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Abstrakt 
 
Vår yrkesmässiga erfarenhet som hälsopedagoger har fått oss intresserade av att undersöka 
den pedagogiska aspekten av det lärande som rehabiliteringsdeltagare gör som 
hälsobefrämjande aktivitet i samband med en arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering 
vid Svenska Rygginstitutet AB. Syftet med studien är att undersöka om och i så fall på vilket 
sätt en arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering bidrar till deltagarens lärande, insikter 
och befrämjande av hälsa. Fyra deltagare som genomgått en sådan rehabilitering intervjuades. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades för vidare analys utifrån kvalitativ narrativ 
metod. Undersökningens resultat visar att upplägg där aktivt lärande betonas och 
informationsförmedling samt reflektion varvas med att praktiskt få prova på och erfara, gör 
förvärvande av såväl nya insikter och kunskaper som ökad förståelse möjligt och tillgängligt. 
Det har framträtt hur betydelsefull en uppmuntrande och bekräftande kontext är för att främja 
lärande och för att deltagare ska våga och vilja anta utmaningar och arbeta vidare med sina 
förmågor. God utbildning, som innefattar positiva känslor, kan sägas vara det som skapar 
förutsättningar för att lärande ska kunna ske och motivera till handling. Rehabilitering handlar 
om lärande och beteende som för att komma till stånd alternativt förändras behöver innehålla 
kunskap, insikter och handling samt positiv känsla. Därmed kan rehabilitering tolkas som 
lärandeprocess och pedagogisk verksamhet. 
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Förord 
 
Det var en gång… så börjar många sagor och berättelser.  
 
Vår berättelse har blivit till tack vare allt vi fått uppleva och ta del av. Med berättelse och 
berättande i fokus har vår C-uppsats vuxit fram. 
 
Vi skulle därför vilja hylla berättelsen, berättandet, det skrivna ordet och framför allt dem som 
delgivit oss sina erfarenheter och alla som på många olika och viktiga sätt bidragit till vårt 
arbete. 
 
Vi vill nu tacka de personer som generöst bidragit med sin tid och sina erfarenheter genom att 
delta och därigenom gjort vår studie möjlig. Mötena med er var oerhört betydelsefulla för oss. 
 
Vi känner stor tacksamhet till Rygginstitutet med personal. Genom samarbetet med er kunde 
vi genomföra studien med deltagare från en rehabiliteringskurs på det sätt vi önskade. 
 
Vår handledare Lisbeth Claeson vill vi tacka för outtröttligt och ovärderligt engagemang 
under hela processen.  
 
Vi vill även tacka vår opponent som genom sina värdefulla synpunkter och idéer har hjälpt 
oss att förbättra uppsatsen. 
 
Våra familjer och vänner vill vi tacka för deras kunskap, stöd och hejarop. Tack! 
 
Till sist vill vi tacka varandra för lärorikt och gott samarbete, hårt arbete och många skratt. 
 
 
Madelene Jägerlöv och Magdalena Sandberg 
Stockholm, 2008 
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1. Inledning 
 
Vi har varit verksamma som friskvårdsledare1

Vår upplevelse är att lärande är viktigt för rehabilitering och har betydelse för insikter och 
befrämjande av hälsa. Vi vill ta reda på om det förhåller sig så och i så fall på vilket sätt. Vår 
yrkesmässiga erfarenhet som hälsopedagoger har därmed fått oss intresserade av att 
undersöka om och i så fall på vilket sätt en arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering 
bidrar till deltagarens lärande

 i arbetslivsinriktad rehabilitering under flera år, 
såväl i Sverige, på Svenska Rygginstitutet AB som för svensk verksamhet i Spanien, på 
Centro Forestal Sueco i Marbella, Spanien. Målsättningen för denna rehabiliterings-
verksamhet är ökad funktion och arbetsförmåga för deltagarna samt återgång i arbete. En 
rehabilitering handlar om rygg- och nackproblematik och pågår i grupp under fyra veckor. 
Uppföljning i Sverige ingår och sker efter en tid. 
 
Som hälsopedagoger ingick vi i rehabiliteringsteam med olika professioner, såväl medicinskt, 
beteendevetenskapligt som tekniskt utbildad personal. En ständigt pågående diskussion bland 
rehabiliteringsteamen var hur måluppfyllelsen kunde öka och bli än tydligare och bättre, 
eftersom verksamhetens officiella målsättning kan vara mer eller mindre överensstämmande 
med deltagarens egen.  
 

2, insikter och befrämjande av hälsa3

                                                             
1 På Svenska Rygginstitutet AB och Centro Forestal Sueco används termen friskvårdsledare för hälsopedagog 
eller motsvarande, där vi har en hälsopedagogisk högskoleutbildning.  

2 Lärande – se 2.2 Centrala begrepps innebörd. 

3 Hälsa – se 2.2 Centrala begrepps innebörd. 

. 
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2. Bakgrund 
 
Det här kapitlet omfattar rehabiliteringsforskning och holistisk hälsoteori vilken 
valts som teori för hälsa. Sedan följer centrala begrepp, lärande inom 
rehabilitering och presentation av kvalitativ inlärningssyn som vår teoretiska 
utgångspunkt vad gäller lärande. Därefter presenteras livsinsikter utifrån 
livsfilosofi. Slutligen redogörs för arbetslivsinriktad rehabiliteringskurs. 
 
  
2.1 Rehabilitering och holistisk hälsa 
 
Rehabiliteringens uppgift är att hjälpa människan med funktionshinder, inte med sjukdom. 
Därav kommer att man i rehabilitering får koncentrera sig på det friska, medan man i 
sjukvården ägnar sig åt det sjuka (Brattberg, 2003). Rehabilitering omfattar både psykologiska 
och pedagogiska metoder. Rehabiliteringens mål är förbättrad funktion och i och med detta 
förbättrad livskvalitet. I arbetslivsinriktad rehabilitering handlar det om att förbättra 
individens funktion i relation till arbete med lönearbete som mål, i mö jligaste mån och i 
fungerande omfattning (ibid.). 
 
Häyry (1995) beskriver själslig och kroppslig hälsa som generellt önskvärda och 
eftersträvansvärda tillstånd. Det är möjligt att definiera hälsofostran på flera sätt, men 
samtliga tolkningar torde innefatta en idé om att en grupp av individer leds mot ett önskat och 
önskvärt tillstånd via informationsförmedling och övning (ibid.). Till skillnad från retorik som 
handlar om att övertala någon, innebär pedagogik om att övertyga i den mening att finns det 
en övertygelse om vikten av förändring, skapas förutsättning för att en förändring också sker 
(Brattberg, 1998). Hälsofostran ska dock inte ses som fostran till hälsa i första hand, eftersom 
respekt för människors självbestämmanderätt ger förutsättningen att det snarare handlar om 
att göra människor medvetna om villkoren för deras egen hälsa (Häyry, 1995). 
 
Humanistisk inriktning vad gäller hälsa, gör gällande att hälsa är något annat och något mer, 
än frånvaro av sjukdom (Medin & Alexanderson, 2000). Ofta är utgångspunkten hälsa och 
inte sjukdom som i biomedicinsk inriktning. Människan ses som aktiv och skapande och som 
en del i den kontext hon tillhör och i vilken hon verkar och samspelar (ibid.). Den holistiska 
hälsoteorin har en sådan inriktning (Klockars & Österman, 1995). Ingmar Pörn, professor i 
filosofi vid Helsingfors Universitet förespråkar det holistiska hälsobegreppet som byggs upp 
av individens vilja, förmåga och den omgivande miljön. Den holistiska hälsoteorins kärna 
handlar om att en individ anses ha förmågor att utföra relevanta handlingar (den 
handlingsteoretiska modellen) och förverkliga uppsatta mål; att förverkliga sin livsplan i 
aktuell miljö. Om individen kan utföra dessa handlingar samt utföra sina mål, bedöms hon 
vara frisk och ha hälsa. Om individen däremot inte kan nå upp till ett relevant mål eller ha 
tillräcklig handlingsförmåga, bedöms hon ha ohälsa i någon grad (ibid.). Hälsa anses uppnås 
då det råder balans mellan individens förmågor och dennes aktivitetsplan (Hartman, 1988). 
Medin och Alexanderson (2000) menar att inneha hälsa är kopplat till i vilken utsträckning 
människan har förmåga att, givet rimliga förutsättningar, socialt, kulturellt och ekonomiskt, 
kunna förverkliga det som är viktigt för henne. I holistisk teoribildning ses helheten vara mer 
än summan av delarna, och delarna behöver förstås i relation till helheten. Fokus läggs på 
människan som helhet och hennes handlingsförmåga utifrån dennes kontext.  
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Gadamer (2003) skriver också om hälsa i form av balans, men använder termen jämvikt. 
Hälsa liknas vid ett jämviktstillstånd och det är först när jämvikten rubbas som individen 
egentligen blir varse den. Hälsa kan därmed ses som dold harmoni. Den visar sig i form av ett 
slags välbefinnande, vilket leder till att individen blir företagsam, upptäcktslysten och 
glömmer sig själv. Det är sjukdom och inte hälsa som objektiverar sig själv, det vill säga blir 
det påträngande. Att vara frisk och ha hälsa är inte att känna sig på något särskilt sätt, utan det 
är människans tillvaro, eller livets rytmik, ett oavbrutet skeende där jämvikten hela tiden 
stabiliseras på nytt. 
 
Gustafsson (1995) uttrycker teorin om motivation som den strävan individen har att 
förverkliga sin idealitet (den människa hon vill vara) och att detta kan ses som ett 
fundamentalt motiv hos henne. Hon menar att om bara individen har en vilja att reducera 
diskrepansen mellan aktualitet och idealitet, så finns också en önskan om att ha förmåga till 
att klara detta. För motivation är individens självbedömning en central komponent. Att känna 
tillförsikt till förmågor och vilja att utöva dessa, förstärks via bekräftelse som i sin tur ökar 
hennes självbedömning. Hur väl försöken att förverkliga sin idealitet lyckas, kan bero på 
kraften i bekräftelseprocessen. Teorin om bekräftelse kan baseras på denna teori om 
motivation. Interaktion påverkar upplevelsen av oss själva och en bekräftande sådan stärker 
individens självbedömning. Upplevelser av hjälp tolkas i ett bekräftelseteoretiskt perspektiv 
som att det bidrar till stärkt självbedömning. En interaktiv bekräftelse som stärker 
självbedömning, underlättar således för individen att våga anta utmaningar och, om dessa 
lyckas, minska diskrepansen mellan idealitet och aktualitet samt öka möjligheterna till att 
uppnå ett önskvärt liv. 
 
 
2.2 Centrala begrepps innebörd 
 
Här beskrivs de begrepp som är centrala för vår undersökning. De handlar om: rehabilitering, 
hälsa, pedagogik, lärande, och förändring genom lärande. 
 
Rehabilitering 
Rehabilitering handlar om att återkomma utifrån individens synvinkel (Holm & Jansson, 
2001). Jonas Åberg, socialläkare och rehabiliteringsforskare säger så här om rehabilitering:  
 

Rehabilitering är något som pågår överallt och i alla möjliga miljöer. (...) Det kan 
handla om att komma igen efter en sjukdom, skada eller kris. Alla människor har 
sina speciella sätt att komma igen. (…) De flesta kommer igen av egen kraft i 
kombination med en större eller mindre grad av uppbackning från omgivningens 
sida. (Holm & Jansson, 2001, s.16) 

 
Rehabilitering kan enligt Holm & Jansson (ibid.) även vara ett samlingsbegrepp för 
medicinska, psykologiska, tekniska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder. Tidsmässigt kan 
dessa samordnas och kombineras utifrån varje individs behov, krav, förutsättningar och 
intressen. Rehabilitering som begrepp handlar inte enbart om vidtagande av åtgärder i 
teoretiska och praktiska sammanhang, utan även som synsätt. Åberg uttrycker olika 
människosyner och vad de leder till: en statisk (som ser fel på människan: frisk/sjuk, 
kriminell/inte kriminell), en sjukdomssyn (där behandlare tillkallas för att ingripa och göra 
något åt situationen) och en dynamisk (då man utgår från samspelet mellan människa, miljö 
och omgivning). Åberg menar att det endast är med den dynamiska människosynen man 
lyckas i en rehabiliteringssituation. 
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Ordagrant betyder re åter och habile skicklig, duglig och rehabilitering blir således att 
återigen göra en individ duglig, skicklig (Holm & Jansson, 2001) . Betydelsen av 
rehabilitering handlar om att återupprätta, återanpassa till arbetslivet, omskola, reaktivera, 
resocialisera, det vill säga träna en människa till att åter inneha funktioner hon tidigare haft 
(Brattberg, 2003). 
  
Vad gäller habilitering används det som begrepp främst för barn och ungdomar och innebär 
att tillföra och utveckla något som aldrig funnits (Holm & Jansson, 2001). Enligt Brattberg 
(2003) är detta begrepp användbart på alla som ska tränas till funktioner som de aldrig 
tidigare haft. Många människor med exempelvis värk och smärta kan behöva habilitering som 
kan handla om behovet att lära sig att säga nej och sätta gränser. Att rehabilitering av 
smärtpatienter misslyckas kan bero på att man försöker att rehabilitera dem tillbaka till 
förmågor som de aldrig har haft.  
 
 Visserligen har de flesta klarat av att lönearbeta, men de gränslösa har successivt 
 gått under i arbetslivet. För att åter klara ett lönearbete behöver de utveckla nya  
 förmågor. (Brattberg, 2003, s.128) 
 
Både habilitering och rehabilitering handlar om en process och bygger på personlig 
utveckling hos den enskilde individen. Denna utveckling kan leda till vidgade möjligheter och 
ökat välbefinnande (Holm & Jansson, 2001).  
 
All rehabilitering strävar efter att öka individers copingförmåga (Brattberg, 2003). De sätt 
som individer använder för att hantera svårigheter i livet kallas för coping. Det omfattar alla 
de krafter, ansträngningar och strategier som en individ tar i anspråk för att klara av yttre och 
inre krav samt hantera konflikter som kan uppstå dem emellan. Enligt Boerner och Jopp 
(2007) kan coping innefatta svårigheter och utmaningar som ligger såväl utom som inom en 
individs kontroll. Att ha en god copingförmåga handlar om att hantera sin situation sådan den 
är. En individ med problem kan rikta sin lösning mot problemen eller förändra sitt sätt att se 
på dem.  
 
 Man talar om åtta olika copingstrategier: att förneka svårigheterna, att undvika svårigheterna, 
 att möta svårigheterna, att ta kontroll över sig själv, att söka socialt stöd, att ta ansvar, att  
 planera hur problemen ska lösas, att tolka situationen positivt. (Brattberg, 2003, s.128) 
 
Hälsa 
Holistisk hälsoteori är den humanistiska inriktning vad gäller hälsa som valts för studien. 
Holistisk hälsoinriktning kännetecknas av att människan är en interaktiv varelse som är 
förbunden med sin omvärld (kontext) och att sjukdom definieras utifrån termer om hälsa och 
inte utifrån sjukdom (Medin & Alexanderson, 2000). Hälsan är beroende av individens 
handlingsförmåga och den påverkas av: den agerande individen, individens mål och 
omständigheterna under vilka individen handlar (ibid.). Hälsa anses existera då balans råder 
mellan individens förmågor och dennes aktivitetsplan (Hartman, 1988). 
 
Pedagogik 
Leino och Leino (1992) uttrycker att pedagogik är en del i mänsklig verksamhet som ingår i 
samhället. Det är en praktisk verksamhet med syfte att hjälpa individer att anpassa sig till och 
fungera inom samhället för att på detta sätt bidra till samhällets fortbestånd och utveckling. 
Pedagogik kan således definieras som den sorts påverkan i bestämd riktning, 
överensstämmande med samhällets övergripande mål, som utövas mot individer i samhället. 
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Marton och Booth (2000) anser att pedagogiken som disciplin innefattar, förutom 
samhälleliga och individers egna mål, reflektioner kring utveckling av såväl hälsa och fysisk 
kondition som social och moralisk välmåga samt etik och estetik.  
 
Pedagogisk verksamhet kopplad till arbetslivet väcker enligt Stensmo (1994) epistemologiska 
frågor som har att göra med yrkeskunskapens karaktär. I den pedagogiska diskussionen om 
olika former av kunskap, skiljer man på kunskap som är grundad på teori respektive praktik 
(förtrogenhetskunskap).  
 
