rehabiliteringspenning och 16,2 miljarder kr för 

sjukpennings utbetalningar. Kostnaderna för utbetalning av aktivitetsersättning 

uppgick till omkring 2,6 miljarder kr samma år (Stavstedt, et al. 2011). 

Konsekvenser av sjukskrivning/arbetslöshet 

Att vara sjukskriven en längre tid kan vara psyksikt påfrestande då arbetet är en 

stor del i en individs liv. Att vara långtidssjukskriven kan ha negativa 

konsekvenser på såväl individens självkänsla, välbefinnande och sociala 

gemenskap. I en studie av arbetslivsinstitutet (2003:13) undersöktes positiv och 

negativ påverkan av livssituationen vid sjukskrivning. Resultatet visar att för de 

allra flesta hade förutom ekonomin också livsstil (matvanor, motion), sömn och 

fritidsaktiviteter påverkats negativt, även synen på sig själv och det psykiska 

måendet påverkades av sjukskrivningen. En viss inverkan på sociala relationer 

och familjerelationer fanns också.  

I en kvalitativ studie där man intervjuat 100 sjukskrivna kvinnor visar resultatet 

att kvinnorna till en början uppskattade att kunna vila upp sig. Men med tiden 

utvecklades en känsla av isolation och passivitet vilket ledde till att man allt mer 

reflekterade över sitt mående och smärtan blev allt mer intensiv (Ockander, 2001).  

Även Jansson (2001) rapporterar i sin studie om skadeverkningarna vid 

arbetslöshet och sjukskrivning. Hon skriver att ”ett genomgående drag bland 

informanterna är upplevelsen av förändrad självbild i samband med att vara 

sjukskriven och arbetslös”(s.13). Många säger att det har svårt att släppa den 

gamla bilden av sig själv och istället bygger man upp en fasad som att allt var som 

tidigare. Respondenterna i studien beskriver också hur de isolerat sig på grund av 

svårigheter att leva upp till omgivningens förväntningar samt att det är svårt att 
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bibehålla vardagliga rutiner och vanor vilket leder till att det inte blir något gjort 

överhuvudtaget. 

Det finns mycket lite forskat på vad det gäller konsekvenser av sjukskrivning och 

förtidspension. Ofta tittar man på enskilda diagnoser i stället för begreppet i 

helhet. En avgörande orsak till detta kan vara svårigheter i att skilja på 

konsekvenserna av själva sjukdomen och konsekvenserna som uppstår vid 

sjukskrivningen (SBU, 2003).  

Vad säger forskningen om konsekvenser av att vara arbetslös då och framförallt 

under en längre tid? Att vara långtidsarbetslös är precis som vid sjukskrivning 

påfrestande för individen i fråga. Ofta talar man om utanförskap vilket i sin tur 

kan ge upphov till psykisk ohälsa och stor påverkan på välbefinnandet. Arbetet är 

en central del i våra liv och har stor betydelse för vår interaktion och relationer till 

andra människor. Forskning visar även på samband mellan arbetslöshet och 

förlust av identitet, mening och självrespekt (Falkstedt & Hemmingsson, 2011). I 

folkhälsostatistiken kan man se tydliga spår av krisen under 90-talet och den 

massarbetslöshet som följde den. De tydligaste effekterna var psykisk ohälsa så 

som oro, depression och ångest, även sömnstörningar ökade avsevärt (Lövtrup & 

Närlid, 2009).  

För en lyckad rehabilitering är det viktigt att individen känner stöd och delaktighet 

i processen då detta leder till ökad motivation och vilja att återgå till arbete. Om 

rehabiliteringen brister i dessa avseenden finns det risk för längre sjukskrivning 

och vidare även risk för total utslagning från arbetslivet (Marklund, et al, 2005). 

Problemformulering 
Som beskrivet ovan har sjukskrivning negativa effekter för såväl individen som 

för samhället. Det är därmed av vikt att individen får bästa möjliga hjälp och stöd 

att återfå sin arbetsförmåga för att kunna återgå till arbete. Tidigare studier som 

det refererats till i bakgrunden (Gerner, 2002; SOU 1988:41; SOU 2002:78; 

Ludvigsen et al. 2002; Åhrberg et al. 2002) visar på att motivation är en viktig 

förutsättning för att kunna återgå i arbete. Jag anser därmed att det är intressant att 

studera hur rehabiliteringscoacher tänker och har för erfarenheter vad de gäller 

motivation vid återgång i arbete, hur de arbetar för att stärka motivationen samt 
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vilka faktorer de anser påverkar motivationen i positiv och negativ riktning. 

Vinsten med denna studie tror jag är att belysa vikten av motivationsarbete för 

sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen för en mer effektiv och varaktig 

rehabilitering.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka rehabiliteringscoachers tankar och 

erfarenheter kring faktorer som kan stärka motivationen för återgång i arbete i 

rehabiliteringsprocessen för sjukskrivna. 

