
SAMORDNINGSTEAMETS 
REHABILITERINGSINSATSER 
En kvalitativ intervjustudie av deltagares upplevelser av ett lokalt 
Samordningsteams insatser 

ISABELLE JAKOBSSON 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Examensarbete i folkhälsovetenskap 
Grundnivå 
15 hp 
Folkhälsovetenskapliga programmet 
FHA032 

Handledare: Robert Larsson 
Examinator: Lena Hallström 
 
Datum: 2015-06-04  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 

Utsatta befolkningsgrupper som bland annat omfattar individer med låg utbildning, låg 

inkomst, arbetslösa är inom folkhälsovetenskapen prioriterade målgrupper att arbeta med 

eftersom de generellt har en sämre hälsa. Genom att bedriva olika interventioner för att 

hjälpa och stödja dessa individer är det övergripande syftet att reducera ojämlikheter i 

befolknings hälsa. Studien tar sin utgångspunkt i en intervention för individer med en 

komplex problematik gällande bland annat långtidsarbetslöshet och sjukskrivning som är i 

behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Interventionens syfte är att stödja individerna 

för att komma ut i arbetslivet. Studiens syfte var att undersöka deltagares upplevelser av ett 

lokalt Samordningsteams rehabiliteringsinsatser. Studien hade en kvalitativ inriktning där 

enskilda intervjuer genomfördes. En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det 

insamlade materialet från intervjuerna. Resultatet visar individuella och omgivande faktorer 

som upplevts varit till möjlighet för deltagandet, exempelvis personlig vilja samt stöd från 

Samordningsteamets teoretiska och praktiska aktiviteter. Upplevda hinder av deltagandet 

omfattade likaså individuella och omgivande faktorer. Det innefattade ospecificerad målbild, 

sociala svårigheter samt svårigheter med praktisk planering av deltagandet och upplevelser 

av orimliga krav från en aktör i samverkan. Slutsatserna av studien lyfter att deltagarna 

upplevt både möjligheter respektive hinder av sitt deltagande i Samordningsteamet för att 

komma ut i arbetslivet.  

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, Rehabilitering, Samverkan, Vuxna. 

 

  



ABSTRACT 

Vulnerable population groups, which include individuals with low education, low income and 

unemployment, are prioritized target groups in public health science. They are prioritized 

because they generally have poorer health. Interventions have been conducted to help and 

support individuals in the vulnerable population groups, with the aim of reducing 

inequalities in population health. The study focused on an intervention, conducted by the 

political project called Samordningsteamet, which targeted individuals in need of 

coordinated rehabilitation efforts in the areas of long-term unemployment and sick leave. 

The intervention aims to offer support for the individuals to enter the labor market. The 

purpose of the study was to explore the participant’s experiences with Samordningsteamets 

rehabilitation efforts. The study takes a qualitative approach with individual interviews. A 

qualitative content analysis was used to analyze the data collected from the interviews. The 

results shows individual and environmental factors that seem to have a positive impact on 

the participation, such as personal will and external support from theoretical and practical 

activities. Individual and environmental factors was also perceived as obstacles in the 

participation, such as unspecified targets, social difficulties, difficulties with practical 

planning and perceiving unreasonable demands. The conclusion of the study highlights that 

participants experienced both opportunities and obstacles in their participation with 

Samordningsteamets rehabilitation program in order to be able to enter the labor market. 

Keywords: Adults, Collaboration, Health promotion, Rehabilitation.  
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1 INTRODUKTION 

Inom internationellt och nationellt folkhälsoarbete är det primära syftet att reducera 

ojämlikhet och främja hälsa. Befolkningsgrupper med låg utbildning, låg inkomst, arbetslösa 

och individer som får försörjningsstöd har generellt en sämre hälsa. Därför bör 

hälsofrämjande och förebyggande insatser inriktas på dessa grupper i syfte att ta ett steg 

närmre en mer jämlik hälsa. 

I samband med författarens fältarbetsstudier vid Kompetenscentrum för hälsa kom 

författaren i kontakt med en folkhälsointervention. Författaren fick kontakt och inblick i ett 

Samordningsförbunds verksamhet, där ett stort intresse uppkom för deras arbete. Det 

eftersom att Samordningsförbundet bedriver en lokal stadigvarande insats som benämns 

som Samordningsteamet. Insatsen inriktas främst på ungdomar och unga vuxna med 

samordnade rehabiliteringsbehov, individer som är arbetslösa, sjukskrivna, har 

neuropsykiatriska funktionshinder samt med social och medicinsk problematik. 

Samordningsteamets syfte är att hjälpa och stödja dessa individer till att komma ut i 

arbetslivet.  

Utifrån ett folkhälsoperspektiv är det ytterst relevant att bedriva sådana interventioner. Det 

eftersom interventionerna inriktas på utsatta befolkningsgrupper där ett flertal 

bestämningsfaktorer kopplat till deras hälsa stödjs till en förbättring. Det kan även vara av 

nytta att ingående få en inblick av hur interventionen bedrivs för att på så sätt kunna utveckla 

den mer i strävan efter effektivare folkhälsointerventioner.   
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2 BAKGRUND 

Hälsan skiljer sig stort mellan olika befolkningsgrupper i Sverige. Utsatta befolkningsgrupper 

så som individer med låg utbildning, låg inkomst, arbetslösa samt individer med 

försörjningsstöd genom aktivitets- och sjukersättning har generellt sämre hälsa. För att 

reducera ojämlikheterna i hälsa är de utsatta befolkningsgrupperna prioriterade målgrupper 

för att inrikta hälsofrämjande och förebyggande interventioner mot. Interventionerna bör 

implementeras genom tvärsektoriellt arbete på lokal, regional och nationell nivå (Prop 

2007/08:110). Policydokumentet ”Health 2020” uppmärksammar relevansen av det fortsatta 

folkhälsoarbetet som bör inriktas på utsatta grupper. Ekonomisk och social trygghet lyfts 

även som två mycket viktiga komponenter i det fortsatta hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet (WHO, 2013). Inom den folkhälsovetenskapliga forskningen anses 

befolkningsgrupper med lågt socioekonomiskt status, arbetslösa, låg utbildning samt 

sjukskrivna vara underrepresenterade målgrupper. Därför anses dessa grupper vara ytterst 

relevanta att rekrytera inom forskningen för att kunna främja forskningsresultat som är 

speglar befolkningen (Bonevski, Randell, Paul, Chapman, , Twyman, Bryant, Brozek, & 

Hughes, 2014).   

2.1 Hälsans bestämningsfaktorer 

Individers olika levnadsvanor och livsstilar påverkar ständigt utvecklingen av folkhälsan. För 

att enklare kunna förstå faktorers inverkan på befolkningens hälsa förklaras det som hälsans 

bestämningsfaktorer (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Bestämningsfaktorerna kan 

kopplas till olika faktorer och nivåer i relation till individens och dess omgivande kontext, 

Figur 1. Individuella faktorer omfattar genetik, kön och ålder (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

Ytterligare faktorer är kost-, tränings-, alkohol- och tobaksvanor samt sexuell aktivitet 

(Naidoo & Wills, 2007). Sociala och lokala nätverk som omfattar relationer och stöd från 

familj, vänner och det lokala samhället är bestämningsfaktorer på lokal nivå (Dahlgren & 

Whitehead, 1991). Marmot (2005) ger en utvecklande beskrivning av de sociala 

bestämningsfaktorerna som omfattar grad av stress, hur individens tidigare liv sett ut, arbete, 

arbetslöshet samt socialt stöd från vänner och familj. På en högre nivå beskriver Dahlgren 

och Whitehead (1991) att individens levnads- och arbetsförhållanden återfinns. Det omfattar 

bland annat utbildning, arbete, arbetslöshet och boendeförhållande. Till sist på den högsta 

övergripande nivån omfattar det socioekonomiskt, kulturella- och miljöfaktorer. 

Inkomst är även en viktig bestämningsfaktor i sig som även påverkar andra individuella 

faktorer (Naidoo & Wills, 2007). Även Fritzell, Nermo och Lundberg (2004) 

uppmärksammar den betydande relationen mellan individers inkomst och utfall i hälsa som 

har en stor inverkan av varandra. Andra viktiga bestämningsfaktorer nämner Marmot (2005) 

är de sociala bestämningsfaktorerna, att arbeta med dessa är viktigt i syfte att reducera den 

rådande ojämlikheten i hälsa. Likaså Naidoo och Wills (2007) tillägger att fortsatt 

folkhälsoarbete bör inriktas bland annat på att främja de sociala bestämningsfaktorerna.  

Som exempelvis arbete som är betydande för individens inkomst, självkänsla, självförtroende 

som främjar ett ökat inflytande i sociala kontexter. Att främja arbete är inte endast gynnsamt 
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för individen utan även för samhället i stort där ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

främjas landets ekonomi eftersom mer varor och tjänster produceras.  

Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991).  

2.2 Hälsofrämjande arbete 
År 1986 i Ottawa hölls den första internationella folkhälsokonferensen där begreppet 

hälsofrämjande arbete myntades. Begreppet innebär att individen ska öka sin kontroll över 

sin egen livssituation för att på så sätt kunna påverka och förbättra sin hälsa både fysisk, 

psykiskt och socialt (WHO, 1986).  

Under konferensen lyftes även fem viktiga åtgärder för att förbättra det hälsofrämjande 

arbetet. Hälsofrämjande policys som ska ge mer stöd för hälsofrämjande interventioner 

genom bland annat lagstiftning. Skapandet av stödjande miljöer som befolkningen kan få 

stöd från. Stärkande av samhälleliga åtgärder innebär stödjande av samhälleliga 

interventioner under planering, genomförande samt upprätthållandet av åtgärderna vilket 

ökar möjligheten till ett positivt utfall av interventionen som resulterar i förbättrad hälsa hos 

invånarna. Utveckla individuella färdigheter för att öka individernas makt över att ta 

gynnsamma beslut kopplat till sin hälsa. Omprioritering av hälsovården, det eftersom att 

hälsan berör flera aktörer än enbart sjukvården (WHO, 1986).    

2.2.1 Sju principer för hälsofrämjande arbete 

Sju grundläggande principer kännetecknar ett hälsofrämjande arbete och dessa kan även 

användas som vägledning för hälsofrämjande interventioner. Empowerment, möjliggör för 

samhällen och individer att ta kontroll över miljömässiga och individuella faktorer som 

påverkar hälsan. Deltagande, involvera samtliga relevanta aktörer vid en intervention. 

Helhetssyn, hälsan ska ses till sin helhet som påverkas fysiskt, psykiskt, socialt och spirituellt. 

Tvärsektoriellt, involvera relevanta aktörer till att samverka mellan sektorsgränserna. 