Lärande 
Enligt Stensmo (1994) används uppfostran/fostran, undervisning och utbildning för att 
beskriva den pedagogiska vetenskapens domäner. Uppfostran/fostran kan beteckna 
kommunikation av värderingar och normer och innefattar affektiva, känslomässiga aspekter 
av den lärandes psyke. Undervisning kan beteckna kommunikation av kunskaper och 
färdigheter och innefattar istället kognitiva, intellektuella aspekter. Utbildning innefattar såväl 
fostran som undervisning och deras respektive aspekter.  
 
När det handlar om utbildning och lärande i arbetslivet används också begreppet kompetens 
som är en utvidgning av kunskapsbegreppet och innefattar kunskaper, färdigheter och 
värderingar. 
 
I studien omfattar lärande både lärandes utfall (en produkt: att ha en utbildning eller att ha 
kunskap; ett resultat) och lärandeprocess (något man deltar i, något som sker) (ibid.). Lärande 
kan också uttryckas som förändring: befintlig kunskap behöver förändras för att ny ska 
komma till stånd (Brattberg, 2005) eller att lärande hos en individ sker då denne erfar något 
på ett annorlunda sätt än tidigare (Marton & Booth, 2000).  
 
Förändring genom lärande 
Moon (2004) tar upp betydelsen av effekt (impact) i kurser som betydelsefull förändring i 
praktik, i beteende. Utvecklandet av framställning av mål och läranderesultat är en process 
som handlar om klargörande och kommunikation av vilken effekt kursen förväntas att ge. Mål 
och läranderesultat påverkas av vad som kan kallas strukturerande faktorer (structuring 
factors). Det kan vara professionell kvalitet och nivå, kursplanens innehåll samt behov av 
träning. Målet är uttryck för verksamhetens intention; en indikation på vad som avser att 
behandlas. Det ger en mer generell riktning. Läranderesultat handlar om lärande; ett uttryck 
för vad som önskas att den lärande ska ha omfattat efter avslutad kurs, eller mer signifikant 
för effekten i samband med den: vad den lärande ska klara som ett resultat av kursen.  

 
It is important to recognize that we can more or less guarantee the achievement of aims,  
but we cannot guarantee the achievement of learning outcomes because they are the  
province of the learner (Moon, 2004, s.3). 
 

 
2.3 Lärande och förändrad kunskapsförståelse 
 
Nedan presenteras kvalitativ inlärningssyn som är vår teoretiska utgångspunkt vad gäller 
lärande och där vi framför allt använder oss av Martons tankar kring lärande. Ference Marton 
är professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, vars 
kvalitativa inlärningsteori är en ansats inom inlärningsforskning. 
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Lärande i rehabilitering handlar ofta om förändring (Brattberg, 2005). Individen behöver lära 
om, det vill säga gammal kunskap måste ersättas eller förändras när ny kunskap ska tillföras. 
Eftersom rehabilitering i mångt och mycket handlar om att förmedla kunskaper och hjälpa 
individer att förändra sitt lärande menar Brattberg (ibid.) att pedagogiken utgör en 
betydelsefull del av rehabiliteringen. Hon förespråkar erfarenhetsbaserad undervisning – lära 
genom att göra – som metod för att individen ska tillägna sig ny faktakunskap som i sin tur 
leder till nya färdigheter och förändring. Egidius (2002) refererar till Dewey som introducerat 
begreppet learning by doing. Det sammanfattar Deweys teori om lärande och kunskap: 
kunskap tillägnas när individen prövar sig fram i arbete och handling. Det här kan också 
uttryckas:  
 
 Utan praktik blir teorin obegriplig, utan teori förstår man inte det praktiska. 
 (Egidius, 2002, s.65).  
 
Med andra ord pratar Dewey om praktisk pedagogik. Tre områden som kan anses vara 
avgörande för lärande och utveckling är: individens förmåga och resurser, individens 
handlingsmotivation och vilja samt individens medvetenhet och insikt (Brattberg, 2005).  
 
Hur människor upplever sig själva och sin omvärld ser olika ut, då vi alla är olika. Marton och 
Booth (2000) menar att det är fruktbart att betrakta människa och värld som en helhet. Det 
finns inte en yttre och en inre värld. Världen varken konstrueras av eller tvingas på 
människan, det finns bara en värld och det är en värld som människan erfar4

Marton, Hounsell och Entwistle (1993) menar att djupinlärning kan ses som en holistisk 
process eftersom personen koncentrerar sig på att sätta delarna (i en uppgift till exempel) i 
relation till varandra och på så sätt skapa en helhet. Följden av att det finns kvalitativt skilda 

, en värld 
människan lever i. Människans totala erfarande är dess medvetande och en persons 
medvetande är världen såsom den erfars av just den personen.   
 
Enligt Marton och Booth (ibid.) kan lärande ses som en förändring av någons förmåga att 
erfara någonting på särskilda sätt. Lärandet äger rum – kunskapen uppstår – genom en 
förändring i något i världen såsom det erfars av en person. Det existerar kvalitativa skillnader 
hur individer gör för att erhålla kunskap om världen. Med kvalitativa skillnader menas här 
skillnader i hur individen erfar saker och ting, som till exempel lärandet i sig. Olika individer 
har olika inriktningar till lärande: ytinriktat respektive djupinriktat lärande. Ett exempel på 
dessa två kvalitativt skilda sätt att lära sig är om någon läser en text och fokuserar på orden så 
räknas det som ytinriktat lärande. Om individen däremot fokuserar på textens innebörd, på 
vad texten betyder, använder individen i fråga ett djupinriktat lärande. Ett annat exempel är 
om en person griper sig an en uppgift eller ett problem genom att först fokusera på uppgiftens 
olika delar för att sedan försöka få ihop en lösning, så betraktas detta som ett ytinriktat 
lärande. Till skillnad mot om personen utgår från att försöka se sammanhang och samband, 
försöka förstå helheten, innan personen tittar på delarna, vilket ses som ett djupinriktat 
lärande. Det finns alltså ett hierarkiskt förhållande mellan de två inriktningarna till lärande: 
för att använda ett ytinriktat lärande krävs inget djupinriktat lärande men ett djupinriktat 
lärande förutsätter ett ytinriktat lärande, det vill säga att individen tagit in texten, uppgiften 
eller problemet. 
 

                                                             
4 Erfara: bli medveten om, förstå, uppfatta något. 
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sätt att lära är att det ger kvalitativt skilda resultat (utfall) av lärande (Marton et al., 1993). Det 
betyder att de olika inriktningarna i lärande ger en bättre eller sämre förståelse för det 
personen är i färd med att lära sig. Marton et al. (ibid.) och Moon (2004) anser att en 
förändring från yt- till djupinriktning är av mycket stor betydelse för en ökad förståelse och ett 
bättre lärande. 
 
Marton och Booth (2000) anser att olika tidsaspekter kan, men behöver inte, bli synliga i de 
skilda sätt som människor erfar lärande. De beskriver tre faser: under förvärvandefasen tas 
kunskapen in, kunnandefasen innebär att personen förfogar över kunskapen och i 
användandefasen omsätter personen kunskapen i praktiken.  
 
Hur olika individer uppfattar lärande kan delas in i två kategorier: i kategori ett anser 
individen att lärande handlar om de faktiska uppgifterna. Fokus ligger på att samla in fakta 
och information samt att komma ihåg det som samlats in och tillämpa kunskapen. I kategori 
två ser individen lärande som ett sätt att se saker i ett nytt ljus, relatera det han eller hon är i 
färd med att lära sig till tidigare erfarenheter och världen individen lever i. I den här kategorin 
anser individen att lärande förändrar dem själva på något sätt. Marton et al. (1993) uttrycker 
att den lärandes intresse, tidigare erfarenheter och förkunskaper är faktorer som har betydelse 
i en lärandesituation. Det verkar som om inre motivation, såsom intresse, ökar 
förutsättningarna för ett djupinriktat lärande och yttre motivation, som till exempel upplevelse 
av krav utifrån, lättare resulterar i ett ytinriktat lärande. Hannafin, Hill och Song (2006) 
beskriver att när elever upptäcker och undersöker befintliga inlärningsföreteelser, eller om de 
söker nya, litar de på den kunskap och den erfarenhet de har sedan tidigare. Motivation ses 
som en av flera faktorer som påverkar lärande och kan påverka såväl lusten att lära som 
förändringsbenägenheten kring uppfattningar och begrepp om lärande. Marton et al. (1993) 
menar att även andra faktorer spelar in när någon ska lära något, till exempel klimatet i en 
grupp eller på en kurs. Det är alltså viktigt att även uppmärksamma själva sammanhanget 
(kontexten) där lärande sker. 
 
Moon (2004) menar att en person med djupinriktad inställning har avsikten att nå förståelse 
av innebörd, kopplad till dennes nuvarande kunskap och förståelse. På detta sätt kan sådana 
personer lättare arbeta med nya idéer för att översätta dem till sin egen praktiska 
arbetserfarenhet. Om någon istället har en ytinriktad inställning till lärande, handlar det mer 
om att hantera fakta, kanske under en begränsad tid. Det kan vara under en kurs eller för att 
klara en bedömning av huruvida man verkar ha tillgodogjort sig ny kunskap, snarare än att för 
sin egen skull förstå idéer och bakomliggande kunskap och se hur ny kunskap kan komma till 
nytta för en. Personers inställning till lärande kan påverkas av olika faktorer som till exempel 
styrning av en respekterad kursledare eller olika krav där strategi träder in och avgör vilken 
typ av lärande som är mest lämplig för att uppnå ett visst syfte. Lärande som har betydelse i 
praktiken; i beteende, är troligen djupinriktad då det behöver omsättas i aktivitet för att ge 
sådan effekt. Sådant lärande tycks även innefatta reflektion.  
 
 
2.3.1 Mänskliga livsinsikter 
 
Att utveckla mänsklighet i dess djupaste bemärkelse innebär mognad i känslolivet enligt 
Naess (1999). Mognad betyder att se varandra som subjekt med motsvarande eller liknande 
behov som du själv har. En viktig del av känslomognaden handlar om att omvandla negativa 
känslor till positiva. Fundamentala behov beskrivs som de som upprätthåller livet och vitala 
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behov som de som ger livet dess djupaste mening (Naess, 1999). Det är viktigt att vara 
medveten om värdeprioriteringar och mognad innebär att ge dem större plats i tillvaron. Det 
är av avgörande betydelse att leva ett liv med mening och innehåll. Därför är det också 
betydelsefullt att fråga sig själv om så är fallet och att annars göra nödvändiga förändringar 
eller omformuleringar. Om glöd finns, finns också trivsel i högre grad och det även om 
kroppsligt och själsligt lidande kan ingå, vilket då kan gå att leva med bättre. 
 
Vidare menar Naess (ibid.) att filosofi börjar och slutar med förundran. Det är känslor som 
kan motivera oss till handling och att ändra riktningar i livet. Aktivhet handlar om känslor och 
visar på engagemang som är riktat inåt, till skillnad från aktivitet som är utåtriktat. Trots 
engagemang, kan människan tappa gnistan och då kan hon behöva arbeta med att finna vägar 
till förnyelse. Det kan också vara så att människan tappar fokus på sitt långsiktiga mål och 
förlorar intresse och engagemang i nuet. Att repetera viktiga mål kontinuerligt kan behövas 
för att klara att bibehålla dem långsiktigt. 
 
Naess (ibid.) tar upp Spinozas5

 

 filosofi där förståelsen är kopplingen mellan förnuft och 
känsla. Han är en filosof som givit känslorna central betydelse. Han har utvecklat åtta begrepp 
som handlar om hur aktiva känslor stimulerar till att formulera väsentliga mål och värden för 
sig själv som människa, bland annat: att ha förmåga att kunna göra det individen vill göra och 
att klara av; att upprätthålla och fasthålla det individen vill vara samt att vara aktiv snarare än 
passiv i relation till det som angår denne. Spinoza menar att negativa känslor inte engagerar 
hela människan, vilket bara positiva känslor gör. Hans etik utformades kring att frånvaro av 
känsla är ett tillstånd där mänsklig utveckling inte existerar. Känslor behövs för dynamik i ett 
liv, för att något ska hända. 
 
Människan behöver humor och lek för utan det är det lätt att hon mister den glöd som är 
nödvändig för att göra något åt problem. Människan behöver också ro i sig själv. Det betyder 
inte att det inte kan storma i livet, men inre lugn och närvaro kan göra det möjligt att känna 
sig som en hel människa. Levnadskonst handlar om att se helheten i det enkla och kunna vara 
tacksam för livet, så väl i stort som smått. 
 
Det är många gånger pedagogiskt fördelaktigt att säga Låtsas att du är…. Känslor blir 
delaktiga i en process av fantasi – positiv känsla – inlärning. Inlärning blir effektiv om 
individen får koncentrera sig på något hon glöder för och får göra det i den takt hon behöver. 
Av att få känslan att behärska något, gör det roligt att lära sig och intresset bibehålls. God 
utbildning kan sägas vara det som ger förutsättningar för att lärande ska kunna ske och 
motivera till handling. För detta behöver positiva känslor innefattas och erfaras. Det är 
värdefullt att betänka känslornas roll som motiverande faktor i all undervisning (kopplat till 
händelser, situationer exempelvis). 
 

2.4 Arbetslivsinriktad rehabiliteringskurs 
 
Ett problem med kortare rehabiliteringskurser kan vara att de är skilda från sin kontext genom 
att de är någon annanstans än på arbetsplatsen, de relaterar inte till deltagarnas faktiska 
arbetssituation och övriga deltagare är inte kollegor (Moon, 2004). På ett sätt kan reflektion 

                                                             
5 Baruch de Spinoza (1632-1677) 
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utgöra det kitt som sammanfogar den aktuella arbetssituationen och nytt lärande i en kurs för 
att möjliggöra hur dessa två kan sammanföras till ny praktik, nytt beteende (Moon, 2004). 
Reflektion kan ingå i en kurs på många olika sätt. I lektionssammanhang kan det ges stopp 
och tänk-pauser med syfte att reflektera det som avhandlas. Det kan också handla om att 
medvetet och uttalat få reflektera, kanske i skriftliga eller muntliga uppgifter för att erhålla 
lärande, aktivitet eller klargörande. Reflekterande aktiviteter kan också vara av värde utanför 
kurstid, exempelvis för att underhålla nytt lärande mellan tidsmässigt skilda delar av en kurs. 
 
Lärande på bra sätt, utifrån en kursledares perspektiv, kan beskrivas i tre delar. Den första 
delen avser den kvalitet på lärande som främjas. Den andra handlar om att kursledare behöver 
försöka förstå vad deltagaren vet och förstår för att därefter kunna relatera undervisningen till 
det. Den tredje delen handlar om pedagogiska färdigheter så som trovärdighet, entusiasm och 
kommunikativ förmåga samt god organisation av undervisningsmaterial. Det gäller som 
kursledare att göra vad man kan för att främja tillägnande av lämplig inställning till lärande. 
Ett sätt kan vara att utgå från ett holistiskt synsätt på kursen och dess struktur för att deltagare 
ska veta hur alla ingående delar hänger ihop. 
 
Marton et al. (1993) uttrycker att undervisnings- och inlärningsprocessen gärna får vara ett 
själarnas möte, där lärarens och den lärandes förståelse och uppfattning av världen 
sammanförs. Lärarens förmåga att se och använda den lärandes uppfattningar och erfarenheter 
samt kunna sätta kunskapen i, för den lärande, meningsfulla sammanhang, kan vara 
avgörande för huruvida den lärande når en ökad förståelse eller inte. Att anlägga ett holistiskt 
perspektiv på den lärande och på själva lärandet kan vara en strategi (ibid.). 
 
