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Abstrakt 

Den här undersökningen syftar till att undersöka vilka strategier 

rehabiliteringshandläggare har som främjar individens delaktighet och 

motivation till rehabilitering. Att vara sjukskriven och framförallt att vara 

sjuk är inget som är speciellt önskvärt för de flesta och vägen till att vara 

frisk och kunna återgå arbetslivet kan ibland vara lång. Med möten med 

olika instanser, läkarbesök, papper som ska skickas kan det ibland kännas 

som att man måste vara frisk för att orka vara sjuk.  

Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk 

inriktning, där semi-strukturerade intervjuer genomfördes med tre 

rehabiliteringshandläggare. en intervjuguide användes, och alla intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen visade på fyra kategorier och 2 under kategorier. 

I resultatet framkom att Strategierna som rehabiliteringshandläggarna 

använde för att främja motivation har varit att skapa trygghet, positiv 

inställning & stödjande samt trivsel på arbetet var viktigt för att främja 

motivationen för individen. För att främja delaktighet använde sig 

rehabiliteringshandläggarna sig utav följande strategier, utrymme för 

individen, individens perspektiv, Rehabiliteringsinstatser som individen kan 

trivas med, gemensam genomgång av målbild samt information till individ.  

Nyckelord 

Rehabilitering, Främjande, Delaktighet, Motivation 
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1. Bakgrund 

Rehabiliteringen idag är mångfacetterad, där många olika 

inriktningar och metoder används. Den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen blev ett begrepp under rehabiliteringsreformen 

1992, ett begrepp som syftar till att hjälpa sjukskrivna åter till arbete. 

Iden arbetslivsinriktaderehabiliteringen kan flera aktörer ingå, 

exempelvis försäkringskassa, arbetsförmedling, företagshälsovård, 

hälso-och sjukvård, arbetsgivare, arbetstagarorganisation och 

eventuellt andra inblandade myndigheter.  Enligt 

socialförsäkringsbalken är syftet med den arbetslivsinriktad 

rehabilitering, ”att en försäkrad som drabbats av sjukdom ska få 

tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv 

genom förvärvsarbete.” 29 kap. 2 §.  I boken 

rehabiliteringsvetenskap, rehabilitering till arbetslivet i ett 

flerdisciplinärt perspektiv (Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm , 

2009) kan man läsa vidare om den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen ” Begreppet avser rehabiliteringsåtgärder som syftar 

till att underlätta återgången till arbetslivet för personer som är 

sjukskrivna eller uppbär sjukersättning och kan inbegripa såväl 

medicinska, yrkesinriktade, som sociala insatser.”s.28. 

 

2008 så infördes också rehabiliteringskedjan, vilket inte bara 

påverkar rehabiliteringsaktörerna utan också individen. 

Rehabiliteringskedjan är uppdelad efter fasta tidsramar som ser ut så 

här:  

Dag 1-90 bedömer försäkringskassan om individen kan återgå 

till sitt ordinarie arbete.   

Dag 91-180 bedömer försäkringskassan om det finns möjlighet 

för individen att återgå till något annat arbete hos arbetsgivaren, 

eventuell omplacering.  
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Dag 181-365 bedömer försäkringskassan om det finns möjlighet 

för individen att arbeta utanför sin arbetsgivare. Alltså på den 

reguljära arbetsmarknaden.  

Dag 366 så bedömer försäkringskassan alltid individens 

arbetsförmåga mot den reguljära arbetsmarknaden. 

Försäkringskassan(2013).  

Rehabiliteringskedjan infördes med syftet att få en mer aktiv 

rehabilitering, den innebär i praktiken att varje dag räknas. Vahlne 

et.al (2009).  

 

I en artikel av Ekberg(2000) så beskrivs betydelsen av att 

individen själv får vara med och påverka sina mål med 

rehabiliteringen, och att dessa mål också ska vara uppnåeliga, och på 

så sätt borde också motivationen öka. I en utav statens offentliga 

utredningar om rehabilitering(SOU 2000:78) så kan man läsa om hur 

en individs motivation är utav betydelse för inför en rehabilitering. I 

utredningen så påvisas också att individens motivation inte är det 

enda som styra, om huruvida om en rehabilitering ska ske. Om det 

föreligger fall där individen inte är motiverad så kan insatser som är 

motivationshöjande också sättas in.  Det finns även reglerat att 

rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med individen och 

utifrån dennes individuella behov/förutsättningar, i 

socialförsäkringsbalken 30kap, 3§.  Ekberg(2009) presenterade i sin 

artikel en teori som McIntosh, G., Melles, T., Hall, H. (1995) 

presenterat vilken var att man inte bara skulle lägga fokus på 

individens symptomlindring, utan att skapa realistiskta 

rehabiliterings mål för individen, för att på så sätt ge individen en 

faktisk möjlighet att genomföra moment i rehabiliteringen.  

 

1.2 Rehabiliteringshandläggare 

Rehabiliteringshandläggare finns i dag både hos kommun, 

landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling samt att det finns 

privata aktörer. Arbetsuppgifterna kan se lite olika ut men ofta 
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så arbetar en rehabiliteringshandläggare främst med individer 

som är i behov av rehabilitering och/eller arbetsanpassning. 

Detta genom att vara den som organiserar rehabiliteringen. 

Rehabiliteringshandläggaren anordnar, deltar och håller i 

rehabiliteringsmöten med individ, eventuellt facket, 

arbetsgivare, försäkringskassa och arbetsförmedling. Samt att 

föreslå rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringshandläggare har 

en stödjande roll, till arbetsgivaren/chefen som har 

rehabiliteringsansvaret. Ofta arbetar 

rehabiliteringshandläggare inom personal avdelningen, och på 

senare tid har det blivit allt vanligare med 

kombinationstjänster där man både arbetar som 

rehabiliteringshandläggare och inom HR sektionen.  

 

1.3 Definitioner 

 

1.3.1 Delaktighet 

Enligt ICF, Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (socialstyrelsen, 2003) så 

definierar man delaktighet som en persons involvering, 

engagemang i en livssituation. I delaktighet ingår faktorer 

som lärande, kommunikation och mellanmänskliga 

relationer. Delaktighet bedöms utifrån faktorer som 

genomförande och kapacitet. 

Enligt Vahlne et.al (2009) är individens delaktighet är 

betydande för rehabiliteringens resultat. Att delta aktivt i 

sin egen rehabilitering är också ett lagstadgat krav för att 

få möjlighet till rehabilitering, detta finns reglerat i 

socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och lagen om 

anställningsskydd.  
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1.3.2 Motivation 

Motivation som begrepp finns inte med i ICF katalogen, 

men däremot Nationalencyklopedin (2013) beskriver 

motivation som ”en sammanfattande psykologisk term för de 

processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende.”  

Motivation alltså är viljan att göra saker. Och det är utifrån 

denna definition som kommer användas i den här 

undersökningen. 