Jämlikhet, arbetet ska vara rättvist och jämlikt. Vidmakthålla, hälsofrämjande arbete ska 

vara hållbart över tid. Flera strategier, kombinera flera strategier och tillvägagångssätt under 

en intervention samtidigt (WHO, 2001). 
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2.3 Rehabilitering  
Rehabiliteringsbegreppet används i ett flertal olika sammanhang och är i dagligt tal 

synonymt med begreppen återanpassning och återinsättning. Utifrån en generell definition 

av rehabiliteringsbegreppet innebär det att stärka individerna i syfte att förbättra deras 

livskvalitet och förmåga till självständighet i samhället (Westerhäll, Bergroth & Ekblom, 

2006).  

Samtliga individer som är arbetslösa har jämlika rättigheter för återgång till arbete. Det 

inkluderar möjlighet för arbete samt stöd och hjälp från relevanta myndigheter (Mettavainio 

& Ahlgren, 2004). I hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsarbete ingår uppgifter att 

återställa, förbättra eller upprätthålla individens funktionsförmåga som har drabbats av 

funktionsnedsättning eller sjukdom. Det genom att erbjuda individen sjukgymnastik, 

arbetsterapi eller andra stödåtgärder. Arbetsmyndigheterna som exempelvis 

Arbetsförmedlingen, arbetar med rehabilitering genom att hjälpa och stödja individer till att 

få eller behålla ett yrke. Det för att eftersträva en full sysselsättning hos befolkningen för att 

främja en god ekonomisk tillväxt. Försäkringskassan ansvarar för den försäkrade individen 

för han/hennes samordnade rehabiliteringsbehov för återgång till arbete. Till sist ansvarar 

kommunen för social rehabilitering genom socialtjänsten. Den omfattar ett brett område av 

rehabiliteringsinsatser beroende på individens behov. Syftet med deras arbete är att uppnå 

social och ekonomisk trygghet samt jämlika levnadsvillkor och deltagande i samhällslivet. 

Rehabiliteringsåtgärder kan exempelvis vara förmedlande av kontaktbehov, uppbyggnad av 

ett socialt kontaktnät samt rådgivning (Westerhäll, Bergroth & Ekblom, 2006). 

2.3.1 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetslivsinriktad rehabilitering riktas till individer som varit sjukskrivna och arbetslösa en 

längre tid för att hjälpa och stödja dem vid återgång till arbete. Denna typ av rehabilitering 

omfattar olika professioner från olika sektorer i samhället (Andersson, Ahgren, Axelsson, 

Eriksson & Axelsson, 2011). Den främsta utmaningen med individer i behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering är kontakten med ett flertal olika aktörer där en risk är att 

individerna faller mellan myndigheternas ansvarsområden (Ståhl, 2011). 

Ett flertal metoder för att bedriva och strukturera arbetslivsinriktad rehabilitering är bland 

annat genom informationsutbyte, partnerskap och multidisciplinära team. I ett 

multidisciplinärt teame ingår ett flertal olika professioner från olika aktörer som samverkar 

under en längre tid för att effektivisera rehabiliteringsprocessen för återgång till arbete 

(Andersson, Ahgren, Axelsson, Eriksson & Axelsson, 2011).  

2.4 Samverkan 
Begreppet samverkan ligger nära begreppen samarbete och samordning. Samverkan innebär 

att ett flertal aktörer deltar tillsammans för att bilda en större helhet av ett arbete. Sedan den 

internationella folkhälsokonferensen i Ottawa 1986 har folkhälsoinsatser med inriktning av 

sektorsövergripande samverkan ökat både internationellt och nationellt. Det genom 
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exempelvis interventioner tillsammans med myndigheter med inriktning på 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns en rad olika strategier och modeller som kan 

efterföljas för att få aktörer att samverka exempelvis genom multidisciplinära team (Axelsson 

& Axelsson, 2007).  

2.4.1 Samverkan inom rehabiliteringsområdet 

Samverkan anses vara en framgångsfaktor gällande att få tillbaka individer i arbete efter 

sjukskrivning eller arbetslöshet (Ståhl, 2009). Hälso- och sjukvården, 

arbetsmarknadsmyndigheter, försäkringskassan och socialtjänsten är fyra viktiga aktörer i ett 

rehabiliteringssammanhang (Westerhäll, Bergroth & Ekblom, 2006).  

En rådande problematik gällande individer med komplexa problem är för 

rehabiliteringsaktörerna en komplicerad målgrupp att hjälpa (Ståhl, 2011). Även individer 

med psykiska funktionsnedsättningar är en målgrupp med ett stort behov av hjälp (Hillborg, 

Svensson & Danermark, 2010). Avsaknad av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan 

hälso- och sjukvården, arbetsmarknadsmyndigheter, försäkringskassan och socialtjänsten 

kan få negativa utfall i individens rehabilitering. Det eftersom olika regelverk styr aktörernas 

arbete vilket försvårar samverkan. Vid olika regelverk kan det innebära att aktörerna arbetar 

mot olika mål vilket ytterligare försvårar arbetet (Westerhäll, Bergroth & Ekblom, 2006). För 

att arbeta med att främja god samverkan mellan dessa myndigheter har staten sedan 1990-

talet arbetat med bland annat försöksverksamheter genom lagstiftning. Vilket innebär olika 

tidsbegränsade projekt som finansierats av statliga medel (Ståhl, 2009). 

2.4.2 Hinder och möjligheter med samverkan 

Möjliggörande faktorer för samverkan förutser tydlig kommunikation mellan de involverade 

organisationerna samt att aktörerna arbetar mot ett gemensamt mål. Med en fungerande 

kommunikation och stävan efter samma målbild anses det främja en god samverkan som kan 

påverka aktörernas arbetsinsats och utveckligt positivt (Andersson, Ahgren, Axelsson, 

Eriksson & Axelsson, 2011).  

Hindrande faktorer påverkar utfallet i samverkan negativt. De faktorerna är bland annat brist 

på delad vision och mål, tidsbrist, bristande engagemang. Outvecklade tids- och arbetsplaner 

är ytterligare ett antal hindrade faktorer för god samverkan. Till sist nämns bristande 

kommunikation mellan aktörerna och otydlighet gällande samtliga parters ansvarsområden 

(Green & Tones, 2010).  

2.5 Lagstöd för samverkan och rehabilitering 

För att arbeta med individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser krävs det ett 

samordnat arbete särskilt från myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kommuner och landsting (Prop 2002/03:132).  
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Att bedriva samordnade rehabiliteringsinsatser kan ske genom Samordningsförbund och det 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting som 

gemensamt arbetar tillsammans med individer i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser (Prop 2002/03:132). Att bedriva ett så kallat Samordningsförbund 

har lagstöd enligt 1 § och 2 § i allmänna bestämmelser av Lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. Lagen uppmärksammar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kommuner och landsting som fyra aktörer i arbetet mot en mer effektiv resursanvändning. 

Samordningsförbundets insatser ska därför inriktas till individer med samordnade 

rehabiliteringsbehov i syfte att förbättra sin förmåga till att utföra ett arbete (2003:1210). 

2.6 Samordningsteamet  
Samordningsteamet är en stadigvarande insats som ingår inom ett Samordningsförbunds 

ordinarie verksamhet i Västmanland. Samordningsförbundets huvuduppgift är att bedriva ett 

förbund för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Samordningsförbundet 

Norra Västmanland, 2015). Insatsen startades den första april 2011 där myndigheterna 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen ingick (Samordningsförbundet 

Norra Västmanland, 2011). Sedan 2012 har Landstinget Västmanland blivit en ytterligare 

aktör i samverkan (Samordningsförbundet Norra Västmanland, 2013).  

Syftet med Samordningsteamet är att ge professionellt och kvalificerat stöd till individer med 

samordnade rehabiliteringsbehov för att uppnå egen försörjning. Insatserna är 

individanpassade och målet är att samtliga deltagare ska uppnå arbetsförmåga eller en 

alternativ stabil lösning (Samordningsförbundet Norra Västmanland, 2011). En alternativ 

stabil lösning kan vara en bättre hälsa kopplat till andra aktiva aktiviteter. Tanken är att 

Samordningsteamets arbete ska ha god inverkan för framtiden (Verksamhetschefen, 

Personlig kommunikation, 24 maj, 2015). Utifrån individens behov utvecklas en insatsplan 

tillsammans med berörda aktörer och mål om vad individen ska uppnå med deltagandet 

(Samordningsförbundet Norra Västmanland, 2011).  

Samordningsteamets insatser inriktas mot individer inom ett specifikt geografiskt område i 

Västmanland, där de har tagit del av lokal statistik gällande befolkningens hälsostatus. Det 

för att utveckla och anpassa insatserna gentemot individernas specifika behov. Även utifrån 

den lokala statistiken har prioriterade målgrupper identifierats som främst inriktas på 

ungdomar och unga vuxna med samordnade rehabiliteringsbehov, individer med 

neuropsykiatriska funktionshinder, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa samt individer 

med medicinsk och social problematik. Rekryteringen till Samordningsteamet genomförs 

genom bedömning av att ett samordnat rehabiliteringsbehov finns från remitterad 

myndighet, exempelvis sjukvården. Därefter beslutar Samordningsteamets beredningsgrupp 

om individens deltagande (Samordningsförbundet Norra Västmanland, 2011). 

Samordningsteamet bedriver verksamheten genom att även anordna ett flertal olika 

teoretiska och praktiska aktiviteter. Aktiviteterna kan variera stort mellan körkortsteori, 

massage- och sömnutbildningar till att testa på olika sporter och delta i samtalsgrupper och 

föreläsningar (Samordningsförbundet Norra Västmanland, 2014). 



7 

2.6.1 Lösningsfokuserat förhållningssätt  

Samordningsteamet använder sig av ett lösningsfokuserat förhållningssätt i samtal mellan 

professionell och klient (Samordnade tjänstemannen, Personlig kommunikation, 13 april, 

2015). Metodiken frångår det traditionella problembaserade förhållningssättet där fokus 

riktas på förklaring gällande varför klienten upplever ett problem för att sedan arbeta mot en 

lösning. Istället fokuserar metodiken på vad klienten upplever redan fungerar bra för att 

sedan bygga lösningar utifrån det (Berg & De Jong, 2011). Syftet med den lösningsfokuserade 

metodiken är att skapa och möjliggöra för positiva förändringar genom coachande frågor 

som bland annat påverkar individens motivation och self-efficacy, som innebär tilltro till sin 

egen förmåga, för att närma sig uppsatta mål. Den lösningsfokuserade metodiken används 

inom ett flertal olika sammanhang som bland annat coaching och rådgivning (Grant, 2012). 

Kim (2008) tillägger även att den tillämpas inom olika socialarbeten. 

 

Den lösningsfokuserade metodiken har i en studie jämförts med den problembaserade 

metodiken. Syftet med studien var att jämföra inverkan av de två olika metodikerna vid en 

positiv beteendeförändring genom ett flertal variabler där exempelvis self-efficacy ingick. 

