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Abstract 
 
Helene Hillborg (2010): Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett 
arbetsliv - brukarens och de professionellas perspektiv. Örebro, Studies 
from the Swedis Institute of Disability Research No 34, 107 pp. 
 
The overall aim of this dissertation is to (1) describe and analyse perceived 
barriers and opportunities from the perspective of the individual receiving 
vocational rehabilitation services as a result of unemployment and psychi-
atric disability (2) describe and analyse perceived barriers and opportuni-
ties in services for unemployed people with psychiatric disabilities from the 
perspective of professionals working in the area of vocational rehabilitation 
and (3) utilize empowerment theory to explore and develop a deeper un-
derstanding of the experiences and perceptions described by these individu-
als and professionals.  

The data consists of open-ended interviews with service users and pro-
fessionals’ working in the area of vocational rehabilitation. A content 
analysis together with an interpretive approach was used to analyse the 
data.  

The results revealed that support and the psychosocial work environ-
ment are important factors that influence the rehabilitation process for the 
individual. These factors can facilitate opportunities to develop skills in 
contacts with fellow employees, increase belief in one’s own abilities, and 
can contribute to the achievement of specified goals. These factors are also 
seen as supporting empowerment and active participation in the rehabilita-
tion process. However, the results also revealed that the rehabilitation 
process is negatively effected by environmental factors to which the profes-
sionals and their organizations contributed. Barriers related to interagency 
collaboration contributed to barriers to a successful rehabilitation for the 
individual. The professionals were consistent in what they viewed as ena-
bling factors in the rehabilitation process but the results also showed how 
difficult it was for the service system to create a rehabilitation context in 
line with their knowledge and experience.  

Keywords: Psychiatric disabilities, vocational rehabilitation, empowerment, 
interagency collaboration, support system. 
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Förord 
Jag vill här framföra det allra djupaste tack till alla de personer som på 
olika sätt bidragit till att mitt avhandlingsprojekt har förverkligats.  Den 
här avhandlingen är gjord vid Institutet för Handikappvetenskap, Örebro 
och Linköpings Universitet. De första som blir föremål för mitt tackande är 
alla ni som jag kommit i kontakt med där.  

Jag vill framför allt rikta ett mycket stort tack till mina två handledare 
professor Berth Danermark och professor Tommy Svensson. Utan ert stöd 
och engagemang, er kunskap, er snabba feedback på mitt pågående arbete 
och ert sätt att driva på min kunskapsutveckling hade det här arbetet inte 
kunnat realiseras!  

Jag vill samtidigt passa på att tacka 60 procentseminariets opponent do-
cent Staffan Josephsson och slutseminariets opponent professor Rafael 
Lindqvist. Er konstruktiva kritik var en stor hjälp för mig och fick flera 50-
öringar att trilla ner.   

Naturligtvis också ett stort tack till de doktorander som jag har lärt 
känna och som jag haft en mycket rolig och lärorik tid tillsammans med. 
Kullen som antogs 2005 förtjänar ett extra stort tack! Vår resa till Grek-
land och där våra studier i vetenskapsteori var en mycket lärorik vecka 
(”the coin fell down”) och gav mig många glada minnen som nog aldrig 
kommer att suddas ut. Där fick vi möjlighet att bilda en sammansvetsad 
doktorandgrupp, vilket har underlättat mycket när jag på distans varit 
tvungen att lyfta luren för att diskutera och problematisera såväl enkla, 
enfaldiga som problematiska frågor relaterat till mitt arbete. Där måste jag 
rikta ett alldeles särskilt tack till Per Germundsson. 

Nästa tack går till min tidigare arbetsgivare, Socialtjänsten i Sundsvalls 
Kommun som 2005 beviljades pengar av Svenska ESF-rådet och Närings-
departementet för Projekt NTG - nya vägar till arbetsmarknaden och kva-
litetssäkring av samverkan. Projektet gav mig möjligheten att söka en dok-
torandtjänst och finansierade mina tre första studieår, jättetack för det! Ett 
extra tack går här till dåvarande socialdirektörer Sten-Olov Altin och Ulf 
Johansson samt dåvarande IFO-chef Kjell-Arne Sköldh som gav mig förut-
sättningar och möjlighet att vara ”kommundoktorand”. Även dåvarande 
rehabiliteringschef Annika Bostedt och senare områdeschef Christina Ro-
senqvist är värda ett stort tack för att ni har visat att ni trott på mig och 
värderat den kunskap som ett avhandlingsarbete av denna art kan genere-
ra. Jag skulle också vilja tacka mina tidigare kollegor på Minervagruppen i 
Sundsvall och där Annbritt Forslöf och Britt Burgman i synnerhet. Tack för 
att ni under flera år har stått ut med en konstant disträ arbetsterapeut i er 
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verksamhet! Här passar det även att lägga in ett tack till Carolina Klockmo 
som läst den svenska texten i mitt manus innan tryck.  

Vidare vill jag rikta ett stort tack till ledningsgruppen, FoU-
Västernorrland. Er vill jag ge ett sjudundrande tack!! För utan er hade min 
avhandling slutat vid en licentiat. Tack vare att ni antog mig som stipendi-
at under hela 2009 och vidare gav mig en anställning som FoU medarbeta-
re kunde jag slutföra den här långa och mödosamma processen! Mina nu-
varande och kära arbetskamrater på FoU samt medarbetare på Kommun-
förbundet, ni behöver inte vara oroliga. Ni får också ett sjudundrande tack 
för att ni finns och kan smitta av er med all er kompetens och humor! Ni 
har också fyllt det tomrum som en distansdoktorand kan känna när beho-
vet och närheten av en forskarmiljö varit stor. Ett särskilt tack riktar jag 
till David Rosenberg som hjälpt mig med att språkgranska den engelska 
sammanfattningen.  

Vidare vill jag tacka min mor och far för att ni alltid låtit mig gå min 
egen väg. Det blev folk av mig till slut, trots att mitt vuxna liv startade med 
drömmar om rockmusik och konstnärsliv. Dessa utövningar tillsammans 
med lite fysisk aktivitet har dock varit en stor hjälp även under avhand-
lingsarbetet och till stor del kommit att genomföras på grund av min bäste 
vän Victoria, min älskade man Jocke och träningskamrater i Judo Sunds-
vall. Att skrika i en replokal, utföra randori eller newasa i dojjon eller att 
sitta tyst och koncentrerat vid ikonmåleriet har många gånger minskat min 
prestationsångest och helat mig. Jag vill också ge många tusen pussar och 
kramar till mina älskade barn Ruben och Dante för att ni stått ut med er 
förvirrade mamma. Tack för att ni ständigt har påmint mig om att det 
finns viktigare saker än ett avhandlingsarbete här i livet! Jag vill också 
tacka min käre storebror Ulf, för att ha en storebror innebär också att 
härmas. Det var han som började med såväl musiken, brottningen som 
med att bli akademisk doktor och jag har hela tiden följt hans fotspår.  

Sist men inte minst vill jag passa på att tacka min vän Leila samt min 
nuvarande chef Eva Rönnbäck för att ert arbete smittat av sig på mig. Leila 
för att hon visat att ett målinriktat arbete tillslut bär frukt, även om det är 
jobbigt på vägen, och Eva för att hon tidigt inspirerade mig att skriva en 
avhandling. Vi stötte ihop någon gång i början på 2003 och inte för att 
låta nedlåtande, utan det är i en mycket positiv anda jag säger det här, 
insåg jag att: kan hon bli doktor så kan jag! 

 
Sundsvall, juli 2010 

Helene Hillborg 
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Original artiklar 
 
Avhandlingen är baserad på följande fyra studier och refereras i texten 
genom dess romerska numrering. 

 
I  Hillborg, H., Svensson, T., & Danermark, B. (2010). Expectations, vi-
sions and sense of empowerment: In the face of a vocational rehabilitation 
process for people with psychiatric disabilities. Scandinavian Journal of 
Disability Research,12(2), 109-124. 

 
II  Hillborg, H., Svensson, T., & Danermark, B. (2010). Towards a Work-
ing life? Experiences in a rehabilitation process for people with psychiatric 
disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17(2), 149-
161. 

 
III  Germundsson, P., Hillborg, H., & Danermark, B. (In press). Inter-
agency collaboration in vocational rehabilitation for people with mental 
health problems – The perspectives of the service users and the profession-
als.  Disability and Society. Taylor & Frances Ltd 

 
IV  Hillborg, H., Danermark, B., & Svensson, T. (submitted). Perceptions 
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Introduktion 

Från slutenvård till samhällsliv 
Den här avhandlingen tar sin start i mitten på vårt förra sekel. Det var den 
tid då de stora mentalsjukhusen började läggas ner till förmån för ett ut-
ökat samhällsliv för de människor som tidigare hade haft sin hemvist där. 
Det medförde en övergång från stängda till mer öppna och samhällsbase-
rade vårdformer. Utifrån ett medborgarperspektiv med respekt för huma-
nism och det lika människovärdet var det nödvändigt att stänga sjukhusen 
och utvecklingen har bidragit till en förändrad syn på psykiskt funktions-
hindrades behov. Det innebär nu inte enbart social kontroll, vård, och 
omsorg utan även en ambition att dessa människor skall ha möjligheter 
och rättigheter att kunna leva som alla andra, att exempelvis kunna försör-
ja sig själv och att ha ett lönearbete (European Commission, 2005; SÖ 
2008:26). Hur människor med psykiska funktionshinder sedan blivit mot-
tagna i samhället har varit en fråga som utretts, diskuterats och kritiserats 
under flera årtionden.  

Psykiatriutredningen (SOU 1992:73) arbetade mellan åren 1990 – 1992 
med att kartlägga de psykiskt funktionshindrades livssituation och möjlig-
het till delaktighet i samhällslivet. Enligt direktiven till psykiatriutredning-
en skulle den inrikta sig på att överväga och föreslå åtgärder gällande an-
svarsfördelning mellan berörda aktörer samt organisationen av vård och 
stöd till de psykiskt sjuka. Utredningen innebar bland annat en kartlägg-
ning av daglig sysselsättning, privatekonomi samt möjlighet till rehabiliter-
ing för målgruppen. Kartläggningen visade att de psykiskt funktionshind-
rade var oerhört utsatta och i regeringens proposition 93/94:218 (s. 36) 
framhålls att socialtjänsten på många håll inte hade tillräcklig kunskap och 
tillräckligt med resurser för att möta dessa människors behov.  

Utredningens slutbetänkande riktades därför till kommunerna och inne-
höll tre huvudområden där de bland annat skulle ta ett större ansvar för 
samordning, anpassad sysselsättning och sociala behov. Det preciserades 
också i socialtjänstlagen (SoL kap. 5 § 7-8) att ”Socialnämnden skall verka 
för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydan-
de svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap 
och att leva som andra”. Utredningen visade att den undersökta gruppen 
hade en högre nivå av arbetslöshet jämfört med alla andra medborgare och 
framhöll därför att insatserna till personer med psykiska funktionshinder 
även skulle utformas så att det stärker deras möjligheter att få ett arbete 
(SOU 1992:73, s. 348).  
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Efter att psykiatriutredningens förslag fick ett positivt mottagande av re-
geringen lade den en proposition (1993/94:218) till en ny reform som an-
togs 1994 –en reform för att personer med psykiska funktionshinder skulle 
få bättre vård och bra levnadsvillkor i samhället. Reformen trädde i kraft 
den första januari 1995 och betonade ökade rättigheter så som insatser i 
öppna former samt normalisering. Psykiatriutredningens förslag och re-
formens utformning hade dock några viktiga skillnader som fått konse-
kvenser för rehabilitering till arbete. Utredningen betonade att reformen 
skulle påverka alla berörda samhällsaktörer medan regeringens proposition 
innebar att psykiatrireformen endast fokuserade på kommunens ansvar. 
Det innebar att försäkringskassan och arbetsförmedlingen inte fick någon 
central roll och ingen aktör såg arbetsrehabilitering som sin huvuduppgift 
gentemot målgruppen. För personer med psykiskt funktionshinder var 
arbetslinjen i praktiken obefintlig och följdes inte upp med några konkreta 
åtgärder (Lindqvist, Markström & Rosenberg, 2010). 

Socialstyrelsens uppföljning av psykiatrireformen (Socialstyrelsen, 1999) 
visade på fortsatta brister och att mycket återstod att göra relaterat till 
rehabilitering till arbete. Samverkan och finansiell samordning mellan vård, 
socialtjänst, försäkringskassan och arbetsförmedlingen behövde förbättras 
och behovet av daglig sysselsättning var fortsatt mycket stort. Ytterligare 
utredningar utfördes efterföljande år.  

År 2003 skedde ett antal fruktansvärda våldshandlingar i Sverige som 
begicks av personer med förmodad psykisk störning. En man slogs med ett 
järnspett vid Åkeshovs tunnelbanestation och senare skedde en dödskör-
ning i Gamla Stan. Det fanns uppgifter på att dessa män hade sökt eller 
varit föremål för psykiatrisk vård. Händelserna skapade en massmedial 
debatt och en allmän opinion riktade kritik mot den psykiatriska vården, 
vilket mynnade ut i ännu en översyn (Direktiv 2003:133). Senare samma år 
skedde ytterligare våldsdåd då utrikesminister Anna Lindh och en liten 
flicka i Arvika knivhöggs och dödades. Även dessa händelser samman-
kopplades med brister i den psykiatriska vården. Uppdraget för översynen 
gick till Nationell psykiatrisamordning och skulle pågå i tre år. Översynen 
sträckte sig dock över ett bredare område än vad de fruktansvärda händel-
serna som skett kunde sammankopplas med, och kom att innehålla frågor 
som rörde arbetsformer, samverkan, samordning, kompetens samt resurser 
inom vård, social omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt 
funktionshindrade. 

Utifrån ett arbetsrehabiliterande perspektiv visade utredningen att det 
fortsatt fanns stora brister och strukturella hinder som försvårade möjlig-
heten att få ett arbete för personer med psykiska funktionshinder. De fann 
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bland annat att arbetslinjen som introducerades i sjukförsäkringen i början 
av 90-talet, fortfarande inte var central för målgruppen (SOU 2006:100).  

Enligt socialstyrelsens undersökning 2007 hade metoder för rehabiliter-
ing utvecklats men ett stort antal individer saknade fortfarande meningsfull 
sysselsättning och samordnad rehabilitering till arbete (Socialstyrelsen, 
2007).  

Arbetslinjen  
Arbetslinjen är ett mångskiftande begrepp inom den svenska politiken som 
innebär att man erbjuder behövande medborgare olika åtgärdsprogram, 
men inrymmer även olika politiska värderingar om medborgarens rättighe-
ter och skyldigheter gentemot staten och samhället (Junestav, 2004). De 
insatser och de åtaganden som avhandlingens informanter, såväl brukare 
av systemet som professionella som arbetar i det, erfarit är påverkade av 
arbetslinjen.  

Junestav (2004) beskriver arbetslinjen utifrån tre olika perspektiv; kon-
troll- och disciplineringsperspektivet, Självhjälps- och uppfostringsperspek-
tivet samt Rättighetsperspektivet. Dessa perspektiv har ända sedan början 
av det förra seklet påverkat den svenska politiken, men deras betydelse har 
varierat över tid. Gemensamt för de tre perspektiven är dock att aktiva 
åtgärder riktade mot den enskilde individen är att föredra framför passivt 
stöd i form av bidrag. Utifrån Junestav (2004) bygger Kontroll- och disci-
plineringsperspektivet på en moraliskt grundläggande tanke att den enskil-
de individen har ansvar och skyldigheter för sin egen försörjning. Den en-
skilde ses som ytterst ansvarig för sin situation, oavsett om den grundas i 
arbetslöshet, sjukdom eller funktionshinder. Om den enskilde får ekono-
miskt stöd från samhället bör också en motprestation avkrävas av den som 
får stödet. I Sverige har myndigheter, exempelvis via socialtjänstlagen, 
stora möjligheter att kräva av individer som får ekonomiskt bistånd att 
utföra aktiviteter som leder dem närmare ett ekonomiskt oberoende. Lika 
gäller för dem som uppbär arbetslöshetsersättning eller sjukpenning. Den 
som vägrar låta sig aktiveras riskerar att mista rätten till bidrag. Själv-
hjälps- och uppfostringsperspektivet handlar om samhällets uppgift att 
genom upplysning och fostran hjälpa medborgaren att bli självförsörjande. 
De åtgärder som utformas utifrån socialpolitiken skall också syfta till att 
göra den enskilde självförsörjande. De flesta av våra stödsystem bygger på 
denna princip och exempelvis i socialförsäkringen innebär det att man 
alltid bör bedöma arbetsförmåga och ta ställning till om det är lämpligt 
och möjligt att initiera arbetslivsinriktad rehabilitering i syfte att undvika 
långvarig sjukskrivning eller förtidspension.  
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Rättighetsperspektivet utgår från medborgares rätt till ekonomisk trygg-
het och deltagande i lönearbete. Staten har en skyldighet att upprätthålla 
villkoren för alla som kan och önskar arbeta så att de kan försörja sig ge-
nom ett arbete.  

I SOU (2006:100) framhålls att arbetslinjen är ett uttryck för att en per-
son med en diagnostiserad sjukdom skall kunna bli arbetsför med hjälp av 
rehabilitering och som Nationell psykiatrisamordning poängterar betyder 
det inte att tvingas arbeta, utan att ges förutsättningar att delta i arbetslivet 
med hänsyn till sina förmågor och begränsningar.    

Rehabilitering till arbete 
Att genomgå en rehabilitering innebär dels en personlig utvecklingsprocess 
men också ett komplicerat samspel mellan en lång rad olika samhällsaktö-
rer. Ordet har ett latinskt ursprung där re (åter) och hablis (duglig) kan 
sammanfattas med att efter skada eller sjukdom genom olika åtgärder bli 
duglig igen. Själva rehabiliteringsbegreppet är dock mycket mångfacetterat 
och har olika betydelse beroende på vilket synsätt och vilket mål den verk-
samhet som arbetar med rehabilitering har.  

FN: s världsaktionsprogram från 1982 definierar begreppet som: 

En målinriktad och tidsbegränsad process som syftar till att sätta en av ska-
da eller sjukdom drabbad människa i stånd att nå bästa möjliga psykiska, 
fysiska och/eller sociala funktionsnivå och därigenom ge denne möjligheter 
att förändra sitt eget liv (SOU 2006:107, s. 149).  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insat-
ser för habilitering och rehabilitering definierar begreppet som: 

Insatser som skall bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsätt-
ning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller 
bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självstän-
digt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (SOSFS 2007:10). 

Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) definierar arbetslivsinriktad re-
habilitering som: 

Rehabilitering som syftar till att en person ska återfå förmåga och förutsätt-
ningar att förvärvsarbeta (TNC, 1995, s. 8).  

I november 2000 kom ett slutbetänkande angående en ny rehabiliter-
ingsreform med fokus på individen i centrum. Begreppet arbetslivsinriktad 
rehabilitering definierades där som:  

Sådana rehabiliteringsåtgärder som är av betydelse för att underlätta åter-
gång till arbetslivet för personer som är långvarigt sjukskrivna eller uppbär 
sjukbidrag/förtidspension (SOU 2000:78, s. 54).  
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Utifrån ovan nämnda definitioner handlar rehabiliteringsbegreppet 
mycket om att i process, genom insatser, förbättra funktionsförmågan hos 
individen och anpassa miljön, vilket syftar till att bli delaktig i samhällsli-
vet.  

Anthony, Cohen, Farkas & Gagne (2002) framhåller också att rehabili-
tering, förutom träning av funktioner och anpassningar av miljön, innebär 
stödinsatser som syftar till att underlätta individens egna personliga åter-
hämtningsprocess, vilket är något mycket större än att tillfriskna från själ-
va sjukdomen. Återhämtning har ett livsperspektiv där den subjektiva upp-
levelsen av att finna en ny mening, att inta ett aktivt förhållningssätt till 
sina problem och att ta makten över sitt eget liv trots sjukdom eller skada 
framträder (Degan, 2003; Topor, 2001). I den forskning som studerat 
återhämtning har det visat sig att människor återhämtar sig från den för-
lust av hopp och samhällsliv som drabbade dem i samband med deras in-
sjuknande (Kramer & Gagne, 2002). Psykisk sjukdom medför inte bara ett 
lidande på grund av symtom utan kan även innebära att under lång tid 
betrakta sig själv som underlägsen på grund av exempelvis diskriminering, 
svårigheter att få hjälp och stöd i svåra situationer samt social isolering, 
utanförskap och långvarig arbetslöshet. En rehabilitering medför då också 
insatser som underlättar ett långt och komplicerat arbete för individen med 
att exempelvis möta och gå emot den rädsla som finns för att återinsjukna, 
förlora sin ekonomiska trygghet eller möta den omvälvande situation som 
en förändring av såväl identitet som sin roll i samhället innebär (Anthony, 
et al., 2002).  

Samverkan och olika uppdrag inom rehabiliteringsområdet 
De insatser eller åtgärder som arbetslösa personer med psykiska funk-

tionshinder få ta del av ser olika ut beroende på vilken samhällsaktör som 
erbjuder insatserna och vilken målsättning de har med sin verksamhet. 
Inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan det handla om specialis-
ter från fyra olika organisationer. Det innebär i sin tur att de i allmänhet 
också har olika professioner och yrkestillhörighet  

Försäkringskassan har ansvaret för att den försäkrades rehabiliterings-
behov och arbetsförmåga utreds samt klargörs. De har genom sitt samord-
ningsansvar uppgiften att samordna rehabiliteringsinsatser mellan berörda 
rehabiliteringsaktörer (exempelvis hälso- och sjukvården, arbetsförmed-
lingen och socialtjänsten).  

Hälso- och sjukvården står för behandling och den medicinska rehabili-
teringen. Rehabiliteringsprocessen styrs i hög grad av läkarintyg och funk-
tionsbedömningar. Insatser och resurser från såväl socialtjänsten, arbets-
förmedlingen som försäkringskassan grundar sig i sin tur på dessa bedöm-
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Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) definierar arbetslivsinriktad re-
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ingsreform med fokus på individen i centrum. Begreppet arbetslivsinriktad 
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tionshinder få ta del av ser olika ut beroende på vilken samhällsaktör som 
erbjuder insatserna och vilken målsättning de har med sin verksamhet. 
Inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan det handla om specialis-
ter från fyra olika organisationer. Det innebär i sin tur att de i allmänhet 
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ningar (Gerner, 2002; Lindqvist, 2004). Att bli sjukskriven var en åtgärd 
som ökade drastiskt under slutet på 90-talet med en fortsatt ökad trend 
under 2000-talet. Enligt Socialstyrelsen (2007) sjönk siffrorna för sjukfrån-
varo från och med år 2001 men samtidigt ökade istället antalet nybeviljade 
sjuk- och aktivitetsersättningar, tidigare sjukpension. Riksförsäkringsverket 
(RFV) redovisade följande i sin rapport år 2003:  

Ju yngre man är desto större är andelen psykiska sjukdomar som grund för 
förtidspensioner och sjukbidrag. I stora drag ligger de psykiska sjukdomar-
na till grund för omkring hälften av alla nybeviljaden för personer upp till 
35 år (RFV, 2003, s. 10).  

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har alltså under en lång 
tid tillhört en växande grupp av dem som får sin försörjning genom sjuk-
försäkringssystemet. Enligt Regeringskansliet (2008) har andelen personer 
med sjuk- eller aktivitetsersättning tredubblats de senaste 30 åren. 

Vid arbetsförmedlingen omfattar vanligen den arbetslivsinriktade reha-
biliteringen en fördjupad kartläggning eller arbetsprövning för att bedöma 
den sökandes arbetsförmåga. Arbetsprövning och fördjupad kartläggning 
kan ske antingen ute på en arbetsplats eller på särskilda praktikplatser. 
Tidsperioden för rehabiliteringen är längst sex månader. Endast om det 
finns särskilda skäl kan arbetsförmedlingen medge längre tid (Ure 2009: 1). 
Personer med psykiska funktionshinder tillhör den grupp som har lägst 
sysselsättningsgrad om man jämför med övriga som uppger sig ha något 
funktionshinder. De är även svagt representerade på arbetsmarknadens 
åtgärdsprogram för funktionshindrade där offentligt skyddat arbete och 
lönebidrag visade sig används i liten utsträckning som insats till denna 
grupp (Nationell psykiatrisamordning 2006:1). Det finns även tecken på 
att arbetsgivare undviker att anställa personer med psykiska funktionshin-
der av rädsla för återkommande och dyra sjukperioder (SOU 2006:100). 
Studier gjorda utanför Sverige visar samma negativa tendens (exempelvis 
Burns, Catty, Becker, Drake, Fioritti, et al. (2006).  

I kommunerna föreskrivs särskilt i 5 kap. 7 § SoL att socialnämnden ska 
medverka till att personer med funktionshinder får en meningsfull syssel-
sättning och de har även en skyldighet att erbjuda rehabilitering. Men me-
ningsfull sysselsättning rör dock i större eller mindre omfattning en arbets-
livsinriktad rehabilitering gemensamt med andra viktiga aktörer så som 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan (Socialstyrelsen och länsstyrel-
serna, 2005). Det har också visat sig att kommunens arbetsmarknadsenhe-
ter inte används för att ge stöd till arbetslösa personer med psykiska funk-
tionshinder (Nationell psykiatrisamordning 2006:7).  
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Socialtjänstens insatser utgör ett komplement till andra trygghetssystem 
när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas. Under 90-
talets lågkonjunktur ökade andelen bidragsmottagare som under lång tid 
får ekonomiskt bistånd precis som antalet personer med sjuk- och aktivi-
tetsersättning. Andelen var 2007 tre gånger så hög som den var under 90-
talet och har sedan dess fortsatt att öka. Tredje kvartalet 2009 ökade 
kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd med 19 procent jäm-
fört med motsvarande period 2008 (SCB, 2009). Många unga vuxna har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och hamnar i en situation där de 
varken arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande.  

Enligt Jonasson (1996) visade det sig att närmare två tredjedelar av de 
personer som deltog i hennes studie av långvariga bidragsmottagare av 
försörjningsstöd ansåg sig ha problem med sin hälsa eller hade ett funk-
tionshinder av mer varaktigt slag. Drygt hälften av dessa deltagare uppgav 
också att de hade en nedsatt arbetsförmåga i högre grad jämfört med övri-
ga bidragsmottagare. Dessa personer hade mycket svårt att passa in i väl-
färdssystemet eftersom de saknade arbete men sällan stod till arbetsmark-
nadens förfogande eller var lågt prioriterade på arbetsförmedlingen. De var 
sjuka, ofta på grund av psykisk ohälsa, men hade ingen sjukpenning och 
eftersom ansvaret för rehabilitering då var oklar fick de sällan del av någon 
medicinsk bedömning eller några rehabiliterande insatser (Jonasson, 2004).  

Under 2000-talet har villkoren blivit strängare för dem som står utanför 
arbetsmarknaden. Individens skyldigheter tycks dominera allt mer. Peralta 
(2006, s. 148) menar att det sedan 90-talets slut har skett en ökad indivi-
dualisering i vissa delar av arbetsmarknadspolitiken där en förändring av 
arbetslinjen uppstått. Från att tidigare ha inneburit en påverkan på arbets-
marknaden handlar det idag mer om den enskildes beteende och skyldighe-
ter. Exempel på denna individualisering är Isaksson-Mettäviaino & Dahl-
gens (2004) studie. De fann att personer som var funktionshindrade och 
arbetssökande upplevde att en stark identitet som arbetare och en egen 
kraft att agera som arbetssökande var en mycket viktig egenskap för deras 
framgång i att få ett arbete.  