 

1.4 Teorier för delaktighet & motivation 

I artikeln Motivation och delaktighet vid rehabilitering, 

Hur är det möjligt?(Gullacksen, 2000) så kan man läsa om att 

individer ibland känner sig förbisedda av de 

rehabiliteringsaktörer som deltagit i deras rehabilitering, att 

fokus ofta varit på själva processen och inte på individen. I 

artikeln beskriver Gullacksen(2000) en intervjustudie där 

kvinnorna som deltog hade kronisk värk, samt att de hade 

deltagit i arbetslivsinriktad rehabilitering. Kvinnorna hade 

både positiva upplevelser och negativa upplevelser, bland 

annat känslan av att vara pressad till beslut som de kanske 

själva inte visste om de klarade av. Att starta en 

rehabiliteringsprocess utan att kanske ha en medicinsk 

bedömning klar, att inte själv landat i sjukdomssituationen och 

att kunna se sin nya livssituation, är inte lätt för de individer 

som hamnar i en rehabiliteringsprocess. Det kan skapa 

frustration om individen inte lyckas i de åtaganden som man 

beslutat om. För att lyckas med rehabilitering är det utav vikt 

att individen själv hunnit bearbeta och acceptera sin nya 

livssituation. Samtidigt så kräver rehabiliteringen att individen 

är delaktig.  
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”Den erfarenhet jag gjort från min undersökning är att 

den personliga bearbetningen i livsomställningsprocessen 

måste ha börjat bli framtidsorienterad för att äkta delaktighet 

skall vara möjlig. Önskningar om framtiden kan då formuleras 

utifrån erfarenheter och kunskap om de nya livsvillkoren. 

Förändringskraften dvs. motivationen blir synlig även för 

rehabiliteringsaktörer.” 

Gullacksen, 2000 s. 6.  

 

I en artikel i socialmedicinsktidskrift, Faser i 

arbetslivsinriktad rehabilitering (Ekberg, 2009) så delas den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen in i olika faser, där den 

inledande fasen kallasför Sjukskriven och ej i arbete, denna fas 

inleds med sjukskrivningen, där själva rehabiliteringen inleds 

tidigast efter ca 1 månad, med en arbetsförmågebedömning. 

Sen kan även arbetsprövning förekomma i rehabiliteringen, 

men detta är individuellt utformat. Ekberg redovisar också 

försäkringskassans roll, under den första fasen. Där 

försäkringskassan tillsammans med den sjukskrivne gör en 

plan för återgång till arbete, där också individens mål 

fastläggs, då det i flera studier som Ekberg redovisar 

framkommit att sjukskrivningen kan kortas då man redan från 

början har med målet att återgå till arbete och planer på hur 

man ska stötta individen till detta.  

När en rehabilitering drar ut på tiden så minskar också 

motivationen till återgång till arbete, och som Ekberg uttrycker 

det, ” I många rehabiliteringsprogram som 

sträcker sig över längre tid uppstår problem med 

compliance (följsamhet), vilket kan uppfattas som bristande 

motivation hos patientens.” s.212. 

1.4.1 Teorier för delaktighet 

En intressant synvinkel på delaktighet kan vara den så 

kallade Locus of control teorin, som Julian Rotter och 
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Ray C Mulry (1965) tagit fram. Locus of control teorin 

menar på att om indivden själv uppfattar att de händelser 

som sker ofta är under kontroll av människans själv det 

vill säga under egen kontroll eller individen om istället 

ofta upplever att det är andra yttre faktorer som påverkar. 

Om människan upplever att det är människans egen 

kontroll, och att den kan påverkas av människan själv så 

har den människan ett inre kontrollfokus(locus of 

control). Men om människan tillexempel upplever att det 

är yttrefaktorer, exmpelvis någon annan människa som 

påverkar eller otur etc., så har människan ett 

yttrekontrollfokus.  

 

När man pratar om delaktighet så har de människor 

som har ett inre kontrollfokus en fördel, då dessa enligt 

Rotter och Mulry (1966) ser de möjligheter som finns för 

att påverka i större utsträckning än de med yttre 

kontrollfokus. I en artikel av Selander, Marnetoft och 

Åsell(2007) så presenteras olika faktorer för återgång till 

arbete vid ryggsmärta, där just ett inre kontroll fokus är 

en av faktorerna som påverkar en återgång till arbete 

positivt.  

 

 

1.4.2 Teorier för motivation 

 

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som 

arbetade fram den så kallade behovshierarkin, en 

motivationsteori. I teorin så innebär hierarkin att varje enskild 

nivå måste uppfyllas innan man kan gå vidare till nästa nivå. 

Se figur 2. Med denna behovshierarki så menade Maslov att 

människan genom att få dessa grundläggandebehov uppfyllda 

kan få större behov uppfyllt, behov av självförverkligande i 



 

12 

 

behovshierarkin. (Maslow 1954, hänvisad till i Wolvén, 2000, 

s. 170)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egen version av Maslows(1954) behovshierarki, 

enligt Wolvén (2000) s. 169. 

 

En annan motivationsteori som bygger på Maslows 

behovshierarki är Herzbergers(1966) arbetsmotivationsteori. 

Herzbergers fokus ligger på hygienfaktorer/yttre faktorer & 

motivationsfaktorer/inre faktorer. Där hygienfaktorer/yttre 

faktorer kan vara bland annat ledarskap, mål inom företaget 

osv. Herzberger menar att om dessa 

hygienfaktorer/yttrefaktorer är uppfyllda så underlättar det för 

att motivationsfaktorer/inrefaktorer ska bli uppfyllda. 

Herzberger menar att för att lyckas motivera och göra 

medarbetarna tillfredställda med sin arbetssituation så måste 

det finnas en miljö som inbjuder till fokus på 

arbetsuppgifterna. (Herzberger 1966, hänvisad till i Wolvén, 

2000, s. 171-172)   

 

I rapporten De sjukskrivna i Rehabiliteringsprocessen, 

hinder och möjligheter (Gerner, 2005) som behandlar 

sjukskrivnas väg tillbaka till arbete samt de som övergår till 

förtidspension. I rapporten presenterar Gerner olika 
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utredningar, statistik, och teorier som finns idag. I kaptitel 4, 

med invividen i centrum, så visar Gerner(2005) en intervju 

studie där motivation framställs som en vilja, där jämförs de 

som upplevs som omotiverade med de som är motiverade av 

handläggare på försäkringskassan, handläggarna upplever att 

det är lättare att arbeta med de som är motiverade än de som 

inte är motiverade. Vidare kan man läsa om Öberg(1989) i 

Gerners artikel som beskriver att arbetsmotivationen minskar 

desto längre tid man är bort ifrån arbetet, därför är det är utav 

högsta vikt att starta rehabiliteringen snabbt.   