Resultatet visade att den lösningsfokuserade metodiken var effektiv vid positiva 

beteendeförändringar. Individerna som fick lösningsfokuserade frågor upplevde starkare 

self-efficacy till att lösa det personliga problemet och även mer motiverade till att nå målet i 

jämförelse med den gruppen som fick den problembaserade metodiken (Grant, 2012).   

2.7 Teoretisk utgångspunkt 
Teorin om self-efficacy, tilltro till sin egen förmåga, utvecklades av Albert Bandura som 

utgick från den sociala inlärningsteorin. Teorin ger en förklaring till individens tilltro till sin 

egen förmåga att uppnå ett specifikt resultat vid en beteendeförändring (Bandura, 1977). 

Self-efficacy är en viktig grundkomponent för att lyckas med att genomföra en 

beteendeförändring (Nutbeam, Harris & Wise, 2010). Beroende av individens self-efficacy 

kommer det att resultera i hur mycket arbete individen lägga ned på uppgiften av att uppnå 

beteendeförändringen. Genom observationer och praktiskt deltagande av främjande 

interventioner och hjälp för individens beteendeförändring möjliggör och ökar chansen till 

att individen får tillräckligt med verktyg för att lyckas. Individens självförtroende är även en 

viktig komponent som påverkar individens genomförande av förändringen, som anses 

påverkas positivt av exempelvis praktiskt deltagande. Ett socialt stöd är också viktigt för 

individen i genomförandeprocessen. Det främjar framför allt upprätthållandet av 

beteendeförändringen (Nutbeam, Harris & Wise, 2010). Andersson (2009) tillägger att om 

individen ställts inför en liknande uppgift tidigare ökar chansen till att beteendeförändringen 

genomförs eftersom att individen har ett högre självförtroende för den enskilda saken.  

Inom hälsofrämjande arbete på individnivå är self-efficacy en väl förekommande komponent 

i ett flertal tillämpbara modeller vid sådana interventioner. Det eftersom self-efficacy är en av 

de viktigaste personliga egenskaperna vid en beteendeförändring. Exempelvis förekommer 

self-efficacy i Health Belief Model (National Cancer Institute, 2005). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att beskriva hur deltagare upplever Samordningsteamets 
rehabiliteringsinsatser. 
 

• Vilka möjligheter upplever deltagarna funnits inom Samordningsteamets insatser? 
• Vilka hinder upplever deltagarna funnits inom Samordningsteamets insatser? 

4 METOD 

4.1 Metodval  
Den kvalitativa studiedesignen tillämpades som metodval för studien eftersom syftet och 

frågeställningarna eftersträvade deltagares upplevelser av Samordningsteamets 

rehabiliteringsinsatser. För att få djupare förståelse av deltagarnas upplevelser ansågs en 

social interaktion mellan författare och deltagare kunna uppnå detta. Frågeställningarna 

eftersöker både upplevda möjligheter och hinder av individernas deltagare vilket ansågs 

kunna fångas upp i en kvalitativ studie. Metodvalet baserar sig på Holloway och Wheelers 

(2010) förklaring av en kvalitativ ansats, vilket de menar på att den fokuserar på individers 

erfarenheter av deras omvärld. I en kvalitativ studie fördjupar forskaren sig i den miljön 

undersökningsgruppen befinner sig i för att få en djupare förståelse av deras tankar och 

beteenden. Den sociala interaktionen mellan forskare och deltagare är ytterst viktig där 

observation, att lyssna samt ställa frågor är tre viktiga nyckelfaktorer inom den kvalitativa 

forskningen för att få ett rikt material.  

Metodvalet redogörs ytterligare av Kvale och Binkmann (2014) beskrivning av den kvalitativa 

ansatsen. De framförhåller att den eftersträvar nyanserade beskrivningar av individernas 

omgivning som endast kan fångas i ord och inte i siffror. Likaså Bryman (2011) förklarar den 

kvalitativa ansatsen som eftersträvar kunskap av en social verklighet. För att uppnå denna 

kunskap krävs goda kunskaper från forskaren och en subjektivitet under 

forskningsprocessen. 

4.2 Urval  
Urvalsprocessen inleddes med att urvalsstrategin diskuterades under ett personligt möte 

tillsammans med Samordningsförbundets samordnade tjänsteman och handläggare från 

Arbetsförmedlingen som ingår i Samordningsteam. Urvalsmetoden styrdes av studiens syfte 

och frågeställningar som eftersträvar upplevelser av Samordningsteamets 

rehabiliteringsinsatser. Urvalsmetoden som tillämpades var ett målstyrt urval som Holloway 

och Wheeler (2010) förklarar som en urvalsgrupp som har specifika kunskaper av ett 
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fenomen. Bryman (2011) ger en vidare förklaring av urvalsmetoden vilket kan omfatta 

personer, organisationer och platser som kan vara viktiga utifrån förståelsen av en social 

företeelse. Det målstyrda urvalet innebär alltså att deltagare målinriktat väljs ut i syfte att få 

en stor variation av deras svar.  

Vidare i urvalsprocessen av det målstyrda urvalet togs ett antal kriterier fram för att 

identifiera och avgränsa urvalsgruppen sett till studiens tidsplan. Enligt Bryman (2011) är det 

mycket viktigt att forskaren har tydliga kriterier för deltagarna i det målstyrda urvalet. 

Kriterierna var 12 individer som avslutade sitt deltagande mellan 2011-2013 med ett så kallas 

”positivt resultat” kontaktades. Vilket innebär att efter avslutat deltagande börjat arbeta på 

hel- eller deltid, studerar på hel-eller deltid eller anses ha mycket goda förutsättningar för att 

kunna klara sig utan det samordnade stödet. Den samordnade tjänstemannen identifierade 

dessa 12 individer via Samordningsteamets uppföljningssystem SUS vars namn skickades 

vidare till Samordningsteamets verksamhetschef som hade tillgång till individernas 

kontaktuppgifter.  

De 12 identifierade individernas namn skickades vidare till Samordningsteamets 

verksamhetschef som hade tillgång till individernas kontaktuppgifter. Verksamhetschefen 

tog den första kontakten med urvalsgruppen genom ett informationsbrev som skickades via 

posten (Bilaga A). Individerna kontaktades av verksamhetschefen via telefon efter några 

dagar för att acceptera eller neka deltagandet i studien. Fyra individer var okontaktbara, tre 

tackade nej av okänd anledning och fem tackade ja. Kontaktuppgifter för de fem deltagarna 

skickades till författaren som kontaktade dem via telefon för att bekräfta deltagandet och 

boka in en intervjutid. En deltagare tackade nej på grund av sjukdom och fyra deltagare var 

fortfarande villiga att delta. I samband med telefonsamtalet skickades ett missivbrev ut till 

samtliga deltagare via mail (Bilaga B). Urvalsgruppen bestod av två kvinnor och två män i 

åldrarna 30-40 år bosatta inom samma geografiska område med olika dagliga 

sysselsättningar som exempelvis arbete på hel- eller deltid samt studier. En gemensam 

nämnare av urvalsguppen var en lång tid av arbetslöshet eller sjukskrivning. 

4.3 Datainsamling  
Datainsamlingen genomfördes med semi-strukturerade intervjuer eftersom dess öppenhet 

och flexibilitet kan vara till fördel i besvarandet av studiens syfte och frågeställningar. Enligt 

Bryman (2011) använder forskaren ett antal teman med ett begränsat antal intervjufrågor vid 

semi-strukturerade intervjuer. Förhållningssättet öppnar även upp för följdfrågor i intervjun 

vilket kan vara av betydelse för studiens syfte.  

4.3.1 Intervjuguide 

Till hjälp under intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga C). Bryman (2011) anser att 

en intervjuguide är bra till stöd och hjälp för forskaren under intervjun. Intervjuguiden var 

indelad i fyra delar: Bakgrund, Samverkan, Möjligheter och hinder samt Avslutning. I 

bakgrunden ställdes frågor om intervjupersonens bakgrund och nuvarande sysselsättning. 
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Frågor om intervjupersonens upplevelser av Samordningsteamets samverkan mellan 

involverande aktörer ställdes i intervjuguidens andra del. Intervjupersonerna tillfrågades om 

upplevda möjligheter och hinder under deltagandet i den tredje delen. Avslutningen 

återkopplades till den första delen i intervjuguiden för att ta reda på intervjupersonens 

sysselsättning har förändrats. Samtliga intervjufrågor har strategiskt utformats för att i 

största möjliga mån vara lättförstådda för intervjupersonerna. Det gjordes i syfte att reducera 

missuppfattningar vid ställa intervjufrågor som kan påverka svarsutfallet negativt. 

4.3.2 Intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt, två intervjuer genomfördes i Samordningsteamets 

lokaler och två på intervjupersonernas arbetsplats. Alla intervjuer inleddes med att 

författaren kort presenterade sig, presenterade studiens syfte och de etiska principerna. 

Sedan fortskred intervjuerna enligt intervjuguiden. Till sist tillfrågades intervjupersonerna 

om de hade något att tillägga och sedan avslutades intervjuerna. En diktafon användes under 

samtliga intervjuer för att spela in intervjuerna och även minnesanteckningar fördes. 

Intervjuerna varade mellan 23-48 minuter.  

4.4 Analys 
Det första steget i analyseringen var transkribering av det insamlade intervjumaterialet. 

Transkribering förklarar Kvale & Brinkmann (2014) innebär transformering från ett språk till 

ett annat, alltså från en social interaktion mellan två individer till skriftspråk. 

Transkriberingarna genomfördes efter varje enskild intervju som totalt resulterade i 35 sidor 

intervjumaterial med enkelt radavstånd. Nästa steg i analysen var en manifest 

innehållsanalys av intervjumaterialet. Graneheim och Lundman (2004) förklarar en manifest 

innehållsanalys där fokus ligger på tolkning av det uppenbara och synliga i texten. Forskaren 

ska sedan börja identifiera meningsbärande enheter av intervjun. Sedan när samtliga 

meningsbärande enheter identifierats kondenseras meningarna, vilket innebär att de 

abstraheras och kortas ned där det väsentliga innehållet bevaras. Därefter kodas 

kondenseringen vilket kan förklaras att kondenseringen får en tillhörande etikett som 

beskriver innehållet. Sedan sorteras kategorierna in i underkategorier och slutligen 

kategorier.  

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en manifest innehållsanalys tillämpades 

som stöd vid genomförande av studiens analys. Till en början lästes det sammanställda 

intervjumaterialet igenom ett flertal gånger i syfte att få en övergripande bild av materialet. 

Därefter markerades meningsbärande enheter i materialet som ansågs vara av relevans för 

studien. De meningsbärande enheterna infogades i en tabell, en för varje intervjuperson, som 

sedan med tidens fylldes på av kondenseringar, koder, underkategorier och kategorier. 

