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helene hillborg, Medicine magister i ar-
betsterapi, har under flera år arbetat som leg 
arbetsterapeut inom området arbetslivsinriktad 
rehabilitering med såväl bedömning av arbets-
förmåga, anpassningar av arbetsmiljö som med 
psykosociala stödinsatser för personer med 
psykiska funktionshinder. Under senare år har 
hon, jämte sina forskarstudier, även arbetat 
som forskare och forskningshandledare på FoU 
Västernorrland. 

en av de stora utmaningarna professionella inom rehabiliteringsområ-
det har idag är att finna lösningar och använda metoder som främjar 
aktivitet och delaktighet på arbetsmarknaden för personer med psy-
kiska funktionshinder. Kunskapen om den individuella process och 
de strategier personer med psykiska funktionshinder använder sig av 
för att förbättra sina möjligheter att få och behålla ett arbete samt hur 
stöd från såväl enskilda yrkesprofessionella som stöd från samverkande 
myndigheter påverkar deras väg i rehabiliteringen är idag begränsad. 
huvudsyftet med avhandlingen är därför att belysa och analysera 
upplevda hinder och möjligheter i den arbetslivsinriktade rehabilite-
ringsprocessen utifrån brukarens och de professionellas perspektiv. 
För att utveckla en djupare förståelse för deras erfarenheter analyseras 
och diskuteras därefter resultaten utifrån teorier om empowerment.
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