 

Gerner(2005) redovisar också handlingsmodellen som 

används för att motivera sjukskrivna till att delta i sin 

rehabilitering för att kunna återgå till arbete, vilken syftar på 

att det mänskliga görandet ska vara i fokus, att sätta sig in i hur 

en annan människa känner inför en utmaning, Varför gör 

individen de val som den gör? De grundprinciper som Gerner 

presenterar för handlingsmodellen är då ”Vad individen vill 

göra, vad han tror sig klara av samt vad han tror sig kunna 

få.”s.65. Utgångspunkten är alltid från individen, Hur upplever 

individen situationen? Samtidigt menar Gerner på att för att 

lyckas motivera en individ till att åstadkomma mer än vad 

individen tror är möjligt så måste man först definiera vad 

individen tror sig klara av. Vilket kan verka positivt för 

individen i rehabiliteringen, däremot så säger Gerner också att 

det är tidskrävande.  

 

 

1.5 Problemformulering 

Individens delaktighet i rehabiliteringen är utav vikt för 

rehabiliteringens resultat, att vara delaktig är inte synonymt 

med att vara motiverad, men det är faktorer som inverkar på 

rehabiliteringsresultat. Om då delaktiga och motiverade 
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individer kan påverka rehabiliteringsresultatet positivt då kan 

det vara intressant att ta reda på vilka strategier som 

rehabiliteringshandläggare använder för att främja individens 

delaktighet och motivation.  

2. Syfte 

Syftet är att undersöka vilka strategier rehabiliteringshandläggare 

har som främjar individens delaktighet och motivation till 

rehabilitering. 

3. Metod 

Kvalitativmetod har använts för den här undersökningen, då en 

djupare förståelse för det studerade ämnet eftersöks. Detta uppnås 

genom att tolka individernas upplevelser och samspel för att hitta 

kärnan. Kvalitativforskning riktar sig mer mot ord än siffror, och den 

är tolkningsinriktad.(Bryman, 2009) Den kvalitativa metoden kan 

utföras på många sätt med olika metoder, emellertid har den här 

undersökningen har genomförts med en fenomenologisk inriktning 

då upplevelser av ett visst fenomen eftersöks. Detta för att kunna 

uppnå studiens syfte vilket är att undersöka vilka strategier 

rehabiliteringshandläggare har som främjar individens delaktighet 

och motivation till rehabilitering. För att samla in material till 

undersökningen, så har semi-strukturerade intervjuer använts. Kvale 

(1997) beskriver några av fördelarna med att använda sig utav just 

semi-strukturerade intervjuer, där ett exempel kan vara att 

informanterna ges mer utrymme och förutsättningar för att kunna 

svara på sitt eget sätt.   

3.1 Urval  

Då undersökningen syftar till att undersöka vilka strategier 

som rehabiliteringshandläggare har som främjar individens 

delaktighet och motivation till rehabilitering, så var det av 



 

15 

 

intresse att det är rehabiliteringshandläggare eller informanter 

med liknande arbetsuppgifter som deltog i undersökningen. 

Fokus har legat på att intervjua rehabiliteringshandläggare.  

 

Bekvämlighetsurval användes i den här undersökningen, 

Bryman(2009) beskriver att bekvämlighetsurval är som vanligast 

då det förekommer svårigheter att få tag i informanter av olika 

anledningar. Informationsbrev skickades via mail till 6 stycken 

informanter som uppfyllde urvalskriterierna., informationsbrevet 

innehöll en kort beskrivning av undersökningen, syfte och 

metod, det innehöll också information om att undersökningen var 

helt frivillig, att man som informant när som helst under 

intervjun kunde avbryta deltagandet utan förklaring, Se bilaga 1. 

Manliga och kvinnliga informanter inbjöds till deltagande, i olika 

åldrar.  

 

Två kvinnor och en man valde att delta i undersökningen.  

Två av informanterna arbetade inom den privata sektorn, och en 

arbetade vid en kommun. En av informanterna har en delad 

tjänst, där denne förutom att hantera rehabiliteringsfrågor också 

arbetar med personalfrågor. Tre stycken intervjuer genomfördes 

under tidsperioden april-maj 2013. Intervjuerna skedde på 

separata dagar, och alla intervjuerna skedde på informanternas 

arbetsplats, i ett avskilt rum. Alla informanter kom ifrån 

närområdet, då det var viktigt att kunna träffas för att få ett första 

intryck och få en känsla för det som framkom under intervjun.  

Samt för att hålla nere resekostnaderna.  

 

 

3.2 Procedur 

Till att börja med så skrevs en projektplan i vilken bakgrund, 

syfte, problemformulering, frågeställningar, metodval ingick. 

Även ett informationsbrev se bilaga 1. och en intervjuguide se 



 

16 

 

bilaga 2. utarbetades. Först så kontaktades informanterna via 

mail, med bifogat informationsbrev. En informant kontaktades 

via telefon, men fick även ett informationsbrev skickat till sig via 

mail. De som ville delta i studien hörde utav sig via mail, och där 

bestämdes plats och tid för intervjuerna, det var efter 

informanternas egna önskemål, dock så utfördes alla intervjuer 

på arbetsplatsen, i avskilda rum under arbetstid. Ingen ersättning 

erbjöds till informanterna.  

 

Semi-strukturerade intervjuer har använts i den här 

undersökningen för att samla in material. Vilket har inneburit 

användning utav en intervjuguide. Se bilaga 2. Under en semi-

strukturerad intervju finns inget krav på att frågorna ska ställas i 

en viss följd vid varje intervju som (Bryman, 2009) beskriver. 

Innan intervjun startade så presenterades undersökningens syfte 

och metoden presenterades för informanterna. Informanterna fick 

även information om att deras deltagande var helt frivilligt, och 

att de när som helst under intervjun kunde avbryta utan någon 

förklaring. Alla informanter tillfrågades om samtycke till att 

intervjun spelades in. Alla informanter samtyckte till inspelning.  

De transkriptioner som gjordes var avpersonifierade.  

 

Under intervjuerna så har författaren försökt hålla ett öppet 

sinne, utan att lägga ner egna värderingar. En fördel med semi 

strukturerade intervjuer är att redan vid intervjutillfället så får 

intervjuaren ett första intryck, en känsla för innehållet redovisar 

Bryman (2009). Det som kan vara en risk med semi-

strukturerade intervjuer är att man som intervjuare låter sina egna 

erfarenheter eller personliga åsikter styra riktning på intervjun, 

det är viktigt att vara objektiv vid varje intervjusituation påvisar 

Trost (2010). Det är viktigt att komma ihåg att det är 

informantens perspektiv, som framkommer under intervjun, men 

att man under intervjun kan ha i åtanke det som undersökningen 

efterfrågar påpekar Bryman (2009). Att vara nyfiken på det som 
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informanten delar med sig utav, är en bra grund. Vidare 

redovisar Bryman (2009) om olika råd inför den semi-

strukturerade intervjun, exempelvis angående ledande frågor och 

vad man ska tänka på vid intervjuer. Även Trost, (2010) 

presenterar vad man kan tänka på inför intervjuer och under 

intervjuer. Exempelvis vid inledning av en intervju, kanske man 

inte ska börja med de tyngsta frågorna innan man hunnit etablera 

en kontakt med informanten.   