I SOU 2000:78 framhålls att en lyckad rehabilitering också kräver att 
individen aktivt är med i rehabiliteringsprocessen och analysen om be-
gränsningar och möjligheter för återgång i arbete. Att den arbetslivsinrik-
tade rehabiliteringen självklart skulle möjliggöra delaktighet och medbe-
stämmande i processen till arbetslivet har dock kritiserats. Individens ställ-
ning varierar utifrån vilken ersättning de har och delaktighet i rehabiliter-
ingsprocessen innebär i praktiken att den enskilde individen också är skyl-
dig att underordna sig regelverk (oavsett om det passar dennes behov eller 
ej) och andras definitioner av hans/hennes problematik och person. Enligt 



18 I HELENE HILLBORG Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv 
 

ningar (Gerner, 2002; Lindqvist, 2004). Att bli sjukskriven var en åtgärd 
som ökade drastiskt under slutet på 90-talet med en fortsatt ökad trend 
under 2000-talet. Enligt Socialstyrelsen (2007) sjönk siffrorna för sjukfrån-
varo från och med år 2001 men samtidigt ökade istället antalet nybeviljade 
sjuk- och aktivitetsersättningar, tidigare sjukpension. Riksförsäkringsverket 
(RFV) redovisade följande i sin rapport år 2003:  

Ju yngre man är desto större är andelen psykiska sjukdomar som grund för 
förtidspensioner och sjukbidrag. I stora drag ligger de psykiska sjukdomar-
na till grund för omkring hälften av alla nybeviljaden för personer upp till 
35 år (RFV, 2003, s. 10).  

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har alltså under en lång 
tid tillhört en växande grupp av dem som får sin försörjning genom sjuk-
försäkringssystemet. Enligt Regeringskansliet (2008) har andelen personer 
med sjuk- eller aktivitetsersättning tredubblats de senaste 30 åren. 

Vid arbetsförmedlingen omfattar vanligen den arbetslivsinriktade reha-
biliteringen en fördjupad kartläggning eller arbetsprövning för att bedöma 
den sökandes arbetsförmåga. Arbetsprövning och fördjupad kartläggning 
kan ske antingen ute på en arbetsplats eller på särskilda praktikplatser. 
Tidsperioden för rehabiliteringen är längst sex månader. Endast om det 
finns särskilda skäl kan arbetsförmedlingen medge längre tid (Ure 2009: 1). 
Personer med psykiska funktionshinder tillhör den grupp som har lägst 
sysselsättningsgrad om man jämför med övriga som uppger sig ha något 
funktionshinder. De är även svagt representerade på arbetsmarknadens 
åtgärdsprogram för funktionshindrade där offentligt skyddat arbete och 
lönebidrag visade sig används i liten utsträckning som insats till denna 
grupp (Nationell psykiatrisamordning 2006:1). Det finns även tecken på 
att arbetsgivare undviker att anställa personer med psykiska funktionshin-
der av rädsla för återkommande och dyra sjukperioder (SOU 2006:100). 
Studier gjorda utanför Sverige visar samma negativa tendens (exempelvis 
Burns, Catty, Becker, Drake, Fioritti, et al. (2006).  

I kommunerna föreskrivs särskilt i 5 kap. 7 § SoL att socialnämnden ska 
medverka till att personer med funktionshinder får en meningsfull syssel-
sättning och de har även en skyldighet att erbjuda rehabilitering. Men me-
ningsfull sysselsättning rör dock i större eller mindre omfattning en arbets-
livsinriktad rehabilitering gemensamt med andra viktiga aktörer så som 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan (Socialstyrelsen och länsstyrel-
serna, 2005). Det har också visat sig att kommunens arbetsmarknadsenhe-
ter inte används för att ge stöd till arbetslösa personer med psykiska funk-
tionshinder (Nationell psykiatrisamordning 2006:7).  

 HELENE HILLBORG Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv. I 19
 

Socialtjänstens insatser utgör ett komplement till andra trygghetssystem 
när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas. Under 90-
talets lågkonjunktur ökade andelen bidragsmottagare som under lång tid 
får ekonomiskt bistånd precis som antalet personer med sjuk- och aktivi-
tetsersättning. Andelen var 2007 tre gånger så hög som den var under 90-
talet och har sedan dess fortsatt att öka. Tredje kvartalet 2009 ökade 
kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd med 19 procent jäm-
fört med motsvarande period 2008 (SCB, 2009). Många unga vuxna har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och hamnar i en situation där de 
varken arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande.  

Enligt Jonasson (1996) visade det sig att närmare två tredjedelar av de 
personer som deltog i hennes studie av långvariga bidragsmottagare av 
försörjningsstöd ansåg sig ha problem med sin hälsa eller hade ett funk-
tionshinder av mer varaktigt slag. Drygt hälften av dessa deltagare uppgav 
också att de hade en nedsatt arbetsförmåga i högre grad jämfört med övri-
ga bidragsmottagare. Dessa personer hade mycket svårt att passa in i väl-
färdssystemet eftersom de saknade arbete men sällan stod till arbetsmark-
nadens förfogande eller var lågt prioriterade på arbetsförmedlingen. De var 
sjuka, ofta på grund av psykisk ohälsa, men hade ingen sjukpenning och 
eftersom ansvaret för rehabilitering då var oklar fick de sällan del av någon 
medicinsk bedömning eller några rehabiliterande insatser (Jonasson, 2004).  

Under 2000-talet har villkoren blivit strängare för dem som står utanför 
arbetsmarknaden. Individens skyldigheter tycks dominera allt mer. Peralta 
(2006, s. 148) menar att det sedan 90-talets slut har skett en ökad indivi-
dualisering i vissa delar av arbetsmarknadspolitiken där en förändring av 
arbetslinjen uppstått. Från att tidigare ha inneburit en påverkan på arbets-
marknaden handlar det idag mer om den enskildes beteende och skyldighe-
ter. Exempel på denna individualisering är Isaksson-Mettäviaino & Dahl-
gens (2004) studie. De fann att personer som var funktionshindrade och 
arbetssökande upplevde att en stark identitet som arbetare och en egen 
kraft att agera som arbetssökande var en mycket viktig egenskap för deras 
framgång i att få ett arbete.  

I SOU 2000:78 framhålls att en lyckad rehabilitering också kräver att 
individen aktivt är med i rehabiliteringsprocessen och analysen om be-
gränsningar och möjligheter för återgång i arbete. Att den arbetslivsinrik-
tade rehabiliteringen självklart skulle möjliggöra delaktighet och medbe-
stämmande i processen till arbetslivet har dock kritiserats. Individens ställ-
ning varierar utifrån vilken ersättning de har och delaktighet i rehabiliter-
ingsprocessen innebär i praktiken att den enskilde individen också är skyl-
dig att underordna sig regelverk (oavsett om det passar dennes behov eller 
ej) och andras definitioner av hans/hennes problematik och person. Enligt 



20 I HELENE HILLBORG Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv 
 

Hetzler (2004) kan misslyckade rehabiliteringsåtgärder motivera en kate-
gorisering av människor som fall för förtidspensionering. Försäkringskas-
sorna kan då ses betrakta den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som ett 
led i bevisningen att arbetsförmågan är nedsatt. Den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen skulle därmed också kunna vara ett sätt att sortera bort 
utvalda personer från arbetslivet och ge en möjlig förklaring till det ökade 
antal personer som sedan 90-talet fått sin försörjning genom sjukförsäk-
ringssystemet.  

I många fall har arbetslösa personer med psykiska funktionshinder 
mångfacetterade behov där en ensam aktör inte räcker för att få alla behov 
tillgodosedda. Det innebär att ansvarsfördelningen i den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen ofta blir diffus, splittrad och komplex. Som beskrivits ovan 
har varje organisation sin specialitet och använder det som underlag för 
vilka de skall erbjuda sina resurser till. På så sätt underlättas fördelningen 
av resurser, men det finns också en risk att vissa målgrupper utestängs. En 
avgränsning riskerar också att försvåra en helhetssyn på individen och 
bedömning av arbetsrelaterade insatser och behov (Lindqvist & Grape, 
1999; SOU 2000:78). Studier har också visat att den mångfald av olika 
professioner inom olika verksamheter som individen möter under sin reha-
bilitering ofta resulterar i svårigheter att kommunicera, vilket medför hin-
der i rehabiliteringen (MacEachen, Clarke, Franche & Irvin, 2006). 

Hur stödsystemet för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen idag är 
uppbyggt medför därför att samverkan över organisationsgränser är en 
nödvändig arbetsform för välfärdsstaten och inte längre något som de olika 
aktörerna/organisationerna kan välja att göra eller inte göra (Danermark 
& Kullberg, 1999). Samverkan definieras av Danermark som  

Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 
klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte (Daner-
mark, 2003, s. 15).  

Kraven på samverkan inom rehabiliteringsområdet förstärktes också 
under 1990-talet. Skälet var enligt den svenska regeringen att: 

 Det finns ett stort behov av att mer effektivt utnyttja samhällets samlade re-
surser för att bättre kunna tillgodose enskilda människors behov av olika 
stödåtgärder (Reg. prop. 1996/97:63, s. 53).  

Propositionen beskrev vidare att personer med en problembild som inte 
faller inom någon enskild myndighets ansvarsområde riskerar att hamna i 
en gråzon mellan de olika ersättningssystemen, vilket i sin tur kan leda till 
en rundgång mellan olika myndigheter med kortsiktiga och ineffektiva 
insatser som följd. Studier har dock visat att samverkan är en bräcklig och 
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instabil företeelse och att försök till att samverka ofta har en tendens att 
fallera (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006; Danermark, 2003, Huxham & 
Vangen, 2005; Wihlman, Stålsby Lundborg, Axelsson & Holmström, 
2008).  

Den samverkan som bedrivs inom området arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing är ofta en interorganisatorisk samverkan mellan olika myndigheter. Det 
innebär att samverkan bedrivs mellan olika samhällssektorer med olika 
inriktning och huvudmannaskap; kommunens socialtjänster, arbetsförmed-
lingen och försäkringskassans statliga tillhörighet samt hälso- och sjukvår-
dens regionala tillhörighet (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).  

Danermark har utvecklat ett strukturellt perspektiv där han beskriver tre 
olika faktorer som påverkar samverkan. Dessa bygger dels på empirisk 
analys av samverkansprocesser (Danermark & Germundsson, 2007; Da-
nermark & Kullberg, 1999) och dels på den teoretiska litteratur som be-
handlar olika aspekter av samverkan (se exempelvis Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2007). De tre faktorerna är de regelverk som de samverkande 
aktörerna är underkastade, den organisatoriska struktur de är verksamma 
inom och det synsätt eller perspektiv som är dominerande inom den orga-
nisation de tillhör.  

Regelverket består av ”externa” regler, oftast lagar och förordningar 
men även direktiv av olika slag. Regelverket består även av ”interna” reg-
ler som organisationen själv skapar i syfte att reglera och styra verksamhe-
ten. Under en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess förändras arbetsför-
delningen för de samverkande beroende på individens förutsättningar och 
behov. Vem som för tillfället har huvudansvaret i arbetsfördelningen styrs 
dels genom lagstiftning och dels genom de olika organisationernas interna 
regler. 

Organisation innefattar dels samverkansprojektens interna organisering 
av samverkan och dels de olika samverkansaktörernas förhållande till sin 
egen hemorganisation. Uppdrag och regelverk påverkar hur organisationen 
är uppbyggd och styr vilken kunskapsbas de behöver för att fullgöra sitt 
uppdrag. I vilken utsträckning organisationen utvecklar sin kunskap på-
verkas också av hur verksamheten är organiserad och reglerad.  

Synsätt menas hur de samverkande aktörerna ser på det de skall sam-
verka kring, det vill säga den arbetslöse enskilde individen med psykiska 
funktionshinder. Det finns inom de olika myndigheterna som skall samver-
ka olika kunskapstraditioner och förklaringsmodeller på det de skall sam-
verka kring.  Det handlar även om hur de ser på samverkan som fenomen 
och process.  

Dessa tre förhållanden står i ett komplext förhållande till varandra och 
innebär att de inblandade också måste ta hänsyn till varandras regelverk, 
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Hetzler (2004) kan misslyckade rehabiliteringsåtgärder motivera en kate-
gorisering av människor som fall för förtidspensionering. Försäkringskas-
sorna kan då ses betrakta den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som ett 
led i bevisningen att arbetsförmågan är nedsatt. Den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen skulle därmed också kunna vara ett sätt att sortera bort 
utvalda personer från arbetslivet och ge en möjlig förklaring till det ökade 
antal personer som sedan 90-talet fått sin försörjning genom sjukförsäk-
ringssystemet.  

I många fall har arbetslösa personer med psykiska funktionshinder 
mångfacetterade behov där en ensam aktör inte räcker för att få alla behov 
tillgodosedda. Det innebär att ansvarsfördelningen i den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen ofta blir diffus, splittrad och komplex. Som beskrivits ovan 
har varje organisation sin specialitet och använder det som underlag för 
vilka de skall erbjuda sina resurser till. På så sätt underlättas fördelningen 
av resurser, men det finns också en risk att vissa målgrupper utestängs. En 
avgränsning riskerar också att försvåra en helhetssyn på individen och 
bedömning av arbetsrelaterade insatser och behov (Lindqvist & Grape, 
1999; SOU 2000:78). Studier har också visat att den mångfald av olika 
professioner inom olika verksamheter som individen möter under sin reha-
bilitering ofta resulterar i svårigheter att kommunicera, vilket medför hin-
der i rehabiliteringen (MacEachen, Clarke, Franche & Irvin, 2006). 

Hur stödsystemet för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen idag är 
uppbyggt medför därför att samverkan över organisationsgränser är en 
nödvändig arbetsform för välfärdsstaten och inte längre något som de olika 
aktörerna/organisationerna kan välja att göra eller inte göra (Danermark 
& Kullberg, 1999). Samverkan definieras av Danermark som  

Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 
klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte (Daner-
mark, 2003, s. 15).  

Kraven på samverkan inom rehabiliteringsområdet förstärktes också 
under 1990-talet. Skälet var enligt den svenska regeringen att: 

 Det finns ett stort behov av att mer effektivt utnyttja samhällets samlade re-
surser för att bättre kunna tillgodose enskilda människors behov av olika 
stödåtgärder (Reg. prop. 1996/97:63, s. 53).  

Propositionen beskrev vidare att personer med en problembild som inte 
faller inom någon enskild myndighets ansvarsområde riskerar att hamna i 
en gråzon mellan de olika ersättningssystemen, vilket i sin tur kan leda till 
en rundgång mellan olika myndigheter med kortsiktiga och ineffektiva 
insatser som följd. Studier har dock visat att samverkan är en bräcklig och 
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instabil företeelse och att försök till att samverka ofta har en tendens att 
fallera (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006; Danermark, 2003, Huxham & 
Vangen, 2005; Wihlman, Stålsby Lundborg, Axelsson & Holmström, 
2008).  

Den samverkan som bedrivs inom området arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing är ofta en interorganisatorisk samverkan mellan olika myndigheter. Det 
innebär att samverkan bedrivs mellan olika samhällssektorer med olika 
inriktning och huvudmannaskap; kommunens socialtjänster, arbetsförmed-
lingen och försäkringskassans statliga tillhörighet samt hälso- och sjukvår-
dens regionala tillhörighet (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).  

Danermark har utvecklat ett strukturellt perspektiv där han beskriver tre 
olika faktorer som påverkar samverkan. Dessa bygger dels på empirisk 
analys av samverkansprocesser (Danermark & Germundsson, 2007; Da-
nermark & Kullberg, 1999) och dels på den teoretiska litteratur som be-
handlar olika aspekter av samverkan (se exempelvis Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2007). De tre faktorerna är de regelverk som de samverkande 
aktörerna är underkastade, den organisatoriska struktur de är verksamma 
inom och det synsätt eller perspektiv som är dominerande inom den orga-
nisation de tillhör.  

Regelverket består av ”externa” regler, oftast lagar och förordningar 
men även direktiv av olika slag. Regelverket består även av ”interna” reg-
ler som organisationen själv skapar i syfte att reglera och styra verksamhe-
ten. Under en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess förändras arbetsför-
delningen för de samverkande beroende på individens förutsättningar och 
behov. Vem som för tillfället har huvudansvaret i arbetsfördelningen styrs 
dels genom lagstiftning och dels genom de olika organisationernas interna 
regler. 

Organisation innefattar dels samverkansprojektens interna organisering 
av samverkan och dels de olika samverkansaktörernas förhållande till sin 
egen hemorganisation. Uppdrag och regelverk påverkar hur organisationen 
är uppbyggd och styr vilken kunskapsbas de behöver för att fullgöra sitt 
uppdrag. I vilken utsträckning organisationen utvecklar sin kunskap på-
verkas också av hur verksamheten är organiserad och reglerad.  

Synsätt menas hur de samverkande aktörerna ser på det de skall sam-
verka kring, det vill säga den arbetslöse enskilde individen med psykiska 
funktionshinder. Det finns inom de olika myndigheterna som skall samver-
ka olika kunskapstraditioner och förklaringsmodeller på det de skall sam-
verka kring.  Det handlar även om hur de ser på samverkan som fenomen 
och process.  

Dessa tre förhållanden står i ett komplext förhållande till varandra och 
innebär att de inblandade också måste ta hänsyn till varandras regelverk, 
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organisationer och kunskapstraditioner. Avgörande för hur samverkan då 
fungerar är hur de tre beskrivna faktorerna harmonierar i samverkansarbe-
tet. Finns stora olikheter inom de olika aktörerna som samverkar kan det 
leda till spänningar vilka försvårar samverkan.  

Det har i studier visat sig vara flera aspekter i samverkan som verkar för 
en positiv rehabilitering men det finns också det motsatta. Positiva effekter 
för de professionella som arbetar i samverkan är exempelvis en underlät-
tande och förbättrad samverkansprocess inom och mellan de olika myn-
digheterna (Hultberg, 2005). Samverkan har även skapat ett gemensamt 
ansvar att finna lösningar i rehabiliteringsprocessen, ökat kunskapen om 
andra aktörer och att kompetens tydliggörs (Kärrholm, 2007; Lindqvist & 
Grape, 1999). När det handlar om positiva effekter för den enskilde indi-
viden är resultaten inte entydiga. En del studier visar på positiva resultat 
(exempelvis Williams & Westmorland, 2002; Kärrholm, 2007) medan 
andra studier har motstridiga resultat (exempelvis Hultberg, 2005; Lind-
qvist & Grape, 1999). Kärrholm (2007) fann att samverkan minskade 
antal sjukdagar och bidrog till en samhällsekonomisk vinst för de sjuk-
skrivna medan Hultberg (2005) inte fann några belägg för att effekterna av 
samverkan gav en bättre hälsa eller minskad sjukskrivning hos patienter 
med muskuloskeletala besvär. Hon menar dock att resultaten skall tolkas 
med viss försiktighet. Lindqvist & Grape (1999) fann förutom positiva 
resultat även svårigheter för samverkansteamet att bygga gemensamma mål 
och visioner och svårigheter att finna en gemensam definition på den mål-
gruppen de skulle ge sitt stöd till. Eftersom de olika myndigheterna hade 
olika synsätt på anställningsbarhet fanns också en risk att många inte fick 
ta del av teamets insatser.  

Studie III fokuserar på samverkansprocessen där olika organisationer 
samverkar för att organisera en tjänst till arbetslösa personer med psykiska 
funktionshinder. Gemensamt för de samverkansteam som deltagit har varit 
ett uppbyggt samarbete där formella möten mellan olika professionella 
grupper med hemvist i olika organisationer kontinuerligt förekommit. Syf-
tet har varit att i samarbete, med medvetna målinriktade handlingar, skapa 
förutsättningar för målgruppen arbetslösa personer med psykiska funk-
tionshinder att nå och få ett arbete.   

De informanter som i den här avhandlingen är brukare av systemen 
(Studie I-III) har alla haft kontakt med aktörer i minst tre, ofta fyra av de 
olika myndigheterna som ansvarar för rehabiliteringsinsatser. De har under 
studien framförallt beskrivit kontakten med socialtjänsten, arbetsförmed-
lingen och försäkringskassan och det som skiljer informanterna åt är bland 
annat om de har ekonomisk ersättning i form av sjukpen-
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ning/aktivitetsersättning/sjukersättning från försäkringskassan eller eko-
nomiskt bistånd från socialtjänsten.  

Arbetets betydelse 
I den västerländska kulturen har arbete antagit en mycket central position i 
hur vi finner vår identitet som är direkt kopplad till vår upplevelse av vem 
vi är och vår kompetens.  

Arbetsrollens inverkan på hälsa 
Att ha ett arbete är viktigt för de flesta människor och generellt framhåller 
människor sin arbetsroll framför andra aktiviteter när de beskriver sig 
själva för andra (Christiansen & Townsend, 2004). Kännetecken för att 
arbeta är enligt Baker & Jacobs (2003) att hålla sig sysselsatt mentalt eller 
fysiskt. Arbetet ger oss även ekonomisk ersättning, en identitet, en känsla 
av tillhörighet, möjligheter att samspela i ett socialt sammanhang samt 
möjligheter att bidra med något till samhället i stort. Dessa kännetecken 
har även en stor inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Att inte ha 
något arbete har i studier visat sig orsaka både sociala problem och psykisk 
ohälsa, vilket i sin tur också lett till fysisk ohälsa. Studier har också visat 
att det finns ett samband mellan arbetslöshet, självmord och självskadebe-
teende (Wilcock, 1998).  

Att arbeta medför en social status och acceptans som är formad utifrån 
våra kulturella och sociala värderingar. En situation som arbetslös medför 
ett beroende av samhällets välfärd. Det ses ofta med misstänksamhet och 
uppfattas som opålitligt då individen tros utnyttja systemet istället för att 
vara i verkligt behov av stöd (Hetzler, 2004). Att inte ha något arbete kan 
utifrån dessa aspekter ses som ett av vår tids mest komplexa problem där 
såväl individ som samhället i stort får betala ett högt pris. Arbetslösa upp-
ger att de är mindre trygga, har en lägre självkänsla och en mindre tro på 
sin egen förmåga jämfört med arbetande (Christiansen & Townsend, 
2004). Enligt Scheff & Starrin (2006) visar studier att det finns ett sam-
band mellan arbetslöshet och känslor av skam. De framhåller att upplevel-
sen av skam kan bidra till att befästa en social underordning. Det kan i sin 
tur bidra till att människor i dessa situationer betraktar sig själv som un-
derlägsna och mindre värda och att man på så sätt övertar fördomsfulla 
andras attityder mot sig själv. Arbetslöshet tär på så sätt på vår självkänsla. 

Arbetsrollen betydelse för personer med psykiska funktionshinder 
Enligt Baker & Jacobs (2003) hjälper ett arbete individen att fokusera på 
vem man är bortom sitt funktionshinder. Flera studier har också visat att 
när personer med psykiska funktionshinder får och behåller ett arbete får 
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organisationer och kunskapstraditioner. Avgörande för hur samverkan då 
fungerar är hur de tre beskrivna faktorerna harmonierar i samverkansarbe-
tet. Finns stora olikheter inom de olika aktörerna som samverkar kan det 
leda till spänningar vilka försvårar samverkan.  

Det har i studier visat sig vara flera aspekter i samverkan som verkar för 
en positiv rehabilitering men det finns också det motsatta. Positiva effekter 
för de professionella som arbetar i samverkan är exempelvis en underlät-
tande och förbättrad samverkansprocess inom och mellan de olika myn-
digheterna (Hultberg, 2005). Samverkan har även skapat ett gemensamt 
ansvar att finna lösningar i rehabiliteringsprocessen, ökat kunskapen om 
andra aktörer och att kompetens tydliggörs (Kärrholm, 2007; Lindqvist & 
Grape, 1999). När det handlar om positiva effekter för den enskilde indi-
viden är resultaten inte entydiga. En del studier visar på positiva resultat 
(exempelvis Williams & Westmorland, 2002; Kärrholm, 2007) medan 
andra studier har motstridiga resultat (exempelvis Hultberg, 2005; Lind-
qvist & Grape, 1999). Kärrholm (2007) fann att samverkan minskade 
antal sjukdagar och bidrog till en samhällsekonomisk vinst för de sjuk-
skrivna medan Hultberg (2005) inte fann några belägg för att effekterna av 
samverkan gav en bättre hälsa eller minskad sjukskrivning hos patienter 
med muskuloskeletala besvär. Hon menar dock att resultaten skall tolkas 
med viss försiktighet. Lindqvist & Grape (1999) fann förutom positiva 
resultat även svårigheter för samverkansteamet att bygga gemensamma mål 
och visioner och svårigheter att finna en gemensam definition på den mål-
gruppen de skulle ge sitt stöd till. Eftersom de olika myndigheterna hade 
olika synsätt på anställningsbarhet fanns också en risk att många inte fick 
ta del av teamets insatser.  

Studie III fokuserar på samverkansprocessen där olika organisationer 
samverkar för att organisera en tjänst till arbetslösa personer med psykiska 
funktionshinder. Gemensamt för de samverkansteam som deltagit har varit 
ett uppbyggt samarbete där formella möten mellan olika professionella 
grupper med hemvist i olika organisationer kontinuerligt förekommit. Syf-
tet har varit att i samarbete, med medvetna målinriktade handlingar, skapa 
förutsättningar för målgruppen arbetslösa personer med psykiska funk-
tionshinder att nå och få ett arbete.   

De informanter som i den här avhandlingen är brukare av systemen 
(Studie I-III) har alla haft kontakt med aktörer i minst tre, ofta fyra av de 
olika myndigheterna som ansvarar för rehabiliteringsinsatser. De har under 
studien framförallt beskrivit kontakten med socialtjänsten, arbetsförmed-
lingen och försäkringskassan och det som skiljer informanterna åt är bland 
annat om de har ekonomisk ersättning i form av sjukpen-
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ning/aktivitetsersättning/sjukersättning från försäkringskassan eller eko-
nomiskt bistånd från socialtjänsten.  

Arbetets betydelse 
I den västerländska kulturen har arbete antagit en mycket central position i 
hur vi finner vår identitet som är direkt kopplad till vår upplevelse av vem 
vi är och vår kompetens.  

Arbetsrollens inverkan på hälsa 
Att ha ett arbete är viktigt för de flesta människor och generellt framhåller 
människor sin arbetsroll framför andra aktiviteter när de beskriver sig 
själva för andra (Christiansen & Townsend, 2004). Kännetecken för att 
arbeta är enligt Baker & Jacobs (2003) att hålla sig sysselsatt mentalt eller 
fysiskt. Arbetet ger oss även ekonomisk ersättning, en identitet, en känsla 
av tillhörighet, möjligheter att samspela i ett socialt sammanhang samt 
möjligheter att bidra med något till samhället i stort. Dessa kännetecken 
har även en stor inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Att inte ha 
något arbete har i studier visat sig orsaka både sociala problem och psykisk 
ohälsa, vilket i sin tur också lett till fysisk ohälsa. Studier har också visat 
att det finns ett samband mellan arbetslöshet, självmord och självskadebe-
teende (Wilcock, 1998).  