Studien kommer utgå utifrån följande frågeställningar:  

– Vilken betydelse upplever rehabiliteringscoacher att motivationen har för 

återgång i arbete? 

– Vilka faktorer upplever rehabiliteringscoacher påverkar motivationen för 

återgång i arbete? 

– Hur arbetar rehabiliteringscoacher med att stärka motivationen för återgång i 

arbete? 

Begreppsbeskrivning 

Motivation - Nationalencyklopedin definieras motivation som ”faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” 

(Nationalencyklopedin, Motivation) 

Arbetslivsinriktad rehabilitering - Vahlne Westerhäll (2009) beskriver 

arbetslivsinriktad rehabilitering som ”rehabiliteringsåtgärder som syftar till att 

underlätta återgången till arbetslivet för personer som är sjukskrivna eller som 

uppbär sjukersättning och kan innebära både medicinska, yrkesinriktade och 

sociala insatser” (s. 28). 

Sjukskriven - Nationalencyklopedin definierar sjukskriven som ”en person som 

för en viss angiven tidsperiod anges vara helt eller delvis oförmögen att arbeta 

p.g.a. sjukdom eller skada” 

Rehabiliteringscoach – I denna rapport har benämningen rehabiliteringscoach 

valts att användas för samtliga respondenter som deltagit i studien. Begreppet 



14 
 

coachning definieras enligt nationalencyklopedin som en ”en samtalsteknik som 

används för att få en person som coachas att bli mer aktiv och att på ett mer 

effektivt sätt använda sina egna förmågor för att åstadkomma en förändring”. 

Med begreppet rehabiliteringscoach menas i denna rapport en person som arbetar 

med arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna med syfte till återgång i 

arbete.  

Avgränsningar 

Avgränsning har gjorts till att studera rehabiliteringscoacher arbete, tankar och 

erfarenheter kring begreppet motivation i rehabiliteringsprocessen för sjukskrivna. 

En geografisk avgränsning har gjorts till området Mellansverige. 

Metod 

Studien utgår från en kvalitativ kunskapsansats eftersom syftet var att studera 

tankar och upplevelser kring motivationen för återgång i arbete. Valet av ansats 

grundar sig även i att man genom detta perspektiv antar ett tolkande synsätt där 

man riktar fokus mot individen och hennes subjektiva verklighet, hur hon tolkar 

och uppfattar sin omvärld, vilket är en bra utgångspunkt när man vill beskriva 

eller förstå ett fenomen (Backman, 2008). Inom den kvalitativa ansatsen talar man 

om förståelse vilket syftar till att man skall ha en empatisk förståelse av 

människors handlingar och deras egen förståelse. Det är även av vikt att man är 

medveten om sig egen förståelse och förförståelse när man analyserar och tolkar 

vad som sagts (Bryman, 2011).   

Urvalsförfarande 

Urvalet gjordes utifrån var relevanta respondenter för studiens syfte kunde tänkas 

finnas, i detta fall individer som arbetar inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

samt har erfarenhet och kunskap om sjukskrivna med syfte att återgå i arbete. 

Denna urvalstyp kan liknas vid ett strategiskt urval där fokus ligger på att 

materialet skall kunna belysa frågeställningarna och problemformuleringen 

(Malterud, 2009). Genom utbildningen Rehabiliteringsvetenskap fanns kunskapen 

om på vilka företag och myndigheter dessa individer arbetar.  



15 
 

Undersökningsgrupp 

Förfrågan om deltagande i studien gjordes vid en arbetsförmedling och ett företag. 

Sammanlagt 6 individer visade sitt intresse, två från arbetsförmedlingen och fyra 

från företaget. Alla som deltog i studien var kvinnor i varierande åldrar. 

Intervjupersonerna hade alla olika befattning och erfarenhet av arbete med 

sjukskrivna. Respondenternas befattning, utbildning eller arbetsplats är inte 

relevant för studiens syfte, därmed benämns samtliga respondenter som 

rehabiliteringscoacher.   

Metod för datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade 

intervjuer formuleras en intervjuguide med specifika teman att följa, dock med 

öppna frågor och med möjlighet till att formulera följdfrågor under intervjuns 

gång. Detta för att intervjupersonen skall ha frihet att forma svaren utifrån hennes 

egen uppfattning och förståelse (Bryman, 2011). 

En egen utformad intervjuguide användes (bilaga 2) med frågor som formulerats 

anpassade till syftet och frågeställningarna. Frågorna var öppna och berörde 

rehabiliteringscoachernas arbete, tankar och erfarenheter kring begreppet 

motivation.  Intervjuerna spelades in med hjälp av mp3 spelare efter godkännande 

av intervjupersonerna. Detta för att inte missa viktiga delar som sagts under 

intervjun samt för underlättande vid analys. Data samlades in vid respektive 

arbetsplats under perioden 12/4 2012- 26/4 2012. 