 

Efter intervjuerna så fördes ljudfilerna in på författarens egna 

personliga dator, där de förvarades i en låst mapp. Sedan 

påbörjades arbetet med att transkribera intervjuerna, först gjordes 

det en direkt avskrivning av det som sagts. Där efter lade 

författaren även till om det var något denne uppmärksammat som 

eventuella nyanser vid intervjuerna. Slutligen så påbörjades 

analys arbetet av materialet. 

 

Litteratur inom området har även sökts på bibliotek och 

databaser som Pubmed, DiVA, Libris och även sökmotorer så 

som Google schoolar.  

3.3 Analys 

När intervjuerna var färdig transkriberade så påbörjades 

innehållsanalysarbetet i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004).  

 

Först så lästes intervjuerna igenom, upprepade gånger med 

syftet att skapa en känsla för innehållet. Att vara medveten om 

eventuella förutfattade meningar eller tolkningar, är viktigt och 

att försöka sätta dessa åt sidan.  

Nästa steg i analysmodellen var att ta ut de meningsbärande 

enheterna, detta gjordes för att kunna hantera den mängd med 

information som framkommit under intervjuerna. Att ta ut de 

meningsbärande enheterna innebär att ta det väsentliga som 
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författaren tror informanten upplever som viktigt, i den exakta 

form som informanten uttalat sig. De meningsbärandeenheterna 

ska också uppfylla syftet med undersökningen.  

Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket 

innebär att förkorta de meningsbärandeenheterna till koder som 

fortfarande har kvar innehållet.  

Därefter så grupperades de kondenserade meningarna i 

kategorier, och till sist kontrollerades kategorierna mot 

undersökningens syfte, och att dessa var representativa för det 

som framkommit i intervjuerna, utan att lämna något väsentligt 

utanför.   

Allt material som analyserades fördes in i tabeller, se 

exempel i tabell 1. I enlighet med Graneheim & Lundman 

(2004), för att det skulle bli lätt överskådligt. 

 

 

 

Exempel på analysen av materialet. Tabell 1.(Graneheim &Lundman, 2004) 

 

Meningsbä

rande enheter 

Kondenserade 

meningar 

Subkategorier Kategorier 

”När man 

vill göra en viss 

sak, det är 

motivation för 

mig” 

Viljan att göra 

en sak är 

motivation 

 Motivation 

”En del är 

väldigt insatta 

och vill väldigt 

gärna delta i sin 

rehabilitering 

och gör nästan 

mer än som 

krävs av dem.” 

En del 

individer är väl 

insatta i sin 

rehabilitering, och 

deltar gärna.  

 Delaktighet 

”att ge 

plats, eller att 

skapa utrymme 

för 

medarbetaren 

att berätta” 

Skapa 

utrymme för 

individen att 

berätta. 

Delaktighetsfrä

mjande 

Främjande 
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3.4 Etiska reflektioner 

I den här studien har de etiska grundprinciperna tagits hänsyn 

till som man kan läsa om i boken Människosyn och etik av 

Thorsén(2010) samt de riktlinjer som Vetenskapsrådet, 

HSFR(2002)arbetat fram.  

 

Alla informanter som deltagit i undersökningen har fått ett 

informationsbrev via mail samt vid intervjutillfället. 

Informationsbrevet innehöll en inbjudan till informanterna om 

deltagande i undersökningen, i brevet fanns en beskrivning om 

undersökningen, samt syftet med undersökningen. I 

informationsbrevet fanns också en beskrivning av metoden, samt 

information om att det var helt frivilligt att tacka nej till 

deltagande, samt att avbryta sitt deltagande när som helst under 

intervjun. Informationsbrevet innehöll också information om 

författaren, vilken skola och vem det var som var handledare för 

undersökningen. Innan intervjun påbörjades så informerades 

informanterna om syftet med undersökningen. Informanterna 

informerades också om de etiska aspekterna, med frivilligt 

deltagande, och att de när som helst under intervjun kunde 

avbryta sitt deltagande utan förklaring. Alla informanter 

tillfrågades om de samtyckte till intervju. 

 

Intervjuerna har spelats in, efter fråga om samtycke av 

informanterna. Informanterna informerades även att 

inspelningarna raderas efter att transkribering utförts. Det är 

enbart författaren och handledaren kommer att ha tillgång till 

transkriberingarna, och allt material som exempelvis 

transkriberingarna har avpersonifierats. Citatanvändning från 

intervjuerna kan komma att användas i uppsatsen men dessa kan 

inte härledas till en enskild informant.  
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Allt insamlat material och uppgifter kommer att behandlas 

med högsta möjliga konfidentialitet. Det material som insamlats 

har samlats in med syfte att användas i undersökningen.  

4. Resultat 

Vid analys av intervjuerna, så visar materialet på fyra olika 

kategorier, med två olika under kategorier. Kategorierna är 

motivation, delaktighet, främjande och lagstiftning. 

Underkategorierna är delaktighetsfrämjande och 

motivationsfrämjande.   

 

 

4.1 Motivation 

Under analysen så framkom det att informanterna har en 

mängd teorier om just motivation, bland annat att 

motivationen är kopplad till att vilja genomföra en viss sak. 

 

”När man vill göra en viss sak, det är motivation för mig” 

 

Informanternas uppfattning är att motivationen bland 

medarbetare/individer är ganska god i de 

rehabiliteringsärenden som dessa handläggare handlagt.  

 

”Många är väldigt motiverade och ser också möjligheter” 

 

”Om den man ska rehabilitera inte själv är motiverad, så 

tappar man själv motivationen.” 

 

”De flesta av de individer som hamnat i 

rehabiliteringssnurran är motiverade att återgå till arbete, 

men det beror ju också på hur länge de blir kvar där.” 
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I det senaste uttalandet finns det en viss nyans, när 

informanten säger 

”…, men det beror ju också på hur länge de blir kvar där” 

Så ligger det underförstått att informanten anser att 

motivationen minskar desto längre individen är kvar i 

rehabiliteringsprocessen. 

 

Två utav informanterna upplever också att motivationen 

var något som också var kopplat till var i rehabiliteringen 

respektive sjukdomstillståndet individen befann sig. 

 

”När vi startar en rehabiliteringsutredning, så är kanske 

inte individen direkt medveten om de processer som pågår, 

individen kanske har sitt fokus på sin sjukdom, då kommer vi 

in i ett känsligt läge ” 

 

”Det gäller att få med sig individen i tänket kring 

rehabilitering, utan att pressa för hårt, för ibland kan vi vara i 

olika stadier” 

 

Informanten förmedlar att själva kombinationen mellan 

rehabiliteringskedjan och individen som är sjuk är intressant, 

det kanske är så att individen inte ens hunnit acceptera sin 

sjukdom eller förstått innebörden av sjukdomen också drar en 

utredning igång där individen förväntas förklara vad den klarar 

av och inte, det menar informanten inte är optimalt för 

motivationen till rehabilitering.  