Att arbeta medför en social status och acceptans som är formad utifrån 
våra kulturella och sociala värderingar. En situation som arbetslös medför 
ett beroende av samhällets välfärd. Det ses ofta med misstänksamhet och 
uppfattas som opålitligt då individen tros utnyttja systemet istället för att 
vara i verkligt behov av stöd (Hetzler, 2004). Att inte ha något arbete kan 
utifrån dessa aspekter ses som ett av vår tids mest komplexa problem där 
såväl individ som samhället i stort får betala ett högt pris. Arbetslösa upp-
ger att de är mindre trygga, har en lägre självkänsla och en mindre tro på 
sin egen förmåga jämfört med arbetande (Christiansen & Townsend, 
2004). Enligt Scheff & Starrin (2006) visar studier att det finns ett sam-
band mellan arbetslöshet och känslor av skam. De framhåller att upplevel-
sen av skam kan bidra till att befästa en social underordning. Det kan i sin 
tur bidra till att människor i dessa situationer betraktar sig själv som un-
derlägsna och mindre värda och att man på så sätt övertar fördomsfulla 
andras attityder mot sig själv. Arbetslöshet tär på så sätt på vår självkänsla. 

Arbetsrollen betydelse för personer med psykiska funktionshinder 
Enligt Baker & Jacobs (2003) hjälper ett arbete individen att fokusera på 
vem man är bortom sitt funktionshinder. Flera studier har också visat att 
när personer med psykiska funktionshinder får och behåller ett arbete får 
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det positiva effekter. Arbetet ökar exempelvis självkänslan och ger indivi-
den möjligheter att finna strategier för att behålla sin integritet. Det skapar 
samtidigt en allmän identitet som underlättar integration. Ett arbete har 
också visat sig vara en hjälp i att hantera sin psykiska sjukdom om anpass-
ningar utifrån funktionsnedsättningen görs (Krupa, 2004). Auerbach & 
Richardson (2005) fann att personer med psykiska funktionshinder upp-
levde arbetet som normaliserande och var en hjälp i att organisera livet. 
Studier visar även att arbete stödjer återhämtningsprocessen (Borg & Kris-
tiansen, 2008; Provencher, Gregg, Mead & Mueser, 2002; Strong, 1998). 
Ett arbete ger också möjligheter att stärka känslan av empowerment och är 
en hjälp i att förverkliga en önskad självbild. Att som stigmatiserad få upp-
leva sig som en kompetent person var även en hjälp i att utveckla visioner 
om en möjlig framtid (Provencher, et al., 2002; Strong, 1998; Gewurtz & 
Kirsh, 2007). 

Trots de positiva effekter som ett arbete kan ge är det av värde att också 
poängtera att ett lönearbete på den öppna arbetsmarkanden inte alltid 
behöver vara positivt för hälsa och välbefinnande. Nagle, Cook, & Pola-
tajko (2002) visade i sin studie att en psykisk sjukdom kan ha en stark 
inverkan på vilka aktiviteter man väljer att delta i. De aktiviteter informan-
terna i deras studie valde att göra syftade till att de skulle må bättre och till 
att förebygga ett akut återinsjuknande, eftersom det hotade deras sociala 
band. Det var därför viktigt för dem att de aktiviteter de utförde skapade 
en balans mellan vardagens aktiviteter, fortsatt social gemenskap och upp-
rätthållande av hälsa. Ofta var ett lönearbete då allt för krävande. Även 
Honey (2003), Marwaha & Johnson (2005), Krupa (2004) och Provencher 
et al. (2002) kunde i sina studier notera samband mellan rädsla att återin-
sjukna och en bortprioritering av lönearbete. Honey (2003) och Marwaha 
& Johnson (2005) fann också att personer med psykiska funktionshinder 
upplevde att de mediciner de var i behov av kunde påverka förmågan att 
utföra ett arbete negativt.  

Det har också visat sig att personer med psykiska funktionshinder vid en 
anställningsintervju inte gärna vill berätta för en arbetsgivare om sina be-
hov. Detta på grund av rädsla för diskriminering från arbetsgivaren i den 
senare urvalsprocessen. I Marwaha & Johnsons (2005) studie skapade 
detta hinder eftersom de arbetssökande ansåg att arbetsgivarens vetskap 
om deras situation egentligen skulle generera större chanser för dem att 
klara av att behålla arbetet.  

Centrala element i rehabiliteringsprocessen 
Forskning har visat att flera faktorer än de medicinska skall vara centrala 
vid rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder.  Bland annat 
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har samverkan, psykosociala faktorer som individens arbetsmiljö samt 
behov av stöd belysts. Den tidigare uppfattningen att människor med liten 
arbetslivserfarenhet och lång psykiatrisk sjukdomshistoria har sämre förut-
sättningar att arbeta är enligt Anthony (1994) inte helt korrekt. Utifrån en 
litteraturgenomgång fann han att de visserligen kan ha svårare att finna sin 
plats i en arbetsmiljö men att det inte går att förutsäga rehabiliteringsresul-
tat utifrån dessa aspekter. Kirsh (2000) framhåller vidare att det i en ar-
betslivsinriktad rehabiliteringsprocess är mycket viktigt att förstå det kom-
plexa i en rehabilitering. Hon fann att empowerment, socialt stöd, arbets-
platsens kultur och psykosociala klimat samt personens möjlighet att passa 
in i denna miljö var viktiga faktorer att fokusera på. Hon fann inte något 
samband mellan diagnos och hur det fungerade på arbetsplatsen. Woodsi-
de, Schell & Allison-Hedge (2006) hade liknande resultat där en upplevd 
positiv anpassning mellan arbetet och individen var en viktig faktor för 
framgång. Likaså Krupa (2004) framhöll att en arbetsmiljö som passade 
individen tillsammans med en tro på individens potential att kunna arbeta 
var viktiga faktorer för framgång. En miljö som inte upplevdes gästvänlig 
kunde provocera fram sjukdom. Ekdahl (2008) fann vidare att individens 
motivation, känsla av kompetens och hur effektivt man upplevde sig göra 
arbetsuppgifter samt individens dagliga rutiner påverkade arbetsförmågan. 
Dagliga rutiner handlade om hur personen upplevde sig klara av att hante-
ra sin tid utanför arbetet, om den var kaotisk eller strukturerad, och om 
den iså fall var stödjande eller hindrade för arbetsrollen. Hon fann även att 
dessa faktorer är relativt stabila över tid och därför tar lång tid att föränd-
ra. Även Borg & Kristiansen (2008) fann det viktigt att få en balans mellan 
aktiviteter på arbetet, aktiviteter på fritiden och möjligheter till vila för 
arbetande personer med långvarig psykisk ohälsa.  

Följderna av hur en psykisk sjukdom påverkar arbetsförmågan handlar 
alltså inte enbart om symtom utan är mycket individuella, personliga och 
kontextuella. Det är därför av stor vikt att ta reda på individens egen upp-
levelse av arbetsförmåga och vad som möjliggör och hindrar möjligheter 
att arbeta utifrån såväl individuella som kontextuella perspektiv.  

Aktuell rehabiliteringsmodell 
Informanterna (studie I-III) i denna avhandling har med stöd av samver-
kande myndigheter så som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, social-
tjänsten och den psykiatriska öppenvården genomgått en rehabiliterings-
process för att nå och få och behålla ett arbete. De var alla sjukskrivna på 
grund av psykiska funktionsnedsättningar och hade under många år upp-
levt aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar på grund av 
sin psykiska ohälsa (för vidare information se studie II, tabell 2).  
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har samverkan, psykosociala faktorer som individens arbetsmiljö samt 
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Den operativa verksamheten som informanterna fick sitt stöd ifrån till-
hörde socialtjänstens socialpsykiatri och personalgruppen bestod av flera 
olika yrkeskategorier, så som arbetsterapeuter, skötare med vidareutbild-
ning i psykiatrisk rehabilitering, sjuksköterska och socionom samt personer 
med särskild kunskap i rehabiliteringsvetenskap.  

Verksamheten arbetade utifrån två rehabiliteringsmodeller som tagit 
hänsyn till betydelsen av ett individuellt anpassat stöd och att arbetaren 
och arbetsplatsen skall passa varandra.  Dessa var Supported Empolyment 
(SE) och där den evidensbaserade modellen Individual Placement and Sup-
port (IPS) (Bond, 1998) samt Psykiatrisk rehabilitering (Anthony et al., 
2002).  

Gemensamt för dessa modeller är deras fokus på lönearbete som hu-
vudmål i rehabiliteringen och att se till individens egna preferenser, val av 
service och val av arbetsplats samt att i detta erbjuda stöd så länge som det 
finns ett behov av det (Anthony, 2008). Verksamheten har modifierat mo-
dellerna utifrån den svenska rehabiliteringskontexten och det svenska väl-
färdssystemet.  

Samtliga informanter fick vid starten av sin rehabilitering snabbt, utan 
arbetsförberedande insatser, en arbetspraktik på den öppna arbetsmarkna-
den utifrån egna val och önskemål. Eftersom samtliga vid start var arbets-
lösa och sjukskrivna hade de ekonomisk ersättning från försäkringskassan 
eller socialtjänsten och var inte aktuella på arbetsförmedlingen.  

Rehabiliteringsarbetet drevs av verksamhetens personal genom ett nära 
samarbete med individen. Stödet fanns med så långt i processen som indi-
viden upplevde det nödvändigt, vilket innebar att även kunna få stöd långt 
efter att de fått en anställning på den öppna arbetsmarkanden. Det var 
viktigt att arbetsuppgifter på arbetsplatsen var riktiga arbetsuppgifter som 
alla arbetstagare utförde och inte arbetsuppgifter speciellt utformade för 
personer med funktionshinder. Rehabiliteringsarbetet var sedan en pågå-
ende process i att ge stöd till individen att tro på sin förmåga, träna färdig-
heter samt utforma en arbetsmiljö i samarbete med arbetsgivaren som pas-
sade individens behov och önskemål. Arbetet som stödjare innebar också 
att tillsammans med den enskilde individen bedöma vilka resurser från 
andra myndigheter som behövdes för att nå framgång på arbetsplatsen och 
där även främja och realisera stödet från olika myndigheter genom prak-
tiska handlingar. Målet var alltid att individen över tid primärt skulle få ett 
naturligt stöd från arbetskamrater och arbetsgivare.  

Det som skiljer arbetet från IPS modellen är att förhandlingar om en an-
ställning inte påbörjades direkt, utan först efter en tid (ofta flera månader) 
som praktikant. När individen upplevde att livet som arbetare och arbets-
platsens utformning passade dennes behov och utförda arbetstimmar 
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stämde överens med arbetsförmedlingens krav påbörjades en förhandling 
med arbetsgivaren där arbetsförmedlingen medverkade för att individen 
skulle kunna ta del av arbetsmarknadens åtgärdsprogram, exempelvis lö-
nebidrag.  

Supported Employment  
Supported Employment (SE) har under det senaste decenniet snabbt etable-
rat sig som en av de mest effektiva metoderna att använda för att ge stöd 
till personer med psykiska funktionshinder i att få och behålla ett lönearbe-
te. Modellen har i flera studier visat mycket goda resultat (Burns et al., 
2007; Bond, 2004; Bond, Drake & Becker, 2008; Crowther, Marshall, 
Bond & Huxley, 2001; Twamley, Jeste & Leham, 2003).  Bonds et al. 
(2008) metaanalys, innehållande 11 RCT-studier, visade att 61 procent av 
dem som fick SE hade ett arbete någon gång under en 12-24 månaders 
uppföljningsperiod jämfört med 23 procent av dem som fick en förbere-
dande arbetsträning. Vid en uppföljning efter 18 månader visade 
Crowthers et al. (2001) översikt att 34 procent av de deltagare som fick SE 
hade ett arbete jämför med 12 procent av dem som fick förberedande trä-
ning i jämförelsegruppen. Förberedande träning innebar där att delta i 
aktiviteter riktade mot ett arbetsliv på ett klubbhus. De som fick SE hade 
inte bara högre andel lönearbeten, de tjänade också mer pengar och arbe-
tade fler timmar i veckan jämfört med jämförelsegruppen. Twamleys et al. 
(2003) metaanalys, innehållande fem studier, visade att 51 procent av dem 
som fått IPS/SE arbetade någon gång under uppföljningsperioderna jämfört 
med endast 18 procent i jämförelsegrupper. Uppföljningen skedde efter 12 
och 24 månader. Utifrån det kan man dra slutsatsen att de som fick SE 
hade ett lönearbete i högre utsträckning än de som fick arbetsförberedande 
träning och Bond (2004) samt Bond et al. (2008) menar att SE är evidens-
baserad praktik.  

IPS utvecklades i New Hampshire, USA i början på 90-talet där bland 
annat Gary Bond framhöll att snabbt finna en arbetsplats och där ge kon-
tinuerligt stöd var en grundläggande åtgärd för att kunna integrera männi-
skor med psykiska funktionshinder i arbetslivet. Forskare från Boston Uni-
versity med ledning av William Anthony bidrog med fokus på individens 
egna val, intressen och styrkor (Drake, 1998).  

Modellen beskriver sex huvudregler där ett arbete på den öppna arbets-
marknaden är huvudmålet. Arbetstagaren får inte lönediskrimineras och 
arbetsuppgifterna skall vara sådana som finns på marknaden. Sökandet av 
ett arbete skall ske så snabbt som möjligt och inte som ett steg efter en 
bedömning av arbetsförmåga eller förberedande träning i arbetsliknande 
verksamheter. De arbetsrehabiliterande insatserna skall också ske i ett nära 
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samarbete med den psykiatriska vården. Samverkan mellan olika aktörer 
är således en grundläggande del i den service individen skall få. Hänsyn 
skall tas till personliga preferenser, där personliga mål och intressen skall 
passa den arbetsplats som eftersöks. Det är därför viktigt att inte ta för 
givet att länka personer till verksamheter eller arbeten som redan finns i 
kommunen för målgruppen. Att kontinuerligt bedöma arbetsförmåga ge-
nom att arbeta med lön på den öppna arbetsmarknaden och anpassa ar-
betsuppgifter, arbetsplats och arbetsmiljö i en ständigt pågående process är 
ytterligare en regel. Varje ny arbetsplats eller arbetsuppgift är ett sätt att 
lära sig mer om den egna förmågan och de behov som finns. Den sista 
regeln handlar om tiden, viken skall ses som obegränsad när det gäller 
insatser av stöd till individen (Moll, Huff & Detwiler, 2003).       

Psykiatrisk rehabiliteringsmodell 
Psykiatrisk rehabilitering (Anthony et al., 2002) handlar i ett arbetslivsin-
riktat sammanhang om att stödja individen att utveckla färdigheter och 
forma det stöd som krävs för att denne skall kunna vara framgångsrik och 
tillfredsställd i sin arbetsmiljö (Rogers, Anthony, Lyass & Penk, 2006). 
Även denna modell stödjer sig på forskning och utgår ifrån ett antal grund-
läggande principer. Tonvikten är att förbättra funktionsförmåga och kom-
petens för att individen skall kunna fungera i den miljö som han/hon själv 
valt att vara i utifrån sina egna preferenser. Arenor att vara på och utveck-
la roller i är boendet, utbildning, och arbete. Individen bör alltså själv av-
göra i vilken roll och miljö som är mest central att återfå sina funktioner i.  

Rehabiliteringsprocessen skall också vara personstyrd där individen och 
rehabiliteraren skapar en relation för att göra rehabiliteringen förståelig 
och hanterbar för personen oavsett funktionsförmåga. Modellen är också 
tydligt inriktad på resultat utifrån individens mål där olika tekniker och 
metoder används för att nå målet. Där finns även psykofarmaka med som 
ett hjälpmedel men ses inte som ett tillräckligt komplement till en åtgärd. 
Det som genomsyrar hela modellen är hoppet och tron att människor med 
svåra psykiatriska sjukdomstillstånd kan återhämta sig (Anthony et al., 
2002).  
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Varför denna studie 
SOU (2006:100) framhåller att det i så väl den psykiatriska vården, i pri-
märvården som inom socialtjänsten finns ett stort behov av kompetens- 
och metodutveckling. Nationell psykiatrisamordning framhåller också att 
forskning inom området psykisk ohälsa är eftersatt och behovet av ökad 
kunskap stor. De framhöll vidare att forskning bör ha en bred ansats och 
omfatta såväl hjärnans funktioner som samspelet mellan individer och 
grupper samt effekterna av olika metoder, arbetssätt och program.  

Vi vet en del om rehabilitering till arbete men det finns fortfarande kun-
skapsluckor att fylla. Kunskapen om den individuella process och de stra-
tegier människor med psykiska funktionshinder använder sig av för att 
förstå och 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. Vi 
behöver också få en bredare och djupare kunskap om samverkan och re-
habiliteringssystemet samt vilka effekter det får för individen som skall 
integreras på arbetsmarknaden. Den kunskapen är viktigt av flera skäl. 
Genom att belysa några av dessa områden strävar denna avhandling till att 
fylla några av dessa kunskapsluckor. 
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Varför denna studie 
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Syfte 
Avhandlingens övergripande syften är att: 

 
1. Beskriva och analysera upplevda hinder och möjligheter under en 

arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess utifrån den arbetslöse 
sjukskrivne individens perspektiv 

 
2. Beskriva och analysera upplevda hinder och möjligheter i den ser-

vice som personer med psykiska funktionshinder får under sin ar-
betslivsinriktade rehabiliteringsprocess utifrån de professionellas 
perspektiv 

 
3. Utforska och utveckla en djupare förståelse för de erfarenheter och 

uppfattningar informanterna beskrivit genom att inkludera empo-
wermentteori i analysen.  

 
 
 
 

De fyra delstudiernas syften är: 
 

Studie I Att upptäcka och beskriva den mening som några personer 
med psykiska funktionshinder tillskriver personliga erfaren-
heter vid starten av en arbetslivsinriktad rehabiliteringspro-
cess.  

 
Studie II Att upptäcka och beskriva den mening som några personer 

med psykiska funktionshinder tillskriver personliga erfaren-
heter under en pågående arbetslivsinriktad rehabiliterings-
process. 

 
Studie III Att undersöka hur personer med psykiska funktionshinder 

och professionella i olika myndigheter upplever den arbets-
livsinriktade rehabiliteringsprocessen utifrån ett samver-
kansperspektiv.  

 
Studie IV Att undersöka, beskriva och analysera några professionellas 

uppfattningar om arbetslivsinriktad rehabilitering för per-
soner med psykiska funktionshinder.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Min yrkesbakgrund som leg. arbetsterapeut inom det socialpsykiatriska 
området och mina studier i handikappvetenskap har färgat mina resone-
mang i att förstå de fenomen och processer som informanterna upplevde 
och uppfattade relaterat till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Redan 
från början av mina doktorandstudier fanns även en intention att fokusera 
på det som i vid mening ses stärka eller lägga hinder i vägen för personer 
som hamnat i svåra situationer. Empowerment är därför ett begrepp som 
funnits med i arbetet redan från start, och tanken har aldrig varit att göra 
en hypotesprövande studie. I avhandlingen används begreppet som en teo-
retisk tolkningsram för att kunna förstå informanternas möjligheter att 
kunna agera, handla eller ta för sig av det som samhället har att erbjuda i 
form av åtgärder och stöd.  

I framförallt studie I visade det sig också att sociala emotioner (Scheff, 
1988; 1990; 1997; 2000) var ett fruktbart sätt att fortsatt få en djupare 
förståelse för individers upplevelser och erfarenheter och vilken roll dessa 
känslor kan spela i ett sammanhang som arbetslivsinriktad rehabilitering. I 
Studie II var resultatet inte lika tydligt relaterat till sociala emotioner, men 
fortsatt fanns empowerment med som en röd tråd. När sedan studie III och 
IV genomfördes uppmärksammades att rehabiliteringsarbetet och de hin-
der som individen möter i rehabiliteringsprocessen också var nära förknip-
pat med samhällets stödsystem. Funktionshindret var i hög grad beroende 
av den situation individen befann sig i, det vill säga rehabiliteringskontex-
ten, och en konsekvens av tillgång till stöd på grund av stödsystemets olika 
regelsystem och begränsade uppdrag. Eftersom empowerment innebär en 
interaktion mellan individen, den närliggande miljön och samhället använ-
der jag mig också av tre teoretiska perspektiv om hur funktionshinder kan 
uppstå där den ovan beskrivna interaktionen är central.  

Empowerment  
Empowerment är ett begrepp som används i många olika sammanhang. 
Det finns flera exempel på författare som menar att det förkommer i allt 
för många sammanhang och därför riskerar att förlora sin innebörd. Ned-
an följer några exempel på studier där begreppet använts. Gutierrez (1995) 
använder begreppet relaterat till integrering, Wilkinson (1998) tillsammans 
med arbetstagare, Spreitzer (1995) relaterat till arbetsmiljö och organisa-
tion, Hagqvist & Starrin (1997) till studenter, Connoly, Keele, Kleinbeck, 
Kraenzle-Schneider Kuckelman-Cobb (1993) liksom Fleming Cottrell & 
Langzettel, (2005), McLean, (1995) samt Ware (1999) till vårdpersonal, 
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brukare och före detta brukare. Riger (1981) diskuterar empowerment 
relaterat till hennes forskning av den feministiska rörelsen.  

Rötterna till begreppets ideologi finner man i USA’s politiska och filoso-
fiska grundantaganden där intentionen är att möjliggöra egenmakt för 
medborgaren så att denne har möjlighet att delta i beslut som påverkar 
välfärden, det vill säga demokrati och social rättvisa. En viktig och tydlig 
händelse för begreppets framväxt var den sociala och politiska aktivism 
som skedde på 60-talet i form av The civil rights movement (Swift & Le-
vin, 1987) samt självhjälpsperspektivet som växte fram under 70-talet 
(Gibson, 1991). Rappaport (1981; 1984) introducerade begreppet 1981 för 
att stimulera och guida tillvägagångssätt inom vård och omsorg för psy-
kiskt funktionshindrade.  

Eftersom begreppet används i så olika sammanhang kan det också bety-
da olika saker beroende på när i tid och var det används. Det kan ibland 
vara lättare att förstå om man istället talar om det som inte är empower-
ment. Det vill säga maktlöshet, hopplöshet, hjälplöshet, förtryck, utanför-
skap eller en avsaknad av kontroll över faktorer som påverkar det dagliga 
livet och framtiden (Rappaport, 1984). Ordet kommer från latinets Potere 
vilket kan översättas med to be able – att kunna göra (Gibson, 1991).  

I den här avhandlingen används begreppet psykologisk empowerment 
utifrån Zimmermans (1995) teoretiska utgångspunkter och innefattar upp-
levelsen av personlig kontroll, ett proaktivt förhållningssätt samt att kunna 
ha en kritisk förståelse för den socialpolitiska miljö vi verkar och lever i.  

Utifrån Zimmerman (1995) inkluderar psykologisk empowerment en in-
trapersonell komponent, en interaktionskomponent och en beteendemässig 
komponent.  Den intrapersonella komponenten handlar om vad människor 
tänker om sig själva. Där finner man tron på den egna förmågan att kunna 
utföra och påverka inom olika livsområden, exempelvis arbetsliv, motiva-
tion till att få kontroll samt upplevd kompetens. Denna komponent moti-
verar människor att ta initiativ och agera mot sina önskade mål. Negativa 
aspekter av den intrapersonella komponenten är exempelvis en upplevelse 
av maktlöshet (Zimmerman & Rappaport, 1988). Här har också de sociala 
emotionerna en nära relation till empowermetbegreppet.  

Med inspiration från idéer utvecklade av bland andra Goffman (1963; 
1967), Cooley (1922) och Lewis (1971) har Scheff redogjort för sina teori-
er kring sociala emotioner (1988; 1990; 1997; 2000). Goffmans främsta 
bidrag till Scheffs kunskaper om relationer är att skam, eller en föreställ-
ning om förväntad skam, förekommer i nästan all social interaktion 
(Scheff, 1997; Scheff & Starrin, 2006). Scheff (1997) framhåller också, 
utifrån Lewis studie (1971), att dessa känslor är näst intill osynliga, men 
eftersom de alltid finns med oss är de ändå mycket betydelsefulla för oss. 
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De är betydelsefulla eftersom de påverkar vår självbild och vårt sätt att 
agera i sociala sammanhang. Scheff (1997; 1990) beskriver utifrån Lewis 
(1971) att upplevelsen av att känna sig negativt värderad av andra är 
mycket smärtsam och att den som utsätts för dessa känslor ofta förklär 
dem med upplevelsen att känna sig dum eller fånig, otillräcklig, ha dåligt 
självförtroende, inkompetent, tafatt, utsatt eller sårbar. Stolthet i sin tur får 
oss att värdera oss själva som kompetenta framgångsrika och tillräckliga.  
Scheff (1997) framhåller vidare att en obalans, där upplevelse av skam 
dominerar framför stolthet, kan utvecklas till en negativ spiral där man 
mer och mer nedvärderar sig själv som person. Eftersom denna känsla är 
mycket smärtsam innebär det att man gör allt för att undvika situationer 
där dessa känslor kan tänkas uppkomma, vilket till slut leder till isolering. 
Svensson, Müssener & Alexanderson (2006) framhåller att dessa känslor 
kan vara av särskild betydelse i mötet med rehabiliteringsaktörer för per-
soner som genomgår en arbetslivsinriktad rehabilitering och att de också 
kan påverka rehabiliteringsresultatet. 

Empowermentbegreppets andra komponent interaktion innehåller den 
förståelse och kunskap människor har om sin närliggande miljö och sitt 
samhälle. Människor måste för att uppnå empowerment veta vad de har 
för alternativ i en given kontext. Detta för att kunna lösa problem och 
använda de resurser de är i behov av, vilket syftar till att skapa kontroll i 
den miljö där de är verksamma. Den tredje komponenten, den beteende-
mässiga komponenten innebär att handla och att agera för att kunna nå de 
resultat man önskar. Denna komponent handlar även om att kunna anpas-
sa sig till förändringar eller att använda sig av strategier/coping.  

Zimmerman (1995) framhåller vidare att empowerment har olika me-
ning för olika populationer, i olika miljöer och kan förändras över tid.  
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En person som tror sig ha förmågan att påverka och handla i rehabiliteringskontex-
ten (intrapersonell komponent), som självständigt eller med stöd av andra kan 
förstå hur systemet fungerar och använda resurser i denna kontext (interaktions-
komponent) och som kan utföra handlingar vilka medför kontroll och närmanden 
mot uppsatta mål i denna kontext (beteendemässig komponent) upplever psykolo-
gisk empowerment. 

Figur 1. Komponenter i psykologisk empowerment relaterat till en arbetslivsinrik-
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ovan, även som en process men också som ett slutresultat (Freund, 1993; 
Gibson, 1991; Gutierrez 1995, Zimmerman, 1995; Zimmerman & War-
schausky, 1998). Empowermentprocessen ger människor möjlighet till 
personlig utveckling och förmåga att se sina mål. Den skapar även möjlig-
heter att få en känsla för hur man skall använda de resurser som finns för 
att nå sina mål. Empowermentresultatet härleds till de följder som upp-
kommer av dessa processer.  
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Rappaport definierar empowermentprocessen som: 

The mechanism by which people, organisations, and communities gain mas-
tery over their lives (Rappaport, 1984, s. 3).  

Empowermentprocessen kan ses gå hand i hand med rehabiliteringsproces-
sen där den utifrån individens perspektiv ständigt påverkas, raseras, byggs 
upp och upprätthålls av yttre och inre omständigheter.  

Tre teoretiska perspektiv på funktionshinder 
Att vara människa och ha ett funktionshinder kan påverka oss på flera 
olika sätt. Dels beroende på vilken funktionsnedsättning man har, men 
bakom ordet funktionshinder finns också en rad andra orsaker till varför 
hinder uppstår. Detta avsnitt kommer kort att beskriva några teoretiska 
utgångspunkter för avhandlingen där ett samspel mellan individen och dess 
omgivning är central.  