Procedur 

Arbetet började med att en projektplan upprättades. Där beskrevs en kort 

bakgrund till arbetet, syftet, problemställningar, metod samt tillvägagångssätt för 

studien. Även ett informationsbrev (bilaga 1) och en intervjuguide (bilaga 2) 

författades. När projektplanen var färdigställd togs kontakt med respektive chef 

vid företag och myndighet där intervjupersoner som var relevant för studien 

kunde finnas. Vid visat intresse skickades informationsbrevet ut till cheferna som 

fick vidarebefordra det till sina medarbetare. De som var intresserade att delta fick 

kontakta mig via telefon eller e-post för att komma överens om tid och plats för 

intervju. Tid och plats för intervjun fick respektive intervjuperson själv bestämma, 
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detta för att de skulle känna sig så bekväm som möjligt. Intervjun startade med att 

syfte, metod, tillvägagångssätt och etiska aspekter presenterades och förklarades 

samt att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta när som utan 

speciell anledning. Information gavs även om att all information de lämnade 

behandlas konfidentiellt då inga namn skrivits ut i rapporten inte häller ort/stad. 

Intervjuerna tog ca 20-30 minuter. 

Analysmetod 

Data som samlats in har genomgått en innehållsanalys. Innehållsanalys är ett sätt 

att analysera dokument och texter för att strukturera innehållet på ett regelmässigt 

och replikerbart sätt och få fram det konkreta eller manifesta innehållet i 

materialet (Bryman, 2011). Processen startade med att intervjuerna lyssnades av 

ett flertal gånger för att få en känsla av vad som sagts. De transkriberades sedan 

till ett läsbartformat utefter hur författaren tolkade svaren. Efter att samtliga 

intervjuer transkriberats lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger för att få en 

känsla av helheten samt för att finna meningsbärande enheter alltså meningar som 

hänger samman baserat på innehållet. När de meningsbärande enheterna 

identifierats kodades de om till sju subkategorier för att sedan föra samman dem 

till tre huvudkategorier. 

Etiska aspekter 

Att vara medveten om och ta ställning till forskningsetiska principer är av stor 

vikt för att man skall kunna fatta välgrundade beslut om vad som är riktigast och 

det mest etiska att göra vid en undersökning. I denna studie har stor hänsyn tagits 

till de grundläggande etiska principerna som gäller, dessa är:  

– Informationskravet innebär att alla som berörs av studien skall ha kännedom 

gällande studiens syfte samt vilka moment de ingår i studien. De skall även ha 

kännedom om att deltagande är frivilligt och att det kan avbryta när som helt utan 

anledning om de så önskar. 

– Samtyckekravet innebär att de som deltar i studien har själva rätt att bestämma 

över sitt deltagande. 
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– Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om studiens deltagare skall förvaras 

så att inga utomstående har tillträde till dem samt att alla uppgifter behandlas med 

största möjliga konfidentialitet.   

– Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlas in endast får användas för 

gällande undersöknings syfte. (Bryman, 2011) 
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Resultatanalys 

Vid analys framkom tre kategorier och sju subkategorier.  

  

Figur 2. Resultat efter analys. Figuren visar tre kategorier och sju subkategorier  
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Begreppet motivation och motivationens betydelse för återgång i 

arbete 

Denna kategori innehåller två subkategorier, begreppet motivation och 

motivationens betydelse och beskriver hur coacherna definierar begreppet 

motivation samt vilken betydelse de anser att motivationen har för 

rehabiliteringsprocessen och resultatet av rehabiliteringen.  

Begreppet motivation 

Coacherna beskrev begreppet motivation som en drivkraft för att komma framåt i 

en process, mot ett uppsatt mål. Samt att denna drivkraft finns inom varje person, 

men att man måste jobba fram den. En coach beskrev också hur denna drivkraft 

påverkas av inre värderingar och att den främsta orsaken till motivation är att man 

vill till något eller ifrån något. 

”Motivation handlar om strävan framåt, att nå sina mål och känna något slags 

driv, komma framåt.” 

Man beskrev även motivation som en känsla av glädje och lust inför en handling. 

”Motivation är att känna glädje och lust inför något man skall göra.” 

Motivationens betydelse 

Alla coacher var övertygade om att motivation är en av de absolut viktigaste 

faktorerna för att komma framåt i en rehabiliteringsprocess detta bland annat på 

grund av att motivationen formar vägen framåt. En coach berättade att utan 

motivation så ökar smärta och därmed också känslan av omöjlighet. 

”Motivation är viktigt under hela processen då det formar vägen man tar. 