 

Analysen pekar på en intressant teori där informanterna 

gärna vill koppla ihop motivation med personlighet, att hur 

motiverad en individ förefaller också hör samman med vad för 

slags personlighet den har. 
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”Eh, Motivation för mig är något väldigt individuellt, 

jag upplever ofta att det hör ihop med hur medarbetaren 

är som person” 

 

”En del är väldigt motiverade, och ser möjligheter” 

 

”från person till person, men de personer som 

kommer hit till mig har det inte lätt, men ibland man kan 

se ett jävla anamma i vissa personer, och dessa upplever 

då i alla fall jag som mer motiverade” 

 

4.2 Delaktighet  

Informanterna berättar under intervjuerna att de upplever 

att deltagandet i rehabiliteringen ofta är god, individerna deltar 

ofta i möten och skickar in sina papper.  

 

”Jag upplever att medarbetarna ofta är duktiga på att 

delta i rehabiliteringen” 

 

”Det är ofta ett bra deltagande i själva 

rehabiliteringsprocessen, men det som jag upplevt som 

problemet är den medicinska rehabiliteringen, där man kanske 

inte följer de träningsprogram som man fått av 

sjukgymnasten”  

 

Det senare citatet innehåller två delar, en där informanten 

menar att delaktigheten i rehabiliteringen upplevs som god. 

Och i den andra delen så påpekar informanten att den upplever 

minskad delaktighet i den medicinska rehabiliteringen. Vidare 

diskuterar informanten om detta kan ha något slags samröre 

med de vanor en människa har, exempelvis tränar man sedan 

innan kanske det är lättare att följa ett träningsprogram än för 

en individ som inte tränar. En annan  av informanterna 
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påpekar att ofta så kanske inte individen har förstått vikten 

utav att utföra träningsprogram etc. Det finns också raka 

motsatsen, den som sätter sig in i absolut allt och gör allt och 

lite till i sin rehabilitering. Vilket upplevs som positivt utav 

informanten.  

 

”Där tänker jag att det kanske beror på de vanor som man 

har sen innan, tränar man inte vanligtvis kanske det är 

svårare.”  

 

”En del av individerna kanske inte har förstått vikten utav 

att delta fullt ut i alla rehabiliteringsinsatser som görs” 

 

”En del är väldigt insatta och vill väldigt gärna delta i sin 

rehabilitering och gör nästan mer än som krävs av dem.” 

4.3 Främjande  

När frågan om vilka strategier som 

rehabiliteringshandläggarna använder för att främja motivation 

och delaktighet, så svarade alla informanter med liknande svar, 

att det inte hade några speciella utarbetade strategier för att 

främja just motivation och delaktighet. 

 

”Vi har nog inga speciella strategier för det.” 

 

”Nej, någon utarbetad plan för hur man ska hantera det 

finns inte här, men det finns ju saker som jag brukar tänka på i 

alla fall” 

 

”Nej, ingen speciell strategi som vi använder… Men en del 

saker gör man kanske automatiskt, nu när jag tänker efter”  

4.3.1 Motivationsfrämjande 
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Det som rehabiliteringshandläggarna inledningsvis 

beskrivit som inga strategier visade sig vara en kanske 

omedvetenhet om det som faktiskt i många fall var 

motivationsfrämjande strategier. 

Strategierna var att ha en positiv inställning och att 

stötta och uppmuntra individen.  

 

”hmm, att försöka skapa motivation är nog svårt, 

men jag upplever att om alla inblandade försöker ha en 

positiv approach till rehabiliteringen så ger det också 

mer motivation till medarbetaren”  

”Min egentliga uppgift är ju att stötta chefen i 

rehabiliteringsarbetet, men att också finnas där som ett 

stöd och peppa individen är också en uppgift.” 

 

Analysen pekar på att det också på att det finns en typ 

av arbetsmotivation, där en god trivsel på arbetsplatsen är 

främjande för motivationen, och där en medarbetare som 

kanske inte trivs så bra på sin arbetsplats och vill byta 

arbete.  

 

”Med en del medarbetare märker man direkt om de 

inte trivs på sin arbetsplats, de nästan försöker använda 

sig utav sjukdomen för att få möjlighet till att byta arbete, 

men vår uppgift är ju att främst rehabilitera till det 

ordinarie arbete som individen har, vi fungerar inte som 

en arbetsförmedling”  

 

”Jag upplever att de som trivs bra på sin arbetsplats 

har lättare att känna sig motiverade för att kunna återgå 

till arbetslivet” 

 

Att skapa trygghet för individen i en annars ovan 

miljö är också utav vikt för informanterna, som ni kan se 
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i citaten ovan så är informanterna medvetna om deras 

maktposition och vill gärna tona ner den för att kunna 

skapa en trygghet för individen och på så sätt öka 

motivationen till rehabiliteringen. 

”en sak som jag brukar tänka på att alltid låta 

individen ta plats först, i ett rum där vi ska hålla i en 

rehabiliteringsutredning, och helst låta individen inta 

rummet i lugn och ro innan kanske andra inblandade 

kommer in” 

 

”I mitt kontor så har jag fåtöljer som vi alltid brukar 

sitta i vid möten, just för att poängtera att vi är på samma 

nivå, sen är de väldigt bekväma också. Men blir vi många 

så får vi gå till konferensen, bara det är ett lugnt rum så 

går det också bra” 

 

”Jag brukar se till att vi sitter i ett annat rum än mitt 

kontor, då jag inte vill sitta bakom skrivbordet vid 

rehabiliteringssamtal, det tycker inte jag ger någon bra 

signal.” 

4.3.2 Delaktighetsfrämjande 

De strategier som under analysen framkommit som 

delaktighetsfrämjande, har varit väldigt konkreta saker, 

som informanterna lyft fram genom att beskriva vad de 

upplever som just delatighetsfrämjande. Bland annat så 

har informanterna belyst att tid och utrymme för 

individen, trygghet och information är saker som 

påverkar delaktigheten positivt.  

 

”Vid varje möte så avsätter jag tid för att individen 

ska få berätta om sin situation, i vilken skeende den är i 

just nu.” 

 



 

26 

 

”Vi försöker hålla en dialog, där medarbetaren är i 

fokus” 

 

”Genom att lämna plats, eller att skapa utrymme för 

medarbetaren att berätta” 

 

”Jag har för vana att alltid informera om 

rehabiliteringskedjan, det kan vara bra att ha med sig 

under rehabiliteringsprocessen” 

 

”Jag tycker att det är viktigt att medarbetarna vet vad 

som sker, och vad som kan hända, en del blir väldigt 

upprörda när jag berättar, men då är jag också tydlig 

med att det här är en information som jag ger till alla.” 

 

Planera möten med medarbetarna där också de får 

komma till tals, och ges möjligheten att ta plats och 

faktiskt få utrymme för att beskriva sin egen situation. 