Kondenseringen av de meningsbärande enheterna genomfördes direkt i tabellen där texten 

komprimerades. Vid kodningen skrevs hela tabellen ut för samtliga intervjupersoner för att 

underlätta kodningen och vidare steg i analysen. Kodningen abstrahera kondenseringen 

ytterligare och sedan identifierades ett antal underkategorier genom att sortera samtliga 
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koder för intervjupersonerna. Tre kategorier framkom utifrån underkategorierna. Därefter 

skapades en ny tabell där samtliga intervjupersoners meningsbärande enheter, 

kondenseringar, koder, underkategorier och kategorier tillsammans fanns. Det för att sedan 

underlätta senare steg i resultatskrivningen. 

Redan vid utskrift av de meningsbärande enheterna har meningarna skrivits om. Det för att 

öka konfidentialiteten av intervjupersonerna i syfte att det inte redan i det stadiet ska gå att 

identifiera. Kvale och Brinkmann (2014) anser att anonymisera intervjupersonerna redan vid 

första utskrift av intervjuerna är positivt sett ur ett etiskt perspektiv.  

 

Tabell 1: Exempel på tillvägagångssättet av de fem stegen i innehållsanalysen. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag kände mig väldigt 

ensam… åå jag kände mig 

att aa… jag ee jag är inte 

omtyckt liksom o jag kände 

mig främmande o…  jag satt 

bara ensam i dendär 

gruppen såhär så 

småningom liksom dåå 

började ja liksom aa.. prata 

med någon, jag har haft så 
social fobi kan man säga… 

Hade en svår social 

fobi och kände mig 

väldigt främmande 
och ensam 

Svår social fobi 

gjorde att jag kände 

mig övergiven 

Personligt hinder Individuella 
faktorer 

De var ju mycket bättre… 

det var inga direkt fasta 

tider… det var bara att man 

skulle lyckas komma o visa 

upp sig sen kunde man gå 
hem igen om man ville 

Tidernas flexibilitet 
passade mig bra  

Tidernas flexibilitet 
var positivt 

Extern möjlighet Omgivande 
faktorer 

 

4.5 Kvalitetskriterier  
All ny forskning eftersträvar ny kunskap och det är därför viktigt att säkerställa att samtliga 

steg i metoden och beskrivningen av resultatet är trovärdigt för att påvisa en god kvalitet. Ett 

antal kvalitetskriterier ligger därför till grund för att uppmärksamma och säkerställa att 

resultatet ligger på en kvalitetssäkrad grund. Vid genomförd innehållsanalys gör forskaren 

tolkningar av materialet och för att säkerställa en god giltighet i tolkningarna bör forskaren 

ge en beskrivning av urvalet, analysen samt stärka det med citat. Ännu en anledning för att 

redovisa analysen visar forskningens tillförlitlighet. Andra kvalitetskriterier är trovärdighet 

och överförbarhet. Trovärdigheten innefattar hur användbart och överförbart resultatet är till 

andra målgrupper. För att bedöma överförbarheten av resultatet bör urvalet och analysen 
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återigen beskrivas samt deltagare, datainsamling samt studiens kontext och omständigheter 

bör förklaras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Kvale och Brinkmann (2014) tillägger ytterligare kvalitetskriterier och nämner först 

forskarens intervjuteknik och kvalifikationer. Som innebär att forskaren ska kunna ställa de 

rätta frågorna och hjälpa intervjupersonen framåt i sina beskrivningar. Överförbarhet 

kopplat till både intervjufrågornas kvalitet samt beskrivning av metoden för att andra 

forskare ska kunna genomföra studien vid en annan tidpunkt. Trovärdighet handlar om 

studiens giltighet, undersöker studien vad som den avses att undersöka.  

 

4.6 Forskningsetiska principer  
Under en forskningsprocess ställs höga krav på både forskaren och forskningsresultatet. Det 

är forskarens skyldighet att säkerställa att de involverade individerna inte kommer till skada 

och att forskaren hanterar materialet på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2011). Kvalitativa 

intervjustudier kan ställas inför ett etiskt dilemma eftersom att forskaren eftersträvar en 

djupare förståelse av ett fenomen men som kan komma att kränka intervjupersonens 

integritet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Forskning utgår i regel från fyra forskningsetiska principer som ska tas hänsyn till och 

tillämpas i forskningen. Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens 

syfte samt att individernas deltagande är fritt. Samtyckeskravet innefattar att deltagarna själv 

bestämmer över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att all information som 

berör deltagarna ska behandlas med största möjliga försiktighet. Till sist nyttjandekravet som 

innebär att uppgifterna och materialet endast kommer att användas till forskningsområdet 

(Bryman, 2011).  

Samtliga forskningsetiska principer har tagits hänsyn till och tillämpats i studien. 

Informationskravet tillämpades via missivbrevet som skickades ut av författaren och innan 

intervjuerna startades, då uppmärksammades studiens syfte och det fria deltagandet. 

Samtyckeskravet tillämpades genom samtycke av det fria deltagandet. 

Konfidentialitetskravet tillämpades genom att endast författaren tagit del av intervjumaterial 

samt personuppgifter till deltagarna. Till sist har nyttjandekravet tillämpats genom att 

samtligt material endast används till forskarsyftet.  
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5 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras nedan utifrån analysens tre kategorier, Individuella 

faktorer, Omgivande faktorer och Samverkan för att på så sätt besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

5.1 Individuella faktorer 
De individuella faktorerna ger en beskrivning av personliga möjligheter och hinder 

deltagarna upplevt under tiden i Samordningsteamet. 

5.1.1 Individuella möjligheter  

Deltagarna nämner ett antal individuella möjligheter som upplevt varit positivt med 

deltagandet i Samordningsteamet som exempelvis personlig vilja, social förmåga, 

självförtroende, självkänsla och självinsikt. 

Personlig vilja till att genomgå en förändring nämnde några deltagare vara avgörande av 

deras deltagande i Samordningsteamet. Den personliga viljan bidrog till motivation som 

främjat en positiv syn av deltagandet. En deltagare anser att den personliga viljan var ett 

avgörande steg för att ta sig vidare i processen att uppnå sitt mål. 

”Det kändes som att det var mitt eget beslut i slutändan till att faktiskt sköta saker själv så det 

handlar väll helt enkelt om att få en motiverad” (IP1)  

Några deltagare beskrev att deras sociala förmåga har främjats genom sitt deltagande. En 

deltagare upplevde att hon återfått sitt sociala liv genom att få komma ut och fått en 

sysselsättning, där hon återuppbyggde ett socialt nätverk. En annan deltagare upplevde att 

hon blivit stärkt i sociala sammanhang vilket resulterade i att hon vågade ta plats under 

sociala interaktioner.  

Deltagarna har beskrivit olika möjligheter av sitt deltagande som har främjat utvecklingen av 

deras självförtroende, självkänsla och självinsikt. En deltagare upplevde att hennes 

självförtroende stärktes då hon kände sig betydelsefull och accepterad av personalen i 

Samordningsteamet. Samma deltagare upplevde även att hennes självkänsla främjats genom 

deltagandet. Betungande känslor och tankar som upplevdes icke-hanterbara förekom ofta. 

Genom stöd från Samordningsteamet berättar deltagaren att hon fick hjälp och stöd i att 

komma ut och motionera som i sin tur lyckades få henne att strukturera och ta kontroll över 

känslorna och tankarna. En annan deltagare upplevde en förbättrad självinsikt främjades 

genom att Samordningsteamet hjälpte henne att ta kontroll över hennes ohållbara livsstil. 

Det fick henne att komma till insikt med att hennes livsstil inte var hållbar över tid.   

”Mitt självförtroende o självkänsla har varit väldigt lågt, när man är där duger man precis som 

man är och det tycker jag är jätteviktigt att man får höra” (IP4)  
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5.1.2 Individuella hinder  

Deltagarna nämner ett antal individuella hinder som upplevt varit negativt med deltagandet i 

Samordningsteamet som exempelvis bakgrundsfaktorer, förutfattade meningar, 

ospecificerad målbild, svårhanterliga känslor, självdestruktiva tankar och sociala svårigheter. 

Samtliga deltagare gav en beskrivning om varför det ingick i Samordningsteamets insatser. 

Beskrivningarna omfattar långtidssjukskrivning på grund av bristande kontroll över sin 

hälsa, arbetslöshet och deltagande i tidigare arbetsrelaterade projekt som upplevts inte varit 

till hjälp. Utifrån deltagarnas beskrivningar anses det vara individuella hinder eftersom att 

bakgrunden har hindrat dem till att klarat sig själv ut till arbete. 

Förutfattade meningar om Samordningsteamet och sitt eget deltagande förekom i början av 

deltagandet. Eftersom deltagarna haft tidigare erfarenheter från arbetsrelaterade projekt som 

inte har varit till hjälp antogs Samordningsteamet vara ännu ett sådant projekt. En deltagare 

berättade när Samordningsteamets koncept introducerades till henne då hon fick en känsla 

av att det inte skulle passa henne.  

”När jag fick höra att man fick komma och gå som man ville tänkte jag vilket rent utav 

fjantsälle detta var, det jag behövde var att komma in i regelbundna tider i min vardag” (IP4)  

Under deltagandet i Samordningsteamet berättade en deltagare att han inte hade något 

tydligt mål med deltagandet. En tydligare målbild upplevdes inte bli starkare under tiden i 

Samordningsteamet.  

”Då hade jag inget direkt mål jag var ju mest ute bara för att få tag på något slags jobb” (IP3) 

En deltagare beskrev att kärleksrelaterade känslor var mycket svårhanterliga som i sin tur 

påverkade deltagandet i Samordningsteamet. Det eftersom att deltagandet hastigt avbröts 

när han ingick i en kärleksrelation. Vid uppbrott av relationen upplevde deltagaren att det 

hade påverkat både hans deltagande och arbetssituation negativt eftersom han prioriterade 

flickvännen högst. Deltagaren upplevde att han inte fick tillräckligt med hjälp och stöd från 

Samordningsteamet för att hantera de starka känslorna. 

”Jag har haft problem med det känslomässiga liksom…” (IP1)  

Självdestruktiva tankar upplevde en annan deltagare förekom vid personliga motgångar. 

Bakgrunden till tankarna ansågs komma från deltagarens barndom där deltagaren varit med 

om traumatiserade upplevelser som har påverkat hennes hälsa negativt. Deltagaren 

berättade att det har påverkat deltagandet i Samordningsteamet eftersom hennes tidigare 

upplevelser från barndomen även påverkat hennes sociala förmåga negativt. Vid sociala 

samspel i Samordningsteamet upplevde hon stora svårigheter som anses bero på hennes låga 

självförtroende och självkänsla. Vilket resulterade i att vid sociala interaktioner med andra 

människor undvek hon de som resulterade i att hon upplevde ensamhet vid sociala 

sammanhang. 
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”Jag kände mig väldigt ensam… jag vågade inte prata och jag kände mig inte omtyckt och jag 

kände mig främmande…” (IP2)  

5.2 Omgivande faktorer 

Kategorin om omgivande faktorer innebär faktorer som kommit utifrån som påverkat 

individernas deltagande. Det kan även förklaras som att de omgivande faktorerna ger en 

förklaring av hur deltagarna upplevt Samordningsteamets arbete som påverkat deltagandet 

ur både en positiv och negativ synvinkel.  