Motivation måste finnas, men ibland kan man behöva jobba upp den.” 

De ansåg även att motivationen har stor betydelse för både resultatet av 

rehabiliteringen och rehabiliteringens hållbarhet. 

”Är de motiverade så går det fortare, är de motiverade så blir det bättre 

hållbarhet i förlängningen.” 
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Motivationsfrämjande insatser, erfarenheter och svårigheter 

Denna kategori innehåller tre subkategorier, arbete, erfarenheter och svårigheter. 

De tar upp hur coacherna gör för att motivera de individer de träffar, hur man 

arbetar för att stärka och bibehålla en god motivation samt hur deras arbete 

påverkas när de möter en omotiverad individ som skall genomgå rehabilitering. 

De tar även upp sina erfarenheter kring motivation, hur de upplever de individer 

de möter samt vilka eventuella svårigheter som kan uppstå i rehabiliteringen vid 

brist på motivation. 

Arbete 

Coacherna ansåg att för att man skall kunna göra ett gott arbete och för att komma 

framåt i arbetet måste man bygga upp tilliten. Det är av vikt att coacherna får god 

kontakt med de människor de möter och att dem de möter får förtroende för sin 

coach. Hur de arbetade för att bygga upp denna tillit var varierande. Vissa ansåg 

att det är av vikt att man lyssnar och visar sig intresserad inför det den sjukskrivna 

har att berätta, detta på grund av att många som varit arbetslösa eller sjukskrivna 

länge ofta känner sig oförstådd. 

”Att lyssna och få dem att känna sig förstådd ökar tilliten och därmed också 

motivationen.” 

En coach berättade att genom att vara en förebild och berätta om sina egna 

erfarenheter kunde man bygga upp förtroendet. Vidare ansågs det även att det är 

av vikt att man håller löften och visar att man finns som ett stöd under hela 

processen.  

”Genom att bjuda på sig själv och vara en förebild skapar man förtroende och 

hittar fram till människor.” 

En annan viktig del i arbetet för att främja motivationen är att hitta och lyfta fram 

individens styrkor men också svagheter och på det sättet tydlig göra individens 

bild av sig själv. Coacherna menar att individen på detta sätt kan hitta en riktning 

att gå genom att de får en tydigare bild av vad de vill och kan göra. Det ansågs 

även att det är av vikt att man som coach stöttar individens val. Dock kan 

coacherna ibland behöva visa dem alternativa vägar för att målen inte skall bli 

orealistiska och ouppnåeliga. 
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”Jag försöker alltid hitta personens styrkor, många kommer hit och tror att de 

inte kan någonting, men efter några träffar inser de att de faktiskt kan jätte 

mycket, och det väcker ju lite motivation.” 

Coacherna beskrev hur arbetet alltid såg olika ut, att de hela tiden måste anpassa 

sig till individen, var individen stod i sin rehabilitering och hur förberedd 

individen var. Även om det finns en ram som de måste hålla sig inom med vissa 

syften och mål så använde de olika vägar för olika individer för att nå dit. Hur 

man arbetade berodde bland annat på människotyp, individens inställning till livet 

och självklart graden av motivation som individen har inför rehabiliteringen och 

återgång i arbete.  

”Man gör inte likadant mot alla, om vi har 20 verktyg kanske jag använder ett på 

en människa, på någon annan använder jag fem, medan jag på vissa inte 

använder något, utan använder min intuition.” 

De flesta coacher beskrev hur de använder sig själv på olika sätt, att de använder 

sig av sin intuition, livserfarenhet och arbetslivserfarenhet för att avgöra hur det 

ska lägga upp arbetet med den sjukskrivne.  

”Man har ju samma redskap och tester, men man använder ju sig själv på olika 

sätt. Man måste tala med bönder på bönders sätt.” 

Vidare berättade coacherna att när de möter en individ med låg motivation 

försöker de lägga mer vikt vid samtalet, de avsätter även mer tid, bland annat på 

grund av att man ansåg att en omotiverad individ behöver mer stöd än en 

motiverad person. En coach berättade även att man blir mer engagerade och sätter 

in mer resurser för en individ som besitter en låg motivation inför sin 

rehabilitering och återgång till arbete. 

”Är det en person som man träffar inledningsvis som är omotiverad prioriterar 

jag med tid… För är en person motiverad då har hon drivet, de har viljan att ta 

steg framåt och då har de också förutsättningar för att det händer saker.” 

Erfarenheter 

Majoriteten av coacherna berättade att de flesta de möter i sitt arbete är 

omotiverade inför sin rehabilitering, att de sjukskrivna såg mycket pessimistiskt 

på tillvaron och att de ofta gett upp hoppet. 
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”Många har varit borta från arbetsmarknaden länge och tappat tron, både på sig 

själva och på samhället.” 