Detta anser informanterna verkar främjande för 

delaktigheten i rehabiliteringen. En annan sak alla 

informanterna påpekar är, information till medarbetarna. 

Att individen har den kunskap om vad som förväntas utav 

denne, samt hur exempelvis rehabiliteringen går till är 

definitivt utav vikt när det gäller att främja delaktighet. 

 

”jag brukar göra mitt bästa för att försöka med 

insatser som personen också kan trivas med. Det 

upplever jag skapar delaktighet” 

 

”Jag vill gärna försöka ordna så att medarbetaren 

känner sig med bekväm med de rehabiliteringsinsatser 

som görs.” 
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Att gemensamt komma överens om vilka olika 

åtgärder som ska utföras, kan vara svårt under en 

rehabilitering, men om man får med sig individen och 

denna känner sig bekväm med dessa insatser så borde 

också chansen för att lyckas med rehabiliteringen öka, 

och därmed också motivationen. Det framhåller två av 

informanterna.  

4.2 Lagstiftning 

En sak som analysen visade var att de tre informanterna 

hade gemensamt synen på hur lagstiftningen påverkade 

individens motivation och delaktighet i rehabiliteringen. Även 

under den här kategorin, så upplever informanterna likanande 

erfarenheter. Nämligen att de flesta individer inte är insatta i 

den lagstiftning och reglering som finns inom området, många 

individer är kanske medvetna om arbetsgivarens krav, men 

inte de krav som finns på individen.  

 

”Det är klart att den påverkar, i och med att vi måste hålla 

oss till den, så indirekt så påverkar det ju individen.” 

 

”Det är ingenting som jag brukar informera om, då det 

inte är så många som är insatta så kan det verka 

avskräckande, om de inte absolut måste eller vill veta.” 

 

”Lagar och paragrafer rörande arbetsgivaren brukar en 

del ha en ganska bra koll på, men när det gäller krav på 

arbetstagarna så är kunskapen inte jättestor.” 

5. Diskussion 

Det här avsnittet kommer att diskutera resultat samt metod i 

undersökningen. 
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5.1 Resultat diskussion 

 

5.1.1 Motivation 

Analysen visade på att rehabiliteringshandläggarna 

ofta upplevde att motivationen till rehabiliteringen var 

god, att individerna ofta tillbaka till arbete. Intrycket är 

att rehabiliteringshandläggarna tyckte att motivationen 

ofta var bra från individerna, eller att det i några fall inte 

var något som informanterna reflekterat mer över. Det 

borde i sådana fall också innebära att det inte är vanligt 

med dålig motivation hos individerna.  Och de är ett 

positivt resultat, att motiverade medarbetare också gör 

arbetet med insatserna och själva rehabiliteringsprocessen 

lättare är något som Gerner(2005) i sin rapport också 

redovisar. Däremot så berättade också 

rehabiliteringshandläggarna i den här undersökningen om 

svårigheterna när en medarbetare inte är motiverad, vilket 

också Gerner(2005) tar upp. Även om det i den här 

analysen inte framstod som ett vanligt problem, så är det 

utav vikt att rehabiliteringshandläggarna har verktygen 

för att hantera dessa situationer med dålig motivation, för 

att kunna göra en så bra rehabilitering som möjligt för 

individen skull. Och som även rehabiliteringsutredningen 

som statens offentliga utredningar (SOU 2000:78) slog 

fast, så ska det finnas motivationshöjande strategier för 

att öka motivationen för individen om individen själv inte 

är motiverad till rehabiliteringen. 

 

Analysen av intervjuerna påvisade också att 

rehabiliteringshandläggarna upplevde att motivationen 

minskade när en rehabilitering pågått en längre tid. 

Gerner(2005) diskuterar även detta i sin rapport, där 

Gerner refererar till Öberg(1989) som visat på att 
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motivationen till arbete minskar med 25 % efter bara 3 

månaders sjukskrivning, och att efter 6 månaders 

sjukskrivning så har motivationen sjunkit med 65-70 %. 

Det visar på att även om rehabiliteringshandläggarna 

upplever att individerna har en god motivation från 

början med rehabiliteringen så är det viktigt att 

rehabiliteringen kommer igång snabbt och inte drar ut på 

tiden. I en artikel av Marnetoft, Selander, Bergroth och 

Ekholm(1999) påvisar författarna att det finns fördelar 

med en tidig rehabilitering i ett kort perspektiv, men vid 

ett långt perspektiv så finns det inte längre bevis för det. 

Selander(1999) påvisar i sin bok att det kan vara positivt 

att en rehabiliteringshandläggare utreder tidigt vilka 

förutsättningar, mål en individ har för rehabilitering. Men 

Selander påpekar också att det är viktigt att 

rehabiliteringsåtgärderna sätts in i rätt fas med individen.  

 

Vidare så visade analysen på att 

rehabiliteringshandläggarna ibland upplevde att 

individerna var i ett annat skeende i sitt sjukdomsförlopp 

än vad exempelvis rehabiliteringen var. Rehabiliteringen 

har som fokus på återgång till arbete, men individen har 

fokus på att bli frisk, så skilda fokus kunde upplevas som 

ett hinder för rehabiliteringen. Gullacksen(2000) 

beskriver i sin artikel just denna (o)synkronisering, att 

rehabiliteringsåtgärderna ofta påbörjades innan 

individerna själva hade hunnit bearbeta den nya 

livssituationen. Gullacksen skriver ” Sådana tidiga 

insatser kring arbetslivets framtid lyckades inte på sikt 

utan riskerade tömma personens krafter, öka förtvivlan, 

minska hoppet samt skada självförtroendet.”s.4.  

 

En annan aspekt som analyserna visade på var att 

rehabiliteringshandläggarna kopplade ihop motivationen 
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med personligheten, och även detta är något som 

Gerner(2005) presenterar när hon refererar till en 

intervjustudie som är gjord på försäkringskassan i 

Stockholms län, Ekström & Helgesson (1997) som i 

studien visar på att handläggarna även i den 

undersökningen menar på att antingen är individen 

motiverad eller så är den inte det. Kort och koncist, 

kanske vissa individer är mer motiverade än andra? 

5.1.3 Delaktighet 

I analysen av intervjuerna så framkom det i likhet 

med motivationsdelen att rehabiliteringshandläggarna 

ansåg att individer ofta var delaktiga i sina 

rehabiliteringar, med insatser och allt som det innebär 

med att skicka in papper, att delta i möten, läkarbesök 

osv. Det som däremot sågs som ett hinder var deltagandet 

i den medicinska rehabiliteringen, där det slarvades med 

träningsprogram ifrån sjukgymnast. Detta ville gärna en 

av informanterna koppla ihop med tidigare vanor. I 

artikeln av Ekberg(2009) så påpekas att skillnad mellan 

den medicinska rehabiliteringen och den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att även om nu inte 

individen är färdigbehandlad ur en medicinsk synvinkel 

så kan det finnas arbetsförmåga som kan tas till vara på, 

så individen kan alltså återgå till arbete även om den inte 

är friskförklarad. 