För att en rehabiliteringskurs ska ge tänkt verkan är det viktigt att de olika delarna och 
aktiviteterna är komponerade för att samverka mot ett gemensamt mål (Moon, 2004). Det är 
av stor betydelse att man noggrant övervägt delarnas innehåll för att avgöra om de kan bidra 
till att öka effekten man vill uppnå. ”The Health Education Authority” i England har 
analyserat delar som kan ingå i olika kurser för att befrämja hälsa. Utifrån detta har de 
sammanställt en lista med tio kategorier innehållande aktiviteter med befrämjande av hälsa 
som gemensamt syfte: 
 

1. Kursplanering och administrativa aktiviteter 
2. Aktiviteter som omfattar instruerande eller förmedlande av information 
3. Gruppstärkande aktiviteter för att förbättra såväl klimatet som gruppens gemensamma 

resurser för lärande 
4. Aktiviteter för att stärka implementering av den lärandes förändringar i praktiken 
5. Kursöversyn: introducerande eller sammanfattande aktiviteter 
6. Aktiviteter för att fördjupa eller möjliggöra integrering av lärande  
7. Reflekterande aktiviteter 
8. Aktiviteter för att stärka individuellt lärande eller copingstrategier 
9. Värderande aktiviteter för att utvärdera personligt lärande 
10. Kursutvärderande aktiviteter. 
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2.5 Svenska Rygginstitutet AB 
 
Undersökningens intervjudeltagare har genomgått en arbetslivsinriktad rygg- och 
nackrehabilitering6 vid Svenska Rygginstitutet AB7 som är en privat rehabiliteringsproducent. 
Rehabilitering finns även för personer med stressrelaterade diagnoser och man utför också 
försäkringsmedicinska och kombinerade utredningar. Företaget har sedan 1999 ett certifierat 
kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000. Rygginstitutet8 har verksamhet på fem orter i Sverige 
(Luleå, Sundsvall, Stockholm, Växjö, Göteborg) samt ett samarbete med Stiftelsen 
Centralfondens rehabiliteringsanläggning Centro Forestal Sueco i Marbella, Spanien som 
bedriver motsvarande program som de svenska instituten, men även klimatvård för 
reumatiker. Olika aktörer bekostar rehabiliteringen9

                                                             
6 Beskrivning av längre sammanhållen multimodal arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med besvär 
härrörande från kotpelaren (rygg/nacke) och/eller rörelseapparaten. 

7 Texten beskriver upplägget för verksamheten för Svenska Rygginstitutet AB under första kvartalet 2007, vilket 
var den period som intervjudeltagarna genomgick sin rehabilitering och intervjuerna med dem genomfördes. 

8 Svenska Rygginstitutet AB kommer hädanefter benämnas Rygginstitutet. 

9 Försäkringskassan, arbetsgivare, arbetsförmedling och/eller försäkringsbolag bekostar rehabiliteringen helt 
eller delvis alternativt gemensamt. 

. Deltagarna i Rygginstitutets program 
tillhör en grupp som leds av ett team. Teamet som har hand om rygg- och 
nackrehabiliteringsgruppen består av två sjukgymnaster, en ergonom och en friskvårdsledare. 
Teamet för stressrehabilitering består av en psykolog, en sjukgymnast och en friskvårdsledare. 
Bägge rehabiliteringsvarianterna har tillgång till läkare på konsultbasis och för rygg- och 
nackrehabiliteringsgruppen finns tillgång till psykolog för samtalsstöd vid behov. Teamet med 
dess olika professioner arbetar tillsammans för att komplettera varandra utifrån ett gemensamt 
förhållningssätt. Rehabiliteringen sker i grupp, men med individuell anpassning och tillgång 
till individuella träffar. 
 
Rygg- och nackrehabiliteringens övergripande målsättning är att öka deltagarnas 
förutsättningar att fungera bättre i arbete och hemsituation samt återgång till arbete. 
Deltagaren behöver en remiss för att kunna påbörja sin rehabilitering och ska även vara 
medicinskt färdigutredd. Rygg- och nackrehabilitering sker under två- eller 
fyraveckorsprogram med möjlighet till internatboende inklusive två dagars uppföljning efter 
sex månader. Stressrehabilitering sker under två dagar per vecka under åtta veckor, också det 
med möjlighet till internatboende men med endagsuppföljning efter tre, sex och tolv månader. 
 
De intervjudeltagare som ingått i vår studie har varit deltagare i en fyra veckor lång 
arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering. Programupplägget består av såväl praktik i 
form av övning och träning som mer teoretiska lektionsavsnitt samt individuella träffar. 
Lektionsavsnitten kan handla om smärt- och stresshantering, ergonomi, målplanering, kost- 
och träningslära. De praktiska delarna kan bestå dels av arbetsteknik och avspänning och dels 
av delar med mer träningskaraktär så som individuellt anpassad träning, bassängträning av 
olika slag, stavgång och kroppsmedvetenhet. 
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3. Problemformulering och syfte 
 
3.1 Problemformulering 
 
När en person genomgår en rehabilitering kan det ses som att personen i fråga ska återkomma 
så gott som det är möjligt utifrån dennes eget perspektiv (Holm & Jansson, 2001). Det går 
också att se rehabilitering som samlingsbegrepp där det bland annat handlar om vidtagande av 
åtgärder i teoretiska och praktiska sammanhang, så som medicinska, psykologiska, tekniska, 
sociala och arbetslivsinriktade (ibid.). 
 
Som hälsopedagoger verksamma i arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering, har vi 
upplevt att lärande är en viktig del i rehabiliteringssituationen. Även insikter och befrämjande 
av hälsa hör till de iakttagelser som vi upplever kan vara betydelsefulla för individer som 
genomgår rehabilitering. Vi vill undersöka om det faktiskt kan förhålla sig så och i så fall på 
vilket sätt då vi vill synliggöra pedagogikens roll i rehabiliteringssituationen. 
 
 
3.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka om och i så fall på vilket sätt en arbetslivsinriktad rygg- 
och nackrehabilitering bidrar till deltagarens lärande, insikter och befrämjande av hälsa.  
Detta för att belysa om och i så fall på vilket sätt pedagogiken har betydelse för deltagaren i 
arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering. 
 
 
3.2.1 Frågeställning 
 
Om och i så fall på vilket sätt bidrar en arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering till 
deltagarens lärande, insikter och befrämjande av hälsa? 
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4. Metodiska överväganden 
 
Detta kapitel börjar med en redogörelse för kvalitativ och narrativ teori. 
Därefter följer valet av metod: narrativ intervju som ger livsberättelser som vi, 
med tanke på vår undersöknings tema, kallar rehabiliteringsberättelser. Sedan 
presenteras undersökningens urvalsgrupp och tillvägagångssätt för urval.  
Tillsammans med teori i narrativ analys- och tolkningsprocess, beskrivs därefter 
vår narrativa forskningsprocess i sin helhet via genomförande av intervjuer, 
transkribering av intervjusamtal och bearbetning av undersökningsmaterialets 
berättelser. Slutligen redovisas etiska överväganden, tillförlitlighet och 
trovärdighet. 
 
 
4.1 Kvalitativ narrativ studie 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) är syftet med kvalitativa undersökningar, att nå en djupare 
kunskap där målsättningen kan vara att bättre förstå och analysera helheter än vad som kan 
göras via kvantitativa metoder. Förenklat kan valet om kvalitativt inriktad forskning komma 
av hur man formulerar sitt undersökningsproblem och hur man väljer att bearbeta och 
analysera den information som samlas in. Kvale (1997) anser att den kvalitativa forskningens 
förståelseform handlar om att tolka meningsfulla relationer. Genom intervjuer kan förståelse 
nås och kunskap förvärvas när undersökningspersoner uttrycker uppfattningar om sin 
livsvärld. Trost (1997) uttrycker att kvalitativa intervjuer är att föredra när man vill nå olika 
beteendemönster. Även Patel och Davidson (2003) anser att det är lämpligt att använda 
kvalitativt inriktad forskning och verbala analysmetoder, när frågeställningar handlar om att 
tolka och förstå människors upplevelser.  
 
Narrativ teori som inspirerar till rehabiliteringsberättelser 
Ursprungligen kommer orden narrative, narration och narrate från latinets gnarus (att vara 
bekant med, veta, vara kunnig i, vara expert på) och narrõ (att berätta, skildra), samt från 
sanskrits gnã (att veta) (Johansson, 2005) . 
 
Narrativ teori är teorier om berättelsen och berättandet. Det finns flera olika teoretiska 
traditioner inom såväl narrativ teori som analys. Berättande har aldrig kunnat uppfylla 
traditionella vetenskapliga krav på exempelvis objektivitet och har inte tidigare varit allmänt 
accepterad som vetenskaplig kunskapsform. Narrativa studier eller berättelseforskning ingår i 
ett tvärdisciplinärt forskningsfält som vuxit fram sedan mitten av åttiotalet. Inom bland annat 
pedagogik diskuteras, används och utvecklas narrativ teori och analys i allt högre grad och 
kunskapens narrativa karaktär har blivit alltmer uppvärderad och erkänd. 
 
Att berätta verkar vara en allmänmänsklig aktivitet (ibid.). Redan som barn använder sig 
människan av berättande som kommunikationsmedel (Riessman, 1993). I det dagliga 
kommunicerandet människor emellan delges berättelser om vad som har hänt, vad som har 
sagts och vad han eller hon tycker, tänker och känner (Johansson, 2005) . Utöver att skildra 
händelser i det förflutna, är berättelser en grundförutsättning för det mänskliga tänkandet och 
skapandet av kunskap. Människan kan genom berättelser konstruera, kommunicera och göra 
sin uppfattning om världen, sig själv och andra, hanterbar och begriplig. I berättelserna kan 
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man se hur människor ger händelser och erfarenheter i sina liv mening (Johansson, 2005). 
Genom att berätta, genom språket som social aktivitet, skapas den sociala verklighet 
människan erfar. Genom berättelser som social aktivitet skapas människans identitet, 
relationer, värderings- och normsystem (ibid.).  
 
Riessman (1993) menar att en individs berättelse ska ses som representation eller 
framställning, inte som korrekt återgivelse av hur världen är beskaffad. Individens 
framställning kan se olika ut i olika sammanhang, det vill säga, en individ kan skapa olika 
berättelser om samma företeelse vid skilda tillfällen. Berättelsen tolkas av såväl den 
berättande som den lyssnande vilket gör narrativa metoder tolkande till sin karaktär (ibid.). 
Berättelser kan även studeras på olika sätt (Johansson, 2005). Ett perspektiv som kan 
tillämpas är det metodologiska perspektivet, vilket innebär att skaffa sig kunskap om den 
sociala verkligheten genom berättande och berättelser. 
 
Något som kan vara meningsbärande för en berättelse är att den kan innefatta vändpunkter, 
avgörande omvälvande händelser som tydligt gör skillnad på före och efter. Genom 
berättelser sätts skilda händelser i relation till andra händelser utifrån ett tids- och 
rumsperspektiv samt orsakssammanhang. Människor förstår en berättelse genom att delarna 
kopplas samman till en skapad helhet.  
 
När man vill undersöka tolkningsprocesser, meningsskapande, betydelsesystem och 
definitioner, kan man använda sig av en speciell typ av berättelse: livsberättelse. Här kan en 
person berätta om hela sitt liv eller om ett specifikt tema i en specifik period i sitt liv (ibid.). I 
denna undersöknings livsberättelser har vi valt intervjudeltagarnas rehabilitering som både det 
specifika temat och den specifika perioden. Eftersom syftet med vår studie är att undersöka 
om och i så fall på vilket sätt en arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering bidrar till 
deltagarens lärande, insikter och befrämjande av hälsa, kallar vi livsberättelserna som utgör 
vårt undersökningsmaterial för rehabiliteringsberättelser. 
 
 
4.2 Intervju som berättande samtal 
 
Johansson (2005) uttrycker att i narrativ metod samlas muntliga eller skriftliga berättelser in 
och analyseras. Ett tillvägagångssätt för detta är intervju som utformas till samtal för att få 
den andre att berätta. 
 
Vi har valt Margery Franklins delade förståelsemodell som vår narrativa metod eftersom den 
innebär delad och ömsesidig förståelse mellan intervjuare och intervjuperson, där intervjuaren 
försöker vara så öppen som möjligt samt förstå intervjupersonen och hur denne erfar sitt liv 
och sin omvärld (ibid.). Tillit, ömsesidighet och jämlikhet betonas i den delade 
förståelsemodellen, där intervjuaren ska söka gå in i dialog med intervjupersonen och skapa 
närhet för att öppna upp för intervjupersonens egna tankar för att utforma intervjun. Denna 
intervjumodell är halvstrukturerad och följer en guide kring intervjuns valda tema. Modellen 
används för att ge intervjudeltagaren mer utrymme till att skapa sin berättelse och därmed ge 
mer information för studien och inte för att styra den. Målet är att genom frågor och 
tolkningar erhålla ett så nyanserat, beskrivande och tydligt material som möjligt, ett material 
som reflekterar intervjupersonens erfarenhet för att utifrån det kunna göra kvalitativa 
analyser. Intervjusvar i form av en berättelse öppnar upp för nya analytiska möjligheter och 
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förhållningssätt vilka inte förs fram när intervjuer analyseras efter traditionella 
intervjumodeller (Johansson, 2005). 
 
Mishler (1986) beskriver den narrativa intervjun som en gemensam produktion, skapelse 
mellan intervjudeltagare och intervjuare i en given kontext. Interaktionen och den personliga 
delaktigheten från båda parter i en intervju, innebär mer än partiskhet, fördomar och icke-
objektivitet att hantera; det är de förutsättningar under vilka människor kan mötas (ibid.). 
 
Makt och kontroll är viktiga aspekter att beakta när människor kommunicerar med varandra 
(Johansson, 2005). I en forskningsintervju är det extra viktigt att vara uppmärksam på sådana 
aspekter då rollerna kan sägas vara bestämda på förhand; intervjuaren ställer frågor och 
intervjupersonen förväntas dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Det betyder att 
det råder någon form av hierarki i relationen mellan personen som blir intervjuad och den som 
intervjuar (ibid.). 
 
Intervjuguidens formulering 
För att ur intervjun få ett nyanserat och beskrivande material att analysera, utan att styra 
berättelsen, skapade vi en intervjuguide (bilaga 6) 10

4.3 Urvalsgrupp och tillvägagångssätt för urval 

 med teman utifrån undersökningens 
syfte. Intervjuguidens frågor är öppna och uppmuntrar personen att berätta sin berättelse om 
vad som var meningsfull kunskap och personlig insikt efter kursen utifrån att förändra sitt 
förhållande till hälsa.  
 
Frågorna till intervjuguiden skickades till vår handledare för granskning, omarbetades efter 
handledning, ny granskning och slutligt godkännande. Inför den första intervjun genomfördes 
sedan delar av en intervju med två personer som inte var delaktiga i undersökningen, som test 
av i första hand frågorna och i andra hand även inspelningsapparaturen (en kassettbandspelare 
och en MP3-spelare). 
 
 

 
Antalet rehabiliteringsdeltagare som intervjuades är fyra personer, två kvinnor och två män. 
Ansvarigt rehabiliteringsteam överläts att välja vilka deltagare från en fyraveckors rygg- och 
nackrehabiliteringsgrupp som tillfrågades om att delta i undersökningen. Teamet känner 
deltagarna och kan lämpligast avgöra vilka som får förfrågan. Kriterierna för lämplighet av 
deltagande bestämdes av oss som ansvariga för studien. Dessa kriterier handlade dels om att 
vederbörande deltagare kunnat fullfölja programmet i rehabiliteringskursen och dels att en 
förfrågan om och eventuellt deltagande i undersökningen, inte skulle påverka dennes 
rehabiliteringsprocess eller avleda fokus därifrån.  
 
Fyra deltagare i en grupp på ett institut fick först förfrågan om deltagande i intervjustudien via 
muntlig information från en medlem i teamet under sista kursveckan. Av dessa svarade tre 
personer ja till deltagande och en person svarade nej. Då det institutet inte hade någon mer 
grupp aktuell, tillfrågades en fjärde person ur motsvarande grupp på ett annat institut. Den 
personen fick förfrågan och muntlig information om intervjustudien av teammedlem per 
telefon efter avslutad kurs. Personen godkände att denne blev kontaktad av en av de ansvariga 

                                                             
10 Svenska Rygginstitutet AB X där X står för aktuellt institut och gäller samtliga bilagor. 



20 

 

för studien för att få ytterligare information. I samband med denna kontakt blev det bestämt 
att personen skulle delta i studien.  
 
 
4.4 Narrativ forskningsprocess 
 
Johansson (2005) beskriver ordningsföljden för forskningsprocessens olika faser: först samlas 
det empiriska materialet in, sedan följer transkribering, analys, tolkning och slutligen 
skrivandet av den vetenskapliga texten. Vid användande av kvalitativ metod är det vanligt att 
de olika faserna sker parallellt med varandra. Detta belyser även Kvale (1997) genom att 
påtala att analysen kan anses börja redan under intervjun, i och med att intervjuaren tolkar 
meningen i det som intervjupersonen berättar. 
 
Backman (1998) menar att en viss strukturering i teman eller kategorier, om än grov sådan, 
företrädesvis kan göras innan insamlingen av materialet påbörjas. Det kan underlätta det 
kvalitativa analysarbetet (ibid.). Efter intervjun följer transkriptionen där tal ska överföras till 
text (Johansson, 2005). Undersökaren bestämmer vad som ska ingå i transkriptionen och vad 
som ska väljas bort, om materialet ska skrivas ut ordagrant och hur mycket av talspråk och 
icke-verbala uttryck som ska inkluderas i det utskrivna materialet (ibid.).  
 