Många berättade även att omotiverade personer ofta varit borta från 

arbetsmarknaden en längre tid och att det yttrar sig genom att de ofta är tystlåtna, 

har en pessimistisk syn på tillvaron och har lätt att se hinder. En coach beskrev 

även hur man kan se om individen är omotiverad på klädsel, hållning och gestalt.  

Många talade också om att man måste ”fånga upp motivationen” och ”möta i 

motivationen” för att den skall utvecklas och bibehållas.  

”Ofta när de kommer hit har de inte så mycket motivation, men vi lyckas ändå 

plocka fram det hos dem. Ibland tar det längre tid, ibland går det ganska snabbt.” 

En coach menar att det är omöjlig att lyckas med en hållbar rehabilitering utan 

motivation, och att det måste bli en positiv förändring hos personen i fråga för att 

det skall kunna kallas för rehabilitering. 

”Det enda som kan ge en rehabilitering är att man hittar motivationen, annars 

blir det bara destruktivt.” 

Svårigheter 

Vad coacherna ansåg som svårigheter i arbetet var väldigt individuellt. En 

berättade att hon inte såg några svårigheter utan att hon istället såg det som 

utmaningar, och tyckte att det var det som gjorde hennes arbete roligt. En annan 

berättade att det svåraste var om man inte lyckads motivera individen i fråga och 

att man då måste reflektera över sitt arbete och vad man skulle kunna gjort 

annorlunda. En annan svårighet ansågs vara när den sjukskrivne inte såg några 

möjligheter alls i sin rehabilitering. Ytterligare en coach tyckte att det svåra var att 

inte ta på sig för mycket av ansvaret för att man så gärna vill se framgång och se 

individen lyckas. 

”De svåraste är när personen inte alls, på något sätt kan ta emot eller se någon 

lösning. När ingenting verkar fungera. Då kan man behöva fundera över hur man 

skall vända en negativ attityd, försöka bryta det negativa och se möjligheter.” 
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Faktorer som påverkar motivationen 

Denna kategori har två subkategorier, individrelaterade faktorer som påverkar 

motivationen och yttre faktorer som påverkar motivationen. Kategorierna tar upp 

coachernas upplevelser av vilka faktorer som påverkar motivation för återgång i 

arbete.  

Individrelaterade faktorer som påverkar motivationen 

En av de främsta faktorerna för att påverka motivationen i positiv riktning ansåg 

coacherna vara att få individen i fråga att förstå att de själva har det yttersta 

ansvaret för sin rehabilitering samt att de är delaktig i processen. Att de är de 

själva som måste göra det största arbetet medan coacherna skall finnas bredvid 

som ett stöd, ge verktyg och vägleda. 

”… att få med dem i processen, grunden är ju att personen i fråga skall vara 

ansvarig för sin egen rehabiliteringsprocess, så jag jobbar väldigt mycket med att 

tydliggöra det redan vid första kontakten.” 

Coacherna berättade att genom att låta individen ta eget ansvar hjälper man dem 

att inse att det faktiskt klarar av att ta steg framåt i processen, att de har ansvar för 

sitt eget liv och att det går, om de vill komma åter till arbete. 

”Att ta eget ansvar och se att de faktiskt klarar av det har stor betydelse för 

motivationen.” 

Ytterligare faktorer som påverkar motivationen ansågs vara i vilken livsfas 

personen befann sig i, och att det är av vikt att coacherna anpassar sitt arbete 

beroende utifrån var den sjukskrivne står i sin rehabiliteringsprocess. Ytterligare 

en faktor som coacherna ansåg påverkar motivationen är hur förändringsbenägen 

den sjukskrivne är som person. 

”Att vara förändringsbenägen är till fördel för rehabiliteringen, eftersom det är 

just en förändringsprocess, man skall ju bryta något man länge varit fast vid.” 

En annan faktor som togs upp var rädslor, rädslor för att misslyckas på grund av 

att de varit borta från arbetsmarknaden länge och kanske på grund av det blivit 

socialt isolerad. Och att man som coach måste jobba med att undanröja dessa 

rädslor hos individen för att stärka motivationen. 
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Även en persons levnadsvanor och hälsa beskrevs ha betydelse för motivationen. 

Coacherna upplevde att individer som varit sjukskrivna länge och hade mycket 

smärta hade lägre motivation än de individer som kunde handskas med sin värk. 

Även sömn, matvanor och fysisk aktivitet ansågs ha viss påverkan på 

motivationen för återgång i arbete och vissa av coacherna arbetade även med att 

förbättra de delarna för att frambringa högre motivation. 