5.2.1 Omgivande fördelar 

De omgivande fördelarna har delats in i tre underkategorier, Samordningsteamets teoretiska 

och praktiska aktiviteter, Samordningsteamets tider och krav samt Stöd från 

Samordningsteamet.  

 

Samordningsteamets teoretiska och praktiska aktiviteter 

De teoretiska föreläsningarna och praktiska aktiviteterna så som samtalsgrupper och 

utomhusaktiviteter upplevdes vara välfungerade. De beskrevs inte enbart som roliga utan har 

även varit lärorika och stärkande för deltagarna.  

En deltagare upplevde samtalsgrupperna som mycket stödjande och givande. I 

samtalsgruppen upplevde hon få stöd från andra deltagare och kunde även dela med sig av 

personliga tips och råd. Deltagaren upplevde en stark känsla av delaktighet i gruppen. En 

annan deltagare beskrev att friluftsaktiviteter i skogen stärkte hennes mentala styrka. Det 

eftersom hon upplevt negativa händelser förknippat med skogen från barndomen. Hon 

upplevde att deltagandet av friluftsaktiviteterna resulterade i att hon blivit mer modig och 

litar mer på sig själv när hon vistas ute i skogen. 

”Vi har varit ute på utflykter i skogen, innan det skulle jag aldrig ha vågat det men nu gör jag 

det” (IP2)  

Samordningsteamets tider och krav 

Några deltagare beskrev att Samordningsteamets tider och krav var möjliggörande faktorer 

för deltagandet. En deltagare upplevde de flexibla tiderna och låga krav som möjliggörande 

faktorer för att lära sig att komma upp på morgonen och passa tider. En annan deltagare 

upplevde flexibla tider och lågt ställda krav från Samordningsteamet gällande när han skulle 

befinna sig hos dem. Han upplevde att eftersom det inte fanns någon överhängande tidspress 

och krav motiverade det honom till att gå dit regelbundet. 

”Efter ett tag lärde jag mig det kanske var i och med att jag inte hade de där kraven på mig 

själv och att jag inte kände någon press… så då började jag dyka upp självmant nästan en 

halvtimme innan de öppnade” (IP1)  
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Stöd från Samordningsteamet 

Samtliga deltagare har en individuell problematik som ligger till grund för deras deltagande. 

Men trots den skilda problematiken som innebär olika arbetssätt för Samordningsteamet 

beskrev deltagarna att Samordningsteamet bedrev ett engagerat, behovsinriktat och 

stöttande arbete. En deltagare upplevde att Samordningsteamet hade en förståelse för varje 

enskild individs behov. I jämfört med tidigare erfarenheter från andra projekt beskrev hon 

inte fått tillräckligt med stöd och uppskattning som hon fick under tiden i 

Samordningsteamet.  

”Ingen har trott på mig tidigare men nu i Samordningsteamet har de alltid trott och förstått 

mig” (IP4)  

En annan deltagare upplevde stöd från Samordningsteamet där de tillgodosåg deltagarens 

behov och stärkte hennes fysiska och psykiska hälsa. Det genom att få stöd i att lära sig 

simma som bidrog till ett starkare självförtroende och självkänsla. Samordningsteamet har 

även stöttat och hjälpt deltagare med privata händelser. Exempelvis fick en deltagare stöd 

och hjälp med att komma i kontakt med hennes son skola när en konflikt uppstått. 

Samordningsteamet agerade då som en medlande part samt hjälpte att boka in tid för ett 

möte i syfte att reda ut konflikten med berörd aktör.  

5.2.2 Omgivande hinder 

Samordningsteamets teoretiska och praktiska aktiviteter 

Uteblivit deltagande, ointresse samt upplevelser av utanförskap upplevdes som ett antal 

hindrade faktorer i deras deltagande.  

Några deltagare beskriver att deltagandet under de teoretiska aktiviteterna som innebär 

föreläsningar och praktiska aktiviteterna uteblev. En deltagare upplevde att det uteblivna 

deltagandet berodde på bristande intresse. Samt att föreläsningarnas upplägg ansågs jobbiga 

i och med att det innebar att sitta stilla i tre timmar. Han beskrev att om aktiviteternas 

upplägg skulle matchat hans intresse skulle han deltagit i en större utsträckning som i sin tur 

skulle främjat hans deltagande i Samordningsteamet.  

”Jag gick aldrig på föreläsningarna för de handlade bland annat om hur du lever med din 

ADHD eller ADD… och det har jag gjort hela mitt liv så jag skulle inte lära mig någonting nytt 

av det” (IP3)  

En annan deltagare upplevde utanförskap från en aktivitet som gick varje fredag. Aktiviteten 

förklarades likna frågesport där hon upplevde att hon inte kände sig delaktig eftersom hon 

inte kunde svara på frågorna.  

”Det var mycket om liksom… kändisar och skådespelare och jag kunde ingenting av de…” (IP2) 
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Samordningsteamets tider 

Att kombinera privatlivet med deltagandet under Samordningsteamet teoretiska och 

praktiska aktiviteter beskrevs vara problematiskt. En deltagare upplevde att hennes 

deltagande i Samordningsteamet hindrades eftersom det resulterade i uteblivet deltagande 

av teoretiska och praktiska aktiviteter. Ytterligare en deltagare upplevde samma problematik 

att uteblivit deltagande berodde på tidsaspekten och det vardagliga livet som ensamstående 

förälder.  

”Jag hade gärna varit med och simmat men det var under eftermiddagarna och då kunde inte 

jag vara med eftersom jag var ensam med min son” (IP4) 

Stöd från Samordningsteamet 

Upplevelser av otillräckligt stöd från Samordningsteamet bidrog till känslor av ensamhet och 

utanförskap i början av deltagandet. Deltagaren beskrev obehagliga känslor när hon kom till 

Samordningsteamet ensam där andra deltagare upplevdes titta ned på henne. 

”I början… jag kände mig utanför och ensam… o herregud alla bara tittade på mig” (IP2) 

5.3 Samverkan 

Kategorin Samverkan omfattar deltagares upplevelser om Samordningsteamets samverkan 

mellan olika aktörer samt deras arbete gentemot deltagarna.  

5.3.1 Fördelar av samverkan 

Samtliga deltagare hade olika rehabiliteringsbehov vilket involverar olika aktörer i arbetet. 

Trots det nämnde deltagarna ett antal fördelar de upplevde av samverkan mellan aktörerna 

och hur det bedrivits.  

Ett flertal deltagare upplevde god samverkan mellan involverade aktörer som bedrev ett 

engagerat arbete samt att det lyssnade till hans behov och önskemål. En deltagare 

eftersträvade praktikplatser vilket han upplevde aktörerna lyssna till eftersom det resulterade 

i ett antal olika praktikplatser under deltagandet. En annan deltagare beskrev 

Samordningsteamets samverkan som fungerande samt ansåg att deras koncept var 

främjande eftersom alla aktörer befann sig på ett och samma ställe. Han ansåg att det 

underlättade för honom gällande att ta kontakt med berörda aktörer.  

”Det gjorde mycket att det var samordnat istället för att springa runt till Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Socialen… så fanns allt på samma ställe” (IP1) 

Deltagarna beskrev om en fungerande kommunikation mellan aktörerna. Vid specifika frågor 

visste samtliga deltagare vart det kunde vända sig vid exempelvis arbetsrelaterade frågor. En 

deltagare upplevde att hon även kunde vända sig till sin specifika handläggare på 
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Samordningsteamet vid frågor. Handläggaren hjälpte henne i sin tur att driva frågan vidare 

till berörd aktör.  

”Det räckte om man vände sig till sin handledare på Samordningsteamet sen tog han upp 

frågan med de sen fick man ett möte eller något” (IP4) 

5.3.2 Hindrade av samverkan 

Ett flertal deltagare upplevde hinder i samverkan gällande Socialtjänstens deltagande. En 

deltagare upplevde orimliga krav och stor press från Socialtjänsten gällande arbetssökning 

trots att han hade en aktivitet från Samordningsteamet. Han berättar även om upplevelser 

där Socialtjänsten ifrågasatte hans psykiska diagnos då han uppfattades misstro från dem 

utifrån den beskrivning han gav om sin psykiska hälsa. Vidare upplevelser beskrev han att 

pressen blev ohanterlig vilket resulterade i att han ignorerade dem samt en önskan om att 

Socialtjänstens delaktighet i samverkan borde ha uteslutits från första början. 

Likaså upplevde andra deltagare gällande orimligt ställda krav gällande arbetssökande från 

Socialtjänsten. Deltagarna gav en liknande beskrivning där de upplevde att Socialtjänsten 

ständigt övervakade dem som bidrog till en mycket pressad situation. 

”Jag har haft soc som knackar mig på axeln som säger att jag ska söka jobb men de ser ju inte 

vad som händer bakom stängda dörrar” (IP4) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 

Bryman (2011) beskriver de två olika forskningsmetoderna, kvalitativ och kvantitativ metod. 

En kvalitativ ansats ansågs relevant i besvarandet av studiens syfte eftersom det var att 

beskriva deltagares upplevelser av Samordningsteamets rehabiliteringsinsatser. Studiens 

frågeställningar eftersträvade både upplevelser som varit till möjlighet respektive hinder 

under deltagandet. Varför metodvalet ansågs vara relevant för studien stödjs av Bryman 

(2011) beskrivning av den kvalitativa metodiken. Han menar på att den kvalitativa metodiken 

inriktar sig på ord och beskrivningar av individers berättelser och upplevelser av 

verkligheten. Metodvalet baserar sig även på Holloway & Wheelers (2010) att den kvalitativa 

ansatsen möjliggör för en djupare förståelse av deltagarnas beteenden och tankar.  

För att kunna ge en beskrivande bild av samtliga deltagares upplevelser ansågs enskilda 

intervjuer vara mest relevant för att fånga upp deltagarnas upplevelser. Metodvalet stärks av 

Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av den kvalitativa ansatsen där de lyfter att 

utrymme finns för olika nyanserade svar hos intervjupersonerna. De delar med sig av sina 

individuella upplevelser från sin omvärld.  

Andra metodval som innebär en kvantitativ ansats ansågs inte relevant att tillämpa i studien. 