Inom forskningen om funktionshinder har historiskt tre olika modeller 
dominerat för att försöka förklara och förstå hur funktionshinder uppstår; 
den medicinska, sociala och kulturella modellen (Bhaskar & Danermark, 
2006). Den medicinska modellen är individinriktad och förklarar funk-
tionshinder relaterat till kroppen, direkt orsakat av sjukdom eller skada 
(Priestly, 1998). Funktionshindret begränsas eller undanröjs genom be-
handling och medicinsk rehabilitering som syftar till att bota sjukdom och 
på så vis bidra till ett så normalt liv som möjligt. Den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen är starkt influerad av den medicinska modellen där läkar-
intyg, funktionsbedömningar och bedömning av arbetsförmåga styr rehabi-
literingsinsatser (Gerner, 2005; Lindqvist, 2004).  

Under 60-talet började den medicinska modellen starkt att ifrågasättas 
och den sociala modellen utvecklades som ett verktyg att använda politiskt. 
Handikappbegreppet debatterades, framförallt i Storbritannien av författa-
re som Vic Finkelstein och Paul Hunt, vilkas namn är förknippat med di-
sability studies. Deras arbete med ”The social relational understanding of 
disability” under 1970-talet vidareutvecklades så småningom till ”Den 
sociala modellen”. Författaren Mike Oliver myntade begreppet som börja-
de användas runt 1980. Syftet med debatten var att förskjuta fokus från 
individen till samhället och förändra de strukturer som var hindrande 
(Thomas, 2004). I den sociala modellen är fysiska, strukturella eller institu-
tionaliserande barriärer i samhället huvudsakliga orsaker till att funktions-
hinder uppstår. I modellen är det inte individens funktionsnedsättning som 
är det största problemet utan snarare samhällets utformning och svårighe-
ter att skapa förutsättningar för alla att nå full delaktighet. Barnes & Mer-
cer (2003) framhåller att personer med funktionshinder utsätts för ett  
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socialt förtryck. Exempelvis ligger funktionshindrade, konstant över tid, på 
mycket högre nivåer när det gäller arbetslöshet jämfört med personer utan 
funktionshinder.  

Under 90-talet började den kulturella modellen att användas mer och 
mer av forskare. Den sociala modellen ansågs vara allt för fokuserad på 
socioekonomiska aspekter och man framhöll att den individuella upplevel-
sen påverkad av samhällets kultur kunde förklara uppkomsten av funk-
tionshinder. Värderingar, attityder och samhällets förmåga att kategorisera 
och uppfatta olika grupper av människor jämfört med det som anses nor-
malt var viktigt att fokusera på (Bhaskar & Danermark, 2006). Studier och 
utsagor vittnar om att människor med psykiska funktionshinder ofta lever i 
utanförskap och ofta upplever en ständig kamp mot negativa attityder och 
stereotypa uppfattningar som generaliserar alla människor med psykiska 
funktionshinder. Den mediala debatten om psykiskt funktionshindrades 
farlighet som utlöstes efter den rad av tragiska våldshandlingar som skedde 
vid tiden för Anna Lindhs död är ett exempel på det. Stigma är ett begrepp 
som kan härledas till den kulturella modellen och innebär bristande kun-
skap eller feltolkning av information, attityder i form av fördomar samt 
beteenden som medför diskriminering. Att vara stigmatiserad påverkar 
självförtroendet och förmågan att ta hand om sig själva negativt och inne-
bär en ökad social isolering hos både personen som utsätts för det och 
dennes nära anhöriga (Thornicroft, Brohan, Rose, Sartorius & Leese, 
2009). Det finns även forskning som menar att den attityd olika professio-
nella inom rehabiliteringen har kan påverka individens syn på sig själv och 
sin förmåga, vilket i sin tur kan ha en påverkan på möjligheten att återgå i 
arbete (Müssener, Svensson, Söderberg & Alexanderson, 2008; Svensson, 
Karlsson, Alexandersson & Nordqvist, 2003). Roets, Kristiansen, Van 
Hove & Vanderplasschen (2007) fann i sin studie att människor med psy-
kiska funktionshinder ofta får möta negativa fördomar när de söker arbete 
och det innan de ens hunnit få en chans att visa vad de faktiskt kan göra. 
Det kan ske så tidigt som i bedömnings- och planeringsfasen.  

WHO: s Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
(ICF) är idag ett internationellt vedertaget synsätt på hälsa och sjukdomars 
effekter (Socialstyrelsen, 2003) där samtliga modeller som beskrivits ovan 
är representerade. I ICF ingår en föreställning om att det finns fler faktorer 
än den egna kroppen som påverkar vår hälsa och våra möjligheter att utfö-
ra aktiviteter och vara delaktiga i samhällslivet. Den fysiska, sociala och 
samhälliga miljö som vi verkar och lever i, hur den påverkar oss och hur vi 
förhåller oss till den förändras och varierar i större eller mindre utsträck-
ning.   
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Funktionshinder är ett paraplybegrepp inom ICF och kan användas för 
att påvisa problem relaterat till hälsa för en individ, det vill säga funk-
tionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller delak-
tighetsinskränkningar (är det inte problematiskt relaterat till hälsa sam-
manfattas det istället som funktionstillstånd). En persons funktionshinder 
eller funktionstillstånd bör då ses som en dynamisk interaktion mellan 
hälsobetingelser som sjukdomar, skador eller störningar och kontextuella 
faktorer. Kontextuella faktorer är både personliga faktorer och omgiv-
ningsfaktorer. Man kan exempelvis ha delaktighetsinskränkningar utan att 
vare sig ha funktionsnedsättningar eller strukturavvikelser. Ett exempel är 
om en person möter stigma eller diskriminering på arbetsmarknaden trots 
att denne återhämtat sig från sin psykiska sjukdom. Grundläggande är att 
aktivitet och delaktighet endera kan vara underlättande eller hindrande av 
den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen (Socialstyrelsen, 
2003).  

Diagnosen och funktionsnedsättningen är alltså inte tillräcklig för att 
förstå hur en individ fungerar i sitt dagliga liv utan måste ses ur ett vidare 
perspektiv där mötet mellan individen och dess omgivning är central. Två 
personer med samma diagnos betyder således inte att de behöver ha samma 
förmåga att kunna utföra aktiviteter och samma möjligheter till delaktighet 
i samhällslivet och därmed heller inte behov av likadana insatser för att få 
stöd till ett fungerande arbetsliv.  

I den här avhandlingen har begreppet psykiska funktionshinder en bred 
betydelse så som de använder det i WHO: s klassifikation av funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa, ICF (Socialstyrelsen, 2003). Det innebär 
att olika psykiatriska sjukdomstillstånd med svårigheter av olika grad och 
art ingår. Psykiska funktionshinder hänvisar till de konsekvenser som en 
psykisk sjukdom kan innebära i form av funktionsnedsättningar och aktivi-
tetsbegränsningar samt hur omgivningens utformning, stödsystem och 
attityder kan påverka individens möjligheter till delaktighet på arbets-
marknaden.    
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Metod och Material 
Det främsta syftet med avhandlingen är att belysa den enskilde individens 
erfarenheter och perspektiv. Den metodologiska ramen för analysen består 
av olika tillvägagångssätt men alla har en kvalitativ ansats. Den försöker 
dels fånga hur informanterna skapar mening utifrån den situation de ham-
nat i eller arbetar i och dels tar den till vara och ger kunskap om de erfa-
renheter och uppfattningar informanterna har utifrån deras perspektiv.  

Översikt av de fyra delstudierna 
Tabell 1.  Studiedesign, metod och analysförfarande, studie I-IV. 

 Design Deltagare Metod för  
datainsamling 

Metod för  
dataanalys 

I Kvalitativ  
 

8 informanter med 
erfarenhet av ar-
betslöshet och 
samtidig psykisk 
ohälsa 
 

Intervjuer  
Intervjuguide 
utvecklat av 
författaren. 
Tidsperiod: 
hösten 2006 
 

Innehållsanalys tillsammans 
med en tolkande ansats 
Resultatet diskuterat med 
hjälp av teorier kring begrep-
pet empowerment  

 

II Kvalitativ  
 

8 informanter med 
erfarenhet av ar-
betslöshet och 
samtidig psykisk 
ohälsa 
 

Intervjuer 
Intervjuguide 
utvecklat av 
författaren. 
Tidsperiod: våren 
2007 
 

Innehållsanalys tillsammans 
med en tolkande ansats 
Resultatet diskuterat med 
hjälp av teorier kring begrep-
pet empowerment  
 

III Kvalitativ  
 

8 informanter med 
erfarenhet av ar-
betslöshet och 
samtidig psykisk 
ohälsa (samma som 
i studie I-II). 
 
 

20 informanter, alla 
handläggare inom 
försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen 
eller socialtjänsten 
 

Intervjuer 
Intervjuguide 
utvecklat av 
författaren. 
Tidsperiod: 
hösten 2006 - 
våren 2007  
 

Fokusgrupper i 
fem olika sam-
verkansteam. 
Tidsperiod: 
hösten 2006 
 

Tolkande ansats tillsammans 
med en innehållsanalys. Ana-
lysmodell av samverkan 
utifrån tre grundläggande 
förhållanden: den organisato-
riska struktur de samverkande 
parterna är verksamma inom; 
det regelverk de är underkas-
tade; och de synsätt eller 
perspektiv som är domineran-
de inom den organisation de 
verkar i. 
 

IV Kvalitativ  
 

8 informanter inom 
fyra olika myndig-
heter med erfaren-
het av att arbeta 
med människor i 
behov av rehabili-
tering till arbete på 
grund av psykisk 
ohälsa och arbets-
löshet 

Intervjuer 
Intervjuguide 
utvecklat av 
författaren. 
Tidsperiod: våren 
2009 

 

Innehållsanalys tillsammans 
med en tolkande ansats 
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Innehållsanalys med en tolkande ansats 

Genom hela avhandlingen (I, II, III, IV) har en innehållsanalys använts. 
Syftet har dels varit att reducera datamängden och dels att få en förståelse 
för och finna de mönster som är gemensamma i det insamlade materialet. 
Dessa gemensamma överensstämmelser har därefter kallats för teman. 
Patton (2000, s 453) framhåller att det inte finns någon distinkt skillnad 
mellan mönster och teman men att mönster ofta tillskrivs en beskrivning av 
ett resultat, som exempelvis ”flertalet informanter upplevde att arbetet 
varit en hjälp i att få en paus från vardagens lidande” medan ett tema tar 
en mer kategorisk eller begränsad form. De mönster som beskrivits ovan 
skapar då exempelvis temat ”Arbetsträningens betydelse” utifrån infor-
manternas erfarenhet. Graneheim & Lundman (2004) framhåller att ett 
tema framträder genom att sammanföra den underliggande mening som 
visats sig i mönstren. När jag sökt den underliggande meningen har jag 
använt mig av en sådan tolkande ansats.  

Om man strävar efter att förstå texter eller utsagor om till exempel upp-
levelsen av olika livssituationer så som någon uppfattar den och ger den 
mening genom att tolka befinner man sig inom hermeneutikens område 
(Selander & Ödman, 2004). Ricoeur (1993) framhåller att tolka och att 
söka efter förståelse och mening i en text också är ett sätt att tolka oss 
själva. Vi undersöker det okända genom de referensramar vi ser som väl-
kända utifrån våra tidigare erfarenheter. Förförståelsen har i tolkningsarbe-
tet också en nära relation till den hermeneutiska cirkeln. Den hjälper oss 
att bli varse hur delar och helhet i våra tolkningar hänger ihop samtidigt 
som vi reflekterar över vår egen förförståelse (Gadamer, 2004).  

I den tolkande ansatsen har metoder inom hermeneutiken och då den 
hermeneutiska cirkeln följts. Den hermeneutiska cirkeln innebär att pendla 
mellan delarna och helheten. Ett faktum måste då hela tiden sättas in i ett 
större sammanhang för att dess mening skall träda fram (Danermark, Ek-
ström, Jacobsen & Karlsson, 2003).  Ricoeur (1993, s. 77) använder be-
greppet mimesis som bland annat står för det kreativa skapandet med att 
gestalta en handling eller utsaga. Gadamer (2004) framhåller att tolkning-
en handlar om en horisontsammansmältning, vilket sker när textens hori-
sont sammansmälter med betraktarens horisont och en djupare förståelse 
för det man studerar träder in. Det är just genom den skapande processen, 
när man i dialog med texten diskuterar hur saker och ting förhåller sig 
samt argumenterar för och mot den tankebana som växt fram, som arbetet 
med att förstå blir möjlig. Ödman (2004) framhåller att vi i en tolkningssi-
tuation i hög grad är överlämnade åt vårt eget omdöme samt vår förmåga 
att tänka logiskt och kontextuellt. Det skrivna kan genom tolkningsproces-
sen besvaras och jämföras med andra textpartier eller intervjuutsagor. Det 
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innebär att vi kan studera det skrivna om och om igen och kritiskt ifråga-
sätta våra resultat, vilket också ger möjlighet till en kontrollerbar analys 
(Gustavsson & Bergström, 2004).  

Gustavsson & Bergström (2004) beskriver tolkningsarbetet som en 
pendling mellan olika tolkningsintressen. Pendlingen sker mellan det exis-
tentiella tolkningsintresset, det vill säga vår egen förförståelse, till det per-
sonhistoriska där forskaren söker meningen och förståelse i aktörens värld 
och erfarenheter till att också kunna skrida över i ett mer teoretiskt tolk-
ningsintresse. Tolkningen i denna avhandling har först och främst fokuse-
rat på det personhistoriska intresset där syftet varit att få kunskaper om 
individens handlingar, upplevelser och erfarenheter, så som de uppfattar 
dem i en rehabiliteringskontext. Tolkningen har därefter pendlat till att bli 
mer teoretisk när jag diskuterat de resultat som framkommit. Det har då 
handlat om individens och de professionellas handlingar, erfarenheter, 
uppfattningar och upplevelser samt de omgivningsfaktorer som påverkat 
deras möjligheter att agera utifrån befintliga stödsystem i förhållande till 
begreppet empowerment.  

Analys studie I 
Tolkning av data påbörjades genom att undersöka den inställning och det 
förhållningssätt deltagarna hade till den stundande rehabiliteringen i för-
hållande till deras tidigare erfarenheter. Efter att intervjuerna i studie I 
transkriberats ordagrant analyserades materialet utifrån följande steg: 
 

1. De transkriberade intervjuerna lästes och åter lästes för att få en 
helhetsbild av insamlad data. Syftet var att skapa en preliminär 
förståelse för helheten genom att se varje deltagares berättelse i sin 
helhet. Det var här viktigt att försöka medvetandegöra mina tolk-
ningar om olika förhållanden och hur jag kommit fram till slutsat-
ser när betydelsen i texten växte fram. Detta eftersom mina tolk-
ningar alltid påverkas av min förförståelse (Ricouer, 1993).  

2. Tolkningen fördjupades genom att aktivt ställa frågor om det som 
beskrivits i texten; om de behov och de förhållanden som huvud-
personerna levde under och upplevdes som betydelsefulla för dem. 
Det var ett sätt att identifiera handlingar och sociala samspel rela-
terade till problematiska situationer och planerade framtida hand-
lingar samt hur deltagarna upplevde dessa. Frågor jag använt har 
till exempel varit: Varför känner hon en sådan oro för att påbörja 
sin rehabilitering? Hur har hennes tidigare erfarenheter sett ut och 
hur inverkar de på hennes tro om ett framtida arbete? Hur agerar 
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de människor som är runt henne och varför reagerar hon som hon 
gör på det stöd hon får? 

3. Vidare ställdes frågor kring de förhållningssätt som var och en av 
informanterna hade relaterat till den kommande rehabiliteringen. 
Det var ett sätt att dela in de olika informanterna i grupper bero-
ende på om de hade en positiv, mindre positiv eller negativ förvän-
tan på den stundande rehabiliteringen och vad det i så fall kunde 
bero på. 

4. Slutligen ställdes frågan om det i de tolkningar som kommit fram 
fanns en logisk överensstämmelse (Patton, 2000) i förhållande till 
det transkriberade materialet utifrån den hermeneutiska cirkelns 
princip (Gadamer, 2004). 

 
Som ett ytterligare steg i analysen gjordes en jämförande innehållsanalys 
(Patton, 2000, s. 463) utifrån följande steg:  

1. Påståenden i intervjuerna kodades. Koderna namngav händelser och 
situationer som framkom i texten och kunde till exempel vara 
Uppgiven inför möjligheten att be lärare om hjälp eller situationen 
har inneburit att vara isolerad i hemmet.  

2. För att förstå och finna ut vilka koder i materialet som passar ihop 
sorterades de koder som framkommit in i olika kategorier.  

3. Därefter jämfördes kategorierna i alla intervjuer med varandra. Det 
var ett sätt att se likheter och skillnader och på så sätt finna teman 
som kunde ses vara gemensamma för alla deltagare. 

 
Den förste författaren var med vid hela forskningsprocessen medan övriga 
kontinuerligt följde dess utveckling. Det framträdande resultatet diskutera-
des och granskades kontinuerligt av alla författare.  
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Tabell 2.  Exempel på tillvägagångssätt vid innehållsanalys, studie I 
Rådata Koder 

 
Kategorier  

 
Mönster Teman 

De bryr sig inte ändå, 
det går inte att säga 
någonting 

Uppgivenhet 
inför möjligheten 
att ha kunnat 
förändra situa-
tionen 
 

Erfarenheter 
av stöd från 
skolan 

Det är väl allting. Man 
träffar en person som 
sen kan säga ”ja, men 
du blir nog bra av ett 
par piller” och sedan 
så blir det inge mer. 
Det kan ju inte vara 
helt rätt 
 

Uppgivenhet 
inför möjligheten 
att få alternativ 
behandling till 
medicin. 

Erfarenheter 
av stöd från 
Psykiatriska 
öppenvården 

Informan-
terna har 
fått ett 
förlorat 
förtroende 
till den 
service de 
tagit del av 
 

Hon tog kontakt då 
med mig och vi skulle 
ha ett möte tillsam-
mans med läkaren […] 
Det minns jag ju var 
ett lyckokast. För hon 
har ju stått vid min 
sida hela tiden… 
 

Förväntansfull 
inför den stun-
dande rehabili-
teringen 

Erfarenheter 
av stöd från 
försäkrings-
kassan 

Ja, när vi började ta 
den där diskussionen 
[…] Att jag skulle 
kunna prova på att gå 
ut i jobb igen, då vart 
det ju en vändpunkt. 
Det var ju en början 
det… 

Förväntansfull 
inför den stun-
dande rehabili-
teringen 

Erfarenheter 
av stöd från 
daglig verk-
samhet 

Informan-
terna har 
fått ett 
förtroende 
till den 
service de 
tagit del av 

Stöd och 
förståelse 

Analys studie II 
Studien var delvis en uppföljning av den föregående studien (studie I). Efter 
att intervjuerna transkriberats ordagrant analyserades materialet utifrån 
följande steg: 
 

1. Det transkriberade materialet lästes och åter lästes i syfte att få en 
god förståelse för vad helheten handlade om i varje deltagares ut-
sagor. 

2. Texten från varje intervju delades därefter in i meningsbärande en-
heter (Graneheim & Lundman, 2004). En ny enhet markerades 
när betydelsen i texten förändrades. 

3. Enheterna kodades till kortare beskrivningar av den händel-
se/situation som enheten innehöll. 
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4. För att ytterligare få en förståelse för vilken betydelse dessa hade för 
informanten i förhållande till deras planering och mål i rehabiliter-
ingsprocessen, det vill säga deras sträva att nå och få ett arbete 
gjordes en tolkning av dessa händelser/situationer. Denna tolkning 
bestod i att pendla mellan helheten i texten och dess delar, det vill 
säga de meningsbärande enheterna, utifrån den hermeneutiska cir-
kelns princip (Gadamer, 2004). 

5. Tolkningen fördjupades genom att aktivt ställa frågor om det som 
beskrivits i texten om de behov och de förhållanden som huvud-
personerna levde under och upplevdes som betydelsefulla för dem 
(Selander & Ödman, 2004). Detta var ett sätt i att identifiera 
handlingar och sociala samspel relaterade till problematiska situa-
tioner och planerade framtida handlingar samt hur deltagarna 
upplevde dessa.    

6. På dessa grunder sammanfattades därefter varje berättelse som ett 
case för att lättare se helheten, få en djupare förståelse och uppda-
ga hur de olika deltagarnas förhållningssätt till rehabiliteringen 
och framtida arbete förändrats över tid. Vid detta analystillfälle 
lästes även de intervjuer som gjordes för 6 månader sedan.  

7. Som ett ytterligare steg i analysen användes sedan tillvägagångssätt 
för en jämförande analys av innehållet i data enligt Patton (2000, s 
463) utifrån de olika deltagarnas berättelser. Det var ett sätt att 
identifiera likheter och olikheter i det transkriberade materialet. 
De meningsbärande enheterna från alla intervjuer sorterades då 
under olika kategorier för att finna gemensamma teman. För vida-
re information se tabell 2, studie II. 

 
Den förste författaren var med vid hela forskningsprocessen medan övriga 
kontinuerligt följde dess utveckling. Det framträdande resultatet diskutera-
des och granskades kontinuerligt av alla författare.  

Analys studie III 
Efter att intervjuerna transkriberats ordagrant analyserades materialet 
utifrån följande steg: 
 

1. Det transkriberade materialet från enskilda intervjuer och fokus-
grupper lästes ordagrant i syfte att få en god förståelse för vad hel-
heten i varje utsaga handlade om.  
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2. Ett tolkande tillvägagångssätt genomfördes genom att aktivt ställa 
frågor till materialet som handlade om de professionellas uppfatt-
ningar om samverkan och hur deras arbete i samverkansteamet 
påverkade deras möjligheter att möjliggöra en framgångsrik reha-
bilitering för den enskilde individen. Utifrån den enskilde indivi-
dens perspektiv ställdes frågor om hur stödet från olika myndighe-
ter upplevdes och hur de menade att detta påverkade deras rehabi-
litering. Det var ett sätt att få en djupare förståelse för individens 
situation och upplevda behov och hur det kunde ha ett samband 
med myndigheters samverkansarbete 

3. Därefter kodades situationer och samspel som kunde hänföras till 
tre grundläggande förhållanden för samverkan: den organisatoris-
ka struktur de samverkande parterna är verksamma inom; det re-
gelverk de är underkastade; och det synsätt eller perspektiv som är 
dominerande inom den organisation de verkar i. 

 
Den förste författaren hade huvudansvaret för tolkning och innehålls-

analys av de professionellas perspektiv medan den andre författaren foku-
serade på den enskilde individens perspektiv. Det framträdande resultatet 
diskuterades och granskades kontinuerligt av alla författare.  

Analys studie IV 
Efter att intervjuerna i transkriberats ordagrant analyserades materialet 
utifrån följande steg: 
 

1. Det transkriberade materialet lästes och åter lästes i syfte att få en 
god förståelse för vad helheten handlade om i varje deltagares ut-
sagor. 

2. Varje intervjutext delades in i meningsbärande enheter 
3. Enheterna kodades till kortare beskrivningar av den händel-

se/situation som enheten innehöll 
4. För att ytterligare få en förståelse för vilken betydelse dessa hade för 

informanten i förhållande till deras arbete användes en tolkande 
ansats. Syftet var att få en förståelse för de uppfattningar (möjlig-
görande och hindrande) som framkommit i förhållande till en ar-
betslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funk-
tionshinder eller hade signifikans för deras arbete (brister eller 
hinder för en framgångsrik rehabilitering). Denna tolkning bestod i 
att pendla mellan helheten i texten och dess delar, det vill säga de 
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4. För att ytterligare få en förståelse för vilken betydelse dessa hade för 
informanten i förhållande till deras planering och mål i rehabiliter-
ingsprocessen, det vill säga deras sträva att nå och få ett arbete 
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beskrivits i texten om de behov och de förhållanden som huvud-
personerna levde under och upplevdes som betydelsefulla för dem 
(Selander & Ödman, 2004). Detta var ett sätt i att identifiera 
handlingar och sociala samspel relaterade till problematiska situa-
tioner och planerade framtida handlingar samt hur deltagarna 
upplevde dessa.    

6. På dessa grunder sammanfattades därefter varje berättelse som ett 
case för att lättare se helheten, få en djupare förståelse och uppda-
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7. Som ett ytterligare steg i analysen användes sedan tillvägagångssätt 
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De meningsbärande enheterna från alla intervjuer sorterades då 
under olika kategorier för att finna gemensamma teman. För vida-
re information se tabell 2, studie II. 

 
Den förste författaren var med vid hela forskningsprocessen medan övriga 
kontinuerligt följde dess utveckling. Det framträdande resultatet diskutera-
des och granskades kontinuerligt av alla författare.  
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Efter att intervjuerna transkriberats ordagrant analyserades materialet 
utifrån följande steg: 
 

1. Det transkriberade materialet från enskilda intervjuer och fokus-
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heten i varje utsaga handlade om.  
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påverkade deras möjligheter att möjliggöra en framgångsrik reha-
bilitering för den enskilde individen. Utifrån den enskilde indivi-
dens perspektiv ställdes frågor om hur stödet från olika myndighe-
ter upplevdes och hur de menade att detta påverkade deras rehabi-
litering. Det var ett sätt att få en djupare förståelse för individens 
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meningsbärande enheterna, utifrån den hermeneutiska cirkelns 
princip (Gadamer, 2004).  

5. Tolkningen fördjupades genom att aktivt ställa frågor om det som 
beskrivits i texten om de förhållanden som huvudpersonerna arbe-
tade under och upplevdes som betydelsefulla (Selander & Ödman, 
2004). Detta var ett sätt i att identifiera handlingar och sociala 
samspel relaterade till problematiska situationer samt hur delta-
garna uppfattade dessa.    

6. På dessa grunder sammanfattades därefter varje berättelse som ett 
case för att lättare se helheten, få en djupare förståelse och uppda-
ga de olika deltagarnas uppfattningar om arbetslivsinriktad rehabi-
litering för personer med psykiska funktionshinder. 

7. Därefter jämfördes de kodade enheterna och sorterades under sub-
teman i syfte att se likheter och skillnader och på så sätt finna te-
man som kunde ses vara gemensamma för alla deltagare (Grane-
heim & Lundman, 2004). Se tabell 2, studie IV för vidare informa-
tion. 

 
Den förste författaren var med vid hela forskningsprocessen medan övriga 
kontinuerligt följde dess utveckling. Det framträdande resultatet diskutera-
des och granskades kontinuerligt av alla författare.  