Vidare var ålder en faktor en av coacherna såg som påverkande på motivationen 

då de berättade att man måste anpassa arbetet i rehabiliteringsprocessen utefter 

individens ålder och därmed också livsfas. De berättade att det är av vikt att låta 

rehabiliteringen ta den tid den tar och att motivationen kan hämmas om det går för 

fort fram eller tvärt om tar alldeles för lång tid. 

”De yngre personerna…, kommer de inte ut och får ett begrepp om samhället 

hämmas deras motivation…, det kan bli passiviserande.” 

Yttre faktorer som påverkar motivationen 

Yttre faktorer som coacherna ansåg påverka motivationen var framförallt stöd och 

tillit. I synnerhet stöd från coacherna, att den sjukskrivne kände trygghet, tillit och 

att coachen fanns med som ett stöd under hela processen. De flesta tyckte att det 

var av stor vikt att man byggde upp en bra kontakt med den sjukskrivne för att 

rehabiliteringsprocessen skulle kunna fortskrida framåt. Även socialt stöd och 

stöd hemifrån ansågs vara viktiga faktorer för motivationen.  

”Stöd är en jätte viktig del, både från oss, att de känner en trygghet. Men även 

utifrån, från familj eller vänner som också kan ge dem de här krafterna att komma 

vidare.” 

Vidare berättade coacherna om vikten av social gemenskap. Coacherna beskrev 

att många som varit sjukskrivna eller arbetslösa länga har tappat mycket av den 

sociala biten i livet med arbetskamrater och vänner, kan man bygga upp den så 

stärker det motivationen. Även familjesituationen ansågs ha betydelse, hur man 

trivs hemma med familjen men även hur man bor. En coach beskriver det såhär:  

”Fysisk omgivning alltså hur man bor kan också vara viktigt, kanske man har fått 

flyttat till något sämre, billigare som man inte ville det påverkar också 

motivationen.” 
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Coacherna berättade även hur ekonomin kan vara en påverkande faktor för 

motivationen och att det inte är ovanligt att många har mycket dålig ekonomi och 

har haft det under en längre period. En av coacherna nämnde också att dagens 

politik försämrar motivationen för de sjukskrivna. Hon beskrev det såhär: 

”Folk klarar väldigt lite, men ändå har de en drivkraft att själva försöka må lite 

bättre, men då kommer denna försäkringskassa och säger att det skall göra precis 

det de mår sämre av… det dödar motivation.” 

Ytterligare en coach ansåg att tidigare bemötande från arbetsförmedling, 

försäkringskassa och vården kan påverka motivationen i positiv eller negativ 

riktning.   

Diskussion 

Resultat diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka rehabiliteringscoacher tankar och 

erfarenheter kring faktorer som kunde tänkas stärka motivationen för återgång i 

arbete för sjukskrivna. Vid analys framkom tre kategorier; 1. Begreppet 

motivation och motivationens betydelse för återgång i arbete, 2. 

motivationsfrämjande insatser, erfarenheter och svårigheter, samt 3. faktorer som 

påverkar motivationen. Kategorierna bygger på rehabiliteringscoachernas arbete, 

tankar och erfarenheter kring begreppet motivation för återgång i arbete. Syftet 

anses ha uppnåtts och studiens frågeställningar besvarats. Resultatet visar att 

motivation har en avgörande betydelse för återgång i arbete och att det finns ett 

flertal inre och yttre faktorer som påverkar en individs motivation.  

Motivation är ett brett begrepp med en rad olika definitioner och 

motivationsteorier. Anledningen till varför frågan om vad begreppet motivation 

betydde för dem ställdes var dels för att få en uppfattning om huruvida det var ett 

begrepp rehabiliteringscoacherna reflekterat över och dels hur de tänkte kring det. 

Hur rehabiliteringscoacherna beskrev begreppet motivation var varierande, men 

alla var övertygade om att motivation är en av de viktigaste förutsättningarna för 

återgång i arbete, vilket även visat sig i en del tidigare gjorda studier och 
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utredningar (SOU 1988:41; SOU 2000:78; Gerner, 2002; Ludvigsen, et.al, 2002; 

Åhrberg, et.al, 2002).  

Merparten av rehabiliteringscoacherna var även överens om att de flesta individer 

de mötte var omotiverade inför sin återgång till arbete. Hur respondenterna tolkar 

begreppen motiverad/omotiverad är svårt att säga, i och med att begreppet är så 

pass brett finns det oändligt många synsätt på vad som faktiskt menas med att vara 

motiverad/omotiverad. Det är inget ord som går att generalisera eller sätta ett mått 

på, det måste ske utifrån betraktarens ögon. Det någon kan se som låg motivation 

hos en individ kan någon annan se som motivation medan individen själv ifråga 

har en annan uppfattning om graden av motivation hon besitter. Revstedt (2002) 

använder sig av begreppen latent motivation och manifest motivation, enligt 

honom handlar inte motivationsarbete om att göra en omotiverad individ 

motiverad utan om att väcka motivationen och få en latent motiverad individ att 

bli manifest motiverad. Med latent motivation menar Revstedt att motivation finns 

men att det för tillfället inte märks genom handling.  