Det eftersom Bryman (2011) beskriver bland annat enkätundersökningar kan användas inom 

den kvantitativa forskningen. Det inriktar sig även till att samla in numerisk data där 

forskaren vanligtvis utgår från en deduktiv ansats, alltså att bepröva en specifik teori i 

studien. Varför den kvantitativa ansatsen inte tillämpades i studien berodde på ett flertal 

argument. Studien eftersträvade deltagares upplevelser vilket är väldigt svårt att fånga upp i 

ett enkätformulär. Studien utgick inte från någon specifik hypotes som skulle testas i 

forskningen. En deduktiv ansats ansågs därför inte vara lämplig i studien eftersom 

inriktningen var på upplevelser.  

6.1.2 Urval och målgrupp  

Utifrån studiens syfte tillämpades ett målstyrt urval. Holloway och Wheeler (2010) nämner 

att urvalet har en betydande roll vid besvarandet av studiens syfte och frågeställningar. 

Därför diskuterades val av urval i samråd med den samordnade tjänstemannen för att 

säkerställa att en relevant urvalsmetod tillämpades. Holloway och Wheeler (2010) beskriver 

att de rekryterade individerna i ett målstyrt urval har betydande egenskaper och erfarenheter 

som anses kan vara till nytta för studien.  

Det målinriktade urvalet identifierade till en början totalt 12 individer med ett ”positivt 

resultat” samt att individerna avslutat deltagandet mellan 2011-2013 . Med samråd med den 
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samordnade tjänstemannen beslutades att dessa individer bör vara mest relevant till studien. 

Det för att det anses ha värdefull information och erfarenheter av Samordningsteamets 

insatser.  Det var en tid sedan deltagarna ingick i Samordningsteamet och det ansåg vara 

betydelsefull ur den bemärkelsen att de förhoppningsvis kan beskriva någonting de lärt sig 

från Samordningsteamet som de än idag har till hjälp eller stöd av. Däremot kan det vara av 

nackdel att intervjua dessa individer med tanke på den varierade tiden mellan ett och fyra år 

sedan deltagandet var aktuellt. Det kan medföra att individerna inte kommer ihåg 

information som kan vara av betydelse för studien.  

En viss kritik kan riktas till rekryteringen eftersom att den genomfördes av den samordnade 

tjänstemannen tillsammans med Samordningsteamets verksamhetschef. Eftersom de valde 

ut 12 individer med ett positivt resultat kan det tyckas bidra till att en helhetsbild av 

upplevelser från Samordningsteamet uteblir. Det eftersom att individer som inte avslutade 

med det ”positiva resultatet” inte involverades. Denna målgrupp anses vara en viktig 

målgrupp att involvera men med tanke på tidsaspekten ansågs deltagare med ett positivt 

resultat vara en målgrupp som var lättare att rekrytera. 

Den samordnade tjänstemannen och verksamhetschefen gav en generell beskrivning av 

Samordningsteamets deltagare. Många deltagare upplevdes som trötta gällande kontakt med 

myndigheter, därför fanns en medvetenhet om att alla inte förväntades delta i studien. Från 

studiens 12 kontaktade individer resulterade det i fyra deltagare till studien vilket innebär att 

åtta individer inte deltog i studien av olika anledningar. Det kan anses som få deltagare i en 

kvalitativ studie men Kvale och Brinkmann (2014) anser att de kvalitativa intervjuerna syftar 

till att beskriva nyanseringar av individens omvärld. Från det insamlade materialet från de 

fyra deltagarna bedöms ändå beskriva variationer och nyanser om deltagandet i 

Samordningsteamet. 

Studiens målgrupp var en så kallad svår rekryterad grupp som Bonevski, Randell, Paul, 

Chapman, Twyman, Bryant, Brozek och Hughes (2014) beskrivs vara bland annat individer 

med lågt socioekonomiskt status, låg utbildning, individer med psykisk sjukdom samt 

hemlösa och kriminella. Deltagarna som ingår i studien har olika bakgrund som bland annat 

omfattar låg utbildning, fysiska och psykiska sjukdomar, arbetslöshet och sjukskrivning. 

Bonevski et. al (2014) anser att inom forskning i folkhälsa och medicin är svårrekryterade 

grupper underrepresenterade vilket innebär att forskningsresultat inte är generaliserbart på 

den totala befolkningen eftersom det oftast är höginkomsttagare med god hälsa som ställer 

upp i studier. Därav anses studiens målgrupp vara ytterst relevant att lyfta för att 

uppmärksamma deras upplevelser av Samordningsteamet som är ett betydande arbete för 

folkhälsan.  

6.1.3 Datainsamling  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att intervjuaren är påläst om intervjuteknik 

samt om forskningsområdet för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Bryman (2011) 

tillägger att det är viktigt att ställa intervjufrågorna så att intervjupersonerna uppfattar 

frågorna rätt. Under planeringen och genomförandet av intervjuerna användes Kvale & 

Brinkmann samt Brymans råd för att säkerställa en god kvalitet av intervjuerna. Det genom 



21 

att utforma och använda en intervjuguide under samtliga intervjuer samt den testades i 

samråd med den samordnade tjänstemannen för att säkerställa intervjufrågorna. Däremot 

kan författarens begränsade erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer vara till 

nackdel. Det eftersom att ingen tidigare erfarenhet om hur intervjuer praktiskt genomförs.  

De fyra enskilda intervjuerna ansågs enligt författaren gått bra ur den bemärkelsen att 

intervjuguiden efterföljdes och följdfrågor ställdes. Däremot kan det finnas en risk att 

intervjupersonerna gett svar som de tror att författaren eftersträvar, vilket resulterar i att en 

helhetsbild av deltagarnas upplevelser uteblir. Men eftersom intervjuguiden omfattade både 

frågor som upplevts varit till möjlighet respektive hinder i deltagandet har intervjumaterialet 

samlat en relativt god helhetsbild av deras upplevelser. Interaktionen mellan författaren och 

intervjupersonen upplevdes under samtliga intervjuer som bekväm och en ärlighet mellan 

parterna.  

6.1.4 Analys av datainsamling 

Lundman och Granheim har funnits till stöd under analyseringen av datainsamlingen. Vid 

analyseringen av insamlat material till studien tillämpades en manifest innehållsanalys. Det 

för att utifrån författarens kunskaper och tidsaspekten analysera det synliga i materialet. 

Lundman och Granheim (2004) lyfter forskarens kunskaper av den manifesta eller latenta 

analyseringen, då den latenta kräver mer erfarenhet av att tolka materialet. Författarens 

begränsade erfarenheter och kunskaper av genomförandet av innehållsanalysen kan ses som 

en svaghet. Det eftersom en innehållsanalys aldrig tidigare genomförts. För att reducera 

risken för att missa att involvera relevanta delar i analysen följdes som tidigare nämnt 

Lundman och Granheims steg som omfattar, meningsbärande enhet, kondensering, kodning, 

underkategori och kategori i analyseringen.  

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterierna har under studiens gång tillämpats i största möjliga mån. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) nämner att god giltighet av materialet beror på beskrivning av 

urvalet, analysen samt stärkande av citat. De första två komponenter har beskrivits i studiens 

metodbeskrivning samt att citat förekommer i studiens resultatbeskrivning för att stärka 

resultatet. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) nämner även att en väl beskriven 

analys stärker studiens tillförlitlighet. Som ovan nämnt har studiens analys av det insamlade 

materialet beskrivits väl både i text tillsammans med en förtydligande tabell. En välbeskriven 

analysdel stärker även studiens överförbarhet tillsammans med beskrivning av deltagare, 

datainsamling och studiens kontext (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Analysdelen 

har tidigare beskrivits, deltagare och datainsamling finns väl beskrivet i studiens 

metodbeskrivning. Gällande studiens kontext ges en bakgrundsbeskrivning som ger läsaren 

en klar bild gällande varför denna studie är viktig att genomföra och vilken 

folkhälsovetenskaplig grund som den står på. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) tar 

till sist upp trovärdighet som ett kvalitetskriterium. Det tillämpas genom att beskriva studien 

och speciellt studiens användbarhet. I detta fall är användbarheten att uppdragsgivaren får 

en sammanställd bild av deras bedrivna insats. Vilket även kan bidra till fortsatt utveckling 
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och förbättring av insatsen. Det kan även vara en ögonöppnare för andra intressenter inom 

den folkhälsovetenskapliga kontexten att se att denna insats är ett exempel på 

folkhälsointervention. 

Kvale och Brinkmann (2014) nämner ytterligare kvalitetskriterier gällande intervjuarens 

kvalifikationer, överförbarhet och trovärdighet. Forskarens kvalifikationer gällande 

intervjuteknik har tillämpats i största möjliga mån då författaren läst på vad som utmärker 

en god intervjuare innan datainsamlingen började. Överförbarheten kopplat till 

intervjufrågorna skapades genom att intervjuguiden reviderades ett antal gånger i samråd 

med handledare och den samordnade tjänstemannen. Det för att säkerställa den tydlighet 

som främjar återskapning av studien genom god överförbarhet. Trovärdigheten av studien 

skapades genom att använda sig av frågan Kvale och Brinkmann (2014) ställer ”undersöker 

studien vad som avses att undersöka?”. Med en väl bearbetad syftesformulering, metod- och 

resultatbeskrivning av hur och vad studien kommit fram till anses studiens trovärdighet vara 

god eftersom den undersökt vad som avsågs undersökas.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Individuella faktorer 

Personlig vilja till en förändring visar resultatet vara en viktig faktor som påverkat 

deltagarnas mottaglighet av hjälp och stöd från Samordningsteamet. Den personliga viljan 

gav motivation till att delta i de teoretiska och praktiska aktiviteterna. Aktiviteterna 

upplevdes bidra till ett ökat självförtroende, självkänsla och självinsikt. De utfall som 

främjats av personlig vilja kan kopplas till Banduras (1977) teori om self-efficacy som innebär 

individens tilltro till sin egen förmåga att genomgå en beteendeförändring. Bandura (1977) 

lyfter självförtroende som en viktig komponent för individens self-efficacy. I deltagarnas fall 

är förändringen att skapa goda förutsättningar för att komma ut i arbetslivet. Deltagarna har 

fått kunskap både från de teoretiska och praktiska aktiviteterna som innefattar exempelvis 

föreläsningar, samtalsgrupper och praktikplatser. Som i sin tur visar sig främja ett starkt 

självförtroende. Enligt Nutbeam, Harris och Wise (2010) är deltagande av observationer och 

praktiska moment främjande för individens self-efficacy eftersom kunskap inhämtas från ett 

brett perspektiv som innefattar både teoretiska och praktiska övningar. Det skapar i sin tur 

goda förutsättningar för individen att genomföra beteendeförändringen.  