Fortsättningsvis följer, tillsammans med ytterligare teori, en beskrivning av hur vi 
genomförde våra intervjuer, hur de transkriberades samt hur vår narrativa analys- och 
tolkningsprocess genomfördes med bearbetning av undersökningsmaterialets berättelser. 
 
 
4.4.1 Genomförande av intervjuer 
 
Samtliga fyra intervjupersoner fick skriftlig information (bilaga 1, 2 och 3). Enligt 
överenskommelse kontaktades intervjudeltagarna per telefon för bokning av intervjutillfälle 
på för dem passande tid och plats. Inför intervjutillfället skickades det formella missivbrevet 
(bilaga 4) ut tillsammans med bekräftelse angående datum, tid och plats för intervjun. 
 
De fyra intervjuerna genomfördes vid fyra olika tillfällen, samtliga efter avslutad kurs, och 
var uppdelade på vardera två per intervjuare. Intervjuarna samtalade med varsin kvinna och 
varsin man. Intervjutiden var avsatt till cirka en timme och tidsspannet för intervjuerna var 
mellan cirka 40 minuter och en timme. Intervjuerna skedde antingen i deltagarnas hem 
alternativt på deras arbetsplats.  
 
Trost (1997) uttrycker att det kan vara värdefullt att notera om något speciellt sker i 
intervjusituationen för att kunna beakta detta vid analysen av intervjun som helhet. Detta kan 
handla om miljön för intervjun eller något karakteristiskt hos den som intervjuas (ibid.). Vi 
noterade en skillnad i intervjuerna beroende på var de gjordes. Den intervju som gjordes på en 
arbetsplats blev kortast i jämförelse med de som gjordes i hemmiljö. 
 
Narrativ intervju som sådan tillåter att man kan frångå frågeordningen för att låta 
intervjudeltagaren utveckla sin berättelse på det sätt som faller sig naturligt, men att man ändå 
går igenom frågorna. Uppföljande frågor kan ställas då de blir relevanta för 
rehabiliteringsberättelsens aktuella tema (ibid.). Skillnader i formulering av frågorna som 
ställdes till intervjudeltagarna, gjordes utifrån varje enskilt och unikt intervjutillfälle, 
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självfallet utifrån att vi var två intervjuare vid vardera två intervjutillfällen men även mellan 
våra egna intervjuer. Detta kom sig av den unika kontextuella inverkan; just där, just då och 
mellan just oss två. Mishler (1986) menar att utkomsten av en intervju bildas i sin speciella 
kontext, unikt skapad i det samspel som skapas mellan och av intervjudeltagare och 
intervjuare (ibid.).  
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av kassettbandspelare eller MP3-spelare, efter samtliga  
intervjudeltagares godkännande av detta. 
 
 
4.4.2 Transkribering av intervjusamtal 
 
Direkt efter att intervjuerna gjorts påbörjades transkriberingen av dem. De skapades antingen 
direkt i datorn eller skrevs först för hand innan de fördes över i datorn. Ett idogt arbete med 
ett antal avlyssningar gjordes för att den transkriberade texten skulle representera det sagda så 
väl som möjligt och därför innehöll den första transkriberingen upprepningar, oavslutade 
meningar, oklarheter, pauser, icke verbala uttrycksmedel och uppbackningssignaler 
(Johansson, 2005). Därefter omarbetades transkriberingen för att, med bibehållet innehåll och 
mening och för läsbarhetens skull, bli än tydligare i sitt budskap och därmed lättare att hantera 
och analysera.  
 
 
4.4.3 Narrativ analys- och tolkningsprocess 
 
Analysen av den transkriberade texten, menar Johansson (ibid.) kan sägas bestå av dels 
läsning och dels skrivande. Riessman (1993) anser att det är svårt att särskilja analysen från 
transkriptionen då transkriptionen är en tolkande aktivitet vilket betyder att vi tolkar andra 
människors tolkningar. Johansson (2005) anser att även om forskningsprocessens faser sker 
parallellt med varandra och det är svårt att särskilja dem, är det av stor vikt att undersökaren 
tydliggör de olika faserna. 
 
Inför analysen måste undersökaren ta ställning till flera frågor: om berättelsen ska analyseras i 
sin helhet eller som del, och om fokus ska ligga på innehåll (vad som berättas) eller form (hur 
berättelsen uttrycks) då materialet tolkas. Analyseringsmodellen som väljs avgör hur 
materialet kategoriseras eller kodas. Här är det vanligt att strukturera materialet genom teman 
som undersökaren funnit i texten. Materialet tolkas genom att undersökaren för en 
reflekterande dialog med materialet och de teoretiska begreppen. Skrivandet vävs samman 
med läsningen och undersökaren sammanställer valda delar, gärna med meningsbärande citat, 
ur det transkriberade materialet. Sedan måste undersökaren ta ställning till hur 
intervjupersonernas röster ska framställas där ett exempel är att skapa en dialogisk text där 
kunskapsprocessen sker i samspelet mellan intervjuare och intervjudeltagare. Slutligen görs 
en metaberättelse, det vill säga, en symbolisk sammanfattning av det insamlade materialet.  
 
 
4.4.4 Bearbetning av undersökningsmaterialets berättelser 
 
Vår narrativa bearbetning av intervjudeltagarnas berättelsers transkriberade texter gjordes i tre 
nivåer.  
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Narrativ bearbetning nivå I: Fyra personers rehabiliteringsberättelser 
Utifrån dessa berättelsetexter formulerade vi fyra personliga berättelser med information om 
varje intervjudeltagares bakgrund och behov av att delta i rehabilitering.  
 
Narrativ bearbetning nivå II: Rehabiliteringens utfall av lärande och hälsa 
Vi valde att läsa och bearbeta berättelserna med ett delperspektiv, vilket innebar att vi tittade 
närmare på och analyserade intervjudeltagarnas rehabiliteringsperiod. Här valde vi att 
fokusera på vad som sades, det vill säga texternas innehåll. Efter att ha läst de transkriberade 
texterna upprepade gånger, konstruerade vi två metaberättelser vilka vi väljer att kalla 
temaberättelser. Dessa temaberättelser inkluderade och profilerade samtliga fyra 
intervjudeltagares berättelsetexter. Att det blev just dessa teman var vad som i vår tolkning av 
berättelserna var mest frekvent återkommande och framträdande. Den ena temaberättelsen 
handlar om lärande, kunskap och förståelse och den andra om upplevelser kring hälsa, efter 
deltagande i en rehabiliteringskurs. 
 
Narrativ bearbetning nivå III: Analys av de två temaberättelserna  
Slutligen analyserades temaberättelsernas resultat utifrån Martons kvalitativa inlärningssyn. 
Denna analys presenteras under punkt 6. Analys. 
 
 
4.5 Etiska överväganden 
 
Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att etiska hänsyn i samband med undersökningar 
kring utbildning och undervisning kan vara komplex. Etiska frågor och dilemman kan dyka 
upp under hela undersökningsprocessen. Johansson (2005) och Trost (1997) anser att etiska 
frågor bör sättas i fokus och vara närvarande vid alla val som görs i en undersökning. Det 
handlar om att fundera kring frågor så som vilken etisk problematik som kan finnas inbyggd i 
valet av metod och vilka konsekvenserna kan tänkas bli för individen som deltar i 
undersökningen. En viktig del i förberedelserna är kontakten med potentiella deltagare. Dessa 
ska via brev, telefon eller muntligen kontaktas av intervjuaren. Förfrågan om deltagande och 
information vid eventuellt deltagande ska följa forskningsetiska regler, vilket innebär att tala 
om syftet med undersökningen, möjligheten att när som helst kunna avbryta studien samt på 
vilket sätt konfidentialiteten kan garanteras. Om de tillfrågade önskar delta i undersökningen, 
bestämmer intervjuaren och deltagaren tillsammans tid och plats för intervjun samt hur länge 
samtalet ska pågå (ibid.). 
  
Den första kontakten med deltagarna skedde muntligen genom ansvarigt rehabiliteringsteam 
på Rygginstitutet. Därefter fick deltagarna via brev information om undersökningen. Nästa 
steg blev att via telefon bestämma tid och plats för intervjuerna. Slutligen skickades 
missivbrevet ut till deltagarna med bekräftelse på tid och plats.  
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) tar fram fyra allmänna huvudkrav på 
forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Undersökningen har strävat efter att följa samtliga fyra huvudkrav. Deltagarna informerades 
om undersökningens syfte och vad de uppgifter som lämnades vid intervjuerna skulle 
användas till. Informationen tog också upp att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 
avbryta sin medverkan. Informationen som gavs torde därmed ha uppfyllt informations- och 
samtyckeskravet. Konfidentialitets- och nyttjandekravet följdes genom att deltagarna 
avidentifierades samt att det insamlade materialet endast användes till denna undersökning. 
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4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Patel och Davidson (2003) uttrycker hur en undersökning kan göras tillförlitlig, även då det är 
svårt att få ett mått på reliabilitet. Ett sätt är att lagra verkligheten via olika tekniker, för att 
kunna göra registreringar efter det aktuella intervjutillfället (ibid.). Vi använde tekniker för 
ljudinspelning, antingen kassettbandsinspelning eller inspelning via MP3-spelare. Att 
intervjuerna var inspelade gav möjlighet att gå tillbaka för att kontrollera vad som sades i den 
utsträckning det behövdes. 
 
Något som kan bidra till reliabilitet i en studie är att det finns en överensstämmelse mellan 
olika mätningar med samma metod (Trost, 1997). Då vi inte funnit likvärdiga studier har vi 
inte kunnat bestämma om det finns en överensstämmelse med vår tolkning av, om och i så fall 
på vilket sätt en arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering bidrar till lärande, insikter och 
befrämjande av hälsa. Kontexten i en intervju utgörs av intervjuare och intervjudeltagare. Den 
är unik och inverkar således på utfallet (Mishler, 1986). Detta medför att även om samma 
metod används i andra undersökningar, så betyder det inte att resultat blir detsamma och blir 
därför inte ett i detta hänseende gott mått på tillförlitlighet.  
 
Vad som kan vara värdefullt att tänka på för tillförlitlighet vid intervjuer, är den 
intervjuareffekt som kan uppstå. Det handlar om att intervjudeltagarna utifrån intervjuarens 
sätt att ställa sina frågor påverkas i sina svar. Detta kan ske såväl medvetet som omedvetet 
från intervjudeltagares sida (ibid.). I en intervju är det intervjudeltagarens föreställningar som 
är intressanta och intervjuarens personliga åsikter ska inte ha någon betydelse i 
intervjusammanhanget (Trost, 1997). Då objektivitet i kvalitativa studier inte är realistiska, 
handlar det mer om grad av empatiserande (ibid.). För att i möjligaste mån minimera 
intervjuareffekten har vi som intervjuare försökt att inte uttrycka värderingar i vare sig frågor, 
följdfrågor, bifall eller vid önskemål om förtydliganden under intervjuerna. 
 
Ett problem med kvalitativa studier är hur trovärdighet kan uppnås, då den inte kan mätas som 
vid kvantitativa studier (ibid.). Därmed är det betydelsefullt att påvisa såväl hur insamlandet 
av data gjorts som att de är relevanta för aktuell frågeställning.  
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5. Resultat 
 
Det här kapitlet inleds med personliga rehabiliteringsberättelser av de fyra 
intervjudeltagarna. Sedan presenteras två temaberättelser som skapades utifrån 
lärande, kunskap och förståelse respektive upplevelser kring hälsa. Därefter 
följer en resultatsammanfattning av de två temaberättelserna. 
 
 
5.1 Narrativ bearbetning nivå I: Fyra personers rehabiliteringsberättelser  
 
Vi har fyra intervjudeltagare som vi har valt att avpersonifiera genom att benämna dessa 
Kvinna och Man samt 1 respektive 2 utifrån ordningen de intervjuades i. Under varje 
berättelse tas personliga citat upp för intern validering av berättelsen.  
 
Kvinna (1) berättar 
Medelålders kvinna som har familj och är utbildad gymnasielärare. Hon har haft ryggproblem 
i många år och har fått tillfälliga behandlingar av naprapat och kiropraktor samt gått på 
sjukgymnastik. Hon har arbetat väldigt mycket och haft höga ambitioner, vilket gjorde det 
såväl psykiskt som fysiskt påfrestande då arbetsmiljön i skolan inte var bra. Efter ett antal år 
drabbades hon av utmattningsdepression och för det fick hon behandling och samtal. 
Samtidigt som hon började tillfriskna, blev kroppen allt sjukare:  
 

En dag hade jag fått ryggskott, men jag brydde mig inte om det. Jag fortsatte att jobba 
hela dagen och gick med en kontorsstol som rullator. Sen körde jag hem, hämtade ungarna 
och kom på att jag nog inte kunde laga mat. Jag körde till en restaurang för att köpa med 
mig middag hem och då kom jag ju inte ur bilen.  

 
Försäkringskassan föreslog en Försäkringsmedicinsk utredning på Rygginstitutet, vilket också 
skedde. Där fick hon hjälp med frågor kring sin smärta och värk. Utifrån det beslutades att 
hon skulle få genomgå fyra veckors arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering, vilken 
arbetsgivaren var delaktig i att bekosta. Förväntningarna inför kursen handlade om att få 
prioritera sig själv och få adekvat hjälp utifrån den kunniga och professionella personal hon 
mött på Rygginstitutet i samband med utredningen. Hon hade farhågor inför att lämna 
familjen och hemmet under kurstiden. Att hon bodde på anläggningen såg hon som en väldigt 
viktig förutsättning för att kunna tillägna sig kursen på bästa sätt. Något annat som det 
innebar, vilket hon inte förutsett betydelsen av innan men som hon sen uppskattade mycket, 
var den teamkänsla som byggdes upp i gruppen, med en kamratlig och tillåtande stämning 
med mycket skratt. Andra i gruppen var väldigt empatiska, vilket hon kunde lära sig av. 
Personalen var tydlig med att alla var delaktiga efter sin förmåga. Vad gällde kunskap om 
hennes besvär före rehabiliteringskursen, berättade hon att besvären känner hon utan och 
innan samt att hon har förståelse på en kognitiv nivå om hur de fungerar. Däremot saknade 
hon kunskap om besvärens upphov. Idag är hon heltidssjukskriven, men har påbörjat 
arbetsträning. 
 
Kvinna (2) berättar 
Medelålders kvinna som har barn och arbetar inom vården. Har ledbesvär utan diagnos vilket 
gör det svårt att erhålla kunskap kring sina besvär. Är till viss del tillbaka i arbete efter att ha 
varit halvtids- och heltidssjukskriven i omgångar. Det var i höstas som hon mådde som sämst. 
Hon kände att hon inte klarade av att göra någonting utan att det gjorde ont och att hon fick 
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plocka bort mer och mer ur sitt liv, saker hon tyckt om att göra och som hon tidigare klarat av, 
vilket fick till följd att hon mådde dåligt både fysiskt och psykiskt. När hon fick en ny 
handläggare på Försäkringskassan resulterade det i att hon kom med i Rygginstitutets 
rehabiliteringskurs. Till en början var hon tveksam till kursen då det främst är lederna som 
besvärar henne och därför saknade hon också förväntningar inför kursen. Framförallt kände 
hon oro över att vara borta hemifrån så länge. Det visade sig gå bra och hon berättade att det 
kändes betydelsefullt att bo på anläggningen under rehabiliteringen. Boendet på anläggningen 
möjliggjorde för deltagarna att verkligen lära känna varandra vilket i sin tur bidrog till en 
ökad förståelse för varandra: 

 
att man kommer varandra så pass nära att man kan vara sig själv…om man hade pendlat till och 
från kursen kanske man hade låtit bli att åka dit den dagen man mådde riktigt dåligt. 

 
Det blev en familjär stämning i delar av gruppen och hon fick nära kontakt med speciellt en 
av deltagarna. Hon beskrev det som att hon fick en vän för livet.  
 