En av respondenterna uttryckte sig i intervjun angående den lagstiftning 

försäkringskassan för i dagsläget och att detta kan vara förödande för individens 

motivation. Enligt Johanson (2012) var syftet med dessa regelförändringar som 

infördes år 2008 att påverka de försäkrades motivation, beteende och 

förväntningar. Det har skett en markant minskning av den totala ohälsoskulden, 

vilket betyder totalbeloppet sjukförsäkringen förväntas betala ut till personer som 

uppbär sjukpenning- eller sjuk och aktivitetsersättning. Denna minskning beror på 

att många människor har lämnat tidsbegränsad sjukersättning, dock kan man inte 

svara på om syftet gällande förändringar i sjukskrivnas motivation, beteende och 

förväntningar är något som influerat minskningen av sjukpennings utbetalningar 

(ibid.). Man kan här spekulera i huruvida detta syfte uppnåtts vid lagförändringen. 

Kan det vara så att det blir för stor press för individen med de tidsramar som 

regelförändringen innebär, kan oron om att mista sitt ekonomiska stöd göra att 

individen försummar sig själv och sin hälsa? Visst ger en minskad hälsoskuld 

fördelar för samhället i stort, men hur påverkar det egentligen på individ nivå? 
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Vidare bör det nämnas att det enligt mig inte kan dras några generella slutsatser av 

denna relativt nya lagstiftning när det gäller påverkan på individ nivå, då det är 

högst individuellt. Vad som påverkar motivationen hos människan, vare sig det är 

något högre press gällande resultat, stöd från omgivningen eller den fysiska 

omgivningen. Detta resonemang visar sig även i resultatet i denna studie då 

coacherna beskrev hur arbetet påverkades beroende på individ och var de befann 

sig i livet. Tanken om ett individinriktat arbete kan liknas vid principen om 

helhetssyn som delvis präglar rehabiliteringsverksamheten. Den innebär att 

individen är i centrum för sin rehabilitering och att man skall ta hänsyn till 

individuella behov. Detta har visat sig ha en betydande roll för återgång i arbete 

(Vahlne Westerhäll, et al. 2009). 

Rehabiliteringscoacherna beskriver den sjukskrivnes delaktighet och eget ansvar 

som viktiga faktorer för upprätthållande av motivationen i 

rehabiliteringsprocessen, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning inom 

området (Gerner, 2007; Gullacksen, 2000). För att kunna känna motivation inför 

en förändring som rehabiliteringsprocessen faktisk innebär, måste individen vara 

medveten om vad det är som måste göras för att nå målet, därmed måste de också 

vara delaktig och ta eget ansvar. Det är också av vikt att ha en tydlig plan för hur 

man skall nå dit samt fundera på vilka hinder man kan tänkas möta på vägen då 

framsteg alltid åtföljs av motgångar (Revstedt, 2002). Detta resonemang för även 

Kostenius & Lindqvist (2006) i boken Hälsovägledning- från ord och tanke till 

handling. Även Gerner (2007) skriver i sin avhandling om betydelsen av egna 

uppsatta mål för återgång till arbete, då resultatet i en av hennes studier visar att 

individens egna förutsägelser för återgång i arbete stämde väl överens med det 

faktiska resultatet . 

Resultatet i min studie visar att det är av vikt att rehabiliteringscoachen är 

konsekvent i sitt arbete och hela tiden visar på att ansvaret ligger hos individen i 

fråga, även om coacherna kan vara med och påverka genom vägledning och 

stöttning. För att det skall finnas möjlighet att ge stöd och kunna påverka 

individens väg i processen på ett bra sätt är det precis som framgår i denna studie, 

otroligt viktigt att individen känner tillit för sin coach. Genom att möta den 
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sjukskrivne som människa, istället för som handläggare eller coach och gömma 

sig bakom en yrkesroll eller myndighet kan tilliten särkas (Revstedt, 2002). En av 

coacherna beskrev detta som att ”bjuda på sig själv”, vara en förebild och dela 

med sig av sina erfarenheter. Revstedt (2002)  belyser även vikten av mötet 

mellan människor. Han menar att de människor man möter inte kan ses som 

objekt, som något man skall utföra ett arbete på utan att de måste ses som levande, 

handlande människor. Han påstår att det endast då kan ske en förändring i rätt 

riktning. 