 

 

5.1.4 Främjande 

När frågan om vilka strategier 

rehabiliteringshandläggarna använder för att främja 

motivation och delaktighet dök upp och ingen 

rehabiliteringshandläggare presenterade någon strategi, 
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var läget för undersökningen minst sagt allvarligt. När det 

senare visade sig att rehabiliteringshandläggarna hade 

omedvetna strategier var förvisso situationen för 

undersökningen räddad. 

5.1.4.1 Motivationsfrämjande 

En annan sak som också påvisades i analysen, var 

att rehabiliteringshandläggarna många gånger 

försökte skapa trygghet för de sjukskrivna 

individerna, genom att på olika sätt påverka miljön 

där de träffades på. Rehabiliteringshandläggarna 

upplevdes som väl medvetna om deras maktposition 

gentemot de sjukskrivna individerna, och alla 

informanter hade olika knep, eller tips för försöka 

skapa trygghet för individerna. I Maslows(1954) 

behovshierarki så är det andra steget just trygghet, att 

kunna ge individerna som kommer till 

rehabiliteringshandläggarna en trygghet, skulle på så 

sätt också öka individernas motivation. 

 

Vidare kan man utläsa ifrån resultatet av analysen 

att informanterna tyckte det var viktigt med en positiv 

inställning och att man också hade en stödjande roll 

till individen. Det är ingen dans på rosor som det 

brukar utryckas att bli sjuk, och när man hamnar i en 

sjukroll att försöka ha en positiv inställning hör nog 

ihop med hur man är som person och i vilken 

livssituation man befinner sig i. Sen så påverkas 

också individen av hur den blir bemött vid ett 

rehabiliteringstillfälle. I en artikel som presenterades i 

socialmedicinsktidsskrift(2009) av Müssner,Svensson 

och Söderberg så beskriver författarna vikten av att 

individerna bemöts av professionella, och att just 
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bemötandet av de professionella bedöms av 

individerna som lika viktigt som insatsen i sig.  

 

En annan motivationsfaktor som analysen av 

materialet visade på var att trivs man på sitt jobb är 

motivationen att återgå dit också högre, enligt 

informanterna. Och vice versa om man inte trivs på 

sitt arbete kanske man inte är lika motiverad att återgå 

till samma arbete. Herzbergers(1966)  

motivationsteori är ett bra exempel där motivationen 

till att återgå till sitt arbete tyder på att också 

individen får sina behov tillfredställda där, vilket då 

borde påverka dennes motivation. Men en annan 

faktor man bör vara uppmärksam på är om individen 

verkligen borde återgå till sitt ordinarie arbete, 

beroende på sin arbetsförmåga och vad det är som 

gjort individen sjuk, är det något i arbetsuppgifterna 

så kan det vara ett hinder och kanske leda till 

misslyckande i rehabiliteringen (Ekberg, 2009). 

 

5.1.4.2 Delaktighetsfrämjande 

Det som i analysen framstod som 

delaktighetsfrämjande var dels att skapa utrymme för 

individen i rehabiliteringen och att ge tid för att 

individen får berätta om hur dennes situation ser ut, 

hur individen mår, vad kan den klara av, framtiden? 

Osv. Det är viktigt att skapa förutsättningar för 

individen att delta i sin egen rehabilitering. Att 

komma ihåg att individen är i centrum, och att 

individen får komma till tals, det upplevde 

informanterna var viktigt för att skapa delaktighet i 

rehabiliteringen. Gerner(2005) påpekar också vikten 

av att individen får sin egen bedömning utifrån sina 
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egna möjligheter och begränsningar. Det är således 

viktigt att ge plats för att individen ska kunna bli 

delaktig i sin rehabilitering. Gerner redovisar en 

empirisk studie som pekar på att individens egen 

självskattade uppfattning om individens möjlighet att 

återgå till arbete, oftast stämmer bra överens med hur 

det blir i verkligheten. Alltså kan man genom att 

skapa utrymme för individen inte bara skapa 

delaktighet, utan även kanske spara tid i 

rehabiliteringen genom att lyssna på vad individen 

själv tror sig klara utav. 

 

Under analysen så framkom det också att 

rehabiliteringshandläggarna tyckte att en viktig del 

för att främja delaktigheten var att försöka med 

rehabiliteringsinsatser som individen kan trivas eller 

känna sig bekväm med, att gemensamt gå igenom 

målen tillsammans, att det är en bra utgångspunkt för 

att motivera individen att delta i rehabiliteringen och 

på så sätt också lyckas med rehabiliteringen. 

Ekberg(2009) menar att det är positivt för individens 

återgång till arbete att föra en diskussion med 

individen, där diskussionen fokuserar hur målen för 

individen skall uppnås. Vidare skriver Ekberg ” Vissa 

moment i rehabiliteringsprogrammet kan förefalla 

inadekvata, irrelevanta eller omöjliga att fullfölja för 

en del individer. Detta innebär att individens 

motivation och compliance sannolikt i hög grad 

påverkas av i vilken mån man är eller tillåts vara 

delaktig och påverka i sin 

rehabiliteringsprocess.”s.212. Ibland så kan även 

målen under rehabiliteringens gång ändras, och att 

man då som rehabiliteringshandläggare, är 

uppmärksam på det och tillsammans med individen 
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kanske sätter nya eller förnyar de gamla målen 

(Ekberg, 2009). I analysen av utredningen kan man 

också se att rehabiliteringshandläggarna anser att det 

är viktigt att få med sig individen i rehabiliteringen, 

så att det inte blir så att individen kanske inte 

genomför vissa moment på grund utav att man kanske 

inte riktigt förstått syftet med dessa. I artikeln av 

Gullacksen(2000) så beskrivs 

rehabiliteringsinsatserna som något som individerna 

upplevt som ofrånkomligt och helt utan chans till att 

inflytande. 

 

En annan sak som framkom under analysen var 

information till medarbetarna, att individen hade den 

kunskap om vad som förväntas utav denne, samt hur 

exempelvis rehabiliteringen går till är definitivt utav 

vikt när det gäller att främja delaktighet. Vilket är en 

viktig bit för deltagande i nästan vad som helst, att 

förstå vilka krav man har på sig samt hur själva 

rehabiliteringen går till är en viktig grundsten för att 

kunna delta i rehabiliteringen. När det handlar om 

rehabilitering som är en process där många olika 

aktörer är delaktiga så är det viktigt att tydliggöra 

vem som gör vad, så att individen vet vad som sker 

och vad som förväntas utav individen. (Gerner, 2005) 

5.1.5 Lagstiftning 

Analysen av intervjuerna påvisade att alla 

informanterna hade samma uppfattning om hur 

lagstiftningen påverkade individerna. Informanterna 

ansåg att lagstiftningen hade en ringa betydelse för 

individernas delaktighet och motivation, de menade på att 

de flesta av de sjukskrivna medarbetarna inte var insatta i 

de lagar som omfattar rehabilitering, då detta ofta upplevs 
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som krångligt speciellt om inte individen är van vid att 

läsa lagtexter. Däremot så upplevde informanterna att 

individerna hade en viss medvetenhet om de krav som 

arbetsgivaren hade på sig om rehabilitering. Om man då 

tänker tillbaka på rehabiliteringsprocessen där många 

olika aktörer är inblandade, och olika lagrum och 

paragrafer styr arbetet för rehabiliteringsaktörerna, så 

finns det en möjlighet till att fokus flyttas från individ till 

processer, vilket kan medföra att individer ”faller mellan 

stolarna” som uttrycket säger. (Vahlne et al., 2009) 

5.2 Metod diskussion 

Som metod så har den kvalitativa metoden har fungerat bra 

utifrån undersökningens syfte. Bryman(2009) beskriver den 

kvalitativa metoden som mer fokuserad på ord än på siffror, 

fokus har legat på innehållet i intervjuerna.  