Man (1) berättar 
Medelålders ensamstående man som har arbetat som säljare. Har genomgått en 
diskbråcksoperation med efterföljande komplikationer, vilket hindrade tänkt rehabilitering. 
Var helt sjukskriven i tre månader innan han började arbeta halvtid igen. Eftersom det var 
mycket att ta igen var det gasen i botten som gällde. Detta resulterade i att det inte fanns mer 
energi över till rehabilitering än lite promenader och simning. Besvären förvärrades och under 
hösten kände han att det inte fungerade. Han lade därefter om sina arbetstider för att arbeta 
hela dagar för att kunna behålla fokus på arbete respektive rehabilitering. Att arbeta hela 
dagar respektive ägna sig åt rehabilitering med sjukgymnastik och simning andra dagar blev 
dock för mycket och fungerade inte heller. Det bestämdes att han behövde få fokusera 
ordentligt på sin rehabilitering. Försäkringskassan rekommenderade arbetslivsinriktad rygg- 
och nackrehabilitering på Rygginstitutet. Arbetsgivaren tillsammans med Försäkringskassan 
bekostade rehabiliteringskursen. Det kändes svårt för honom att tänka sig frånvaro på heltid 
från arbetet, men efter lite betänketid och uppmuntran av en familjemedlem tackade han ja. 
Han insåg att rehabiliteringen var en chans att ta vara på, en möjlighet att fundera igenom sin 
situation och så blev det. Inför kursen hade han förväntningarna att:  

 
Häftigt, nu har jag fyra veckor på mig. Nu ska vi sätta kroppen på plats och så 
var det gasen i botten där också. Jag trodde väl, i min enfald, att dit går man och  
där lär man sig hur man ska lyfta och hur man inte ska lyfta och när jag kommer  
därifrån, så är jag fit for fight, men riktigt så blev det inte. 

 
Det hade stor betydelse att bo på anläggningen under rehabiliteringen. Han var till och med 
kvar några extra nätter i samband med helger. Det var en fördel att vara där så mycket som 
möjligt tyckte han, då han behöll fokus på själva rehabiliteringen istället för att ramla in i det 
egna livet med alla måsten hemma. Han tyckte att det var bra att rehabiliteringen skedde i 
grupp. Han uttryckte att han tycker att det är bra med grupper som har lite olika 
förutsättningar, men att målet ska vara samma för de som ingår i gruppen. Samhörighet kände 
han med de som uttryckte motivation att bli bättre och återkomma till arbetslivet och han 
upplevde att de sporrade varandra. För närvarande är han heltidssjukskriven. 
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Man (2) berättar 
Man i yngre medelåldern, som har familj och barn och arbetar som säljare. Han har haft 
besvär med ryggen i flera år men har aldrig varit sjukskriven för besvären.  
Rehabiliteringskursen på Rygginstitutet skedde i förebyggande syfte på arbetsgivarens 
initiativ. I stället för att bo på Rygginstitutet valde han att åka hem efter kursen varje dag. Han 
uttryckte både för- och nackdelar med sitt val; glädje över att kunna åka hem men även 
medvetenhet om att det därmed också blev lättare att halka in i vardagslunken, med allt vad 
det kunde innebära av till exempel lyft av barn och matkassar. Det innebar också att han inte 
blev ledig efter det att kursdagen tagit slut. Vad gällde kunskap om sina besvär före 
rehabiliteringskursen, ansåg han att han i stort sett saknade kunskap om dem. Förväntningarna 
på kursen var höga, kanske till och med för höga. Tankar på att bli helt återställd dök upp men 
under rehabiliteringen blev det ganska tydligt att kursen i sig inte är en helhetslösning utan att 
den är en del i helheten:  

 
 som gör att man lättare kanske kan hantera situationen … lära sig att hantera den.  
 
I slutet av kursen upplevde han en kraftig förbättring av besvären, han sov en hel natt för 
första gången på flera år och motivationen var topp. Då bröt han nyckelbenet. Det här gjorde 
att motivationen fick sig en törn men han deltog ändå så gott han kunde under resten av 
kursen. Tanken är att han ska få komma tillbaka vid ett senare kurstillfälle för att få ta del av 
kursen fullt ut. 
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5.2 Narrativ bearbetning nivå II: Rehabiliteringens utfall av lärande och hälsa 
 
En konstruerad temaberättelse handlar om lärande, kunskap och förståelse och den andra om 
upplevelser kring hälsa efter deltagande i en rehabiliteringskurs. Våra två temaberättelser 
inkluderar de fyra avpersonifierade intervjudeltagarna.  
 
 
5.2.1 Temaberättelse om lärande, kunskap och förståelse 
 
Kvinna (1) berättar 
Berättar att hon gärna läser, diskuterar och skriver som olika tekniker för att lära sig. Att 
skriva underlättar för henne att reflektera över vad det är hon tänker och känner. Om det 
handlar om att kunna nå en djupare diskussion, kan det vara en förutsättning för de som är 
inblandade, att först läsa in sig på temat eller ämnesområdet för att sen kunna gå vidare. När 
hon berättar om lärande säger hon:  

 
det är så mycket som finns inom det begreppet, därför att det är mitt yrke.  

 
Hon talar också om hur viktigt språket är:  
 

Om man inte har ett väl utvecklat språk, då saknar man också verktyg för kogni tiv utveckling, så 
språket är väldigt centralt.  

 
Tack vare den utbildning hon har som lärare, upplever hon att hon har en förmåga att ta åt sig 
och sortera fakta, att kunna se saker abstrakt och visualisera samt att se framåt i flera steg.  
 
Så som lektionerna på kursen var upplagda, med presentation av fakta och sen vidare 
diskussion, upplevdes fungera väl för att ta in information och kunskap och lära sig av. Hon 
uttryckte att alla delar behövs, ungefär som i ett pussel:  
 

Vilken pusselbit är inte nödvändig? Vilken kan man ta bort? Ingen kan man ta bort, inte ens den 
där lilla hörnbiten med himmel, eller hur, för då är inte pusslet komplett.  

 
Apropå vad som kan verka för lärande ger hon många exempel. Rent praktiska saker som 
nyttan eller nöden kan bidra till vikten av lärande. Den kontext man ingår i är också väldigt 
viktig och kan om den är positiv, glad, uppmuntrande och tillåtande, underlätta lärande:  
 

Summan utav medlemmarna blir mycket större än vad det blir om man räknar så att säga.  
 
Ett konkret exempel på det var när de gick stavgång och hur mycket större behållningen blev 
när de var två eller tre som gick tillsammans. Hon berättade också om när hon tog initiativet 
till att ordna en grillkväll. Det var januari, mörkt, kallt och de fick pulsa i snön. Trots allas 
olika besvär fungerade det och blev lyckat och trevligt. Hon tror att samvaron är betydelsefull 
och att sådana gemensamma upplevelser kan svetsa samman en grupp. Även personlighet 
inverkar för vad som kan stimulera till lärande och hon berättar själv om sin nyfikenhet, lust, 
vilja till lek som sådant som motiverar till lärande. Hon har märkt att:  

 
ju mer jag utvecklas, ju rikare blir jag som människa, ju mer schatteringar kan jag ju ha inom 
mig. Hon beskrev det som att ha fått en mer variationsrik palett att måla av: från att bara ha 
målat svart, så kom det först en gnutta vitt någonstans och sen kanske lite rött och sen har det 
hållit på så där och samlats färger. 
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Att livet, av lärande, blir mer berikande helt enkelt.  
 
Sen finns det andra saker som jag har upptäckt och det är det att allting hänger ihop. Man kan 
inte bara anstränga sig, man måste leka också för annars går det inte. 

 
I hennes nyfikenhet finns också en vilja att vara mer öppen och mindre kategorisk, vilket hon 
tror ger ett rikare liv:  
 

förut så har jag varit mycket mer kategorisk med människor, att den där är en sån, medans jag 
idag kan tycka, oh, vad spännande, vad är det för en som är så annorlunda mot vad jag är?!  

 
Hon beskriver sig också som en Typ A-personlighet där prestation blir en drivkraft och  
 

om man ska prestera någonting då måste man ju kunna någonting.  
 
Även önskan om att få veta exempelvis orsakssamband och en känsla av att vilja anstränga sig 
så mycket som det bara går, för att få ut så mycket som möjligt av en sån här kurs påverkar 
mycket. Hon berättar om en yttre påverkan som kan bidra till lärande:  
 

En sak var nyttig och det är att man inte ser på folk vad de har för problem. Jag tyckte  
varför gör inte den det här som jag gör, det borde de väl kunna? och så där, men det är ju  
så man är rädd att bli betraktad själv, från utomstående.  

 
Kvinna (2) berättar 
Berättar att för henne handlar lärande om förståelse. Genom att förstå både varför och på 
vilket sätt hon ska göra något upplever hon att kunskapen eller färdigheten också kan 
tillgodogöras. Det handlar även om en känsla av att vara delaktig. 
 

jag har ju gått ergonomikurser och fått lyftteknik och sådant inom jobbet men då vet man 
ju hur man ska lyfta men egentligen inte varför du ska göra det, men det har man ju fått nu  
på teorin när dom visat bilder på ett diskbråck och sådana grejer, då fattar man ju mera varför. 
Man tar till sig det på ett annat sätt när man får alla bitarna, inte om någon bara  
kommer och säger att: så här ska du göra.  

 
En kombination av praktiska övningar och teori ger bra förutsättningar för henne att öka sin 
förståelse och lära sig saker. Att få möjlighet att repetera och att någon korrigerar vid behov är 
också faktorer som är positiva vid lärande. Hon tycker att hon fick god hjälp med detta av 
ledarna, men även inom gruppen peppade man varandra och deltagarna påminde skämtsamt 
varandra hur fysiska övningar skulle utföras. Om något upplevs som roligt eller en tydlig 
nytta kan skönjas i det som ska läras, som att hon exempelvis kan använda sig av kunskaperna 
i arbetet, så anser hon att det kan stimulera till lärande. Då nyttan av rehabiliteringskursen har 
känts betydelsefull bidrog det till upplevelsen av att kursen gick lättare än vad hon trodde att 
den skulle göra. 
 
Man (1) berättar 
Vad han tänker på utifrån lärande säger han spontant katekesen, men utvecklar det till att det 
ska vara kul att lära sig och att man ska kunna se nyttan med det, genom att till exempel lösa 
uppgifter bättre. Han kallar bra lärande för aktivt lärande. Det handlar om att inte vara passiv 
mottagare utan att få prova på, testa nyvunna kunskaper efter att ha fått instruktioner och sen 
känna att det här blir bättre och att man annars testar vidare. 
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Att undervisningen sker i gruppform tycker han är bra. Det är nyttigt att få se hur alla, 
inklusive han själv, har olika förutsättningar för lärande. Han beskriver att det är viktigt att 
personerna i en sådan grupp känner motivation både till förbättring och återgång till arbetsliv. 
Alla borde ha samma målsättning, om än utifrån sina förutsättningar, enligt hans tycke. Han 
berättar vidare att de som han upplevde att han delade målsättning med sporrade varandra, 
vilket kändes värdefullt och stimulerande till att lära och gå vidare.  
 
Man (2) berättar 
Berättar att för honom innebär lärande dels att lära sig saker han tidigare inte behärskade och 
dels om förståelse. Det mest gynnsamma för honom när han ska lära sig något är att blanda 
teori och praktik.  
 

ja oavsett vad det är så är det ju, vad är det man säger, learning by doing, jag vet inte 
hur vi översätter det men det är ju genom att låta alla sinnen få uppleva det, då har du 
ju en bättre inlärningsprocess, så är det ju. Att sitta och lyssna på ett föredrag och  
sedan åka hem så har du glömt det nästa vecka.  

 
Genom att kursen var upplagd på så vis att teori blandades med praktik så upplevde han både 
ökade kunskaper om och större förståelse för sina besvär men även hälsa i allmänhet. På 
frågan om vad han trodde lärande har för betydelse för att befrämja sin hälsa sa han:  
 
 Jag tror det har stor betydelse för att få en förståelse för hur allting egentligen hänger ihop, 
 alla små pusselbitar gör att man får en större förståelse för helheten egentligen.  
 
När han började kursen kände han en stark drivkraft till att bli friskare vilket i sin tur gav 
motivation till lärande. Flexibilitet och lyhördhet hos personalen, presentation och 
kommunikation av kursen var också bidragande faktorer som stimulerade till lärande. Han 
uttrycker vikten av att se nyttan med det han lär sig. I hans arbete som säljare är han tvungen 
att regelbundet ta till sig ny information för att ge rätt råd till sina kunder. Där blir nyttan 
tydlig vilket ger motivation till att lära sig. Eftersom deltagarna på kursen alla har olika 
förutsättningar, för hans del handlar det bland annat om en vana att bearbeta ny information, 
så önskar han att teoridelarna hade varit något mer individuellt anpassade. 
 
Man (1) berättar 
Förutsättningen till förändring och att omsätta kursen i praktiken, tror han skulle underlättas 
om kursen delades upp till att vara tre veckor ungefär som nu med efterföljande tre veckor 
hemma och därefter en veckas uppföljning tillbaka på institutet. 
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5.2.2 Temaberättelse om upplevelser kring hälsa  
 
Kvinna (1) berättar 
Det är viktigt att känna värde och få en positiv upplevelse av kursen, att det är en frivillig 
satsning och inte känna sig dittvingad. Att arbetsgivaren var med och betalade för kursen 
upplevdes positivt och bidrog till att vara öppen inför vad kursen kan ge. Nyttan med 
förändrade levnadsvanor, såsom livet var under kursen, blev mycket tydlig och klar i och med 
det konstruktiva programmet och hon upplevde en stor förbättring. Den insikt hon beskrev 
som mest omvälvande var när psykologen beskrev smärta som en process:  
 
 det var som ett knytnävsslag, det kom rakt i magen, därför att helt plötsligt så  
 beskrev hon det här med smärtan som en process och också med olika faser hur 
 man genomgår och så. Och så hade jag inte tänkt på smärta. Jag hade ju varit,  
 vad ska man säga, ett hjälplöst offer för smärtan. Jag kunde inte se att det var  
 en process, så det var väldigt starkt.  
 
Det betydde att hon togs ur ovisshet, att det gav en känsla av hanterbarhet, då smärtan är 
densamma men att det finns tekniker för att möta och leva med den. Överhuvudtaget var 
psykologens avsnitt mycket betydelsefulla:  
 
 Det handlar ju mycket om att förstå vem man är och vilken situation man är i och vad  
 man kan göra åt det, och så där, att på något sätt leva, så att man lever i fred med sig  
 själv, att inte hela tiden leva i någon förnekelse. 
 
Att föra andra människor framåt vill hon gärna medverka till, men hon har fått inse att andra 
kan ha andra mål och det måste hon acceptera. Personalen upplevdes otrolig med att förmedla 
att var och en gör det man kan. Framtiden upplevs oviss och hon arbetar med att acceptera sin 
nuvarande situation.  
 
Att förstå att det är en process och en livskris att ta sig igenom när hon inte längre är den hon 
varit, känns värdefullt. Att förstå kroppen och mekanismerna bakom var viktigt för att kunna 
ta åt sig de olika delarna som kursen kunde erbjuda. Det handlade om att fokusera på det som 
är positivt och vad man kan göra. Hon har lärt sig nya tekniker, som till exempel avslappning. 
 
Kvinna (2) berättar 
Önskan att bli friskare och slippa ytterligare besvär, gav motivation till att förändra 
levnadsvanorna. Under kursen blev hon varse de andra deltagarnas besvär och kände rädsla 
över att hamna i samma situation, vilket ledde till att hon började fundera över sin hälsa och 
sina levnadsvanor. Genom kursen har hon fått en kick att komma igång fysiskt, redskap till att 
tänka och göra annorlunda och prova på en annan livsstil,  

 
så det var ju en ny upplevelse att vakna sådär tidigt på morgonen och vara hungrig och bli trött 
på kvällarna och sedan så all den här träningen och teorin och allting – så det var ju helt 
annorlunda, det var det ju. Mindre kaffe och cigaretter och mera motion och sömn.  

 
Enligt hennes berättelse har medvetenheten ökat och genom ökad förståelse kring vikten av 
goda levnadsvanor kan hon också göra nödvändiga förändringar. Tankar på uppföljningen av 
kursen gör att hon känner prestationskrav men detta upplevs positivt eftersom det sporrar 
henne att fortsätta med de förändringar hon påbörjat.  
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Man (2) berättar 
Kursen fungerar som ett avstamp för att komma igång på olika sätt. Den har bidragit till att 
medvetenhet och motivation har ökat samt insikt i betydelsen av att fortsätta på hemmaplan. 
 

man kanske inte tar bilen bara för att man ska gå på macken utan man kanske rör sig mer 
naturligt och så även kost och allting sånt tänker man ju på oftare, hela hälsobilden blir sundare.  