För att utveckla kopplingen mellan studiens resultat och self-efficacy ytterligare kan det 

kopplas till det hälsofrämjande perspektivet. Utifrån beskrivningarna deltagarna gett, att de 

upplevde en ökad kontroll av sina personliga egenskaper kan ytterligare kopplingar göras till 

personlig empowerment. WHO (2001) tar upp personlig empowerment som en förutsättning 

inom hälsofrämjande arbete i syfte att stärka individernas kontroll över sin hälsa. Utifrån den 

beskrivning WHO ger av empowerment i den hälsofrämjande kontexten anses 

Samordningsteamet främja individers personliga egenskaper. Vilket på sikt kan resultera i en 

förbättrad hälsa för deltagarna.  
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Resultatet påvisade även att en deltagare hade ett ospecificerat mål med sitt deltagande, 

vilket ansågs begränsade deltagarens utveckling under tiden i Samordningsteamet. Anthony, 

Ellison, Rogers, Mizock och Lyass (2014) anser att en individ som ingår i en 

rehabiliteringsinsats bör ha en individuell målsättning. Målsättningen bör utvecklas i samråd 

med individen samt anpassas efter individens behov. Utifrån den beskrivning som Anthony 

et al. ger anses det relevant att målsättning för samtliga deltagare i Samordningsteamet bör 

prioriteras. Det anses främja individens motivation som tidigare i diskussionen kopplas till 

personlig vilja av att utvecklas under deltagandet i Samordningsteamet.  

6.2.2. Omgivande faktorer 

Resultatet påvisade deltagarnas olika bakgrund som ligger till grund för deltagandet i 

Samordningsteamet. Bakgrunden präglas av långtidssjukrivning, arbetslöshet, låg utbildning 

samt en mycket begränsad arbetslivserfarenhet. Detta stärker vad Hillborg, Svensson & 

Danermark (2010) lyfter i sin studie, där individer med ovannämnd problematik är en 

problematisk grupp att involvera på arbetsmarknaden. Enligt Prop (2007/08:110) anses 

prioriterade folkhälsoinsatser inriktas på dessa utsatta befolkningsgrupper. Utifrån 

ovanstående beskrivning anses Samordningsteamet bedriva ett relevant folkhälsoarbete 

gentemot utsatta befolkningsgrupper. Utifrån deltagarnas beskrivning anses 

Samordningsteamet skulle kunna kopplas till stödjande miljöer inom den hälsofrämjande 

kontexten. Deltagarna upplever att Samordningsteamets rehabiliteringsinsatser bidragit till 

bland annat ett stärkt självförtroende och självkänsla. WHO (1992) anser att stödjande 

miljöer är en viktig förutsättning vid främjandet av jämlikhet i hälsa. Stödjande miljöer 

främjar även individens utveckling av personlig self-efficacy. Utifrån det hälsofrämjande 

perspektivet anses det finnas kopplingar mellan deltagarnas upplevelser från 

Samordningsteamet och stödjande miljöer. Det eftersom deltagares upplevelser av 

Samordningsteamet skapat goda förutsättningar för personlig utveckling, exempelvis self-

efficacy. Detta i sin tur anses ur ett tidsperspektiv vara en folkhälsointervention som därmed 

reducerar ojämlikhet i hälsa genom att hjälpa och stödja utsatta befolkningsgrupper.  

Resultatet beskriver även att deltagarna fått relevant hjälp och stöd från Samordningsteamet 

för att klara sig i arbetslivet samt en stärkt social förmåga. Hillborg, Svensson och 

Danermark (2010) nämner att individens tilltro till sig själv är en viktig komponent vid 

arbetssökande. Resultatet påvisar att deltagarna upplevt sig stärkta i tron på sig själv att 

lyckas med olika uppgifter kopplat till arbetslivet. Nutbeam, Harris och Wise (2010) anser att 

socialt stöd är en viktig komponent för individens self-efficacy, speciellt gällande 

upprätthållandet av en genomförd beteendeförändring. Deltagarnas nuvarande 

arbetssituation omfattar arbete och studier på hel- eller deltid. Det anses vara ett kvitto på att 

deltagandet i Samordningsteamet har resulterat i en stärkt self-efficacy där deltagarna har en 

tro till sin egen förmåga att lyckas i arbetsrelaterade och sociala sammanhang.  

Däremot finns en annan sida av myntet, där resultatet påvisade hindrade faktorer kopplat till 

deltagande. De teoretiska och praktiska aktiviteterna upplevdes av vissa deltagande 

ointressanta vilket medförde ett uteblivet deltagande. Utifrån det resultatet anses deltagarnas 
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self-efficacy har hindrats sett utifrån den beskrivning Nutbeam, Harrias och Wise (2010) ger 

gällande det betydande deltagande av observerande och praktiska aktiviteter. Ett förbättrat 

deltagande under de teoretiska och praktiska aktiviteterna skulle kunna utvecklas genom att 

involvera samtliga deltagare i planerande av aktiviteterna. En känsla av delaktighet främjas 

där en förhoppning finns att deltagarna känner en meningsfullhet att delta under de 

planerade aktiviteterna om de själva fått varit med och bestämt aktiviteter. 

För att vidare koppla resultaten av de omgivande faktorerna till hälsans bestämningsfaktorer 

anses upplevelser av Samordningsteamets rehabiliteringsinsatser både främjat och hindrat 

dem utifrån följande beskrivning. I detta avsnitt av resultatdiskussionen nämns 

arbetssituation, utbildningsnivå, social förmåga och självförtroende som ett antal faktorer 

som kan kopplas till hälsans bestämningsfaktorer.  

Deltagarna upplever att den sociala förmågan kopplat till sociala sammanhang och 

interaktioner har främjats genom hjälp och stöd från Samordningsteamet. Marmot (2005) 

anser att de sociala bestämningsfaktorerna där social förmåga ingår är ur ett 

folkhälsoperspektiv viktigt att främja. Likaså tillägger Naidoo och Wills (2007) vikten av att 

arbeta med individens sociala bestämningsfaktorer eftersom de har en betydande inverkan 

för andra individuella bestämningsfaktorer som exempelvis självförtroende och inkomst. 

Som tidigare nämnt upplevde deltagarna ett stärkt självförtroende från Samordningsteamets 

teoretiska och praktiska aktiviteter. Deltagarna berättade även att deras arbetssituation har 

främjats i jämförelse med före och efter deltagandet. Där anses en koppling finnas mellan de 

sociala bestämningsfaktorerna och deltagarnas beskrivelse av deras nuvarande 

arbetssituation. Det eftersom att Samordningsteamet har främjat deltagarnas självförtroende 

som har bidragit till en bättre arbetssituation.  

6.2.3 Samverkan 

I resultatet lyftes tidsaspekten som ett hinder under deltagandet. Det förklarades genom att 

Samordningsteamets schema upplevdes problematiskt att kombinera tillsammans med 

privatlivet. Utifrån ett samverkansperspektiv anses tidsaspekten vara en bristfällig faktor 

därför att Green och Tones (2010) nämner att en outvecklad tidsplan är en hindrande faktor 

för en god samverkan. Utifrån ovanstående redogörelse bör samverkan mellan de 

involverade aktörerna förbättras i syfte att uppnå en bättre samverkan. Förslagsvis skulle 

deltagarnas intressen och livssituation kartläggas för att på så sätt planera de teoretiska och 

praktiska aktiviteterna bättre. Aktiviteterna skulle även kunna schemaläggas med ett 

oregelbundet tidsintervall. Det skulle kunna bidra till att deltagare som är upptagen 

regelbundna tider har chans att delta om det ligger under olika tider.  

Utifrån deltagarnas upplevelser av god samverkan kan det utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv kopplas till ett flertal av de sju principerna för hälsofrämjande arbete. WHO 

(2001) tar upp Empowerment, Tvärsektoriellt arbete, Flera strategier samt Deltagande. 

Kopplingen kan motiveras med hjälp av ett flertal upplevelser. En deltagare beskrev hur hon 

fick stöd och hjälp från Samordningsteamet för att komma till insikt och tagit ansar över sin 

hälsa. Vilket kan kopplas till den förklaringen som ges av empowerment, enligt WHO (2001) 

möjliggörs makt för att kunna ta kontroll över sin omgivning och beslut kopplade till sin 
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hälsa. Tvärsektoriellt arbete innebär enligt WHO (2001) att aktörer arbetar över 

sektorsgränserna. Deltagare har upplevt att aktörerna har arbetat sektorsövergripande i syfte 

att hjälpa och stödja för att uppnå självförsörjande. Ett flertal strategier som WHO (2001) 

förklarar som många strategier som ingår i en intervention, visar resultatet kan kopplas till 

de teoretiska och praktiska aktiviteterna som anordnas för deltagarna i syfte att uppnå 

självförsörjande. Till sist nämns deltagande som WHO (2001) förklarar som deltagande av 

ett flertal aktörer i interventionen. Resultatet visar att ett flertal aktörer har arbetat 

tillsammans i samverkan för varje enskild deltagare.  

Däremot lyfter ett flertal deltagare att Socialtjänsten som en aktör i samverkan inte upplevts 

som främjande för deras utveckling i Samordningsteamet. Resultatet påvisar i detta 

sammanhang att principen om deltagande som WHO (2001) definierar som en 

grundläggande princip för hälsofrämjande arbete, inte har varit till hjälp för själva 

deltagandet. Det för att aktören upplevts som påfrestande ur den bemärkelsen att de satt stor 

press genom att ställa upplevda orimliga krav på deltagarna. Utifrån deltagarnas beskrivning 

anses att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv att deltagarnas empowerment har hindrats. 

Det eftersom de upplevde bristande kontroll över att ta makt över situationen tillsammans 

med den berörda aktören.  

Multidisciplinära team är en strategi som kan användas inom den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen som involverar olika professioner från olika sektorer. Det i syfte att beskriva 

en effektiv rehabiliteringsinsats gentemot individen (Axelsson & Axelsson, 2007). Från 

deltagarnas upplevelser kan de samverkande aktörerna kopplas till den beskrivning som ges 

av de multidisciplinära teamen. Vid ovanstående diskussion gällande tvärsektoriellt arbete 

beskrivs arbete som sker över sektorsgränserna vilket även görs i dessa team. Det visar på att 

Samordningsteamet har en god förankring i vad litteratur lyfter gällande rehabilitering vilket 

stärker deras arbete.  

6.3 Etikdiskussion 
Som tidigare nämnt har de fyra forskningsetiska principerna tillämpats det vill säga är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Principerna tillämpades genom att intervjupersonerna informerades om intervjuns syfte 

samt det fira deltagandet. Intervjumaterialet användes endast till forskningens syfte samt att 

individernas identiteter skyddades med största möjliga konfidentialitet.  

Trots detta kvarstår en etisk problematik riktat till den utsatta urvalsgruppen samt det ställda 

intervjufrågorna. Urvalsgruppen är individer med en bakgrundsproblematik präglat av 

arbetslöshet, låg utbildning, långtidssjukskrivning samt psykisk och fysisk 

funktionsnedsättning. Intervjufrågorna kan uppfattas som etiskt känsliga eftersom att de 

inriktas på deras nuvarande arbetssituation samt frågor riktat till upplevelser av 

Samordningsteamet. 