Vid urvalet så hade det varit optimalt om fler individer 

kunnat delta i intervjuerna, under tiden så gjordes en felaktig 

bedömning av hur lång tid det skulle ta att utforma 

intervjuguiden, informationsbrevet, samt att detta då 

påverkade att informationsbrevet gick ut för sent, det blev för 

tätt inpå intervjudatumen för informanterna. Samt att tiden för 

intervjuerna sammanföll med diverse storhelger, 

semesterplanering och en hög arbetsbelastning. Vid en 

eventuell nästa gång så bör informationsbreven komma ut i 

bättre tid till informanterna.  

 

De semi-strukturerade intervjuerna upplevdes fungera bra, 

det var en bra metod för att samla in material, det var också 

smidigt med att spela in intervjuerna, vilket medförde att man 

kunde fokusera på det informanten ville meddela. Det som kan 

reflekteras över är hur nervös intervjuaren är i en intervju 

situation, speciellt vid det första intervjutillfället. Kanske 

nervositeten minskat om intervjuaren läst på ännu mer om 



 

36 

 

ämnet och på så sätt blivit tryggare i sin situation som 

intervjuare. Sen blev det också en del utsvävningar under 

intervjuerna, som inte hade direkt något med undersökningen 

att göra, men ändå gav en bra bakgrund till vad 

rehabiliteringshandläggarnas arbetsuppgifter var.  

 

Transkriptionerna av intervjuerna tog lång tid, mycket 

längre än väntat. En uppskattning var att det tog nästan 2 

arbetsdagar att transkribera första intervjun, men detta blev 

smidigare vid varje intervju. Innehållsanalysen har också 

motsvarat förväntningarna, ett effektivt sätt att hantera stora 

mängder material.  

 

Vad gäller etiken så har själva informationsbiten fungerat 

bra. Informanterna har fått den information som krävts, med 

syfte och metod samt blivit informerade om att 

undersökningen är frivillig och att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande utan att förklara varför. Informanterna 

har även blivit tillfrågade om de vill delta i undersökningen, 

och om de samtycker till det. Sen har informanterna även 

blivit tillfrågade om det går bra att spela in intervjuerna. 

Informanterna har även erhållit information om att citat kan 

komma att användas ifrån intervjuerna, men att allt material 

avpersonifieras. Allt det insamlade materialet och uppgifterna 

har behandlats med högsta möjliga konfidentialitet. Materialet 

har förvarats på ett säkert sätt. Det material som insamlats har 

samlats in med syfte att användas i undersökningen. Med 

dessa åtgärder, så får man anse att de fyra etiska 

grundprinciperna uppfyllda, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Vad gäller undersökningens trovärdighet så borde den 

anses som god, då materialet och analysen uppfyller 

undersökningens syfte. Trovärdigheten i undersökningen 
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stärks av att metoden som använts beskrivs tydligt, Malterud 

(2001). Trovärdigheten är också stärkt av att de 

meningsbärande enheterna är väl utvalda och motsvarar syftet, 

samt att de citat som redovisas under resultatet är relevanta för 

syftet. Däremot så skulle fler intervjuer med fler informanter 

inte vara en dålig idé, för fler inlägg och kanske andra 

kategorier som uppfyller syftet.  Vad gäller överförbarheten så 

bedömer författaren att det finns en viss chans för att man 

skulle kunna återskapa resultatet vid en annan undersökning, i 

undersökningen så finns det väl beskrivet vilka urvalkriterer 

som gjorts, däremot så kanske andra 

rehabiliteringshandläggare inom ett annat område har andra 

tankar och upplevelser, författaren tror också att det beror på 

vilken typ av individer som rehabiliteringshandläggarna 

arbetar mot och vilka resurser det finns i företaget eller 

kommunen man arbetar på. Överförbarheten skulle kunna ökas 

genom att genomföra fler intervjuer.  

6. Slutsats 

Syftet med undersökningen upplevs som uppfyllt, då författaren 

undersökt vilka strategier rehabiliteringshandläggarna använder för 

att främja motivation och delaktighet i rehabilitering och fått fram ett 

antal strategier för detta genom intervjuer som analyserats. 

Strategierna som rehabiliteringshandläggarna använder för att främja 

motivation har varit: 

- Skapa Trygghet 

- Positivinställning & Stödjande 

- Trivsel på jobbet 

 

För att främja delaktighet använder sig 

rehabiliteringshandläggarna sig utav följande strategier: 

- Utrymme för individen, Individens perspektiv. 
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- Rehabiliteringsinstatser som individ kan trivas med, gemensam 

genomgång av målbild. 

- Information till individ 

7. Tillkännagivande 

Jag vill rikta ett stort tack till de informanter som deltog i 

undersökningen, det har verkligen varit intressanta möten. Era 

synpunkter och upplevelser är det som ligger till grund för den här 

uppsatsen, så än en gång tusen tack för allt! Sen vill jag även passa 

på att tacka min handledare Linda Näsström, för goda råd i 

sammanband med uppsatsskrivningen, och för det tålamod som hon 

haft trots förseningar och inställda möten och förvirrande mail. Till 

sist vill jag tacka min familj för ert fantastiska stöd under den här 

perioden. 
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INTERVJUGUIDE 

 

Hur kan rehabiliteringssamordnare/rehabiliteringshandläggare främja individens 

delaktighet och engagemang i rehabiliteringen? 

 

 

Informationsbrev och presentation 

Samtycke? Inspelning?  

 

 

 

Vad betyder delaktighet och motivation för dig? 

 

 

Hur upplever du individens delaktighet och motivation till rehabilitering? 

 

Att främja individens delaktighet och motivation. 

- Vilka strategier använder du för att främja individens delaktighet och motivation? 

- Kan du ge något exempel när ditt arbete med att främja individens delaktighet och 

motivation fungerat bra? 

- Kan du ge något exempel när ditt arbete med att främja individens delaktighet och 

motivation fungerat mindre bra? 

 

Hur upplever du att lagstiftningen påverkar individens delaktighet/ motivation till 

rehabilitering? 
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