Forskningsetiska ställningstaganden 
Avhandlingen har vid planering och genomförande följt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-
ning (Etisk prövning ref. Nr. 2005/5: 5; Vetenskapsrådet, 1990) som fram-
håller fyra allmänna huvudkrav vid forskningen. Dessa är informations-
kravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. In-
formanterna som var brukare av rehabiliteringsinsatser (studie I-III) blev 
innan intervjun informerade om studiens syfte av personer som de hade 
skapat en relation med, det vill säga personal i den rehabiliteringsverksam-
het de tog del av. De blev då också informerade om att deltagandet var helt 
frivilligt och att inga efterföljder skulle förekomma om de tackade nej. 
Samma förfaringssätt skedde med de professionella när det gäller frivillig-
het. Det som skiljde var att förste författaren där direkt tog kontakt med 
presumtiva informanter via e-post eller telefon för att föreslå och boka ett 
informationssamtal med dem. De som tackade ja blev på nytt informerade 
om studiens syfte, hur undersökningen skulle genomföras, att deltagandet 
var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande samt att 
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deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Informanterna upplystes 
också om att vi så långt som möjligt skulle anonymisera dem genom att 
ändra namn, inte nämna orter, praktikplatser eller specifika avdelningar 
samt att materialet skulle presenteras offentligt genom vetenskapliga artik-
lar publicerade i tidskrifter och som en avhandling. Därefter upprättades 
en överenskommelse där det poängterades att de kunde avbryta studien när 
som helst under arbetsprocessen. De informanter som tog del av rehabili-
teringsinsatser informerades även om att deltagande/avbrott i studien inte 
på något sätt skulle ge några eftergifter eller påverka deras rehabilitering i 
den verksamhet de tillhörde. De uppgifter som framkommit under avhand-
lingsarbetet har endast använts för forskningsändamål där arbetet bedrivits 
med vetenskapliga metoder utifrån vetenskapligt ställda frågeställningar 
som bearbetats. Under hela forskningsprocessen har arbetet utförts under 
handledning av kvalificerade forskare och resultaten har endast publicerats 
som vetenskapliga rapporter, i vetenskapliga tidskrifter och i denna av-
handling.  Allt forskningsmaterial förvaras i låst journalarkiv. 

Som forskare och intervjuare är jag väl medveten om att min ställning 
kan innebära en maktposition jämte deltagaren. Det var därför mycket 
viktigt att bemöta informanterna respektfullt, tänka på hur intervjufrågor-
na ställdes och hur deras svar togs emot för att inte kränka deras integritet. 
Under hela forskningsprocessen har det också varit angeläget att tänka på 
hur resultaten framförts och att förmedla det faktum att informanterna bär 
på en mycket värdefull kunskap när det gäller den arbetslivsinriktade reha-
biliteringen och dess möjligheter att skapa förutsättningar för arbetslösa 
personer med psykiska funktionshinder att få och behålla ett lönearbete.  
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deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Informanterna upplystes 
också om att vi så långt som möjligt skulle anonymisera dem genom att 
ändra namn, inte nämna orter, praktikplatser eller specifika avdelningar 
samt att materialet skulle presenteras offentligt genom vetenskapliga artik-
lar publicerade i tidskrifter och som en avhandling. Därefter upprättades 
en överenskommelse där det poängterades att de kunde avbryta studien när 
som helst under arbetsprocessen. De informanter som tog del av rehabili-
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lingsarbetet har endast använts för forskningsändamål där arbetet bedrivits 
med vetenskapliga metoder utifrån vetenskapligt ställda frågeställningar 
som bearbetats. Under hela forskningsprocessen har arbetet utförts under 
handledning av kvalificerade forskare och resultaten har endast publicerats 
som vetenskapliga rapporter, i vetenskapliga tidskrifter och i denna av-
handling.  Allt forskningsmaterial förvaras i låst journalarkiv. 

Som forskare och intervjuare är jag väl medveten om att min ställning 
kan innebära en maktposition jämte deltagaren. Det var därför mycket 
viktigt att bemöta informanterna respektfullt, tänka på hur intervjufrågor-
na ställdes och hur deras svar togs emot för att inte kränka deras integritet. 
Under hela forskningsprocessen har det också varit angeläget att tänka på 
hur resultaten framförts och att förmedla det faktum att informanterna bär 
på en mycket värdefull kunskap när det gäller den arbetslivsinriktade reha-
biliteringen och dess möjligheter att skapa förutsättningar för arbetslösa 
personer med psykiska funktionshinder att få och behålla ett lönearbete.  
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Summering av resultat 
I summeringarna används ordet ”professionella” som ett samlingsnamn 

för de handläggare, vård- och den rehabiliteringspersonal som är involve-
rad under rehabiliteringsprocessen. Professionella betyder i detta samman-
hang att de har en yrkesprofession så som kurator, socionom, arbetstera-
peut eller är handläggare på arbetsförmedlingen, försäkringskassans eller 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. För de informanter som på 
grund av psykiska funktionshinder och arbetslöshet genomgår en arbets-
livsinriktad rehabilitering används ordet ”brukare”. Det betyder i detta 
sammanhang att dessa personer tar del av rehabiliteringsinsatser.   

Eftersom det i en artikel finns begränsningar i antal sidor för publicering 
i en tidskrift har jag i summeringen av studie I valt att visa citat från inter-
vjumaterialet för att ytterligare stärka de tolkningar som gjorts relaterat till 
sociala emotioner. 

Studie I – brukarens perspektiv 
Dataanalysens tolkande ansats identifierade tre olika förhållningssätt till 
den stundande rehabiliteringen. Dessa kunde hänföras till informanternas 
tidigare erfarenheter av att försöka nå och få ett arbete och speglade om de 
nu såg på den stundande rehabiliteringen med misströstan, ett uns av hopp 
eller om de förväntade sig framgång i att nå och få ett arbete.  

De informanter som inte uttalade något större hopp om att få ett arbete 
under den stundande rehabiliteringen beskrev erfarenheter som kan härle-
das till en känsla av exkludering redan under skoltiden. Deras hopplöshet 
inför ett framtida arbetsliv kunde inte förknippas direkt till deras ohälsa 
utan snarare till yttre omständigheter där möten med olika aktörer från 
olika myndigheter inte givit några positiva resultat relaterat till arbete. De 
hade tidigare erfarenheter av bristande stöd, orimliga krav i förhållande till 
deras livssituation samt misslyckade försök att komma in på arbetsmark-
naden med sig in i rehabiliteringsprocessen. Visionen om en framtid som 
arbetare var därför oklar och de tog en dag i taget istället för att spekulera 
i om det skulle lyckas denna gång.  

De informanter som såg ett uns av hopp inför den stundande rehabiliter-
ingen hade liknande erfarenheter med de informanter som beskrivits ovan. 
Skillnaden var att de alldeles innan rehabiliteringens start hade fått positiva 
erfarenheter i samspel med personal inom rehabiliteringsområdet och där-
för hade en viss tilltro till det stöd de nu skulle få. Deras vision om ett 
framtida arbete var fortsatt vag, men de kunde se sig själva sträva mot en 
förändring.  
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De informanter som vågade tro på positiva rehabiliteringsresultat hade 
även de erfarenheterna av bristande stöd vid tidigare svåra situationer. Det 
som skiljde dem från de övriga var att de hade flera års arbetslivserfarenhet 
att luta sig mot. Att arbeta var en viktig del i deras liv och deras erfarenhe-
ter såg ut att skapa ett positivt förhållningssätt till den stundande rehabili-
teringen även om de var medvetna om att den skulle ta tid. De hade precis 
som de informanter med ett uns av hopp fått positiva erfarenheter i kon-
takt med personal inom rehabiliteringsområdet när de nu planerat sin åter-
gång till arbete.  

Innehållsanalysen identifierade fyra gemensamma teman med fyra un-
derteman: Stöd och förståelse, upplevelse av kontroll, tiden som stressfak-
tor samt självbild.  
 
Tabell 3.  Fyra gemensamma teman med underteman, studie I 

Teman och subteman 
Stöd och förståelse 
 

Upplevelse av kontroll 
- Möjligheter att bestämma över sin egen framtid 
- Hot om indragen ersättning som metod att motivera arbets- 
        rehabilitering 

 

Tidens betydelse 
- Tiden som stressfaktor 
- Åtgärder vid rätt tid 

 

Självbild 

 
Dessa teman beskriver händelser, upplevelser, situationer och samspel med 
andra som påverkat deras nuvarande inställning till den stundande rehabi-
literingen.  
Det första temat handlar om stöd och förståelse från professionella. Som 
redan beskrivits hade de flesta erfarenheter av otillräckligt stöd eller 
bristande förståelse från den psykiatriska vården, socialtjänsten, försäk-
ringskassan eller arbetsförmedlingen.  

Dessa erfarenheter påverkade framförallt deras tillit och hopp till att 
myndigheter kunde vara till deras undsättning vid svåra eller problematis-
ka situationer relaterat till att få ett arbete.  

Susan: Det kommer inte att hända så mycket tänker man. Redan när man 
börjar så tänker man att de inte skall göra det de ska göra. […] Nu har man 
en slags tro att det inte kommer att hända något.  

Mikael: Men som sagt, man har ju inte så stora förväntningar (på den stun-
dande rehabiliteringen) med tanke på vilka erfarenheter man har.  
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Det andra temat handlade om upplevelsen av kontroll. Flera informanter 
beskrev att de genomgått upprepade misslyckanden i sina försök att för-
ändra sin situation och att påtryckningar om självständigt agerande från 
myndigheterna och hot om att mista bidrag därför snarare stressade än 
aktiverade och engagerade dem.  

Eric: Alltså, hon var på mig när jag mådde som sämst, då ville hon att jag 
skulle ut i praktik fem dagar/vecka, direkt liksom. Annars skulle jag mista 
socialbidraget […]. Då mådde jag ännu sämre, då kändes det som att jag 
hade ännu mer överkrav på mig. Hon ville bara att jag skulle jobba liksom, 
inte tänka på hur det skulle gå till.  

Peter: Det var mer en dialog som gick ut på att gör du inte den här presta-
tionen på af, ställer du inte upp på den här kursen så gör vi si och så, hot 
[…] Nä det var inge bra. Dagarna går rent ekonomiskt och det blir inget 
jobb så att man får tillbaka självförtroendet. Då blir man orolig och då an-
såg jag att det var bäst att uppsöka en läkare och diskutera situationen. 

Handläggare i de olika myndigheterna uppfattades ofta arbeta utifrån 
metoder där de förväntade sig att deras klienter/patienter hade förmågan 
att självständigt agera utifrån uppsatta mål, det vill säga vara empowered. 
Dessa åtgärder passade dock inte alla informanters behov och bidrog för 
flera till misslyckade samspel och aktiviteter vilket i sin tur bidrog till en 
sämre hälsa och inaktivitet.   

Anne: Han gjorde inte mycket. Han sa att jag skulle söka lite mer jobb och 
så syns vi igen om en månad. Det var som att prata med en vägg typ […]. 
Jag sökte jobb, men det tar ju så jävla hårt att få ett nej hela tiden så till slut 
orkade jag inte försöka mer. Då mådde jag ändå sämre och låg bara hemma 
[…] vände helt på dygnet och ville inte vara bland människor. 

Det tredje temat beskriver tidens betydelse i den arbetslivsinriktade re-
habiliteringen. Flera informanter hade varit arbetslösa under mycket långa 
perioder. Gemensamt för dem var att tiden, utan handlingar som innebar 
en förändrad situation, upplevdes som en stressfaktor som påverkade upp-
levelsen av hopplöshet inför ett framtida arbetsliv. De informanter som 
hade sin ersättning från försäkringskassan upplevde också att deras tids-
ramar var allt för snäva och inte stämde överens med deras behov. Tiden 
var på så sätt ett orosmoment relaterat till ett framtida arbete.  

Helena: Prestation! Jag känner att jag måste vara klar om ett år. Jag får inte 
var sjuk om ett år. Det känns inte alls roligt att gå till jobbet nu. Jag vill, 
men allt känns så pressat. Det blir precis som att man sjunker ner tillbaka 
till ruta ett igen. 
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Det sista temat beskriver informanternas syn på dem själva och deras 
förmåga. Utifrån analysen påverkade de ovan beskrivna upprepade miss-
lyckade aktiviteterna och samspelen med handläggare flera informanters 
upplevelse av kontroll i den stundande rehabiliteringen negativt. Under 
analysen framkom också att möten med de myndigheter som var ämnade 
att ge dem stöd påverka hur de värderade sig själva. Här kan Scheffs teori-
er om skam och stolthet (1987; 1990), hur vi genom upplevelsen av hur 
andra bedömer oss själva, ge en möjlig förklaring till deras självvärdering.  

Anne: Man har ju så mycket krav på sig […]. Jag vet ju att min handläggare 
har sagt att om du inte gör det här så får du inga pengar. Man känner sig 
dålig för att man inte orkar. För att jag inte orkar jobba 40 timmar/vecka 
som man ska göra, så känner jag mig otroligt dålig. […].Du blir helt värde-
lös tycker du.  

Mikael: De lyssnar inte på mig […] inte så länge jag pratar i alla fall. Så jag 
kände mig överkörd. Visst, hade man haft allting som de kräver så hade det 
ju inte spelat någon roll, men det har man ju inte, som sagt.  

Informanterna var i dessa situationer disempowered. Det begränsade fle-
ra informanters möjligheter att kunna ta egna initiativ, ta för sig av det 
samhället erbjuder och var ett hinder när de nu stod i starten av den arbets-
livsinriktade rehabiliteringen. Erfarenheter av misslyckanden och en upple-
velse av ställda krav från myndigheter som inte stämde överens med deras 
behov skapade en situationen där de nedvärderade sig själva som personer.  

Resultaten visade också att det, trots mycket långa perioder av psykisk 
ohälsa och en upplevelse av maktlöshet fanns en möjlighet att åter anta en 
hoppfull attityd till ett framtida arbetsliv. Det innebar en känsla av att 
kunna återta kontrollen över de uppgifter man nu åtagit sig att göra. De 
informanter som beskrev sig ha en något ljus inställning till den stundande 
rehabiliteringen upplevde alla att någon handläggare, vård- och rehabiliter-
ingspersonal inom de olika myndigheterna nu ärligt trodde på dem och 
deras förmåga, agerade utifrån deras sak med andra myndighetspersoner 
samt skapade möjligheter för dem att kunna arbeta mot sina uppsatta mål. 
Dessa möten innebar ett stöd i att bryta den isolering och hopplöshet som 
många hade och på så sätt starta en empowermentprocess som innebar ett 
mer positivt förhållningssätt till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  

Sammanfattningsvis visade resultaten att omgivningsfaktorerna stöd och 
förståelse från professionella samt tidsaspekten (tidsgränser, handling-
ar/inte handlingar som påverkade vägen till målet över tid) påverkade indi-
videns förhållningssätt till den stundande rehabiliteringen. Dessa faktorer 
inverkade på individens, upplevelse av kontroll och självbild och därmed 
deras tro på den egna förmågan. Utifrån resultaten är dessa faktorer därför 
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viktiga att beakta för att stödja en empowermentprocess och möjliggöra en 
framgångsrik rehabiliteringsprocess. 

Studie II – brukarens perspektiv 
Studie II är delvis en uppföljande studie där intervjuer utfördes efter 6 må-
nader och en kort uppföljning av aktiviteter utfördes efter 12 månader. 
Under en 12-månaders period med rehabiliteringsinsatser i form av IPS 
hade två informanter fått ett lönearbete (en med och en utan lönebidrag), 
en informant gick en yrkesutbildning via arbetsförmedlingen, två infor-
manter fortsatte att göra sin arbetspraktik på en arbetsplats och tre infor-
manter hade valt att avbryta sin arbetslivsinriktade rehabilitering. 

Fyra teman med sju underteman framkom under analysarbetet. Tre av 
dessa teman är viktiga för att förstå vilka förhållanden i relation till rehabi-
literingen som påverkade informanternas upplevelser, förhållningssätt och 
väg i den pågående rehabiliteringsprocessen. Dessa var den betydelse ar-
betspraktiken hade för individen, stöd och förståelse från professionella 
samt den utveckling och målbild som formades under processen. Baserat 
på de erfarenheter som uttrycktes under dessa teman kunde ett fjärde tema 
artikuleras. Det handlade om visionen om framtiden och användes för att 
göra en direkt och övergripande jämförelse med de resultat som fram-
kommit i studie I (se tabell III, Studie II).  

Resultatet visade att arbetsplatsen och dess utformning var en viktig 
arena för personlig utveckling, en hjälp att förändra synen på sig själv och 
den egna förmågan samt ett stöd för informanternas fortsatta återhämt-
ning. Det var också viktigt att arbetsplatsens psykosociala miljö passade 
behov och förmåga.  

Vid de tillfällen då informanter avslutade på sina arbetsplatser var just 
den psykosociala arbetsmiljön hindrande. Dessa informanter beskrev i 
samband med arbetspraktiken en försämrad psykisk ohälsa och valde för 
att kunna återhämta sig att avbryta den arbetslivsinriktade rehabilitering-
en. I de fall där informanterna inte valde att avbryta, trots sämre psykisk 
hälsa, var en förändring av den psykosociala arbetsmiljön en viktig faktor 
för framgång. De kunde genom att byta arbetsmiljö vända situationen i en 
mer positiv riktning, återhämta sig och därmed fortsätta med sin arbetslivs-
inriktade rehabilitering.  

En annan viktig faktor under rehabiliteringen var stöd och förståelse 
från professionella. Där var en likvärdig relation, träffar i de miljöer indi-
viden vistades i, flexibilitet och kontinuitet framgångsfaktorer oavsett vil-
ken väg rehabiliteringen tog. Stödpersonen från rehabiliteringsverksamhe-
ten användes som ett verktyg för att hålla kontakt med olika myndigheter i 
syfte att informera om åtaganden och regler samt följde med och var ett 
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stöd vid möten tillsammans med olika handläggare. Stödpersonen använ-
des även för att skaffa en praktikplats på den öppna arbetsmarkanden, 
förhandla om arbetsuppgifter och förutsättningar utifrån behov i arbets-
miljön tillsammans med arbetsgivare, samt var ett stöd att vid behov kunna 
avbryta praktiken med informanternas värdighet i behåll. Den relation de 
byggt upp och de aktiviteter de utförde tillsammans (formella och infor-
mella) med sin stödperson tycktes också jämna ut maktbalansen och på så 
sätt skapa tillit för att diskutera och lösa problematiska situationer i in-
formanternas liv som påverkades av den pågående rehabiliteringen eller 
påverkade rehabiliteringsresultatet.  

Vid samspel där informanterna förlorade sin kontroll eller upplevde 
maktlöshet var också förhållandet till de professionella ytligt, exempelvis 
vid möten med en handläggare på försäkringskassan, socialtjänsten eller 
arbetsförmedlingen. Detta medförde ofta upplevelser av att handläggaren 
missförstod dem och inte hade satt sig in i deras situation; att de arbetade 
mer på rutin utifrån sina organisationer.  

Det tredje temat beskriver externa faktorer som påverkade deras utveck-
ling, möjligheter och val i processen. När rehabiliteringsprocessen avstan-
nade kunde det till exempel vara för att vänta på beslut, godkännande, 
intyg eller insatser från olika myndigheter eller verksamheter. Dessa av-
brott upplevdes som mycket frustrerande, ofta med ökad ångest som följd, 
eftersom svaren de väntande på eller resurser som de behövde var väl pla-
nerade och hade en stor betydelse för deras fortsatta väg mot arbetslivet. 
Resultaten visade också att en bedömning av generell arbetsförmåga grun-
dad på den arbetskapacitet de visade på sina arbetspraktiker var ett oros-
moment eftersom deras arbetsförmåga var specifik och riktad till en en-
skild arbetsplats. Deras hälsa kunde variera från dag till dag, men på den 
specifika arbetsplatsen hade de möjlighet att anpassa sina arbetsuppgifter 
efter behov över lång tid och trots detta känna acceptans och delaktighet 
med sina arbetskamrater. Att fungera bra på en arbetsplats var även ett hot 
om tiden eftersom det fanns en oro att bli bedömd som arbetsför med re-
sultatet att rehabiliteringen skulle bedömas klar och de ekonomiska bidra-
gen upphöra. De informanter som hade ersättning från försäkringskassan 
upplevde alla att tiden som de fått för sin rehabilitering inte räckte till.  

Sammanfattningsvis förändrades visionen om framtiden delvis under den 
pågående rehabiliteringen. Faktorer som påverkade deras bild om en fram-
tid som arbetare kunde i analysarbetet kopplas till den betydelse arbets-
praktiken hade för personlig utveckling och psykiskt mående, stöd och 
förståelse från handläggare, vård- och rehabiliteringspersonal samt att de 
aktiviteter de utförde faktiskt förde dem närmare målet – att få ett lönear-
bete.  
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Utifrån denna studie bör uttalanden om rehabiliterings resultat eller ar-
betsförmåga ske med stor försiktighet tidigt i en rehabilitering. Resultaten 
visade att rehabiliteringsprocessen och möjligheten att utföra ett arbete 
påverkades av flera faktorer på olika nivåer och förändrades över tid. En 
viktig slutsats är därför att individen kan ha stor nytta av ett nära och flex-
ibelt stöd med kunskap om dels förändringsprocesser och dels metoder och 
tekniker för att tillsammans med individen finna fungerande strategier 
utifrån de problem som uppkommer. Stödet bör finnas under en lång tid 
under en rehabilitering som utspelar sig på vanliga arbetsplatser. Det med-
verkar till att utveckla förmågor tillsammans med arbetskamrater samt 
skapar en möjlighet att lära sig mer om sig själv och på så sätt uppvärdera 
sin självbild och göra en realistisk rehabiliteringsplanering som passar indi-
viduella behov. Oavsett om planeringen sedan är mot arbetslivet eller ej var 
dessa aspekter stödjande för en empowermentprocess och en aktiv med-
verkan i den egna rehabiliteringsplaneringen.  

Studie III – brukarens och de professionellas perspektiv 
Resultatet redovisas utifrån tre givna förhållanden för samverkan: det re-
gelverk som styr de inblandade aktörerna, hur arbetet hos respektive aktör 
är organiserat samt det synsätt på såväl samverkan som den målgrupp man 
samverkar kring, som det synsätt som råder inom den egna organisationen. 
Fyra teman med tre underteman framkom under analysarbetet (se tabell 1, 
studie III). 

Det första temat tar upp frågor som är relaterade till regelverk, det vill 
säga interna och externa reglers funktion. Reglers funktion är att vara av-
gränsande och styrande men upplevdes av både brukare och professionella 
som hämmande när den härleds till den tid som finns tillgänglig för den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen samt den allt hårdare styrningen i hur 
man skall arbeta som sker i de olika organisationerna. Rehabilitering hand-
lar om en personlig och unik process för den enskilde individen. Efter 
många år utanför arbetsmarknaden efterfrågade både brukare och hand-
läggare därför möjligheter att kunna göra en mer långsiktig planering.  

En striktare tillämpning av både interna och externa regler innebar ock-
så svårigheter för brukaren att få ta del av olika organisationers resurser.  
Exempelvis kan det inom arbetsförmedlingen eller öppenvårdspsykiatrin 
krävas att vissa kriterier skall uppfyllas innan man kan få ta del av en viss 
resurs, trots att det utifrån individens perspektiv och inom samverkanstea-
met setts som relevant för den fortsatta planeringen. En striktare central 
syrning innebar att de professionella upplevde att flexibiliteten och tolk-
ningsutrymmet minskat och att det försvårade ett arbetssätt som utgår från 
individens behov. Det riskerar i sin tur att minska både motivationen och 
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stöd vid möten tillsammans med olika handläggare. Stödpersonen använ-
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förtroendet för att den service som erbjuds som stöd under en arbetslivsin-
riktad rehabilitering för den enskilde individen.  

Det andra temat beskrev de olika aktörernas organisation och tar fokus 
på det nya arbetssättet som utvecklas i samverkan. Den mängd professio-
ner som skall samarbeta kring den enskilde individen kan upplevas svår att 
sortera för brukaren som skall få stöd. Många professionella upplevde 
också svårigheter att förankra sin verksamhet, det nya arbetssättet som 
växt fram, i den ordinarie verksamheten och där finna respekt och förståel-
se från ledning eller övrig personal. Analysen visade också att om en viktig 
aktör saknades hämmades samverkan vilket ledde till ineffektivitet samti-
digt som individens uppkomna problem eller behov på grund av exempel-
vis långa väntetider blev svårare att förhindra eller att snabbt lösa.  

Brist på kontinuitet genererade svårigheter att bygga upp ett förtroende 
mellan de professionella i de olika myndigheterna och där skapa en gemen-
sam kunskap om det problemområde man arbetade tillsammans med att 
lösa. Det fanns en spänning mellan att försöka uppnå kontinuitet samtidigt 
som samverkan innebar ett utvecklingsarbete med liten förutsägbarhet i 
hur länge eller i vilken form det skulle fortgå. Den enskilde individen upp-
levde vid bristande kontinuitet utbytta aktörer, låg kontroll och otrygghet i 
sin rehabilitering. 

Det sista temat tar upp frågor rörande ett gemensamt synsätt om det de 
samverkande myndigheterna samarbetar kring. Det visade sig att en sam-
stämmighet inom de olika organisationernas arbete, det vill säga kunskap, 
vetskap och förståelse för de åtgärder som rekommenderats eller vidtagits 
för individen inom den egna eller inom andra organisationer var viktig för 
att den enskilde individen skulle uppnå kontroll i sin rehabilitering. Att 
inom samverkansteamet ha ett synsätt på vilka individer som skall få stöd, 
vilka resurser som skall användas eller vilken som i den aktuella situatio-
nen skall ta huvudansvaret över individens rehabilitering försvårades av att 
den ordinarie organisationen inte alla gånger hade samma synsätt som 
samverkansteamet. Fungerar inte detta tillfredställande påverkar det indi-
videns förutsättningar att nå framgång i sin rehabilitering negativt eftersom 
det försvårar för individen att få ta del av de resurser som finns.  

Utifrån ett empowermentperspektiv innebar de gemensamma hinder som 
beskrivits ovan alla en överhängande risk att begränsa ett framgångsrikt 
samverkansarbete där de professionella kan skapa gynnsamma förutsätt-
ningar i rehabiliteringsarbetet för den enskilde individen. De professionella 
var i dessa hänseenden disempowered eftersom deras makt att göra val, ta 
beslut och agera utifrån individens behov var begränsade. Detta berör i sin 
tur direkt den enskilde individens möjligheter att ha kontroll och att kunna 
påverka sin egen rehabilitering.  
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Studie IV – professionellas perspektiv 
Resultaten visade att arbetslivsinriktad rehabilitering var mångtydigt och 

komplext att genomföra. De professionella kunde tydligt beskriva vad 
personer med psykiska funktionshinder ofta behövde för stöd i sin rehabili-
tering för att nå framgång samtidigt som flera konstaterade att detta stöd 
inte var en del i deras arbetskontext eller var svårt att implementera fullt 
ut.  Fyra teman framträdde under analysen; Ett holistiskt perspektiv, svå-
righeter att samverka, attribuering av ansvar samt avsaknad av makt (ta-
bell 2, studie IV). Dessa gav en djupare förståelse för möjliggörande och 
hinder i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen utifrån de professionellas 
perspektiv.  

Det första temat, Ett holistiskt perspektiv, tar upp de professionellas 
kunskap om och framgångsfaktorer i en arbetslivsinriktad rehabilitering. 
De menade att en rehabiliteringsprocess till ett arbetsliv för arbetslösa sjuk-
skrivna personer med psykiska funktionshinder ofta hade liten förutsäg-
barhet samt var både energi- och tidskrävande för individen. Det var en 
omvälvande process som innebar mer än att vara på en arbetsplats, utöka 
sin arbetstid och lära sig arbetsuppgifter. Enligt de professionella var det 
lika viktigt att uppmärksamma livet utanför arbetet; hur arbetet och reha-
biliteringen påverkade övriga livet (aktivitetsinriktat, socialt som psykolo-
giskt) likväl som hur det liv man levde påverkade rehabiliteringen, eftersom 
dessa påverkade möjligheterna att integreras i arbetslivet. De framhöll 
också att trots krav på aktivt deltagande på vägen mot att bli självförsör-
jande förblev många av dessa individer passiva. 