 
Man (1) berättar 
Han berättar om önskan att ha fått mer hjälp med individuella problem och att hans problem, 
diskbråcket till trots, satt mellan öronen. Insikt i att inte kunna något som man tidigare kunnat 
kan vara tuff. Det kan vara en poäng att initiativet är ens eget och att det kan öka motivationen 
till förändring. Kanske kan det vara så att man inte är mottaglig tidigare och att råd blir 
pekpinnar som därför förkastas, hur riktiga de än är om man inte är redo att ta in och agera 
efter dem.  
 
Kvinna (2) berättar 
En riktigt kämpig period under hösten med väldigt ont i kroppen och upplevelse av att vara 
allt mer begränsad av besvär och relationsproblem: 
 
 man har ont hela tiden och det är mer och mer som man får ta bort i sitt liv, mer och mer 
 grejer som man har kunnat göra och som man har tyckt om som man inte klarar av längre, 
 så får man liksom sätta upp det på kan-inte-göra-listan.  
 
Kursen har haft mycket stor betydelse för henne då hon anser sig ha fått nya kunskaper och 
insikter som gjort att hon har kunnat tillföra saker i sitt liv igen, saker hon mår bra av. Hon 
berättar även om sin upplevelse av att ha blivit starkare som person vilket bidrog till att hon 
orkade påbörja förändringar i sitt privatliv.  
 
 det har ju påverkat hela mig kan jag känna, att ta ut skilsmässa hade jag förmodligen inte 
 trott att jag skulle klara av i höstas för jag skulle aldrig ha orkat med att plocka bort den biten 
 också, men det känner jag att det gör jag nu. För jag har liksom kunnat fylla på saker istället,  
 jag klarar istället för att jag klarar inte.  
 
Känslan av att klara av att göra olika saker igen är värdefull. Likaså insikten att hon själv kan 
påverka sina besvär. Tidigare har hon många gånger varit rädd för att röra sig, rädd för att få 
ont, men upptäckte att det fungerade bättre än hon hade trott. En viktig erfarenhet hon fått 
under kursen är att hon inte har ont överallt och att hon heller inte får ont av allt hon gör.   
 
 förut så har man ju inte ens fattat att det tar sån tid att lära sig och förstå, man kan ju rejsa 
 på en hel dag och sedan får man jätteont och man vet inte varför det gör så ont, och innan 
 man ha kommit på vad det är som jag mår dåligt och får ont av – det kan ju ta många år 
 innan man fattar vad kroppen säger. 
 
Man (1) berättar 
Det handlade om så mycket mer än ryggen och diskbråcket. Det hade lika gärna kunnat vara 
en hjärtinfarkt, hjärnblödning eller liknande och det var en signal. När han till slut stannade 
upp och började fundera igenom sin situation med jobb, fritid, kroppen och allt, så blev det 
oerhört smärtsamt för honom att inse hur hoplänkade kroppen och själen är. Successivt insåg 
han att det inte handlade om att bara fixa en del utan att: 
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 om ryggen kunde bli bättre, så behövs det ändå få ordning på allt som hör till, för  
 annars funkar det ändå inte och att man behöver komma ikapp mentalt också. 
 
Vidare berättar han om bakslaget som fungerade som ett oerhört uppvaknande och handlade 
om hur han försökte pressa sig fram till förbättring:  
 
 Jag tränar nu och jag mår jättebra av det. Och jag simmar i poolen så att det knappt är något 
 vatten kvar; det bara stänker över. Jag hade en extrem fokus på den fysiska rehabiliteringen 
 och sen helt plötsligt vaknar jag av att jag känner bara: dränerad på energi. 
 
Tidigare trodde han att har man ont i ryggen, så har man ont i ryggen, punkt slut, att det bara 
var kroppsdelen i sig som ställde till problem. Nu har han insett att det påverkar en på så 
många fler sätt. Uppvaknandet förklarade nog vad han upplevt tidigare då han känt sig 
fullständigt helslak efter intensivt arbete, men att han då inte förstått att det var kroppens sätt 
att försöka ropa på hjälp. 
 
Han berättar om att det varit svårt att fokusera och göra något klart eftersom han hela tiden 
skyndat vidare. Livet är för värdefullt för att springas igenom har han fått insikt i och han har 
fått en annan inställning till sig själv, till jobbet och till livet. Don’t work harder, work 
smarter: att inte bara jobba för att hinna mer, men klokare och att kunna koppla av också. Att 
inte veta om han kommer att klara att återgå till vad han gjort tidigare i sitt yrkesliv känns 
jättejobbigt. Insikten säger honom dock att han behövde göra något åt sin situation nu, för 
annars skulle det gå åt skogen.  
 
Han rör sig annorlunda idag, men för honom är den stora skillnaden och behållningen av 
mental art. Tar han det lite lugnare och behandlar sin kropp bättre så kommer hela han att må 
bättre. Kopplingen fysiskt och psykiskt välbefinnande är jätteviktig. 
 
 Det är inte för att jag är egoist, som jag tänker på mig själv nu, utan det är för att jag är så 
 otroligt glad över att ha fått en annan insikt och den insikten är att allt räknas inte i första- 
 placeringar på säljlistor och såna här saker, utan det finns andra saker i livet som är mer viktigt.  
 
Det är viktigt att försöka må bra på alla plan och att försöka vara observant på andra 
människor och hur de mår. Han talar om vikten av att försöka lyfta blicken lite grann. För 
honom känns det nytt att inte enbart tänka på arbete, men att även fixa fint hemma, att öppna 
upp för känslor, att bli mer berörd.  
 
Att hantera sin kropp, göra och tänka rätt för att må så bra som möjligt är sådant han håller på 
och lär sig. Det är otroligt mycket upp till honom själv hur väl han utnyttjar den kunskap han 
fått. En verktygslåda har han och nu gäller det att välja rätt verktyg vid rätt tillfälle: att 
slappna av, att arbeta effektivt med de resurser som står till buds och kanske också att ställa 
lite krav på sin arbetsmiljö. Med sin kunskap kan han påverka och befrämja sin hälsa och han 
håller på och lär sig mellanlägen mellan noll och ett, att bli medveten om vad han gör och 
skapa kvalitet i det. Vardaglig motion, promenader, att njuta av ett gott glas vin, att äta mörk 
choklad för att det är gott är exempel på att hans levnadsvanor fått lite bättre kvalitet.  
 
Hela kursen med dess upplevelser och uppvaknande har öppnat ögonen på honom mer än han 
trodde var möjligt. Berättelsen påverkas av att hans situation handlar om mer än ryggen och 
kursen fick därmed en annan inverkan på hans liv än vad han tänkt sig från början:  
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 För mig var det min kropp som skulle dit, den skulle fixas, jag skulle gå därifrån frisk och  
 glad. Det jag fått är en aha-upplevelse av att det psykiska välbefinnandet och hur man  
 behandlar sin kropp är så ihopkopplat. 
 
Man (2) berättar 
Ökad sjukdomsinsikt, att lära sig hantera sin situation och sina besvär upplever han som 
betydelsefullt. Vad friskvård kan göra för den egna hälsan har han fått ökad förståelse för. 
 
 självklart har insikten om sin egen sjukdomsbild ökat dramatiskt, så är det ju, för man blir 
 ju verkligen insatt i vad man har för fel och vad man kan och inte kan påverka, det är ju en 
 ganska stor del egentligen. Man får helt enkelt en annan tolerans kanske, man accepterar 
 att man har ont sedan gäller det bara att minimera det.  
 
Kvinna (2) och Man (1) berättar 
Att delta i intervjun bidrog till reflektion kring delvis nya frågeställningar, tankar och känslor 
uttrycker såväl kvinnan som mannen. Hon beskrev det som att hon fick möjlighet att stanna 
upp och fundera på vad hon upplevt under och efter kurs och han tyckte det kändes positivt att 
fokus varit på honom. 
 
 
5.3 Temaberättelsernas resultatsammanfattning 
 
Lärande, kunskap och förståelse-berättelsen handlar om hur deltagarna uppfattar hur deras 
lärande går till, vad som stimulerar dem till lärande samt vad de anser att kunskap och 
förståelse är. Deltagarna berättar om vikten av att se nyttan med det som ska läras och 
betydelsen av aktivt lärande; att praktiska övningar och teori kombineras. De uttrycker att 
lärande handlar om såväl förståelse som praktiska färdigheter och kunskaper. De uttrycker att 
det finns både yttre och inre motivation som underlättar lärande, där de yttre kan handla om 
gruppklimat och stimulerande miljö och de inre kan vara en önskan om att må bättre både 
fysiskt och psykiskt. 
 
Upplevelser kring hälsa-berättelsen handlar om vad som upplevts och känts betydelsefullt i 
deltagarnas liv, både sådant som de önskar bibehålla och sådant de vill befrämja eller 
återerövra. De beskriver insikter de gjort om vanor, beteenden och sammanhang som 
exempelvis hur viktig kopplingen mellan det fysiska och psykiska är för deras välbefinnande, 
hur hanterbarhet och medvetenhet skapar möjligheter att påverka själv.  
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6. Analys 
 
Analysen av resultatet utgår från de två temaberättelserna och handlar om 
lärande, kunskap och förståelse. Resultatet av berättelsernas tematisering 
analyseras utifrån främst Martons kvalitativa inlärningssyn. 
 
 
6.1 Narrativ bearbetning nivå III: Analys av temaberättelse om lärande, kunskap och 
förståelse 
 
Våra fyra avpersonifierade intervjudeltagare Kvinna 1 och 2, Man 1 och 2 kommer vi 
fortsättningsvis att benämna med K1, K2, M1 och M2 för enkelhetens skull.  
 
Förståelse av berättelsernas kvalitativa lärande  
Enligt Moon (2004) innefattar en djupinriktad inställning till lärande förståelse av innebörder, 
vilka kopplas till personens befintliga kunskap och förståelse, men även reflektion. Genom 
reflektion, skriftlig eller muntlig, kan en person förvärva lärande (ibid.). En berättelse kan 
sägas ge uttryck åt en djupinriktad inställning när den berättar om användningen av olika 
tekniker för att lärande ska ske. Reflektion genom att skriva är en sådan teknik som 
underlättar att komma fram till vad tänkande och upplevelser är (K1). Marton och Booth 
(2000) beskriver personers olika uppfattningar om lärande genom att dela upp uppfattningarna 
i två kategorier. I kategori två anser en person att lärande förändrar dem själva på något sätt 
(ibid.). Detta beskrivs i berättelsen som personlig utveckling, utveckling som berikar 
människan (K1). 
 
Lärande handlar om förståelse i två berättelser (K2 och M2), vilket också faller inom den 
andra kategorin gällande människors uppfattningar om lärande (ibid.). För mannen innebär 
lärande även att lära sig nya saker vilket faller in under den första kategorin; där fokus ligger 
på de faktiska uppgifterna.  
 
Berättelserna är direkt jämförbara med inriktningarna till lärande: yt- och djupinriktat lärande. 
Med djupinriktat lärande menas att personen försöker se sammanhang och samband, se 
helheten, när hon eller han lär sig (Marton & Booth, 2002). Sammanhanget mellan lärande 
och dess betydelse för att befrämja hälsan uttrycks på följande sätt (M2):  
 
 Jag tror det har stor betydelse för att få en förståelse för hur allting egentligen hänger ihop, 
 alla små pusselbitar gör att man får en större förståelse för helheten. 
 
Flera saker beskrivs som motiverar till lärande (K1). Den egna prestationen, önskan om att få 
veta orsakssamband, lust, nyfikenhet och lekfullhet kan ses som exempel på det Marton et al. 
(1993) kallar inre motivation. Intresse är ännu ett exempel på inre motivation, vilken anses 
kunna öka förutsättningarna för ett djupinriktat lärande (ibid.). Inre motivation beskrivs som 
den starka drivkraften till att bli friskare (M2). Yttre motivation tenderar däremot att leda till 
ett ytinriktat lärande (ibid.). Det uttrycks i en av berättelserna genom praktisk kunskap (K1). 
Även de andra berättelserna kan ses ge uttryck för ett ytinriktat lärande när de beskriver 
vikten av att se nyttan med det de lär sig eftersom det handlar om att lösa uppgifter på ett 
bättre sätt och att applicera nya kunskaper i arbetet, med andra ord handlar det om att tillämpa 
lärande. 
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Egidius (2002) refererar till Deweys teori om lärande och kunskap där begreppet learning by 
doing kan anses centralt. Med det menas att en individ tillgodogör sig kunskap genom att 
individen är aktiv i arbete och handling. Marton och Booth (2000) menar att olika tidsaspekter 
kan bli synliga i de olika sätt människor erfar lärande. Tre faser beskrivs: förvärvandefasen, 
kunnandefasen och användandefasen (ibid.). Vikten av ett aktivt och praktiskt lärande 
uttrycks i tre berättelser (K2, M1 och M2). Att teori och praktik kombineras anser de är 
betydelsefullt för att öka sina kunskaper och få större förståelse. Det beskrivs som ett aktivt 
lärande genom att en person får möjlighet att få instruktioner och sedan prova på, se om 
nyvunna kunskaper fungerar och känna att något blir bättre, annars kunna prova vidare (M2).  
 
Lära genom sammanhang  
Marton et al. (1993) förespråkar ett holistiskt perspektiv på såväl den som lär som på själva 
lärandet. Att utgå från ett holistiskt perspektiv innebär bland annat att vara uppmärksam på 
lärandekontexten, vilken Marton et al. (ibid.) betonar betydelsen utav. En berättelse beskriver 
lektionsupplägget på kursen, faktapresentation med efterföljande diskussion, som positiv för 
lärande (K1). Den uttrycker ett helhetstänkande kring lärandesituationen genom att betona 
alla delars betydelse för att kunna ta till sig det som presenteras och för att lärande ska kunna 
ske. Precis som ett pussel som behöver alla bitar för att bli komplett går det inte att plocka 
bort någon del i lärandets pussel. Helhetstänkandet syns också då den belyser kontextens 
betydelse vid lärande; om den upplevs som positiv, uppmuntrande och tillåtande kan det 
främja lärande. Gemensamma upplevelser som sammansvetsar gruppen ges som exempel på 
främjande sammanhang. En annan berättelse beskriver det positiva med att lära i grupp som 
att förståelsen kan öka, både när det handlar om den egna förutsättningen och även för andras 
förutsättningar för lärande. Att ha en gemensam målsättning uttrycks som betydande vilket 
också upplevs göra det lättare att sporra varandra till lärande (M1).  
 
Marton et al. (ibid.) nämner den lärandes intresse, tidigare erfarenheter och förkunskaper som 
andra viktiga faktorer som spelar in när en person ska lära sig något. Utbildningen till lärare 
utgör en del av de tidigare erfarenheter och förkunskaper som beskrivs i en av berättelserna 
(K1). Således var miljön bekant då det bland annat handlade om att hantera information och 
föra diskussioner. Däremot blev det en annan roll där det i första hand handlade om att själv 
vara den lärande i stället för att vara den som förmedlar lärande.  
 
Interaktion påverkar självbedömningen och bekräftande sådan är stärkande (Gustafsson, 
1995). En stärkande interaktiv bekräftelse underlättar för individen att vilja och våga använda 
sina förmågor till att förverkliga sin idealitet (den människa hon vill vara) och därmed ett 
önskvärt liv. Det anses därmed betydelsefullt för möjliggörande till lärande. Enligt ett 
bekräftelseteoretiskt perspektiv kan upplevelser av hjälp bidra till stärkt självbedömning 
(ibid.). En berättelse beskriver att personalen var otrolig med att förmedla att var och en 
medverkar utifrån sin egen förmåga (K1). Att delta i intervjun gav upphov till reflektion över 
nya frågeställningar, tankar och känslor samt kursens betydelse, vilket uttrycks i två 
deltagares berättelser (K1 och M1). 
 
Hälsofostran är enligt Häyry (1995) att en grupp leds mot önskat och önskvärt tillstånd via 
informationsförmedling och övning. Han beskriver att hälsofostran främst handlar om att göra 
människor medvetna om villkoren för deras egen hälsa och det utifrån respekten för 
människors självbestämmanderätt (ibid.). Att kursen blev ett avstamp med ökad medvetenhet 
och motivation till att komma igång samt insikt i betydelsen att fortsätta på hemmaplan, 
uttrycks som exempel på när erbjuden kunskap och informationsförmedling tas emot och görs 
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till sitt (M2). I en annan berättelse beskriver deltagaren att hon tycker om att föra andra 
människor framåt, men att hon fått insikt i att andra nödvändigtvis inte vill vad hon vill och 
det får hon acceptera (K1).