Metod diskussion 

Efter avslutad studie kvarstår min uppfattning att kvalitativ kunskapsansats var det 

bästa metoden för att fånga rehabiliteringscoachernas tankar, erfarenheter och 

upplevelse kring begreppet motivation för återgång i arbete. Den intervjumetod 

som användes var semistrukturerade intervjuer men öppna frågor detta för att 

intervjupersonerna skulle ha möjlighet att öppet kunna berätta om sina 

erfarenheter och tankar. En frågeguide användes som anses innehålla bra 

grundläggande frågor som besvarar studiens problemformuleringar. Dock hade 

intervju tekniken kunnat förbättras, även om den förbättrades under tiden 

intervjuerna utfördes. Genom att ställa fler sonderingsfrågor hade studien kunna 

fått ett bättre djup och fler intressanta synpunkter (Bryman, 2011). Användningen 

av MP3 spelare vid intervjuerna har varit betydelsefull då intervjuerna kunde 

avlyssnas ett flertal gånger för att fånga upp allt som sagts. Sex intervjuer utfördes 

och materialet är därmed rätt begränsat för att kunna dra några generella 

slutsatser, dock var det inte heller något syfte för denna studie.  

Vidare kunde ett djupare analysarbete utförts med fler kategorier och 

underkategorier, detta hade gett studien en tydligare framställning och utförligare 

resultat. Eftersom denna studie gjort under viss tidsbegränsning och författaren är 

nybörjare inom området kunde inte materialet utvecklas mer för tillfället. Mycket 

av analyserade materialet går in i varandra, vilket delvis kan bero på att begreppet 

motivation var utgångspunkten i alla frågeställningar. 
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Konklusion 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att motivation är en viktig förutsättning 

för återgång i arbete. Det finns en rad inre och yttre faktorer som påverkar 

motivationen dessa är bland annat att den sjukskrivne är delaktig i sin 

rehabiliteringsprocess och medveten om sitt eget ansvar. Det är även av vikt att 

den sjukskrivne känner stöd och har en god relation till sin rehabiliteringscoach. 

Resultatet visade även att rehabiliteringscoachernas arbetet bör anpassas efter 

individen beroende på var de befann sig i livet och graden av motivation de kände 

inför återgång till arbete. Det vore av intresse att studera detta ämne ur de 

sjukskrivnas perspektiv, hur de ser på sin situation i rehabiliteringen, hur de tänker 

kring betydelsen av motivation för återgång i arbete samt vilka faktorer som 

påverkar deras motivation. 
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Bilaga 1. 
Informationsbrev 

 

 

Till dig som arbetar inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

 

Att vara motiverad är en viktig förutsättning för att man efter en 

långtidssjukskrivning skall lyckas återgå till arbete. Jag läser 

rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet och planerar att göra en 

intervjustudie för min C- uppsats. Jag vill undersöka hur man inom företag och 

myndigheter arbetar kring motivation inom arbetslivsinriktad rehabilitering för 

långtidssjukskrivna.  

Detta är en inbjudan till att delta som respondent i studien och bidra med din 

kunskap och erfarenhet inom området. Ditt deltagande är självfallet helt och hållet 

frivilligt. Deltagande innebär en intervju på 30-60 minuter där frågor inom det 

ovan nämnda området behandlas. Intervjun kommer att ske var än du önskar och 

kommer att spelas in. Bara jag som intervjuare kommer ha tillgång till 

inspelningen som efter analys kommer att förstöras. Väljer man att delta har man 

rätt att avbryta när som helst utan särskild förklaring. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del 

av dem. Materialet som samlas in kommer endast att användas för det ovan 

nämnda syftet och redovisas i en akademisk rapport under vetenskaplig 

handledning.  

Om du har några frågor eller önskar delta i studien kontakta mig via telefon eller 

mail senast den 4 april så kommer vi överens om plats och tid för intervjun. 

Anna Hamrin  

Tel: 070-3390803 

Mail: anha0716@student.miun.se 

Sundsvall, Mars 2012  

 

Undersökningsledare   Handledare 

Anna Hamrin   Björn Jakobsson 

mailto:anha0716@student.miun.se
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Bilaga 2.  
Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

1.) Vad betyder begreppet motivation för dig? 

2.) Upplever du att motivationen har betydelse för själva rehabiliteringsprocessen? 

Vilken? 

3.) Upplever du att motivationen har betydelse för resultatet av rehabiliteringen? 

Vilken? 

4.) Utifrån din erfarenhet, brukar klienter vara omotiverade/motiverade? Hur 

märker du den skillnaden? 

5.) Finns det några speciella faktorer som du anser påverkar motivationen 

positivt/negativt?  

6.) Hur arbetar du/ni med att stärka motivationen för återgång i arbete? Berätta! 

7.) Arbetar du/ni annorlunda när ni märker att någon är motiverad/omotiverad? 

8.) Finner du några svårigheter i att rehabilitera en omotiverad individ? På vilket 

sätt? 

9.) Är det något du skulle vilja tillägga i intervjun? 

 

 

 

 