Utifrån det ovan beskrivna ansåg de flesta att ett holistiskt synsätt med 
ett kompetent, nära och flexibelt stöd över tid var möjliggörande för fram-
gång i processen. Trots denna vetskap beskrev de att det utifrån deras ar-
betsförhållanden var mycket svårt att arbeta så som de ansåg vara fram-
gångsrikt och menade att det därför fanns ett behov att samverka med 
övriga myndigheter. 

Det andra temat, svårigheter att samverka, beskriver behov av, avsaknad 
av och dålig kvalitet på samverkan mellan de olika myndigheterna. Flera 
informanter hade negativa erfarenheter av att samverka; bristande enga-
gemang samt avsaknad av gemensam styrning från ledningen i de olika 
myndigheterna och en låg tro på att samverkan kan lösa hinder (externa 
och interna regler inom organisationer) så att det gynnar individens rehabi-
litering. Flera informanter beskrev tydliga ramar och uppdrag i vad de skall 
göra i sitt dagliga arbete och ansåg att individens behov hade svårt att pas-
sa in i dessa ramar. De informanter som i sitt uppdrag hade möjlighet att 
vara flexibla och individinriktade beskrev att andras organisationer och 
regler påverkade deras möjligheter att arbeta problembaserat utifrån indi-
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videns behov. Utifrån det ovan beskrivna uppgav flera i sin frustration över 
situationen, att någon annan myndighet, organisation eller verksamhet 
borde ta ansvaret att ha ett holistiskt arbetssätt gentemot individen som 
behöver stöd. Det framkom också av några att man utifrån sitt yrkeskun-
nande och sin yrkesetik ville ha ett holistiskt synsätt men att man på grund 
av sitt tydliga uppdrag då också kände sig illojal gentemot sin arbetsgivare 
när man klev utanför ramarna.  

Det tredje temat tar upp vem som bär ansvaret för de hinder och svårig-
heter som en arbetslivsinriktad rehabilitering för med sig. De flesta fram-
höll att akuta psykiatriska sjukdomstillstånd, kognitiva svårigheter som 
inte uppmärksammats samt stora svårigheter att samspela med andra var 
hindrande faktorer i att nå och få ett arbete hos individen. Förutom dessa 
beskrev man omgivningsfaktorer som hämmande. Attityder och stöd från 
skolan samt samhällets service var det största hindret och att sakna moti-
vation, vara inaktiv eller oengagerad kunde inte ensamt läggas på den en-
skilde individens ansvar. De ansåg att många personer med psykiska funk-
tionshinder skulle kunna arbeta bara de får det stöd, de förutsättningar och 
den service de behöver.  

Det fjärde temat beskriver hur de professionella själva försöker anpassa 
sig till det system de är en del av. Många upplevde att de hade låg kontroll 
över individens rehabilitering. Detta berodde på deras begränsade uppdrag 
och arbetets krav (hög effektivitet, en stor andel klienter, resultatinriktat på 
för kort tid). Spänningen mellan vad man ville göra och visste var rätt i 
förhållande till sina möjligheter att kunna utföra eller erbjuda dessa åtgär-
der fullt ut skapade en slags uppgivelse inför situationen. Många upplevde 
en avsaknad av makt att kunna göra någonting åt de hinder de uppmärk-
sammat.  

Utifrån teorier om empowerment var flera av dessa informanter, på 
grund av det kontext de arbetade inom, disempowered relaterat till den 
enskilde individens rehabiliteringsbehov. Begränsade och tydliga uppdrag 
från sin organisation, vilka inte var samstämmiga med de behov de mötte i 
sitt dagliga klientarbete, avsaknad av eller mindre effektiv samverkan, hög 
arbetsbelastning och avsaknad av makt att göra någonting åt de hinder de 
uppfattade, frambringade disempowerment. Den situation de professionel-
la beskrev bör sannolikt ha en överhängande risk att påverka den enskilde 
individens möjligheter att nå framgång i den arbetslivsinriktade rehabiliter-
ingen negativt.  

Sammanfattningsvis fanns det en samstämmighet i vad informanterna 
ansåg vara positiva och möjliggörande faktorer för en framgångsrik rehabi-
litering: ett holistiskt synsätt/arbetssätt i förhållande till individen och den-
nes rehabilitering samt ett kompetent, nära och flexibelt stöd över tid. Re-
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sultaten visade också hur svårt det var att skapa en rehabiliteringskontext 
som var i linje med dessa kunskaper och erfarenheter.  
 



60 I HELENE HILLBORG Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv 
 

videns behov. Utifrån det ovan beskrivna uppgav flera i sin frustration över 
situationen, att någon annan myndighet, organisation eller verksamhet 
borde ta ansvaret att ha ett holistiskt arbetssätt gentemot individen som 
behöver stöd. Det framkom också av några att man utifrån sitt yrkeskun-
nande och sin yrkesetik ville ha ett holistiskt synsätt men att man på grund 
av sitt tydliga uppdrag då också kände sig illojal gentemot sin arbetsgivare 
när man klev utanför ramarna.  

Det tredje temat tar upp vem som bär ansvaret för de hinder och svårig-
heter som en arbetslivsinriktad rehabilitering för med sig. De flesta fram-
höll att akuta psykiatriska sjukdomstillstånd, kognitiva svårigheter som 
inte uppmärksammats samt stora svårigheter att samspela med andra var 
hindrande faktorer i att nå och få ett arbete hos individen. Förutom dessa 
beskrev man omgivningsfaktorer som hämmande. Attityder och stöd från 
skolan samt samhällets service var det största hindret och att sakna moti-
vation, vara inaktiv eller oengagerad kunde inte ensamt läggas på den en-
skilde individens ansvar. De ansåg att många personer med psykiska funk-
tionshinder skulle kunna arbeta bara de får det stöd, de förutsättningar och 
den service de behöver.  

Det fjärde temat beskriver hur de professionella själva försöker anpassa 
sig till det system de är en del av. Många upplevde att de hade låg kontroll 
över individens rehabilitering. Detta berodde på deras begränsade uppdrag 
och arbetets krav (hög effektivitet, en stor andel klienter, resultatinriktat på 
för kort tid). Spänningen mellan vad man ville göra och visste var rätt i 
förhållande till sina möjligheter att kunna utföra eller erbjuda dessa åtgär-
der fullt ut skapade en slags uppgivelse inför situationen. Många upplevde 
en avsaknad av makt att kunna göra någonting åt de hinder de uppmärk-
sammat.  

Utifrån teorier om empowerment var flera av dessa informanter, på 
grund av det kontext de arbetade inom, disempowered relaterat till den 
enskilde individens rehabiliteringsbehov. Begränsade och tydliga uppdrag 
från sin organisation, vilka inte var samstämmiga med de behov de mötte i 
sitt dagliga klientarbete, avsaknad av eller mindre effektiv samverkan, hög 
arbetsbelastning och avsaknad av makt att göra någonting åt de hinder de 
uppfattade, frambringade disempowerment. Den situation de professionel-
la beskrev bör sannolikt ha en överhängande risk att påverka den enskilde 
individens möjligheter att nå framgång i den arbetslivsinriktade rehabiliter-
ingen negativt.  

Sammanfattningsvis fanns det en samstämmighet i vad informanterna 
ansåg vara positiva och möjliggörande faktorer för en framgångsrik rehabi-
litering: ett holistiskt synsätt/arbetssätt i förhållande till individen och den-
nes rehabilitering samt ett kompetent, nära och flexibelt stöd över tid. Re-

 HELENE HILLBORG Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv. I 61
 

sultaten visade också hur svårt det var att skapa en rehabiliteringskontext 
som var i linje med dessa kunskaper och erfarenheter.  
 



62 I HELENE HILLBORG Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv 
 

 HELENE HILLBORG Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv. I 63
 

Slutsatser och diskussion 
Resultaten har belyst flera viktiga strukturella faktorer som hindrande i 

rehabiliteringsprocessen. En mer systematisk analys av dessa strukturella 
hinder har dock inte utförts eftersom fokus hela tiden varit att analysera 
upplevda hinder och möjligheter utifrån den enskilde individen och de 
professionellas perspektiv. Studie I-IV har bidragit med insikt och kunskap 
om dels hindrande och främjande faktorer i rehabiliteringsprocessen och i 
samverkan inom rehabiliteringsområdet och dels hur brukarens och de 
professionellas upplevelse av empowerment kan påverka resultatet i den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  

I analysen har en rad olika aspekter blottlagts, där somliga verkar i rikt-
ning mot förbättrad rehabilitering och andra är försvårande och hämman-
de. I det följande kommer jag första att sammanfatta de hindrande respek-
tive främjande faktorerna som analysen blottlagt och därefter använder jag 
mig av och diskuterar mina resultat utifrån teorier om psykologisk empo-
werment (Zimmerman, 1995). 

Upplevda hinder och möjligheter vid starten av en rehabilitering 
– brukarens perspektiv  
 

Hinder:  

 Möten med en rad olika myndigheter utan något märkbart positivt 
resultat påverkar hoppet inför ett framtida arbetsliv, det vill säga 
motivation, kontroll och tro på egen förmåga vilket i sin tur påver-
kar handlingar som utförs för att nå uppsatta mål (att få ett arbete) 
negativt – inaktivitet. 

 Sociala emotioner har ett nära förhållande till hur du upplever att 
andra ser och värderar dig. Skam uppkommer när man nedvärderar 
sig själv och sina handlingar utifrån andras (myndigheters) förvänt-
ningar och krav. Myndigheters krav på rehabiliteringsåtgärder som 
inte stämmer överens med individens behov minskar upplevd kon-
troll, påverkar tron på den egna förmåga att klara av uppdraget, 
skapar upplevd ohälsa och misslyckade aktiviteter. 

 Tidsramar för rehabiliteringen upplevs av många som allt för snä-
va, vilket skapar oro samt minskar upplevd kontroll i rehabiliter-
ingsprocessen. 
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Möjligheter:  

 Positiva erfarenheter av stöd från myndigheter påverkar motiva-
tion och hopp inför ett framtida arbete. Ett stöd som upplevs rele-
vant är ett stöd som tror på individens möjligheter att få ett arbete 
och därmed påverkar upplevelsen av hur andra värderar dig posi-
tivt, skapar möjligheter att använda de resurser som finns och utför 
handlingar som leder närmare individens önskningar och mål.  

 Insatser som är samstämmiga med individens uppfattning (följer 
individens utveckling i processen) om vad som behöver utföras, 
skapar kontroll och hoppfullhet inför den stundande rehabilitering-
en 

 
Omgivningsfaktorer som stöd, förståelse och tid påverkar individens för-
hållningssätt till de aktiviteter de förväntas utföra under en rehabilitering. 
Erfarenheter utifrån dessa faktorer påverkar tron på den egna förmågan, 
upplevelse av kontroll och deras tro på en framgångsrik rehabiliteringspro-
cess.  

Upplevda hinder och möjligheter under en pågående              
rehabiliteringsprocess – brukarens perspektiv 
 

Hinder:  

 När rehabiliteringen på arbetsplatsen upplevdes besvärlig var det 
psykosociala faktorer i individens arbetsmiljö som påverkade hälsan 
negativt. 

 Mötet med myndighetspersoner som individen inte skapat någon 
relation till mynnade ofta ut i missförstånd och minskad kontroll 
över situationen.   

 Omgivningsfaktorer så som långa väntetider för att få ta del av re-
surser eller få svar på frågor gällande rehabiliteringens fortsatta 
planering påverkade rehabiliteringsprocessen negativt. Oro, ökad 
ångest och hopplöshet blev i dessa situationer påtagliga.  

 Arbetsförmågan upplevdes vara specifik för just den arbetsplats 
individen praktiserade på och en bedömning av generell arbetsför-
mågan skapade oro och upplevd maktlöshet.  

 Snäva tidsramar skapade hinder. Framgång upplevdes ibland som 
ett hot eftersom det påverkar myndigheters bedömning av fortsatt 
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stöd och rehabilitering. Individen såg inte alltid myndigheters be-
dömningar som rimlig i förhållande till deras situation och behov.   

 
Möjligheter:  

 Arbetsplatsen där individen genomförde sin praktik var en viktig 
del i rehabiliteringen. När den passade individens behov påverkade 
den personlig utveckling, tron på den egna förmågan och synen på 
sig själv i positiv riktning samt skapade motivation till fortsatt del-
tagande i rehabiliteringsprocessen.  

 Arbetsplatsen var ett sätt att få en paus från vardagens lidande, 
vilket var en hjälp i den egna pågående återhämtningsprocessen.  

 Ett kontinuerligt stöd av en person som var flexibel ansågs som 
mycket viktig under rehabiliteringen. Ett bra stöd innebar att den 
professionelle också kunde ta bort lite av sin professionalitet och 
agera utifrån en likvärdig relation med ett givande och tagande i in-
formella diskussioner och i normala miljöer (ej i myndighetens loka-
ler).  

 Stödet användes som ett verktyg för att finna strategier, skapa 
kontroll och att använda i situationer som annars många gånger 
skulle medföra en känsla av maktlöshet.  

 Stödet användes i diskussioner med handläggare på olika myndig-
heter och med arbetsgivare på arbetsplatser i syfte att anpassa miljö 
och situation efter behov. Det möjliggjorde en fortsatt positiv ut-
veckling i rehabiliteringsprocessen.  

 

Rehabilitering är en mycket komplex och mångfacetterad process som 
förändras över tid beroende på fler olika orsaker som sker under rehabili-
teringens gång. Orsaker kan finnas på såväl individuella, sociala som sam-
hälleliga nivåer men alla kan påverka resultatet. Man skall som professio-
nell därför inte göra prognoser på förväntad arbetsförmåga utifrån tidiga 
bedömningar i rehabiliteringsprocessen. Den enskilde individen kan vara 
mycket hjälpt av någon som kan ge ett nära, praktiskt och över tid flexibelt 
stöd under tiden som individen arbetar på vanliga arbetsplatser. Det skapar 
en rättvis chans att utveckla färdigheter tillsammans med arbetskamrater, 
öka insikten om hur man fungerar, sakta förändra synen på sig själv och är 
en hjälp i att nå uppsatta mål, det vill säga ett stöd i empowermentproces-
sen.  
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Upplevda hinder och möjligheter i samverkan – brukarens och de 
professionellas perspektiv  
 

 Hinder:  

 Allt för snäva tidsramar hämmade individens möjligheter att han-
tera uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering. Det fanns från de 
professionellas perspektiv en önskan att i vissa fall kunna frångå 
dessa ramar, vilket var mycket svårt i realiteten.  

 Snäva interna regler försvårade för de professionella att samverka 
kring individen och satte därmed hinder även för individen att kun-
na ta del av resurser i de olika myndigheterna.  

 Allt för många inblandade aktörer i den enskilde individens reha-
bilitering skapade förvirring och minskad kontroll.  

 Samverkansteamet upplevde svårigheter att finna respekt och för-
ståelse från sin hemorganisation och upplevde då osäkerhet i sitt 
arbete.  

 Avsaknad av en viktig aktör i samverkan skapade svårigheter för 
teamet att erbjuda snabba insatser vid behov, vilket direkt påverka-
de individens rehabiliteringsprocess negativt. 

 Brister i samsyn och samförstånd om insatser hos de samverkande 
aktörerna skapade nedsatt kontroll över situationen för den enskil-
de individen. 

 
Möjligheter:  

 Viktigt att klargöra i samverkansarbetet vad de samverkande aktö-
rerna tillåter/inte tillåter i förhållande till regelverk. Se över och re-
videra de interna regler som skapats av organisationen som försvå-
rar stödinsatser.  

 Tydliga instruktioner och stöd från ledningen till både samver-
kansteam och hemorganisation.  

 Klargöra vem som gör vad av de samverkande organisationerna 

 Alla inblandade parter deltar och engagerar sig i samverkansarbe-
tet.  

 Gemensamma mål och visioner är etablerade på såväl lednings- 
som handläggarnivå. 
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Ett flertal viktiga och gemensamma faktorer som upplevdes hindrande 
både för samverkansarbetet och för den enskildes rehabilitering framkom. 
Dessa fokuserade på för snäva tidsramar och minskad möjlighet att arbeta 
flexibelt utifrån individens behov, organisatoriska hinder när nya sätt att 
arbeta utvecklas samt brister i samsyn och samförstånd om insatser hos de 
samverkande aktörerna. Dessa faktorer hindrande en framgångsrik rehabi-
litering för den enskilde individen.  

Upplevda hinder och möjligheter – professionellas perspektiv 
 

Hinder:  

 Organisatoriska och strukturella hinder försvårade samverkan och 
möjligheter att ge stöd till den enskilde individen.  

 Snäva uppdrag skapade svårigheter att ge stöd och skapade effek-
ten att ge ansvaret till någon annan som sedan bedömer situationen 
likadant.  

 Akuta sjukdomstillstånd, kognitiva funktionsnedsättningar som ej 
uppmärksammats och stora svårigheter att anpassa sig i sociala 
sammanhang förhindrade en framgångsrik rehabilitering för indivi-
den 

 Faktorer som avsaknad av motivation eller motvilja beror ofta på 
omgivningsfaktorer så som stödets utformning.  

 

Möjligheter:  

 Viktigt att arbeta utifrån ett holistiskt synsätt som ser vidare än 
individen och dennes arbetsplats. Även livet utanför arbetet påver-
kar rehabiliteringen och kan behöva erbjudas insatser.  

 Viktigt att kunna erbjuda ett kompetent, nära och flexibelt stöd 
över tid som har kunskap och förståelse för den förändringsprocess 
som individen går igenom under sin rehabilitering.  

 En fungerande samverkan mellan myndighetsgränser främjar indi-
videns möjligheter att ta del av resurser 

 
De organisationer som möter personer med psykiska funktionshinder har 
svårigheter att arbeta utifrån effektiva metoder som syftar till att ge stöd 
för integrering i ett arbetsliv till den aktuella målgruppen. Det fanns en 
samstämmighet i vad de professionella såg som hindrande och möjliggö-
rande faktorer i en rehabilitering men resultaten visade också hur svårt det 
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Upplevda hinder och möjligheter i samverkan – brukarens och de 
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 Hinder:  

 Allt för snäva tidsramar hämmade individens möjligheter att han-
tera uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering. Det fanns från de 
professionellas perspektiv en önskan att i vissa fall kunna frångå 
dessa ramar, vilket var mycket svårt i realiteten.  

 Snäva interna regler försvårade för de professionella att samverka 
kring individen och satte därmed hinder även för individen att kun-
na ta del av resurser i de olika myndigheterna.  

 Allt för många inblandade aktörer i den enskilde individens reha-
bilitering skapade förvirring och minskad kontroll.  

 Samverkansteamet upplevde svårigheter att finna respekt och för-
ståelse från sin hemorganisation och upplevde då osäkerhet i sitt 
arbete.  

 Avsaknad av en viktig aktör i samverkan skapade svårigheter för 
teamet att erbjuda snabba insatser vid behov, vilket direkt påverka-
de individens rehabiliteringsprocess negativt. 

 Brister i samsyn och samförstånd om insatser hos de samverkande 
aktörerna skapade nedsatt kontroll över situationen för den enskil-
de individen. 

 
Möjligheter:  

 Viktigt att klargöra i samverkansarbetet vad de samverkande aktö-
rerna tillåter/inte tillåter i förhållande till regelverk. Se över och re-
videra de interna regler som skapats av organisationen som försvå-
rar stödinsatser.  
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var att skapa en rehabiliteringskontext som var i linje med dessa kunskaper 
och erfarenheter. 

Bidragande orsaker till empowerment/disempowerment för      
brukaren 
Detta avsnitt kommer att handla om individens upplevelser i relation till 
empwerment enligt Zimmerman (1995).  

Om vi inte klarar av att göra det som förväntas av oss från rehabiliter-
ingsaktörer och myndigheter, oavsett vad det beror på, finns en risk att 
utveckla disempowerment. Eftersom misslyckanden leder till att vi känner 
oss inkompetenta kan återkommande situationer som domineras av miss-
lyckanden resultera i att vi nedvärderar oss själva som personer och gör allt 
för att undvika tänkbara situationer där dessa känslor kan uppkomma 
(Scheff, 1988; 1990). Istället för att vara aktiv, som åtgärder från myndig-
heter i syfte att bli självförsörjande ofta är ämnade att föra med sig, med-
förde dessa misslyckanden en upplevd sämre hälsa och inaktivitet. Denna 
situation blir därmed också ett stort hinder i den pågående rehabilitering-
en. Utifrån det kan vi konstatera att stödets utformning kan förväntas ha 
en stor betydelse för rehabiliteringens utgång.  

Studie I och II visade att en persons förhållningssätt inför en rehabiliter-
ing inte kan användas som en indikator på bra eller dåliga odds att lyckas 
med sina åtaganden. Hur man lyckas beror i många fall på hur professio-
nella agerar och bemöter personen som behöver stöd. Det som visade sig 
vara av betydelse i stödets utformning var hur/om den enskilde individen 
och den professionelle tillsammans lyckades skapa förutsättningar, finna 
fungerande strategier samt agera och handla i förhållande till individens 
uppsatta mål. En av de centrala delarna i stödet var att bli bemött under 
jämlika förhållanden och även få praktisk hjälp i att skapa nätverk samt 
finna och anpassa potentiella arbetsplatser. Informanterna beskrev dock 
ofta möten med handläggare på myndigheter och personal inom sjukvår-
den som yttrat sig genom misslyckade samspel och aktiviteter. 

Dessa misslyckanden uppkom bland annat för att man missförstod var-
andra eller avvisade varandra. Ett avvisande kunde för informanterna ex-
empelvis innebära långa väntetider eller uteblivet stöd, att inte myndig-
hetspersoner såg det som deras uppgift att vara behjälpliga vid en viss situ-
ation eller att de upplevde att deras berättelser inte togs som trovärdiga i 
mötet med handläggare. Enligt Scheffs teorier (1988; 1990) skapade dessa 
misslyckanden känslor av skam. Svensson et al. (2006) framhåller att dessa 
känslor är starkare och uppkommer snabbare vid möten med personer som 
är av betydelse i ditt liv eller som du står i beroendeställning till och som 
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på många sätt påverkar hur ditt liv och din närmaste framtid kommer att 
se ut. Det skulle då kunna vara troligt att professionella i den arbetslivsin-
riktade rehabiliteringen är just sådana personer.  

Utifrån det ovan beskrivna sattes den arbetslöse och sjukskrivne indivi-
dens självkänsla ofta på prov vid möten med olika myndigheter. Att inte 
kunna nå upp till de förväntningar myndigheterna hade påverkade så den 
bild de hade av sig själva, vad de var värda och vad de ansåg sig klara av. 
Efter allt för många misslyckanden beskrev flera informanter att de drog 
sig tillbaka, upplevde sämre hälsa och blev passiva i förhållande till att nå 
och få ett arbete. Dessa handlingar går direkt att härleda till empowerment 
där situationen påverkade dem intrapersonellt genom deras misstro att 
själva kunna förändra sin situation men även utifrån möjligheter att förstå 
och använda de resurser som stödsystemet har (interaktionskomponenten) 
och beteendemässigt genom minskat handlingsutrymme – de upplevde 
disempowerment (Zimmerman, 1995).   

På samma sätt som den enskilde individen ändrar beteenden kan troligen 
dessa misslyckade möten skapa beteenden hos myndighetspersoner som 
innebär att de drar sig undan.  Exempelvis skulle det kunna innebära att 
göra en subjektiv bedömning där individen inte ses som motiverad. Ett 
beteende från myndighetspersoner kan även ha ett samband med de lagar 
och rutiner de är underställda och arbetar utifrån. I studie III-IV framkom 
det att organisationens rutiner, ramar och regler begränsade rehabiliter-
ingsaktörernas handlingsutrymme och därför inte alltid var till fördel för 
individen. Sammanfattningsvis påverkade dessa misslyckade möten och 
aktiviteter individens handlingsberedskap att klara av sina åtaganden och 
skapade hinder för en framgångsrik rehabilitering.  

Andra författare har funnit liknande resultat relaterat till återgång till 
arbete. Svensson et al. (2003) fann i sin studie att deras informanter ofta 
upplevde de professionellas beteenden som distanserat och att de blev be-
handlade med ointresse, nonchalans eller rutinmässigt. De upplevde sig, 
liknande som i studie I och II, även inkompetenta, misstrodda eller under-
värderade, vilket påverkade deras rehabilitering. Roets et al. (2007) visade 
i sin studie att professionella, redan innan den enskilde individen med psy-
kiska funktionshinder fått en chans att visa vad de kan, har förutsatt att 
han/hon inte kan arbeta. Roets et al. framhåller också att när en individ får 
åsikter om sig själv av andra som betonar bristande förmåga ökar risken 
för ytterligare marginalisering och utestängning från arbetsmarkanden. 

Studie II visade att informanternas självbild också har ha en betydelse 
under den pågående rehabiliteringen. Myndighetspersoners och arbetskam-
raters agerande var en indikator på hur de upplevde sin sociala status. När 
de upplevde att de blev bemötta med respekt och fick erfarenheter av lyck-
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anden på arbetet och i rehabiliteringen ökade även deras tro på den egna 
förmågan att kunna arbeta och flera uttryckte ett mindre behov av den 
psykiatriska öppenvården och en antydan till en positivare självbild (studie 
II). Gustavsson, Ekholm & Öhman (2004) fann i en uppföljande studie att 
personer med muskuloskeletala funktionsnedsättningar förbättrade sin 
självbild när de upplevde respekt från professionella under sin rehabiliter-
ing. I dessa situationer förändrades även deras målbild till att bli mer tyd-
ligt riktad mot ett arbetsliv. Även Müssener et al. (2008) framhåller att 
positiva möten mellan den professionelle och individen som behöver stöd 
genererar känslor som tycks påverka rehabiliteringen till arbete i positiv 
riktning. Studier har också visat, som i studie II, att arbete är ett sätt att 
kunna hantera sin psykiska ohälsa och är en hjälp i återhämtningsproces-
sen (Alverson & Becker, 1995; Strong, 1998) samt är ett sätt att utveckla 
en känsla av empowerment (Provencher et al., 2002; Young & Ensings, 
1999). 

En del menar att empowerment endast kan uppnås i miljöer helt utan 
experters kontroll eller där de har minimal närvaro (McLean, 1995). Som 
enskild individ kan det dock i vissa situationer vara svårt att enbart med 
egen vilja och ansträngning vända disempowerment mot en positiv rikt-
ning. Studie I och II visade också att stödets utformning hade en stor bety-
delse för informanterna i deras rehabiliteringsprocess och upplevelse av 
empowerment. Den tillitsfulla relationen de skapade tillsammans med per-
sonal från rehabiliteringsverksamheten och det de gjorde tillsammans över 
tid påverkade deras tro och handlingsförmåga positivt. Det finns också vid 
situationer där disempowerment råder en risk att åtgärder blir raka mot-
satsen till dess syfte. En slutsats är att skapande av ”träningstillfällen” för 
den arbetslöse sjukskrivne, genom att ställa krav på självständigt agerande 
och egna initiativ som inte står i relation till individens situation och nuva-
rande förmåga, eller erbjuda kurser som inte leder till arbetstillfällen för 
individen (exempelvis hur man skriver sitt CV eller tar kontakt med ar-
betsgivare) inte alltid leder till positiva resultat. En person kommer kanske 
inte närmare arbetsmarknaden om denne helt själv får i uppdrag att söka 
praktikplatser eller arbeten. Det visade sig i denna avhandling snarare vara 
åtgärder som innebar misslyckanden, inaktivitet och fortsatt isolering. 
Roets et al. (2007) fann i sin studie att adekvat stöd, det vill säga att få 
praktisk hjälp och information när du behöver det, var viktiga komponen-
ter när personer med psykiska funktionshinder sökte ett arbete på den 
öppna arbetsmarknaden. Även Hein & Lustig (2005) fann liknande resul-
tat där användandet av terapeutiska tekniker och möjlighet till praktiskt 
stöd i kontakten med arbetsplatser var viktiga ingredienser i stödets ut-
formning.  
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Sammantaget finns det en hel del aspekter att ta hänsyn till och en hel 
del svårigheter att lyfta fram för att synliggöra vilka åtgärder som är fram-
gångsrika vid en rehabilitering till arbete för dessa informanter. Motgångar 
i processen på grund av till exempel missriktat eller irrelevant stöd, avsak-
nad av stöd, långa väntetider i att få stöd, få reda på ett beslut, godkän-
nande av fortsatt planering eller att påbörja en åtgärd som inte upplevs 
leda vidare mot uppsatta mål skapade snabbt missmod och en upplevelse 
av disempowerment.  