37 

 

7. Diskussion 
 
Här presenteras resultatdiskussionen som följs av en allmän diskussion. 
Därefter följer en diskussion kring studiens metod. Denna innefattar diskussion 
kring urval och urvalsgrupp samt analys- och tolkningsprocess. Avslutningsvis 
presenteras förslag till framtida undersökning. 
 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
I denna undersökning har frågeställningen, om och i så fall på vilket sätt bidrar en 
arbetslivsinriktad rygg- och nackrehabilitering till deltagarens lärande, insikter och 
befrämjande av hälsa, försökt besvaras. Den del som handlar om befrämjande av hälsa 
presenteras främst i resultatdiskussionen som följer utifrån ett holistiskt hälsoteoretiskt 
perspektiv. Frågeställningens resultat genom berättelser är enligt följande underrubriker: 
Holistisk hälsoteori – individens vilja, förmåga och omgivande miljö, Hälsa som balans 
mellan individs förmågor och hennes aktivitetsplan, Självbedömning och dess betydelse och 
funktion för motivation. 
 
Holistisk hälsoteori – individens vilja, förmåga och omgivande miljö 
Nyttan med förändrade levnadsvanor blev väldigt tydlig av att uppleva en stor förbättring 
utifrån deltagande i ett konstruktivt program (K1). Kursen fungerade som en kick för att 
komma igång fysiskt och att få prova på en annan livsstil gav redskap till att tänka och göra 
annorlunda (K2). Medin och Alexanderson (2000) uttrycker hälsa genom att individen är 
aktiv och skapande samt del i den kontext hon tillhör, verkar i och samspelar med. 
 
Att individens vilja, förmåga och omgivande miljö är korrelerade, ses som betydelsefullt för 
deltagande i en rehabilitering (K1) och är vad Pörn (1995) beskriver som det holistiska 
hälsobegreppet. Satsningen ska vara frivillig och utan känsla av att vara dittvingad och detta 
är viktigt för att känna sitt värde och kunna vara mer öppen inför vad kursen kan ge (K1). 
 
Kursen beskrivs som betydelsefull och bidrog till en känsla av att ha blivit starkare som 
person (K2). Det gjorde det möjligt att orka ta tag i personliga relationsproblem, trots fysiska 
besvär. Vidare berättar hon om prestationskrav inför uppföljningen, men att det samtidigt är 
positivt och sporrande för att fortsätta med påbörjade förändringar: att veta vad 
förväntningarna är och uppleva att ha förmåga att hantera dem. Enligt Pörn (ibid.) är kärnan i 
holistisk hälsoteori att en individ anses ha förmåga till relevanta handlingar och 
förverkligande av mål, vilket vi upplever att flera av intervjudeltagarnas berättelser ger 
exempel på.  
 
Hälsa som balans mellan individs förmågor och hennes aktivitetsplan 
Att psykologen beskrev smärta som en process med olika faser att genomgå, beskrivs som den 
mest omvälvande insikten (K1). Att tänka så var nytt och blev väldigt starkt, inte minst 
eftersom det gjorde att hon togs ur ovisshet. Det gav en känsla av hanterbarhet: att smärtan 
kan vara densamma, men att det finns tekniker för att möta och leva med den. Insikten i att 
inte längre vara samma person som tidigare, beskrivs som värdefull då den ger förståelse för 
att det handlar om en process och livskris att ta sig igenom. Framtiden känns ännu oviss och 
hon arbetar vidare med att acceptera sin situation. 
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        Det handlar ju mycket om att förstå vem man är och vilken situation man är i och vad man 
        kan göra åt det, och så där, att på något sätt leva, så att man lever i fred med sig själv, att 
        inte hela tiden leva i någon förnekelse.  
 
Hartman (1988) menar att hälsa råder då balans föreligger mellan en individs förmågor och 
hennes aktivitetsplan. 
 
Berättelserna antyder att det är svårt att inse att man inte längre kan något man tidigare kunnat 
(K2 och M1). Ett exempel var att försöka pressa sig till förbättring genom att simma mer än 
han egentligen orkade utan att inse att förmågor och aktivitetsplan inte stämde överens (M1). 
Att full fokus och satsning på fysisk rehabilitering skulle räcka var tanken tills insikten nådde 
fram att det handlade om mer. Diskbråcket blev kroppens rop på hjälp och bakslaget under 
kursen tvingade till paus och reflektion över hela livssituationen med kropp, jobb, fritid; allt. 
 
Utifrån flera av intervjudeltagarnas berättelser har det framträtt att det bland annat handlar om 
hur betydelsefull kontexten är för att skapa den tillåtande och uppmuntrande stämning, där 
deltagare känner sig bekräftade (K1, K2 och M1). Vi uppfattar att det underlättar beslutet 
individen behöver ta, för att våga och vilja anta utmaningar och arbeta vidare med sina 
förmågor. Kursen bidrog till att kunna tillföra saker i livet igen; saker att må bra av (K2). 
Känslan av att klara av att göra olika saker och att inte enbart behöva ta bort saker ur sitt liv, 
är värdefull och särskilt efter en väldigt kämpig period. Insikten att själv kunna påverka sina 
besvär är också betydelsefull. Tidigare fanns rädsla för att röra sig och för att få ont. En viktig 
erfarenhet var att hon inte får ont av allt hon gör, inte heller har hon ont överallt. 
 
        förut så har man ju inte ens fattat att det tar sån tid att lära sig och förstå, man kan ju rejsa 
        på en hel dag och sedan får man jätteont och man vet inte varför det gör så ont, och innan 
        man har kommit på vad det är som jag mår dåligt och får ont av – det kan ju ta många år 
        innan man fattar vad kroppen säger. 
 
De insikter och det pågående acceptansarbete som flera intervjudeltagare nämnt, anser vi kan 
ha avgörande betydelse för att de ska uppnå hälsa där balans råder mellan aktuella förmågor 
och aktivitetsplan. 
 
Hälsa kan beskrivas som ett slags jämviktstillstånd (Gadamer, 2003). Först när jämvikten 
rubbas, blir man egentligen varse den och hälsa kan därmed ses som dold harmoni. Med det 
menas ett slags välbefinnande där individen blir kreativ och aktiv samt glömmer sig själv 
(ibid.). Mer förståelse för kroppen och dess mekanismer, bidrog till att kunna ta åt sig av 
kursens olika delar, fokusera på det som är positivt och på vad som är möjligt att göra (K1). 
 
Självbedömning och dess betydelse och funktion för motivation 
Att tillägna sig mer medvetenhet om sitt görande, att skapa kvalitet i det och att både göra och 
tänka rätt för att må så bra som möjligt är ett arbete som pågår (M1). Insikten säger honom att 
det är otroligt mycket upp till var och en hur väl den nyvunna kunskapen utnyttjas och att livet 
är för värdefullt för att springas igenom; vikten av att ha en annan inställning till sig själv, till 
jobbet och till livet. Att fysiskt må bättre är en sak, men den stora behållningen är av mental 
art. Att hela personen mår bättre av att ta det lite lugnare och behandla sin kropp bättre, 
upplever vi är något som flera deltagare kommit till insikt om. 
 
        För mig var det min kropp som skulle dit, den skulle fixas, jag skulle gå därifrån frisk och
        glad. Det jag fått är en aha-upplevelse av att det psykiska välbefinnandet och hur man behandlar  
        sin kropp är så ihopkopplat. 
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Gustafsson (1995) beskriver teorin om motivation som den strävan individen har att 
förverkliga sin idealitet (den människa hon vill vara). Om viljan finns, finns önskan om 
förmåga. Självbedömningen är central för motivationen och denna stärks av bekräftelse 
(ibid.). 
 
Vad som motiverar till att förändra levnadsvanor är en önskan att bli friskare, att slippa 
ytterligare besvär och att ha fått ökad medvetenhet och förståelse (K2). Att bli varse andra 
deltagares besvär och känna rädsla över att hamna i samma situation, bidrog till att börja 
fundera över den egna hälsan och de egna levnadsvanorna. Ökad sjukdomsinsikt; att lära sig 
hantera sin situation och sina besvär upplevs som betydelsefullt (M2). Ur samtliga berättelser 
framträder det tydligt att förståelsen har ökat för vad friskvård kan göra för den egna hälsan. 
 
 självklart har insikten om sin egen sjukdomsbild ökat dramatiskt, så är det ju, för man blir 
 ju verkligen insatt i vad man har för fel och vad man kan och inte kan påverka, det är ju en 
 ganska stor del egentligen. Man får helt enkelt en annan tolerans kanske, man accepterar att 
 man har ont sedan gäller det bara att minimera det.  
 
 
7.2 Allmän diskussion 
 
Det som handlar om deltagarens lärande, insikter och befrämjande av hälsa sammantaget, 
presenteras i den allmänna diskussion som följer.  
 
Att lärandekontexten är viktig för ett bra lärande, går att utläsa ur intervjudeltagarnas 
berättelser. Deltagarna menar att en positiv och tillåtande miljö ger upphov till gemensamma 
upplevelser och att aktiviteter verkar främjande för deras lärande. Att vara tillsammans med 
andra som befinner sig i en liknande situation med samma målsättning kan tolkas vara viktigt 
och positivt i en lärandesituation. I en berättelse ser vi att en rehabilitering kan upplevas 
positivt trots att en person inte har samma typ av besvär som rehabiliteringen i första hand 
syftar till att behandla. Värdefulla sociala relationer, ökade insikter och kunskaper, bättre 
förståelse för sig och andra kan vara av betydelse för en individ. Kontextens betydelse är 
något Marton et al. (1993) diskuterar och de menar att den är en viktig faktor vid lärande. 
Eftersom människor kan erfara saker på olika sätt är det viktigt att kursledarna försöker förstå 
och använda deltagarnas intresse, förförståelse, erfarenheter och uppfattningar för att sträva 
efter att sätta kunskapen i, för den lärande, meningsfulla sammanhang. Marton et al. (ibid.) 
och Moon (2004) diskuterar detta och menar att det är givande att utgå från ett holistiskt 
perspektiv på såväl lärande som individen som lär.  
 
Samtliga deltagare beskriver motivationens betydelse för lärande vilket Brattberg (2005) 
menar utgör ett område som är avgörande för lärande och utveckling. Rehabilitering kan ses 
vara en lärandeprocess och det är något som Brattberg (ibid.) diskuterar utifrån perspektivet 
att lära om; deltagarna behöver utgå från sina befintliga erfarenheter och kunskaper som 
tillsammans med nya kunskaper och erfarenheter förändras till något som ger bättre förståelse, 
medvetenhet och insikt. Här blir pedagogikens och kursledarnas betydelse i rehabiliteringen 
tydlig då det gäller att förmedla kunskap och stödja människor att just lära om. Vi anser att 
rehabilitering är en lärandeprocess och menar, liksom Brattberg (ibid.), att pedagogik bör vara 
en ständigt närvarande del i rehabilitering. Enligt berättelserna ser vi att deltagarna dels lär sig 
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på kvalitativt skilda sätt, till exempel genom reflektion alternativt praktiska övningar, dels 
uppfattar - erfar - lärande olika, till exempel som förståelse alternativt lär sig nya saker som 
kanske tillämpas (Brattberg, 2005). Det här diskuterar Marton och Booth (2000) och Marton 
et al. (1993) som ytinriktat och djupinriktat lärande, där djupinriktat lärande anses ha mycket 
stor betydelse för ökad förståelse och ger bättre lärande då personen fokuserar på att sätta 
delarna till varandra och på så sätt skapa en helhet. Ett genomgående tema är vikten av ett 
aktivt och praktiskt lärande där teori och praktik kombineras. Deltagarna anser att den formen 
av lärande hjälper dem att öka sina kunskaper och sin förståelse. Detta diskuteras av Brattberg 
(2005) och Egidius (2002) som en fruktbar metod för att tillägna sig kunskap och som kan 
leda till nya färdigheter och förändring. När detta sen är kopplat till beteenden, vilket det 
bland annat handlar om i rehabilitering, blir detta än viktigare eftersom att erfara skapar 
känsla och att det är känslor som både kan motivera oss till handling och kan vara 
förutsättning för att något ska hända (ibid.). 
 
Flera av intervjudeltagarna vittnar om betydelsen av vad Naess (1999) kallar fundamentala 
respektive vitala behov. De fundamentala behoven handlar om det som upprätthåller livet och 
de vitala behoven är det som ger livet dess djupaste mening. De förstnämnda omfattar våra 
basala behov och kan utgöras av våra levnadsvanor (ibid.). Flera av deltagarna i 
rehabiliteringen har vittnat om vikten av goda levnadsvanor och hur de under kursen fått både 
ökade insikter om att det verkligen förhåller sig så och att de fått ytterligare kunskap om det, 
på olika sätt. Att genomgå vad som beskrevs som ett konstruktivt program innehållande goda 
vanor i praktik och teori, gav erfarenheten och upplevelsen, bekräftelsen, på vad det kan ge. 
Berättelserna antyder att deltagarna fått en fördjupad insikt och medvetenhet om vilken roll att 
ta väl hand om sin kropp, faktiskt spelar för hälsan och välbefinnandet i stort. Denna insikt är 
kopplad till positiva känslor som kan öka medvetenhet kring värdeprioritering av dem, vilket 
är betydelsefullt för att leva det liv som verkligen önskas, ett liv med mening och innehåll 
(ibid.). 
 
Gemensamt för flera deltagare är hur svårt det är att acceptera vad man inte längre kan samt 
insikten i att det ändå är viktigt att göra det för att kunna gå vidare på ett bra sätt. För att 
uppnå hälsa där balans råder mellan aktuella förmågor och aktivitetsplan som Hartman (1988) 
beskriver, anser vi att insikten om att det förhåller sig så är avgörande för en framgångsrik 
fortsättning (ibid.). Det må vara att aktivitetsplanen förändras, både vad gäller mål och hur de 
ska uppnås, men att man förstår att balans mellan plan och förmågor behöver råda för att man 
ska lyckas med sina föresatser och att man utvecklar nödvändig coping (Brattberg, 2003). Att 
nå den insikten torde vara värdefullt eftersom livet innefattar förändringar, såväl självvalda 
och önskade som oönskade. Det skulle därför kunna underlätta hur man kan gå vidare och 
sätta upp nya mål samt anpassa och förändra dem när det behövs. 
 
God utbildning kan sägas omfattas av positiva känslor (Naess,1999). Inre motivation som 
deltagarna uttrycker genom positiva känslor så som intresse, lust, lek och drivkraft anser vi 
ökar förutsättningarna för ett djupinriktat lärande. Rehabilitering handlar om lärande och 
beteende som för att komma till stånd alternativt förändras behöver innehålla kunskap, 
insikter och handling samt positiva känslor.  
 
Att uppföljning en tid efter den huvudsakliga och sammanhängande kurstiden ingår i 
upplägget, anser vi vara av mycket stor vikt då inlärning och förvärvande av kunskaper och 
insikter som ska mynna ut i beteenden tar tid innan de är befästa i just nya beteenden.  
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Naess (1999) beskriver hur vi kan tappa fokus på långsiktiga mål och därmed förlora intresse 
och engagemang i nuet. Eftersom engagemang och positiv känsla är viktigt för handling, är 
det betydelsefullt att kontinuerligt repetera sitt mål för att kunna bibehålla det långsiktigt 
(ibid.). Att en uppföljning är förestående kan fungera både som yttre och inre motivation, men 
oavsett, kan det bidra till att det arbete med att förvärva det nya beteendet faktiskt sker. Om 
motivation och lärande är mer ytinriktat, kan det via det erfarande som en deltagare får under 
uppföljningsperioden ändå ge individen de svar som denne kan behöva för att känna att det är 
beteenden som verkligen fungerar och då gå från ytinriktat till mer djupinriktat lärande. Detta 
ser vi som viktigt för att skapa och bibehålla motivation som krävs för att upprätthålla ett nytt 
beteende. 
 
Naess (ibid.) betonar att levnadskonst handlar om att kunna se helhet i det enkla och känna 
tacksamhet för livet, i stort som smått. I en berättelse redogörs för hur individen upptäckt 
värdet i att tänka på mer än arbete; att lyfta blicken lite, att uppskatta och ordna fint i sin 
hemmiljö, att öppna upp för känslor och att bli mer berörd (som ytterligare exempel på 
positiva känslor). Att humor och lek är viktiga delar för god levnadskonst, tolkar vi att denna 
individ haft med sig sen tidigare, men däremot nu börjat förstå vikten av att känna ro; ett inre 
lugn och närvaro, för att känna sig som en hel människa. 
 
 
7.3 Metoddiskussion 
 
Vi har avsett att ta reda på mer om vad rehabiliteringsdeltagare själva anser om lärande, 
insikter och befrämjande av hälsa som de gjort genom att delta i en arbetslivsinriktad rygg- 
och nackrehabilitering. Med en mindre strukturerad och mer öppen narrativ intervjumetod har 
vi sökt ta del av deltagarnas egna upplevelser kring vårt bestämda tema. 
 