Bryman (2011) menar på ny forskning skulle utebli om forskaren skulle hålla sig strikt till 

samtliga etiska principer och regler. Därför anses vissa regler får brytas i syfte att uppnå ny 
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kunskap. Eftersom studien eftersträvade upplevelser av Samordningsteamet anses den 

rekryterade målgruppen vara relevant för studien ur ett etiskt perspektiv, trots att den kan 

anses vara en utsatt grupp. Som tidigare nämnt i metoddiskussionen uteblir en helhetsbild 

eftersom studien endast involverat fyra deltagare som avslutade deltagandet med ett positivt 

resultat. Att involvera andra deltagare som inte avslutade med det positiva resultatet valdes 

bort sett ur ett etiskt perspektiv. I samråd med den samordnade tjänstemannen kan dessa 

individer tycka att studiens syfte är för känslig för att ge ärliga svar samt kan kränka den 

personliga integriteten.  

Bonevski et al (2014) ger en beskrivning av att individer med låg socioekonomiskt status, 

arbetslösa, låg utbildning är underrepresenterade i folkhälsovetenskaplig forskning. 

Bonevskis beskrivning av svårrekryterade individer till forskning stämmer överens på 

deltagarnas bakgrundsbeskrivelse. Det anses ge stöd till varför urvalsgruppen rekryterades 

trots dess utsatthet. Bryman (2011) nämner att intrång i individernas privatliv inte får ske 

inom forskning. Då studien eftersträvar upplevelser av deltagandet bör en försiktighet vid 

utformandet av intervjufrågor finnas, det för att reducera risk för att deltagarna anser 

intervjufrågorna gör intrång i den personliga integriteten. Intervjufrågorna är därför 

utformade så de håller sig på en mer övergripande nivå för att det inte ska uppfattas som 

kränkande. 
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7 SLUTSATSER 

De slutsatser som kan dras från studien är att deltagarna både upplevt möjligheter och 

hinder i relation till deras deltagande av Samordningsteamets rehabiliteringsinsatser. 

Möjligheterna omfattar både individuella och omgivande faktorer. Den personliga viljan 

upplevdes vara en möjlighet till förändring samt Samordningsteamets teoretiska och 

praktiska aktiviteter upplevdes vara till hjälp i stärkandet av deltagarnas självförtroende samt 

även främjade deras deltagande. Samverkan mellan de ingående aktörerna i 

Samordningsteamet upplevdes fungera bra i syfte att hjälpa och stödja deltagarna för att 

uppnå självförsörjande. Upplevda hinder omfattar även individuella och omgivande faktorer. 

Sociala svårigheter och ospecificerad målbild upplevdes vara till hinder i deltagarnas 

utveckling och i deltagandet av Samordningsteamet. Upplevelser av Socialtjänstens 

medverkan ansågs vara besvärligt ur den bemärkelsen att orealistiska krav ställdes på 

deltagarna.  

7.1 Praktisk tillämpning och vidare forskning 
Studiens praktiska tillämpning kan vara till nytta för utvecklandet av Samordningsteamets 

rehabiliteringsinsatser. Utifrån studiens resultat samt resultatdiskussion kan personalen i 

Samordningsteamet hämta information om deltagarnas upplevelser samt författarens 

personliga åsikter kopplingar ur ett folkhälsoperspektiv. 

För att skapa en helhetsbild av Samordningsteamets rehabiliteringsinsatser bör vidare 

forskning bedrivas. Det kan vara av fördel sett både till Samordningsförbundets bedrivna 

insats samt utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, att få en helhetssyn av hur väl 

fungerade eller inte bedrivna folkhälsointerventioner är. Det kan vara av värde inom den 

folkhälsovetenskapliga kontexten att ur den bemärkelsen att deltagarna får göra sin röst hörd 

om vad det upplever och tycker om politiskt finansierade projekt. Det för att vidare kunna ta 

lärdom av deras upplevelser för att förbättra både projekten i sig men framförallt hitta goda 

metoder för att främja utsatta befolkningsgruppers hälsa. Sett utifrån ett tidsperspektiv kan 

detta främja arbetet mot en jämlik hälsa.  
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BILAGA A 
 

Hej! 

Det har nu gått en tid sedan du slutade delta i Samordningsteamet Sala. Vi försöker hela 

tiden att utveckla och förbättra teamets verksamhet och aktiviteter. Därför är vi intresserade 

av att höra hur du har det idag och få ta del av dina synpunkter på vad din i tid i 

samordningsteamet har haft för eventuell betydelse för dig. Vi är också intresserade av att ta 

del av eventuella idéer om vad vi kan göra annorlunda/bättre! 

Vi har kontakt med en student på Mälardalens Högskola som kommer att hjälpa oss att 

samla in synpunkter från tidigare deltagare, genom en intervjuundersökning. Intervjun tar ca 

30-60 min och planeras att ske om någon/några veckor. (Troligen v 17-18)  

Att medverka i undersökningen är självklart frivilligt, men vi skulle sätta stort värde på om 

du ville dela med dig av dina synpunkter och erfarenheter! 

Inom några dagar kommer personal från samordningsteamet att kontakta dig (via telefon 

eller mail) för att höra om du kan tänka dig att medverka och om vi i så fall får lämna dina 

kontaktuppgifter till studenten.  

Du är självklart välkommen att själv kontakta oss också. I så fall når du oss på 

telefonnummer 0224-749825 

 

 

Med soliga vår hälsningar 

 

Samordningsteamet Sala 

 

 

 



 

 

BILAGA B 

 

Intervju om dina upplevelser av Samordningsteamet Sala! 

 

Hej jag heter Isabelle Jakobsson och jag skriver mitt examensarbete i folkhälsovetenskap om 

Samordningsteamet Salas rehabiliteringsinsatser. Jag har kontakt med Ann Åkerlund, 

samordnare och ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet Norra Västmanland och har 

genom Samordningsteamet fått dina kontaktuppgifter. 

Syftet med mitt examensarbete är att beskriva hur tidigare deltagare upplever 

Samordningsteamets rehabiliteringsinsatser. Jag tror att Du har värdefulla erfarenheter och 

kunskaper om det som eftersöks i studien. Intervjuerna beräknas ta mellan 30-60 minuter 

och planeras genomföra i en av Samordningsteamets lokaler i Sala.  

Jag vill även göra dig uppmärksam om att ditt deltagande är frivilligt och du när som helst 

under studien kan välja att avbryta din medverkan. Din identitet kommer att skyddas och alla 

uppgifter kommer behandlas konfidentiellt samt att materialet endast kommer användas till 

examensarbetet. Efter avslutad studie kommer ljudfiler och intervjuutskrifter att förstöras.  

Efter godkännande av examensarbetet kommer den att finnas tillgänglig via Mälardalens 

högskolas databas DIVA. Uppsatsen kommer även att finnas tillgänglig via 

Samordningsteamets hemsida. 

Har Du några frågor, tveka inte att höra av Dig till mig eller Ann Åkerlund. Jag kommer 

kontakta dig per telefon inom de närmsta dagarna för att boka intervjutid. 

Med vänlig hälsning, 

Isabelle Jakobsson, Folkhälsostudent, Mälardalens Högskola Västerås. 

 

Kontaktuppgifter: 

Isabelle Jakobsson: 073-xxxxxxx mail: ijn12004@student.mdh.se 

Ann Åkerlund: 0736-xxxxxx mail: ann.akerlund@fagersta.se
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BILAGA C  

Intervjuguide 

Inledningsvis berätta om studiens syfte som är att beskriva hur deltagare upplever 
Samordningsteamets rehabiliteringsinsatser.  
 

Berätta lite om mig själv.   

Ta upp relevanta etiska principer: att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär 

att du kommer vara anonymt och materialet kommer endast användas till uppsatsen. Börja 

sedan spela in intervjun.  

 

Bakgrund: 

(Inledningsvis kommer intervjun att börja med frågor som kopplas till dig så att jag får en 

grundläggande bild om vem du är).  

- Kan du berätta lite om dig själv? (ålder, sysselsättning m.m). 

 

- Vad gjorde du innan du startade i Samordningsteamet?  

 

- När fick du stöd av Samordningsteamet och hur länge var du i behov av det? 

 

- Hur kommer det sig att du valde att delta i Samordningsteamet? 

 

- Vilka förväntningar hade du av Samordningsteamet?  

 

- Vad gör du idag? 

 

Samverkan: 

Frågorna som ställs här kommer handla om hur Du upplevde Samordningsteamets 

samverkan som innebär hur du upplevde att de samarbetar mellan myndigheterna (alltså 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting).  

 

- Vilka myndigheter hade du kontakt med under ditt deltagande? 

(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, kommunen och landstinget) 

- Hur upplever du att samarbetet mellan myndigheterna fungerade? 

 

- Vad anser du varit bra respektive mindre bra i deras samarbete?  

 

- Hur påverkades du av deras samarbete? 
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- Visste du till vem du kunde vända dig till vid specifika frågor?  

(frågor exempelvis rörande aktiviteter) 

- På vilket sätt? Utveckla? Kan du ge ett exempel? 

 

Möjligheter och hinder: 

Frågorna som ställs nu handlar om dina upplevelser av vad Samordningsteamet bidrog som 

var till någon nytta för dig och vad du anser Samordningstemat kunde ha gjorts annorlunda 

som påverkade dig. 

 

-‐ Vad tycker du Samordningsteamet har gjort för dig som varit till nytta? 
(Exempelvis någon aktivitet, uppmuntring, lösningsfokus m.m)  
- Hur? På vilket sätt? Kan du utveckla? 
- Du nämner… kan du berätta lite mer om det? 
 

-‐ Vad tycker du Samordningsteamet skulle kunna ha gjort annorlunda för dig för att nå 
det du ville åstadkomma?  
(det personen ville åstadkomma tas upp i bakgrunden varför personen valde att delta) 
Hur? På vilket sätt? Kan du utveckla? 
- Du nämner… kan du förklara lite mer om det? 
 
 

 

Nuvarande försörjning: 

Frågorna som ställs nu kommer handla om vad du gör idag. 

 

-‐ Inledningsvis berättade du idag … är den densamma som när du avslutade hos 
Samordningsteamet? 
 

-‐ Hur har din försörjning förändrats efter det du avslutade ditt deltagande vid 
Samordningsteamet? 

 

-‐ Det har gått ett tag nu sedan du avslutade deltagandet, finns det någonting som du 
lärde dig av Samordningsteamet som du har till hjälp idag? 
 

 

 

Avslutning: 

Jag har inga flera frågor. Har du någonting som du vill tillägga eller anser är viktigt att lyfta 

fram? 
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Intervjun är nu avslutad. Resultatet av studien kommer du kunna ta del av via MDH´s 

databas Diva och Samordningsteamet. Om du har frågor eller kommer på att du vill tillägga 

någonting, kontakta mig på 073-xxxxxxx.  

 

Tacka sedan för medverkan. Intervjun är slut och stäng av inspelningen. 
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