Disempowerment var också nära förknippat med individens handlings-
förmåga och tenderade att bidra till en reduktion av förmågor och en upp-
levelse av sämre hälsa, vilket i sin tur försvårade för informanten att nå 
sina uppsatta mål. Denna situation var direkt hindrade för en framgångsrik 
rehabilitering.  

Möjliggörande aspekter var ett kontinuerligt stöd med möjlighet att 
skapa en relation och att få praktisk hjälp vid behov oavsett vilken myn-
dighet som för tillfället är huvudaktör i rehabiliteringen. När arbetsplat-
sens psykosociala miljö passade behov och rehabiliteringsåtgärderna gav 
möjligheter att nå uppsatta mål främjades empowerment och framgång i 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för individen.  

Bidragande orsaker till empowerment/disempowerment i de    
professionellas arbetskontext 
I den här delen av diskussionen kommer jag med inspiration av Zimmer-
man (1995) att diskutera resultaten relaterat till det rehabiliterings- och 
samverkanskontext de professionella i studie III-IV beskrev, uppfattade och 
var en del av.  

Resultaten i studie III och IV visade att arbetsmiljön påverkade den pro-
fessionelles upplevelse av empowerment. Bland annat var arbetsrollens 
utformning gällande uppgifter och befogenheter, stöd från den egna orga-
nisationen samt tillgång till resurser för att kunna erbjuda åtgärder till 
personer med psykiska funktionshinder faktorer som påverkade den pro-
fessionelles handlingsutrymme, det vill säga möjligheter att erbjuda perso-
ner med psykiska funktionshinder stöd i att nå och få ett arbete.  

I Studie III och IV beskriver de professionella att de har tydliga uppdrag. 
Utifrån organisationsteorier är också tydliga uppdrag från ledningen en 
förutsättning för att uppleva kontroll i sitt arbete (Spreitzer, 1995).  Om 
man som anställd exempelvis inte vet vilka förväntningar som finns eller 
vilka beslut som får tas finns också en risk att uppleva maktlöshet. I studie 
III och IV var dessa tydliga uppdrag dessvärre också hämmande när de 
ställdes i relation till de behov de uppfattade att den enskilde individen 
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Sammantaget finns det en hel del aspekter att ta hänsyn till och en hel 
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hade. De professionella upplevde exempelvis att deras möjligheter att vara 
flexibla i sina beslut och tolkningar av lagar minskat samtidigt som för-
väntningar på samverkan och snabba resultat ökat. De beskrev även en 
kunskap och förståelse för de problem de möter i sin verklighet som inte 
alltid stämmer överrens med arbetets uppdrag. De professionella hade en 
tydlig uppfattning om vilka komponenter som var viktiga att ta hänsyn till 
för att nå framgång i en arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med 
psykiska funktionshinder (ett holistiskt synsätt med ett nära flexibelt och 
praktiskt stöd över lång tid) men både studie III och IV beskrev svårigheter 
att arbeta utifrån dessa komponenter. Deras yrkeskunskap och uppfattade 
behov hos individen tycktes ofta hamna i konflikt med deras uppdrag. Här 
finns en nära relation till empowerment där den professionelles kompetens 
(intrapersonell komponent), kunskap om problemet (interaktionskompo-
nent) och handlingar (beteendekomponent) inte sammanfaller med var-
andra och därmed skapar disempowerment. 

Både studie III och IV visar vid flera tillfällen informanternas upplevelse 
av för lite stöd från ledningen. Exempel är när handläggare får riktlinjer 
från sin organisation om hur de skall arbeta och påtalar problem att kunna 
ge relevant stöd till målgruppen utifrån dessa, men riktlinjerna förblir 
oförändrade. I samverkan beskrivs också en avsaknad av ledningens styr-
ning och stöd i att implementera nya arbetssätt. De professionellas kompe-
tens, kunskap om problemet och de handlingar de utför får inte heller här 
någon samstämmighet och går därför att härleda till disempowerment.  

De professionella arbetar alla i en kontext med kontinuerliga föränd-
ringsarbeten och besparingar. Deras arbetsmiljö är därmed föränderlig och 
många gånger inte förutsägbar. Studie III beskriver samverkansprojekten 
som instabila eftersom de professionella inte riktigt vet hur länge de får 
arbeta med den uppgift de håller på att bygga upp eller utveckla. Det ska-
pade en osäkerhet. Även om de får information direkt från sina chefer vid 
förändringar är den snabbt föränderliga verkligheten något som kan härle-
das till deras upplevelse av empowerment (interaktionskomponenten), det 
vill säga, deras kunskap om systemet, hur det är uppbyggt och hur det 
fungerar. Detsamma sker när nya arbetssätt inte förankrats i den befintliga 
organisationen. Detta påverkade deras inre kontroll och möjlighet att agera 
utifrån de problem de skulle lösa och går därmed att härleda till disempo-
werment för den professionelle.  

Flera uppfattade interna och externa regler som skall möjliggöra en re-
habilitering för målgruppen som begränsande i relation till resurser. Exem-
pelvis var den tid som fanns för rehabilitering ofta för snäv och olika syn-
sätt på vad anställningsbarhet var fanns inom de olika organisationerna. 
Det innebar i sin tur att det kunde förekomma en oenighet angående vilka 
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som skall få ta del av olika resurser vilket försvårade rehabiliteringsarbetet. 
Här kan relationen till empowerment härledas till den professionelles upp-
levelse av kontroll i miljöns beredskap för att lösa de problem som upp-
kommer i det dagliga arbetet.  

Utifrån Zimmermans empowermentteorier (1995) visade resultaten att 
den upplevda arbetsmiljön i de olika myndigheterna och i samverkansarbe-
tet många gånger påverkade den professionellas känsla av empowerment 
negativt, det vill säga tron på att kunna lösa problem i det dagliga arbetet 
och deras möjligheter att möjliggöra en framgångsrik rehabilitering för 
individen. Dessa faktorer bör sannolikt ha en motverkande effekt på den 
enskilde individens möjligheter till en framgångsrik och effektiv rehabiliter-
ingsprocess.  

I studie I och II framkom att rehabiliteringsinsatser bland annat innebar 
att anpassa arbetsplatser efter behov och informera myndigheter och ar-
betsgivare om hälsotillstånd och livssituation. Det innebar också att de som 
genomgick en rehabilitering kontinuerligt blev föremål för någon annans 
bedömning. Det finns här ett dilemma eftersom det i en kultur där myn-
digheter skärper sina regler, kräver utredningar av arbetsförmåga utifrån 
strikta mallar och vill se resultat på snabbare tid kan vara svårt för den 
enskilde handläggaren eller för rehabiliteringspersonal som ger stöd till 
individen att arbeta för sin organisation och samtidigt bemöta de männi-
skor som är i behov av stöd så de istället för disempowerment upplever 
empowerment.  

Sammanfattande slutsatser utifrån empowermentteori 
Resultaten visar att det i en rehabiliteringsprocess råder ett komplext för-
hållande mellan en upparbetad relation, praktiskt stöd och arbetsmiljö som 
förenklat kan uttryckas på följande sätt.  

För arbetslösa personer med psykiska funktionshinder är en nära rela-
tion, ett följsamt och flexibelt stöd samt psykosocial arbetsmiljö viktiga 
faktorer som påverkar rehabiliteringens utgång och möjligheten att få ett 
arbete. Rehabiliteringsprocessen blir dock än mer komplex av den kontext 
de professionella arbetar i (i hemorganisationen såväl som i samverkan). 
Denna kontext innehåller arbetsrollens utformning gällande uppgifter och 
befogenheter, stöd från den egna organisationen, samt tillgång till resurser i 
den egna och andras organisationer –viktiga och påverkbara faktorer för 
den enskilde individen i rehabiliteringsprocessen.  

Sammanfattningsvis påverkas rehabiliteringens resultat inte enbart av 
exempelvis individens funktionsnedsättning, vilja, engagemang eller rädsla 
utan är resultatet av ett antal omgivningsfaktorer där de professionella och 
deras organisationer i hög grad är inblandade. Hur de är inblandade är en 
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följd av de funktionella och strukturella förhållanden som skapar rehabili-
teringskontexten.  

Utgår vi från empowermentteorin skulle ett tänkbart mönster i den ar-
betslivsinriktade rehabiliteringen se ut på följande vis: Förhållandet i den 
rehabiliteringskontext som den enskilde och de professionella verkar i 
(egen organisation och i samverkan) resulterar vid möten dem emellan 
endera i hoppfullhet eller misstro för den enskilde samt möjlighe-
ter/svårigheter att arbeta utifrån uppfattade behov hos individen för den 
professionelle.  

Allt för många misslyckanden blir normgivande för vem man är och får 
individen att dra sig tillbaka och undvika situationer där detta kan tänkas 
uppkomma. Lyckanden får individen att vilja synas och ta för sig mer. 
Organisationen och kvalitet på samverkan möjliggör eller hindrar den pro-
fessionelle att möta individens behov. Detta sammantaget påverkar i sin tur 
den empowermentprocess som uppkommer i rehabiliteringen och utmyn-
nar i olika handlingar. Beroende på vad dessa handlingar leder till upp-
kommer en upplevelse av empowerment eller disempowerment för den 
enskilde individen och den professionelle. Empowerment/disempowerment 
genererar bland annat en ökad eller minskad tro på den egna förmågan hos 
individen eller en ökad/minskad möjlighet att kunna lösa uppkomna pro-
blem hos den professionelle, vilket i sin tur påverkar individens tro, förmå-
ga och hälsa och därmed även rehabiliteringsresultatet. 
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Figur 2. Schematisk bild över rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv och orsaker 
som påverkar det aktuella fenomenet rehabiliteringsresultat.   

Utifrån tidigare forskning, empiriska resultat och den teoretiska diskussio-
nen kan man dra slutsatsen att den arbetslösa och sjukskrivna individen 
går en komplex verklighet till mötes i den arbetslivsinriktade rehabiliter-
ingen. Det är här inte en enkel uppgift att utgå från erfarenheter och kun-
skaper i den rehabiliteringskontext individen och den professionelle är en 
del av. Vi har av resultaten utläst att myndigheterna organiserar sig i verk-
samhetsområden och har i dessa områden tydliga gränser i vad deras upp-
drag innebär. Det finns här en risk att uppdraget kan utmynna i ett arbete 
som grindvakt istället för möjliggörare, vilket försvårar för den enskilde 
individen att få relevant stöd trots att de professionella har kunskap om 
behov och samverkar kring individen. Även om det finns resurser som 
förbättrar möjligheten att få och behålla ett arbete för den enskilde indivi-
den så genererar den beskrivna kontexten ingen empowerment om hand-
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läggaren/rehabiliteringsaktören uppfattar det som mycket svårt att kunna 
erbjuda dessa resurser.  

Utifrån empowerment är det tydligt att det finns en fara i att se männi-
skan ur ett strikt individualistiskt inriktat perspektiv där den egna kraften 
är vägen till framgång. Rappaport beskriver (1987, s. 29) att:  

Empowerment is not only an individual psychological construct; it is also 
organizational, political, sociological, economic, and spiritual.  

Rappaport framhåller att empowerment är uppbyggt i samspel mellan 
individen, dennes närliggande miljö och samhället. Psykologisk empower-
ment är det som tar sig uttryck för individen i detta samspel (Zimmerman 
& Rappaport, 1988). En individ blir på så sätt inte empowered endast 
genom att handla, anpassa eller förändra sig själv. Även omgivningen med 
dess sociala samspel, strukturer, organisationer och rutiner måste anpassa 
sig för att empowerment skall utvecklas och den enskilde individen ska få 
möjlighet att faktiskt göra någonting för att nå sina mål – To be able. Om 
inte det sker finns en risk att vi skuldbelägger människor som av någon 
anledning inte har förmågan att tro på sig själva, sträva mot livsmål, och 
inneha kraft att agera och ta för sig av det som samhället erbjuder.  

Rehabilitering i praktiken  
Som framgår av resultaten framkommer flera olika perspektiv på funk-
tionshinder relaterat till att nå och få ett arbete. I den sociala modellen ses 
funktionshinder som ett resultat av barriärer i såväl den fysiska omgivning-
en, i institutioners uppbyggnad som i strukturella förhållanden (Thomas, 
2004). Resultaten speglar bland annat samhällets svårigheter att kunna ge 
personer med psykiska funktionshinder förutsättningar, stöd och service 
att framgångsrikt och effektivt nå och få ett arbete. I den medicinska mo-
dellen definieras funktionshinder och rehabilitering utifrån medicinska 
kriterier, vilket inte alltid stämmer överens med individens behov. Det kul-
turella perspektivet tar bland annat fasta på föreställningar och attityder 
om de funktionshindrades kapacitet att kunna arbeta. Arbetsplatsens kul-
tur och psykosociala klimat var viktiga framgångsfaktorer för upplevd 
hälsa och återhämtning. Här var också stöd, förståelse och en positiv atti-
tyd till individen från professionella och arbetskamrater en framgångsfak-
tor.  

Rehabiliteringsbegreppet handlar i stort om att i process förbättra funk-
tionsförmågan hos individen och anpassa den omgivande miljön (se exem-
pelvis SOSFS 2007:10; SoU 2000:78).  Det är dock diffust vem som skall 
ha huvudansvaret och vilka som skall vara utförare för dessa rehabiliter-
ingsåtgärder för målgruppen. Rehabilitering har också kritiserats för att i 
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socialförsäkringssammanhang vara en selektiv insats som utestänger vissa 
kategorier av människor från arbetslivet (Hetzler, 2004). 

För informanterna i studie I-III handlade rehabiliteringen till ett arbetsliv 
i stor omfattning om sociala och psykologiska fenomen så som subjektiv 
ohälsa/hälsa alternativt arbetsförmåga/arbetsoförmåga, initiativförmåga, 
upplevelse av trygghet, kontroll, tro på den egna förmågan, attityder och 
stöd. Begreppet arbetsförmåga innehåller såväl fysiska, psykologiska som 
sociala dimensioner (Ludvigsson, Svensson & Alexanderson, 2006) men i 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen där läkarintyg och bedömning av 
arbetsförmåga styr rehabiliteringsprocessen är den medicinska modellen 
dominerande (Gerner, 2005; Lindqvist, 2004) och kontroll över individen 
under dennes rehabilitering uppenbar. Det finns här en spänning mellan en 
utredning av arbetsförmåga och adekvata rehabiliteringsåtgärder för de 
informanter som uppbär sjukpenning från försäkringskassan. Dessa åtgär-
der sker ofta parallellt men ger helt olika förutsättningar att handla, då en 
utredning av arbetsförmåga måste följa strikta ramar och tidsintervaller, 
vilket kan göra det svårt att anpassa insatser till en individuell rehabiliter-
ingsprocess. Det innebär i sin tur att rehabilitering innehåller processer som 
den enskilde individen och de professionella som skall arbeta som stödjare 
har begränsat inflytande i. Socialpolitiken lägger idag ett stort ansvar på 
den enskilde individen vilket den målgrupp som denna avhandling fokuse-
rar inte drar fördel av. En oförmåga att kunna arbeta kan absolut bero på 
medicinska orsaker men denna avhandling visar också att det stödsystem 
som finns runt personen kan påverka möjligheten till en framgångsrik re-
habilitering och därmed påverka möjligheten att få ett arbete.  

Kommunerna har en skyldighet att erbjuda rehabilitering (Socialstyrel-
sen och länsstyrelserna, 2005) men med diffusa gränser över vem som har 
huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för målgruppen 
personer med psykiska funktionshinder och socialtjänstlagens tolkningsfri-
het i hur omfattande och hur varierat rehabiliteringsutbudet skall vara i 
kommunerna finns aspekter som kan vara hindrande för en framgångsrik 
rehabilitering. Många kommuner erbjuder arbetsrehabiliterande insatser 
till målgruppen i form av daglig verksamhet (Lindqvist et al., 2010). Det 
medför snarare vård och social omsorg med arbetsliknande inslag på en 
institution, ofta under allt för lång tid, för dem som vill och kan integreras 
i arbetslivet istället för rehabilitering och återhämtning i vanliga arbetsmil-
jöer. Det är troligt att fler personer med daglig verksamhet skulle klara av 
ett förvärvsarbete om de fick möjlighet (Socialstyrelsen, 2010a). Det har 
också i studier visat sig att sådana arbetsliknande inslag på institution eller 
i grupp utanför verksamheten inte är speciellt effektiv för de individer som 
vill och har som målsättning att få ett lönearbete på den öppna arbets-
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marknaden (Crowther et al., 2002; Twamley et al., 2003). Undersökningar 
har också visat att det troligen finns personer med psykiska funktionshin-
der i kontakt med socialtjänsten som av kommunerna inte identifieras till-
höra målgruppen. Det kan hänga samman med en splittrad organisering 
men också att kommunerna definierar sin målgrupp utifrån vad de har för 
insatser att erbjuda. Dessa insatser är ofta uppbyggda utifrån en äldre mål-
grupp och passar inte alltid in på yngre personer med psykiska funktions-
hinder (Socialstyrelsen och länsstyrelserna, 2005). Det finns idag en ny 
generation av psykiskt funktionshindrade som befinner sig långt ifrån den 
målgrupp som kommunerna av tradition byggt upp sina verksamheter 
utifrån (Rosenberg, Markström & Lindqvist, 2009) och de flesta informan-
ter som denna avhandling handlar om kan hänföras till denna nya mål-
grupp, med en beskriven psykiatrisk problematik som exempelvis handlar 
om svår ångest, social fobi, depressiva besvär, självskadebeteende och 
långa perioder av isolering. De vill trots sin problematik ut på arbetsmark-
anden, men individuella arbetslivsinriktade åtgärder på vanliga arbetsplat-
ser med ett intensivt och följsamt stöd tycks vara något få kommuner i 
dagsläget erbjuder.  

Socialstyrelsen har sedan 2008 arbetat fram en preliminär version av 
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för att förtydliga vilka reha-
biliteringsinsatser som bör respektive inte bör erbjudas till personer med 
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Syftet med riktlinjerna är 
både att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade insatser inom 
området och att vara ett underlag för prioriteringar inom hälso- och sjuk-
vården och socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010b) Exempel på insatser för 
personer i den här målgruppen är arbetslivsinriktad rehabilitering i form av 
Individual Placement and Support (IPS). Socialstyrelsens rekommendatio-
ner riktar sig till en specifik målgrupp som inte passar in på alla informan-
ter i denna avhandling, men modellens utformning och de insatser som 
skall erbjudas passar mycket väl in på de behov som informanterna skild-
rar.  

IPS-modellen kan dock utifrån resultaten få vissa svårigheter att passa in 
i svenska förhållanden. Att lyfta fram dessa hinder innebär dock inte att 
modellen inte är användbar. Tvärtom är den en framgångsrik rehabiliter-
ingsmodell med stark evidens för sin effektivitet i jämförelse med traditio-
nella rehabiliteringsinsatser för de personer som har en önskan att integre-
ras i arbetslivet. IPS-modellen poängterar vikten av att erbjuda ett nära 
flexibelt stöd som samarbetar med den psykiatriska öppenvården (Moll, et 
al., 2003).  Det nära och flexibla stödet skall där bland annat fungera som 
ett aktivt verktyg i behandlingsteamet på öppenvården och ha möjlighet att 
arbeta utifrån sin klients uppdrag och behov. I studie III visade resultaten 
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att den psykiatriska öppenvården ofta saknades i samverkan och de profes-
sionella som arbetade inom psykiatrin såväl som inom övriga myndigheter 
var mycket diffusa över vilket ansvar de egentligen hade i den arbetslivsin-
riktade rehabiliteringen för den aktuella målgruppen. Modellen betonar 
även att alla brukare som vill arbeta, oavsett arbetsförmåga, är välkomna 
och att det stöd som skall ges inte är tidsbegränsat. Krav på insatser utifrån 
medicinska kriterier, utredningar av arbetsförmåga utifrån bestämda ramar 
och tidsintervaller från socialförsäkringen samt tidsramar för praktik och 
nivå på arbetsförmåga som ställs från arbetsförmedlingen för att vissa re-
surser skall kunna erbjudas är också exempel på faktorer som kan försvåra 
för aktörer att arbeta modellnära. Utifrån individens perspektiv är det ock-
så viktigt att det finns en möjlighet att fortsatt få stödåtgärder av samhället 
som är anpassade utifrån ett arbetsliv och att dessa inte rutinmässigt för-
svinner för att en anställning träder i kraft. Frågan är dock vem som skall 
ha huvudansvaret för att erbjuda dessa insatser.  

Det är nu 15 år sedan psykiatrireformens genomförande och under den 
tiden har både samhället och målgruppen personer med psykiska funk-
tionshinder förändrats. Denna avhandling bidrar dels med det individen i 
behov av stöd upplever som betydande och möjliggörande faktorer i en 
rehabilitering, men också att ett fragmenterat stödsystem fortsatt har svå-
righeter att möta individens behov av stöd i att få och behålla ett arbete. 
Det skapar sammantaget en situation där samhällets service bidrar till 
funktionshinder för den enskilde individen. Gentemot personer med psy-
kiska funktionshinder är arbetslinjen en kravpolitik där man utgår från att 
alla ska tycka det är bra med rehabilitering. Men den upplevelsen styrs 
mycket av vilket stöd och vilka insatser som erbjuds. Idag tycks daglig 
verksamhet och bedömning av arbetsförmåga i mångt och mycket vara 
synonymt med rehabilitering, vilket ofta inte följer den enskilde individens 
behov och utveckling. De informanter som avhandlingen handlar om är 
inte psykiskt sjuka i den bemärkelsen att de endast behöver psykiatrisk 
vård och omsorg. Många har dock kvarstående funktionsnedsättningar och 
bör också få stöd utifrån det. När det handlar om att driva en arbetslinje 
för personer med psykiska funktionshinder måste det göras med kunskap 
om deras situation och via relevanta rehabiliteringsinsatser. Framförallt 
bör resurserna öka för att kunna ge ett individuellt anpassat stöd över tid 
där medicinska perspektiv, rigida tidsramar och snäva uppdrag inom olika 
myndigheter inte dominerar, eftersom dessa inte går ihop med välfärdsta-
tens ambition och människosyn. 
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fråga sig om en insats som fungerar i andra länder går att direkt översätta 
till svenska förhållanden och vara lika effektiv här.   

Det finns alltså fortsatt ett stort behov av att verksamheter och organisa-
tioner som kommer i kontakt med arbetslösa människor med psykiska 
funktionshinder utvecklas för att möta den enskilde individens uppfattade 
behov. Fyra områden som därför skulle berika kunskapen om integrering 
till ett arbetsliv är:  
 

1. Implementerings studier/interventions studier. Det finns ett fortsatt 
behov av att forska på redan beskrivna metoder samt utveckla nya 
arbetsmetoder som stödjer samhällsintegrering och delaktighet i 
samhällsliv och arbetsmarkand i svenska förhållanden. Forskning 
kan exempelvis lyfta de strukturella och organisatoriska hinder 
som försvårar för de professionella att arbeta utifrån en modellnä-
ra och evidensbaserad praktik som tar hänsyn till individens be-
hov.  

2. Trots flera beskrivningar på effektiva metoder får vi inte glömma 
att fortsatt skapa oss en djupare förståelse och kunskap om hur 
den enskilde individen som får ta del av denna service uppfattar 
och upplever dessa åtgärder. Detta för att ytterligare förfina och 
anpassa dessa modeller till svenska förhållanden och utifrån indi-
videns behov. Sådan forskning kan även belysa vilka stöd-, rehabi-
literings- och behandlingsinsatser som behövs för att kunna bedri-
va en arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån individens behov och 
då även lyfta lämplig kompetens för dem som i praktiken skall föl-
ja individen och tillämpa de tekniker och metoder som behövs 
inom området. 

3. Vi behöver fortsatt få en bredare och djupare förståelse och kun-
skap om samverkan mellan myndigheter och vilka effekter sam-
verkan har under rehabiliteringsprocessen och på rehabiliteringsre-
sultatet för den enskilde individen med psykiska funktionshinder.  

4. Det är just nu mycket som förändrats inom socialförsäkringen. Ar-
betsförmedlingen har fått uppdraget att hantera en situation där 
tusentals nyinskrivna som kommer direkt från fler år av sjukskriv-
ning blir aktuella hos dem. Det är här viktigt att följa vilka effekter 
detta har för den enskilde individen med psykiska funktionshinder 
och dennes möjligheter att få och behålla ett arbete. I juni 2010 
gick socialdepartementet (Regeringskansliet, 2010) ut med ett 
pressmeddelande där de presenterade ett viljeinriktningsdokument 
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med åtgärder avsedda att öka möjligheten för bland annat perso-
ner med psykiska funktionshinder att få ett arbete. Exempelvis avi-
serades att regeringen avser att ge ett uppdrag till Forskningsrådet 
för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) att bedöma vad som behö-
ver göras för att få till stånd en kvalitativ forskning om hindrande 
processer och åtgärder som kan riva hinder i mötet med personer 
med funktionsnedsättning. Denna forskning kan exempelvis om-
fatta kontakterna med arbetsmarknaden.  

Metodologiska överväganden 
Resultaten är i huvudsak inriktade utifrån andra individers upplevelser, 
uppfattningar och erfarenheter. Det har utförts genom att analysera och 
beskriva det studerade fenomenet genom ett antal teman som abstraherats 
fram ur såväl en empirisk som en teoretisk analys. Hur jag valt mina ab-
straktioner har styrts av studiens frågeställningar och varit ett verktyg för 
att hantera empirins variation och komplexitet. Ingående fallstudier har 
setts som relevanta att använda eftersom det gett en djup och mångfacette-
rad bild av vad det kan innebära att vara en del i en arbetslivsinriktad re-
habilitering. En statistik analys hade naturligtvis kunnat ge mer exakthet 
om vissa aspekter och möjlighet till generalisering. Min ambition har dock 
aldrig varit att generalisera i statistik mening. En kvantitativ analys hade 
heller inte kunnat fånga komplexiteten i samma utsträckning och därmed 
inte kunnat ge en djupare förståelse för hur beteenden och reaktioner (ex-
empelvis dilemman, hopp och oro) som uppstår i en rehabiliteringskontext 
uppfattas och påverkar rehabiliteringsresultatet för den enskilde individen. 
Grundläggande för den kvalitativa designen i den här avhandlingen är min 
övertygelse om att utsagor och erfarenheter från dem som använder sam-
hällets service (den enskilde individen och de professionella) är en mycket 
värdefull källa för kunskap som det ännu inte forskats på i tillräcklig ut-
sträckning. 

