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Personer med funktionsnedsättning är 
underrepresenterade på arbetsmarknaden.  

Vuxna som förvärvat en hjärnskada riskerar i 
högre utsträckning långtidssjukskrivning eller 
utanförskap på arbetsmarknaden.  

Under senare år har intresset att studera 
inträdet på arbetsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättning ökat. 

Syfte 

Att utforska arbetsrehabiliteringsprocessen 
hos personer som förvärvat  hjärnskada i 
vuxen ålder. 

Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen, 
möjligheter och hinder samt faktorer som 
bidragit till en varaktigt etablering i arbetslivet 
studeras.  

Tabell över deltagare i studien 

Kön Ålder Skada Arbetstakt 

Kvinna 1 55 Stroke 50 % 

Man 1 54 Stroke 75 % 

Kvinna 2 26 Stroke 50 % 

Kvinna 3 47 Hjärntumör 50 % 

Kvinna 4 41 Stroke 100 % 

Man 2 46 Stroke 50 % 

Kvinna 5 47 SAH 75 % 

Man 3 54 Stroke 100 % 

Man 4 50 TBI 50 % 

Man 5 45 TBI 75 % 

Metod och design 

En intervjuguide utformades och kvalitativa 
intervjuer genomfördes med tio informanter.  

Intervjuerna analyserades med  stöd av 
innehållsanalys och tolkningar gjordes inom 
ramen för samhällsvetenskapliga och 
handikappvetenskapliga teorier. 

Betydelsefulla stödpersoner under 
arbetsrehabiliteringen kommer att intervjuas 
och informationen ska analyseras för att 
identifiera innebörden av deras stöd. 

Preliminärt resultat 

Arbetsrehabiliteringsprocessen varierar starkt. 

Möjliggörande faktorer: 

•Fungerande arbetshjälpmedel. 

•Utsedd stödperson. 

•Flexibel organisation och tillåtande klimat 

•Personlig motivation. 

Hindrande faktorer: 

•Personlig rädsla och osäkerhet. 

•Bristande organisation och ledarskap.  

•Inflexibilitet i organisationen och brist på 
motivation. 

•Ekonomiska begränsningar. 

Annette Holth Skogan 

Pågående forskningsprojekt 

Studien fortsätter i ett avhandlingsarbete 
som presenteras i  vetenskapliga artiklar och 
avslutningsvis i en doktorsavhandling. 

Population 

Kvinnor och män, 20-60 år, med förvärvad 
hjärnskada, som återgått i arbete under minst 
ett år. 
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