Det råder delade meningar om det inom samhällsvetenskapen är möjligt 
att identifiera de centrala mekanismerna i verkligheten, kanske är den så 
komplex att det blir en omöjlig uppgift (Danermark, 2008). Danermark 
menar vidare att det för en enskild forskare är svårt att genomföra en full-
ständig analys av alla relevanta mekanismer och samspelet mellan dem. 
Det kan snarare vara en uppgift för ett tvärvetenskapligt forskningspro-
gram. Det viktiga i den här avhandlingen är att bli medveten om det kom-
plexa i sociala fenomen, hur funktionshinder kan uppstå och som enskild 
forskare välja att avgränsa sig för att ro i land ett projekt. Exempelvis hade 
en mer systematisk analys av omgivningsfaktorer, organisation och regel-
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verk som påverkar rehabiliteringsprocessen också inneburit ett val av an-
nan metod. Eftersom jag medvetet begränsat mig till att ha en innehålls-
analys med en tolkande ansats utifrån den enskilde individens perspektiv 
innebär det också att jag inte kan komma längre än till den enskildes livs-
värld, vilket i detta sammanhang är relevant och viktigt.  

Inom den kvalitativa forskningen finns grundläggande begrepp som an-
ses centrala för att kunna värdera en studies kvalitet och trovärdighet. Jag 
kommer här att diskutera mina studier i förhållande till några av dessa 
begrepp.  

Lincoln & Guba (1985, s. 290) ställer sig frågan hur man som läsare ska 
kunna vara säker på att de resultat som redovisas i en studie är trovärdiga 
och värda att rikta sitt intresse mot. Patton (2000, s. 552) talar i detta 
sammanhang om tillförlitlighet och menar då att det är viktigt som läsare 
att kunna följa och förstå studiens riktning, val av metod och olika analys-
steg.  

Avsikten med de narrativt inspirerade intervjuerna (Mattingly & Law-
lor, 2000) var att nå en djupare förståelse av informanternas perspektiv. 
Olika kön, ålder, arbetslivserfarenhet, profession samt typ och grad av 
psykisk ohälsa bidrog då med en variationsrik bild av fenomenet att vara 
sjukskriven, arbetslös, genomgå en rehabilitering mot arbetslivet och att 
som professionell arbeta i denna kontext. Eftersom den mening som infor-
manterna tillskriver sina upplevelser också visas genom gester, sätt att tala 
och uttrycka sig började analysen redan vid mötet med informanterna. 
Tidsintervallen mellan de båda intervjutillfällena i studie I och II gav också 
en möjlighet att få följa informanterna över tid och på så sätt ta del av 
förändringar som skett under rehabiliteringen och deras syn på sin situa-
tion. Att som ensam forskare följa hela forskningsprocessen från urval av 
deltagare, att intervjua, utföra transkribering, till att analysera och sam-
manställa materialet har i detta sammanhang varit en styrka. För att stärka 
trovärdigheten i min analys har de teman som växt fram kontinuerligt 
diskuterats och kritiskt granskats tillsammans med mina handledare och 
samtidigt varit en förutsättning för att få feedback i min egen lärandepro-
cess som forskare. 

Handledarna har även till viss del tagit del av rådata för att kunna följa 
analysprocessen parallellt med mig och jag har medvetet arbetat för att 
göra en tydlig beskrivning av hela forskningsprocessen. Min egen förförs-
tåelse har betydelse för hur jag tolkat och enligt Ödman (2004) är förförs-
tåelsen och förståelsen av det nya också beroende av varandra. En första 
arbetshypotes i att förstå det nya är just att söka i vår egen repertoar av 
hur det är att leva, utifrån egna och andras erfarenheter som vi tagit del av. 
Här handlar det då om att min förförståelse av hur det är att leva med 
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psykisk ohälsa och genomgå eller arbeta med arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing finns med i mitt sätt att tolka. Min förförståelse har jag fått genom 
erfarenheter i mitt privata liv såväl som mitt yrkesverksamma liv inom den 
psykiatriska vården och som verksam arbetsterapeut inom socialpsykiatrin.  

Att tolka har därmed både en personlig och kulturell förankring vilken 
inte bara är subjektiv utan speglar det synsätt och den tradition forskaren 
verkat och levt inom. Dessa erfarenheter pendlar därefter till att försöka 
förstå andras människors erfarenheter, handlingar eller utsagor i ett speci-
ellt sammanhang (Gustavsson, 2004). Ett sätt att öka trovärdigheten för de 
tolkningar som gjorts har varit att visa citat från informanternas utsagor 
som kan ses styrka de slutsatser som tagits. 

En annan aspekt av trovärdighet i studien handlar om studiens pålitlig-
het (Lincon & Guba, 1985, s. 299). Inom den kvantitativa forskningen 
talar man här om reliabilitet, vilket innebär att de resultat som framkom-
mit i huvudsak skulle ge samma resultat vid en annan studie om forsk-
ningsprocess och förutsättningar vore likartade. Man antar då också att 
det som studeras är oföränderligt och därför kan användas som ett rikt-
märke (Lincon & Guba, 1985). Men om man som i denna avhandling 
antar att det finns flera olika erfarenheter och upplevelser av samma feno-
men som studeras är reliabilitet utifrån detta kunskapsintresse inte längre 
relevant. I den här avhandlingen kan man se forskaren och informanterna 
som instrument och de har naturligt en mycket variationsrik samling erfa-
renheter. Målet har heller inte varit att kontrollera utan att lära från dessa 
informanter.  

Som tidigare beskrivits har analysförfarandet till stora delar genomförts 
av mig som ensam forskare. Det skulle kunna ha betydelse för studiens 
trovärdighet. Ödman (2004) menar dock att ett hermeneutiskt tillväga-
gångssätt där förförståelse, tolkning, förståelse och egentlig förståelse ofta 
innebär att forskaren ensam gör analysarbetet. Att forska blir då som Ri-
couer (1993) uttrycker det; att finna den tolkning som är mer sannolik än 
någon annan och så på bästa möjliga sätt försöka få kännedom om det 
fenomen som skall studeras – alltså kunskap om informanternas liv, livs-
värld, handlingar och den mening detta innebär relaterat till en rehabiliter-
ingskontext.  

Det var vid intervjutillfället mycket viktigt att jag som forskare var med-
veten om min ställning och hur den kunde komma att upplevas av de in-
tervjuade. Denna betydelse har ju också väl beskrivits i min avhandling när 
jag talat om sociala emotioner och empowerment. Kvale (2009) menar 
också att det finns en möjlighet att de berättelser som beskrivs skulle kun-
na vara annorlunda i ett annat sammanhang. Min upplevelse är dock att de 
flesta informanter hade en mycket tydlig ambition att beskriva sina erfa-
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renheter och såg det som ett tillfälle att lyfta såväl missförhållanden som 
viktiga aspekter för framgång och på så sätt vara delaktiga i fylla en kun-
skapslucka. Trots detta är det viktigt att beakta att informanterna själva 
valt ut de erfarenheter som de ansåg att de ville dela med sig av till mig vid 
intervjutillfället och att det finns en möjlighet att dessa erfarenheter kan se 
annorlunda ut i ett annat sammanhang. Det finns också en möjlighet att 
insamlad data skulle ha blivit annorlunda och gett en annan förståelse för 
de fenomen som studerats vid en annan studie design, t ex en etnografisk 
studie med både observationer och intervjuer.    

Patton (2000, s. 581) samt Lincoln & Guba (1985, s. 297) diskuterar 
också den kvalitativa forskningens trovärdighet utifrån studiens överför-
barhet. De informanter som deltagit här har varit relativt få i antal men 
målet har heller aldrig varit att statistiskt kunna generalisera. Genom en 
innehållsanalys ta fram teman som var gemensamma för informanterna har 
analysen delvis lyfts från det individuella till att beskriva de fenomen som 
gruppen av informanter upplever. De resultat som framkommit har i del-
studierna också fått stöd av andra studier, vilket kan ses vara ännu ett sätt 
att generalisera resultaten till gruppen arbetslösa människor med psykiska 
funktionshinder och professionella som möter dessa personer i sitt dagliga 
arbete. Jag är dock medveten om att exempelvis socialtjänstens fria tolk-
ningsutrymme och därför variationer i resurser och rehabiliteringsinsatser 
som erbjuds medför att de hinder som beskrivs i uppdrag och organisation 
inte fullt ut kan överföras till alla verksamheter och delar av Sverige.  

Slutligen diskuterar Lincoln & Guba (1985, s. 318) vikten av att kritiskt 
granska och vara objektiv i förhållande till sina resultat. De delstudier som 
avhandlingen bygger på har alla blivit utsatt för andra forskares kritiska 
granskning. Resultaten har dels diskuterats och granskats av medförfattare, 
under seminarier av kollegor och av ”blind reviewers” i de tidskrifter som 
de vetenskapliga artiklarna skickats till. I resultaten har även citat från 
rådata använts för att komma nära empirin och skapa en öppenhet för hur 
tolkningar genomförts. 

Den kontext informanterna deltar i belyser en till viss del generell aspekt 
av de erfarenheter och företeelser som såväl professionella möter i sitt arbe-
te som personer med psykiska funktionshinder möter i sina försök att få ett 
arbete. Det bör då också vara sannolikt att dessa erfarenheter i någon om-
fattning är likartade för andra personer i en liknande situation. Denna 
avhandling är på det sättet ett tentativt bidrag till att förstå det komplexa 
fenomenet att vara arbetslös, sjukskriven på grund av psykiska funktions-
nedsättningar och att vara föremål för en arbetslivsinriktad rehabiliterings-
åtgärd. 
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English Summary 

Introduction 
Historically, the deinstitutionalization movement, which has dominated 

the second half of the twentieth century, has led to a transition from a 
closed to a more open community-based care for people with psychiatric 
disabilities. The ambition was to provide opportunities for a more inte-
grated and participatory life in the community. How people with psychiat-
ric disabilities have then been integrated has been a matter of investigation, 
discussion and criticism for several decades.  

Since the early 90´s, several reports about the living conditions and op-
portunities to participate in community life for these individuals have been 
completed. There is agreement in all these reports, that people with psychi-
atric disabilities continue to experience significant obstacles, including lack 
of rehabilitation-oriented activities and lack of support for finding and 
keep a job.  

Most researchers agree that work promotes well being and that a lack of 
work may adversely affect our health. From a disability perspective, work 
can be of special value; it can offset the feeling of alienation due to unem-
ployment, reduce stigma, increase inclusion and sustain independent living. 
Research has revealed for example, that work can help to sustain the re-
covery process and contribute to the empowerment of people with psychi-
atric disabilities.  

In recent decades, the issue of re-entering the work force following a pe-
riod of sick leave has occupied a central place in the political arena in Swe-
den. Unemployment and sick leave, resulting from mental health problems, 
may have consequences that lead to a very vulnerable position for the indi-
vidual, and persons who are affected may thus find it harder to enter the 
labour market than the general public. Therefore, vocational rehabilitation 
has become an important service to offer for individuals in need of com-
munity support.  

Vocational rehabilitation describes efforts offered from varied rehabilita-
tion actors to improve functional capacity and adapt the environment, in 
order to increase participation in society for the individual. It often implies 
a complex interplay with a myriad of actors in different authorities, each 
with its own principles, regulations and knowledge base. The Swedish so-
cial insurance agency has the responsibility for insuring that the person’s 
rehabilitation needs and work capacity have been assessed. They have re-
sponsibility for coordinating the different rehabilitation actors in the proc-
ess. The health care system has responsibility for treatment and medical 
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rehabilitation and efforts from other actors in the rehabilitation process are 
largely governed by medical assessments. The employment service offers a 
detailed mapping or assessment of work capacity at a regular workplace or 
in special training placements, usually for not more than six months. Fi-
nally, the social services are assigned responsibility for providing meaning-
ful activities and rehabilitation. Depending on the individual’s situation, 
the primary responsibility can change from authority to authority over 
time. This underlines the need for interagency collaboration across agency 
boundaries and co-ordinated rehabilitation efforts among stakeholders.   

There is a large body of research related to returning to work and work 
integration for people with psychiatric disabilities. However, few studies 
address service users’ experiences in the rehabilitation process and the per-
ceptions and views of professionals working in this complex area, whose 
aim is to initiate, support, collaborate with other actors and coordinate 
activities for the individual in need of vocational rehabilitation. This disser-
tation aims therefore to fill some of these knowledge gaps by highlighting 
these areas.  

Overall aim 
The overall aim of this dissertation is to (1) describe and analyse perceived 
barriers and opportunities from the perspective of the individual receiving 
vocational rehabilitation services as a result of unemployment and psychi-
atric disability (2) describe and analyse perceived barriers and opportuni-
ties in services for unemployed people with psychiatric disabilities from the 
perspective of professionals working in the area of vocational rehabilita-
tion and (3) utilize empowerment theory to explore and develop a deeper 
understanding of the experiences and perceptions described by these indi-
viduals and professionals.  

Material and method 
This dissertation contains four qualitative studies (Study I-IV). Infor-

mants who were service users (study I-III) all took part in a vocational 
rehabilitation program administered by the social services, and were receiv-
ing services due to unemployment and mental health problems. The pro-
gram was inspired by the Supported Employment (SE) model; Individual 
placement and support (IPS) and Psychiatric Rehabilitation. Common to 
Psychiatric Rehabilitation and SE are principles focusing on competitive 
employment as a rehabilitation goal, consumers’ preference with respect to 
choice of service and choice of employment, and opportunities for support 
for as long as needed. They completed their workplace practice at real 
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workplaces in the labour market and had financial support from the social 
insurance office or social services. Since all were receiving sick leave they 
were not initially clients at the public employment office.  

The intervention followed these steps: On-site support from the rehabili-
tation centre was individualized for the informants and they could access 
support for as long as needed, even long after they had become employed. 
Each client’s unique interests and goals were identified and guided the job 
search process. It was important that the positions at the workplaces were 
open to all people, rather than being positions reserved for people with 
disabilities. The fit between the individual and the environment was ad-
dressed through an ongoing process involving the development of skills 
and adapting the workplace within the practice situation. This aspect did 
not follow the IPS model, as negotiations about gainful employment did 
not start at once, but first after a period as a trainee at the workplace (with 
the IPS model, a rapid job search approach is used to help consumers ob-
tain jobs directly, rather than providing lengthy pre-employment training). 
The intervention then involved a continual assessment of what support and 
resources the informants required in order to be successful in their jobs, 
always with the intention that the natural support of fellow employees 
should become the primary support over time. Cooperating authorities 
were responsible for follow-up by caseworkers. They were contacted by the 
on-site support personnel of the rehabilitation centre and the informants 
themselves when they needed resources or benefits related to their ongoing 
rehabilitation. 

Informants working in collaboration teams (Study III) were all case-
workers in either the social services, social insurance offices or the em-
ployment services and who worked directly with people with psychiatric 
disabilities who needed rehabilitation interventions as a result of participa-
tion restrictions owing to unemployment.  

Informants working as case workers and rehabilitation staff (study IV) 
were responsible in their daily work for initiating, supporting or coordinat-
ing activities for the individual in need of vocational rehabilitation and 
came from the four different authorities (social services, outpatient psy-
chiatry, social insurance office and the employment office).  
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Table 4.  Study design, data collection and analysis, study I-IV. 
 Design Informants Methods for  

data collection 
Methods for  
data analysis 

I Qualitative  
 

8 informants with 
experience of un-
employment and  
concurrent mental 
health problems 

In-depth 
interviews, 
interview 
guide devel-
oped by the 
author. Period: 
Autumn 2006 
 

Content analysis together 
with an interpretive approach  
The results were then dis-
cussed related to the concept 
of empowerment 
 
 

II Qualitative  
 

8 informants with 
experience of un-
employment and  
concurrent mental 
health problems 

In-depth 
interviews, 
interview 
guide devel-
oped by the 
author. Period: 
Spring 2007 
 

Content analysis together 
with an interpretive approach  
The results were then dis-
cussed related to the concept 
of empowerment 

 

III Qualitative  
 

8 informants with 
experience of un-
employment and  
concurrent mental 
health problems 
(same as in study I-
II).  
 
 

20 informants, all 
working as case 
workers at the social 
insurance office, 
employment office or 
the social services 
All had previous 
experience in inter-
agency collaboration 
and had worked in 
multidisciplinary 
teams. 
 

In-depth 
interviews, 
interview 
guide devel-
oped by the 
author. Period: 
Autumn 2006 
- Spring 2007  
 

Focus groups 
in five differ-
ent inter-
agency col-
laboration 
teams. Period: 
Autumn 2006 
 

An interpretive approach 
along with an approach 
where data were analyzed 
according to a theoretical 
framework. This framework 
addresses three basic dimen-
sions of interagency collabo-
ration: the rules and legisla-
tion the collaborative partners 
are subject to; the organiza-
tional structure they operate 
within; and the consensus of 
caseworkers culture and  
knowledge that is dominant 
in the different organizations. 

IV Qualitative  
 

8 informants in four 
different authorities 
with experience of 
work tasks including 
providing services to 
people in need of 
vocational rehabilita-
tion due to unem-
ployment and mental 
health problems  

In-depth 
interviews, 
interview 
guide devel-
oped by the 
author. Period: 
Spring 2009 

 

Content analysis together 
with an interpretive approach  

 

Theoretical background 
The theoretical background essentially rests on the concept of psychologi-
cal empowerment at the individual level of analysis as described by Zim-
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merman (1995). Since the concept of empowerment is constructed in the 
interaction between individuals, their related environment and the society, 
three theoretical perspectives on disability, that consider this interaction as 
central, have been used to provide a broader frame of reference. 

Empowerment refers in this dissertation to processes and outcomes re-
lating to issues of control, a proactive approach to life, and a critical un-
derstanding of the socio-political environment (the vocational rehabilita-
tion context). The concept includes three central components; the intraper-
sonal component, the interactional component and the behavioural com-
ponent.  

The intrapersonal component refers to how people think about them-
selves, and includes perceived control and self-efficacy, motivation to con-
trol, and perceived competence. The interactional component refers to how 
people think about and relate to their social environment. It includes a 
critical awareness of factors that hinder or enhance in the context that you 
are involved in as well as decision-making and problem-solving skills nec-
essary to actively engage one's environment. The behavioural component 
refers to the specific actions the individual takes to exercise and influence 
the environment through participation in community organizations and 
activities. The behavioural component also includes coping behaviours 
such as managing stress and adapting to change. 

To get a further picture of the complexity of disability, and  how the 
surrounding environment interacts with and either facilitates or obstructs 
activities and participation in the rehabilitation process of the individual, 
the medical, social and cultural models have briefly been described and 
related to the World Health Organisation’s International Classification of 
Function, Disability and Health (WHO, 2002).  

Summary of the results 
The results describe the experienced and perceived barriers and oppor-

tunities expressed by the service users and professionals in a vocational 
rehabilitation process. 

Study 1 Results suggested some factors important for the outcome of the 
rehabilitation process: support, understanding, time, control, self-image 
and vision of the future. The results indicated that two environmental fac-
tors, the experience of support and understanding from professionals and 
time-efficacy seemed to have a great effect on the individuals’ attitudes 
concerning the activities and tasks they are expected to carry out during 
their coming rehabilitation. These experiences seemed to affect their belief 
in their own abilities, their sense of control, and their belief in successful 
performance.  
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Table 4.  Study design, data collection and analysis, study I-IV. 
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To get a further picture of the complexity of disability, and  how the 
surrounding environment interacts with and either facilitates or obstructs 
activities and participation in the rehabilitation process of the individual, 
the medical, social and cultural models have briefly been described and 
related to the World Health Organisation’s International Classification of 
Function, Disability and Health (WHO, 2002).  

Summary of the results 
The results describe the experienced and perceived barriers and oppor-

tunities expressed by the service users and professionals in a vocational 
rehabilitation process. 

Study 1 Results suggested some factors important for the outcome of the 
rehabilitation process: support, understanding, time, control, self-image 
and vision of the future. The results indicated that two environmental fac-
tors, the experience of support and understanding from professionals and 
time-efficacy seemed to have a great effect on the individuals’ attitudes 
concerning the activities and tasks they are expected to carry out during 
their coming rehabilitation. These experiences seemed to affect their belief 
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Study II Results suggested various factors that can be regarded as impor-
tant in understanding what circumstances in connection with rehabilitation 
influenced and shaped the informants’ personal experience, attitudes and 
path in the process of working towards integration into working life. Their 
experience of the support and understanding they received from the profes-
sionals during the rehabilitation process, and their own personal develop-
ment, led to changes in their goals and visions for the future. The results 
also showed that the phenomenon of rehabilitation is very complex, di-
verse, and changes over time depending on different circumstances that 
arise during the rehabilitation process. These circumstances were observed 
at the individual, contextual as well as structural levels and all had an im-
pact on the outcomes. As a professional, it therefore is important to avoid 
relying on a simplified prognoses early in the rehabilitation process and 
when assessing rehabilitation measures and/or work capacity. The results 
also indicated that it seemed to be possible to achieve success, change atti-
tudes and create a positive image of a future related to working life if the 
support was perceived as relevant and the activities undertaken were per-
ceived as contributing to achievement of the individual's goals. The indi-
vidual can benefit greatly from close and flexible support and a longer 
period of follow-up in realistic surroundings. This can help to facilitate the 
development of skills in the meeting with fellow employees, to increase 
personal insight, and in doing so, to create a realistic rehabilitation plan 
with activities that are in line with needs and circum-stances. Regardless of 
which path you later choose, these factors are seen to support empower-
ment and active participation in the rehabilitation process. 

 Study III revealed a number of important and common factors for the 
collaboration team and the individual, that seemed to hinder interagency 
collaboration and therefore produced barriers in the individual’s rehabilita-
tion process. These experienced barriers focused on lack of time, more 
conservative interpretations of the regulatory framework, loss of flexibility, 
difficulties in working from individual needs, frequent changes of collabo-
ration team members, lack of respect and understanding from the home-
organisation and shortcomings with regard to consensus in rehabilitation 
efforts from actors in different authorities.  

Study IV Results suggested a professional consensus (among the workers 
of the various authorities) regarding that which was successful in facilitat-
ing a vocational rehabilitation process for people with psychiatric disabili-
ties; Intensive and follow-along support over a long period of time and a 
holistic view of the individual. In their daily practice however, they dealt 
with a complex vocational rehabilitation system and felt that their organi-
zations’ directives and ability to cooperate successfully with other authori-
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ties restricted their scope of actions in what they regarded as good practice. 
The professionals were knowledgeable as to services and methods that 
worked, but the system and their organizations did not seem to be able to 
effectively deliver them.  

Conclusions and discussion 
In the following, a brief summary of service users and professional’s ex-
perienced and perceived barriers and opportunities in the rehabilitation 
process are outlined. Thereafter a brief summary of how these barriers and 
opportunities affect the process and outcome of empowerment and reha-
bilitation are discussed. 
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ties restricted their scope of actions in what they regarded as good practice. 
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effectively deliver them.  
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Table 5.  Barriers and opportunities for a successful vocational rehabilita-
tion process from the perspective of the service users and the pro-
fessionals  

SERVICE USERS 
 

PROFESSIONALS 

Barriers Opportunities 
 

Barriers 
 

Opportunities 

Measures without con-
crete actions and notice-
able positive results – 
creates lack of control, 
anxiety and hopelessness. 
 
Requirements for prac-
tices that do not conform 
to individual needs – 
reducing belief in own 
ability 
 
Timelines which do not 
follow the individual’s 
own rehabilitation proc-
ess – creates lack of 
control 
 
A negative fit between 
psychosocial factors at 
work and the individuals 
needs – can affect health 
adversely 
 
Superficial relationships 
with case workers in 
authority – can cause 
confusion and loss of 
control 
 
Waiting times for  im-
portant decisions relating 
to the rehabilitation 
process – creating great 
concerns, increased 
anxiety and hopelessness 
 
Work ability is perceived 
as specific to a special 
work environment while 
the assessment of it is 
based on work ability in 
general. 
 
Too many players in-
volved – creates reduced 
control 

Positive experi-
ences and actions 
which result in 
achieving indi-
vidual goals – 
raises hope, 
increases motiva-
tion and in-
creases the ability 
to act independ-
ently 
 
Actions which 
are in phase with 
the development 
of the individual 
– creates control 
and hopefulness 
 
The workplace –
supports belief in 
own ability and a 
more positive 
self-image and 
the recovery 
process 
 
A intensive and 
continuous 
follow-along 
support – creates 
control, power 
and ability to use 
society's re-
sources. 
 
 

Tight internal regula-
tions – reduces flexi-
bility in the mission of 
providing support 
from a holistic per-
spective 
 
Lack of respect and 
understanding from 
the home organization 
 
Shortcomings of 
consensus and trans-
parency in each 
other's efforts in 
different agencies 
 
Regulatory frame-
works – obstruct 
successful efforts 
despite interagency 
collaboration  
 
Acute illness, cognitive 
impairments that are 
not recognized and  
difficulties to adapt in 
their social context  – 
affects the ability to 
cope with the rehabili-
tation process 
 
Shortcomings in the 
design of support –
affects hope, motiva-
tion, initiative and 
willingness of the 
individual 

Revise  internal 
rules created by 
the organiza-
tions, which may 
impede the reha-
bilitation process 
for the individual  
 
All involved 
parties are par-
ticipating and are 
engaged in the 
collaboration 
process 
 
Clarify who is 
responsible for 
what in the 
collaboration 
 
Common goals 
and a shared 
vision for col-
laboration  
 
 

Efforts offered 
from a holistic 
perspective 
 
Offer an inten-
sive and flexible 
support over a 
long period of 
time 
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Empowerment, as described here, refers to the processes and outcomes 
related to the service users’ dependence on different actors and authorities 
when they are in need of rehabilitation due to unemployment and mental 
health problems. Empowerment also refers to how they may succeed or fail 
and are affected by contacts and activities in this process.  

For unemployed people with mental health problems, a close relation-
ship, intensive, follow-along support and the psychosocial work environ-
ment are important factors that influence the rehabilitation process. This 
process however, will be further complicated because even the context of 
the professionals work environment (in home-organisations as well as in 
interagency collaboration) affects this process. The professionals’ work 
environment includes for example, the design of the working role, includ-
ing working tasks and power, support from the home-organization when 
working in collaboration teams, and access to resources in their own and 
other organisations, all important to meet the needs of the individual.   

In conclusion, the results of the rehabilitation process were not only af-
fected by the individual’s mental health problems, will, engagement or fear, 
but were the result of a number of environmental factors in which the pro-
fessionals and their organizations contributed. How they contributed is a 
result of structural conditions that create the vocational rehabilitation con-
text. Empowerment in this context means that professionals would help 
the service users to become as independent as possible, support the indi-
vidual to develop skills for changing conditions that pose barriers in their 
lives, find and use community recourses and work with other actors with 
the aim of overcoming obstacles that limit full integration into working life 
for the service users.  

This dissertation contributes by highlighting what the service users ex-
perience as significant and enabling factors in the rehabilitation process. It 
also reveals a fragmented system that continues to have difficulties in meet-
ing individual needs, a fragmentation that also disempowers professionals. 
Since factors in the organizational environment and interagency collabora-
tion may create obstacles or possibilities for both the individual and pro-
fessionals, this in turn will effect the course of the rehabilitation process 
and may also effect empowerment and rehabilitation outcomes. 
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