Av flera anledningar har vi valt narrativ metod och narrativa intervjuer i vår undersökning. Vi 
valde öppna, inte styrda frågor för att ge deltagarna mycket utrymme för utvecklingen av 
berättelsen, utifrån våra halvstrukturerade frågor enligt den delade förståelsemodellen som 
möjliggör samtal mellan intervjuare och intervjudeltagare. Samtliga intervjuer omfattade 
intervjuguidens frågor, men inte nödvändigtvis i samma ordning och på samma sätt. Eftersom 
metoden tillåter förändring i frågornas ordningsföljd och formulering, ändrades dessa utifrån 
vad som föll sig naturligt i varje intervju. 
 
Att berättelsen skapas i den kontext som utgörs av och i samspel med den som intervjuar, kan 
tolkas som något negativt i metoden utifrån kvalitativ traditionell metod som är influerad av 
kvantitativ metod och dess krav på standardisering och i möjligaste mån objektiv struktur. Vi 
anser dock att även i det mest strukturerade upplägg där all yttre påverkan ska vara borttagen 
till förmån för objektivitet, så går det inte att komma ifrån att man ständigt är del i en kontext, 
som har någon betydelse. Vi har utgått från Mishler (1986) som beskriver den narrativa 
intervjun och delaktigheten i skapandet av en berättelse, som de förutsättningar under vilka 
människor kan mötas.  
 
Trost (1997) beskriver att platsen han ha betydelse för utfallet av en intervju, vilket vi har 
noterat som skillnader mellan intervjuerna. Den intervju som genomfördes på en arbetsplats 
var också den som var kortast och utgjordes av den enda då heltidsarbetande deltagaren. Det 
var skillnad mot övriga intervjuer som skedde med de resterande tre i olika grad sjukskrivna 
deltagarna i deras respektive hemmiljö. Om skillnader har att göra med ovan angivna faktorer, 
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som att man hemma tar sig mer tid och kanske kopplar av till skillnad från varande på sin 
arbetsplats, eller om det har att göra med personliga egenskaper har vi ingen möjlighet att 
avgöra. Eftersom forskningsintervjun förmodas ha en inbyggd hierarkisk relation är det 
viktigt att försöka hitta en balans i relationen mellan intervjuare och intervjudeltagare. Att 
använda den delade förståelsemodellen kan sägas vara ett sätt att försöka skapa balans då 
modellen betonar tillit, ömsesidighet och jämlikhet. Vare sig en intervju sker i 
intervjupersonens hemmiljö eller på dennes arbetsplats kan det tänkas påverka maktbalansen 
genom att intervjupersonen tar tillbaka makt och kontroll i och med att de befinner sig på sin 
hemmaplan. 
 
Vi valde att spela in samtliga intervjuer, antingen med hjälp av kassettbandspelare eller MP3-
spelare. Inspelning kan inverka negativt och hämmande, men eftersom deltagarna gått med på 
användandet av dem och vi ansåg att vinsten med att kunna vara fullständigt fokuserade på 
intervjudeltagaren och dennes berättelse var så stor, beslöt vi att spela in intervjuerna. Inte 
minst var det värdefullt eftersom vår avsikt var att tolka intervjudeltagarnas berättelser och 
skapa temaberättelser utifrån dem. Vi har därmed haft möjlighet att återgå till berättelserna för 
att avlyssna dem igen, både i samband med transkriberingen och i samband med skapandet av 
temaberättelserna, vilket varit betydelsefullt.  
 
Urval och urvalsgrupp 
De urvalskriterier som gällde för vår studie var att det var individer som genomgått den fyra 
veckor långa arbetslivsinriktade rygg- och nackrehabiliteringen vid Svenska Rygginstitutet 
AB. De skulle ha klarat att genomgå rehabiliteringskursen på det sätt det är tänkt samt att det 
inte skulle anses inkräkta på rehabiliteringen och deras fokus på den på något sätt. Urvalet av 
de som skulle tillfrågas överläts till rehabiliteringsteamets personal på de aktuella instituten 
för att möjliggöra vidtagande av ovan nämnda hänsyn eftersom de känner deltagarna. Att 
urvalet gått till på detta sätt innebär dels att det varit utanför vår kontroll och dels att det kan 
ha påverkat resultatet, eftersom vi inte vet rehabiliteringspersonalens tolkning av de uttalade 
hänsyn som skulle tas. Vi har heller inte kännedom om anledningen till att en av de fem 
tillfrågade rehabiliteringsdeltagarna valde att tacka nej till deltagande i studien. 
 
De deltagare som kom att ingå i studien var två kvinnor och två män. De hade genomgått 
rehabiliteringskursen på två olika orter utifrån geografisk närbelägenhet till sin hemmiljö. Vi 
har inte gjort åtskillnad utifrån vilket institut och på vilken ort deltagarna genomgått sin 
rehabilitering, då upplägget följer ett och samma program i ett företag där verksamheten är 
ISO-certifierad, oavsett lokalitet. Vi har heller inte beaktat berättelserna, uttalanden och 
åsikter på olika sätt beroende på om det varit en man eller kvinna som uttryckt dem. Det kan 
naturligtvis ha betydelse, men med ett så litet totalt urval anser vi oss inte kunna beakta några 
könsspecifika betydelser. Att vi inte haft en större urvalsgrupp, vilket skulle ge ytterligare 
exempel, har att göra med den tidsrymd som är avsatt för att genomföra studien. 
 
Analys- och tolkningsprocess 
Eftersom det handlar om att söka förstå och tolka deltagarnas uppfattningar och upplevelser, 
anser vi att det har varit rimligt att använda narrativ metod; intervjuer i form av berättande 
samtal, då berättelser kan öppna upp för nya analysmöjligheter. Vi har inte funnit andra 
studier som undersökt om och i så fall på vilket sätt arbetslivsinriktad rygg- och 
nackrehabilitering bidrar till deltagarens lärande, insikter och befrämjande av hälsa. Här ska 
dock noteras att även om så vore fallet, eller om denna studie gjordes igen, också på deltagare 
i just den här aktuella rehabiliteringen, så skulle utfallet ändå bli unikt och inte helt jämförbart 
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eftersom samspelet mellan intervjuare och intervjudeltagare är unikt. Det beror på att 
narrativa metoder bygger på människors berättelser och deras olika uppfattningar som de ger 
uttryck för när de berättar om samma händelse (Riessman, 1993). Även en och samma 
intervjuperson kan skapa olika berättelser om samma händelse vid skilda tillfällen (ibid.). När 
undersökaren, vi i det här fallet, sedan analyserar och tolkar berättelserna så använder vi våra 
uppfattningar som förmodligen också påverkar utfallet.  
 
Under transkriberingen har vi, som tidigare nämnts, upprepade gånger lyssnat på intervjuerna. 
Trots det finns det en risk att intervjudeltagarnas utsagor inte är helt korrekt återgivna 
eftersom bakgrundsbrus och otydliga uttalanden kan inverka. Både under transkriberingen och 
skrivandet väljer vi vad som skall tas med och vad som skall utelämnas, men vi har i vår 
tolkning försökt sträva efter att göra deltagarnas berättelser rättvisa. Patel och Davidson 
(2003) uttrycker vikten av att en undersökning visar god tillförlitlighet och trovärdighet. Vi 
har försökt göra undersökningen tillförlitlig genom att beakta den så kallade 
intervjuareffekten, det vill säga att intervjudeltagaren kan påverkas, kanske omedvetet, i sina 
svar utifrån sin tolkning av vad som verkar vara passande eller önskvärt (Mishler, 1986). Om 
ämnet för intervjun uppfattas som känsligt kan risken öka att denna oavsiktliga inverkan sker. 
För att minska denna typ av inverkan har vi i informationen till intervjudeltagarna inför själva 
intervjun, försökt vara tydliga med att de ska utgå från sig och sin berättelse på ett sätt som 
känns bra för dem. Som intervjuare har vi sökt sträva efter att inte påverka deltagarna eller 
uttrycka våra personliga värderingar i vare sig frågor eller bifall. Vi har försökt uppnå 
trovärdighet genom att visa hur insamlandet av data gått till och att de är relevanta för vår 
frågeställning. 
 
 
7.4 Framtida undersökning 
 
Det vore intressant att göra en uppföljande undersökning med intervjudeltagarna för att se om 
och i så fall på vilket sätt de implementerat vad de lärde sig under rehabiliteringen. 
 
Det vore även intressant att göra en undersökning med personal som arbetar med 
rehabilitering utifrån deras perspektiv på lärande. Hur ser de på frågeställningar om lärande?  
 
Att undersöka lärande utifrån ett organisatoriskt lärandeperspektiv för såväl 
rehabiliteringsdeltagare som för personal vore också intressant. 
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Bilaga 1.   
 

Stockholm, 2007-02-05 
 

Till dig som genomgått rehabiliteringskurs vid Svenska Rygginstitutet AB X 
 

Information om intervjustudie 
 

Vill du delta i en studie som handlar om lärande med betydelse för hälsa i samband med 
rehabilitering? 
 

I studien har vi för avsikt att intervjua fyra personer som har genomgått rehabiliteringskurs 
vid Svenska Rygginstitutet AB X. Intervjun beräknas ta cirka en timme och kommer att spelas 
in på band (via en bandspelare på bordet) för att underlätta analysarbetet. Uppgifterna från 
intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Enbart vi som utför studien kommer att ha 
tillgång till intervjumaterialet och endast så länge det fyller en funktion för studien. Därefter 
kommer allt intervjumaterial att raderas. Resultatet av studien kommer att finnas tillgänglig på 
biblioteket på Högskolan i Gävle, hösten 2007. 
 

Din medverkan är helt frivillig och ditt deltagande kan avbrytas när som helst.  
 

Oavsett om du vill delta i studien eller ej, ber vi dig fylla i talongen nedan och ge den till 
någon i teamet innan avslutad kurs (fredagen den 9 februari). 
 

Om du vill delta i studien, kommer vi att kontakta dig enligt dina önskemål under vecka 9 för 
att, tillsammans med dig, bestämma tid och plats för intervjun. 
 

Vi som gör studien har en bakgrund som friskvårdsledare på Svenska Rygginstitutet AB, 
Vaxholm och på CFS i Marbella, Spanien. Det är med den erfarenheten, som vi vill undersöka 
lärande som har betydelse för hälsa i samband med rehabilitering, när vi nu ska skriva en C-
uppsats i pedagogik. 
 

Ett missivbrev kommer att skickas ut i anslutning till intervjun. Om du har frågor, är du 
välkommen att höra av dig till oss. 
 

Tack på förhand! 
 

Med vänlig hälsning 
 

Madelene och Magdalena 
 

Madelene Jägerlöv  Magdalena Sandberg 
Mailadress, telefonnummer Mailadress, telefonnummer 
 

Handledare: 
Lisbeth Claeson, universitetsadjunkt i pedagogik 
Mailadress 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag har tagit del av informationen. 
Namn:  
Kryssa i ditt svarsalternativ. 
□ Ja, jag vill delta i studien genom en intervju. Önskas nås via (telefonnummer, mail- 
och/eller postadress):  
  
□ Nej, jag vill inte delta i studien. 



 

 

Bilaga 2. 
     Stockholm, 2007-02-19 
 
Hej! 
 
Vi skriver med anledning av den telefonkontakt vi hade med dig den ___ februari.  
 
Vi berättade då att ett brev med information om intervjustudie skulle skickas till dig, vilket 
bifogas detta brev. 
 
Om det har uppkommit några frågor eller funderingar, så hör gärna av dig till oss. Du når oss 
via mail eller telefon: 
Madelene Jägerlöv: mailadress, telefonnummer. 
Magdalena Sandberg: mailadress, telefonnummer. 
 
Vi kommer att höra av oss per telefon till dig igen för att höra om du vill delta i studien eller 
ej. (Detta för att vi ska kunna fortsätta med vårt studiearbete.) Vi räknar med att höra av oss 
inom ett par dagar. 
 
Oavsett vad ditt svar om deltagande är, ber vi dig skicka tillbaka ifylld talong (se bifogat 
brev), i det medskickade färdigfrankerade kuvertet. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Madelene och Magdalena 



 

 

Bilaga 3. 
 

Stockholm, 2007-02-19 
 

Till dig som genomgått rehabiliteringskurs vid Svenska Rygginstitutet AB X 
 

Information om intervjustudie 
 

Vill du delta i en studie som handlar om lärande med betydelse för hälsa i samband med 
rehabilitering? 
 

I studien har vi för avsikt att intervjua personer som har genomgått rehabiliteringskurs vid 
Svenska Rygginstitutet AB X. Intervjun beräknas ta cirka en timme och kommer att spelas in 
på band (via en bandspelare på bordet) för att underlätta analysarbetet. Uppgifterna från 
intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, där intervjudeltagaren och uppgifter från 
intervjun avidentifieras. Enbart vi som utför studien kommer att ha tillgång till 
intervjumaterialet och endast så länge det fyller en funktion för studien. Därefter kommer allt 
intervjumaterial att raderas. Resultatet av studien kommer att finnas tillgänglig på biblioteket 
på Högskolan i Gävle, hösten 2007. 
 

Din medverkan är helt frivillig och ditt deltagande kan avbrytas när som helst.  
 

Oavsett om du vill delta i studien eller ej, ber vi dig fylla i talongen nedan och skicka tillbaka 
den till oss i det medskickade färdigfrankerade kuvertet, så snart som möjligt. 
 

Om du vill delta i studien, kommer vi att kontakta dig enligt dina önskemål under vecka 9 för 
att, tillsammans med dig, bestämma tid och plats för intervjun. 
 

Vi som gör studien har en bakgrund som friskvårdsledare på Svenska Rygginstitutet AB, 
Vaxholm och på CFS i Marbella, Spanien. Det är med den erfarenheten, som vi vill undersöka 
lärande som har betydelse för hälsa i samband med rehabilitering, när vi nu ska skriva en C-
uppsats i pedagogik. 
 

Ytterligare ett brev med information kommer att skickas ut i anslutning till intervjun. Om du 
har frågor, är du välkommen att höra av dig till oss.  
 

Tack på förhand! 
 

Med vänlig hälsning 
 

Madelene och Magdalena 
 

Madelene Jägerlöv  Magdalena Sandberg 
Mailadress, telefonnummer Mailadress, telefonnummer 
Handledare: 
Lisbeth Claeson, universitetsadjunkt i pedagogik 
Mailadress 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag har tagit del av informationen. 
Namn:  
Kryssa i ditt svarsalternativ. 
□ Ja, jag vill delta i studien genom en intervju. Önskas nås via (telefonnummer, mail- 
och/eller postadress):  
  
□ Nej, jag vill inte delta i studien. 



 

 

Bilaga 4. 
 
Missivbrev 
 
Stockholm, 2007-03-11 
 
Till dig som genomgått rehabiliteringskurs vid Svenska Rygginstitutet AB X 
 
Information och bekräftelse om deltagande i intervjustudie om lärande i samband med 
rygg- och nackrehabilitering 
 
Som vi tidigare meddelat, kommer nu det så kallade missivbrevet med information och 
bekräftelse om tid och plats för intervjun. 
 
Syftet med studien är att undersöka rehabiliteringsdeltagarens lärande i samband med rygg- 
och nackrehabilitering och lärandets betydelse för befrämjande av hälsa. Intervjun beräknas ta 
cirka en timme och kommer att spelas in på band (via en bandspelare på bordet) för att 
underlätta analysarbetet. Uppgifterna från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, där 
intervjudeltagaren och uppgifter från intervjun avidentifieras. Enbart vi som utför studien 
kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och endast så länge det fyller en funktion för 
studien. Därefter kommer allt intervjumaterial att raderas. Resultatet av studien kommer att 
finnas tillgänglig på biblioteket på Högskolan i Gävle, hösten 2007. 
 
Din medverkan är helt frivillig och ditt deltagande kan avbrytas när som helst.  
 
Vi som gör studien har en bakgrund som friskvårdsledare på Svenska Rygginstitutet AB, 
Vaxholm och på CFS i Marbella, Spanien. Det är med den erfarenheten, som vi vill undersöka 
lärande i samband med rygg- och nackrehabilitering och lärandets betydelse för befrämjande 
av hälsa, när vi nu ska skriva en C-uppsats i pedagogik. 
 
Datum för intervjun:     
 
Tid för intervjun:     
 
Plats för intervjun:     
 
Om du har frågor, är du välkommen att höra av dig till oss. 
Tack på förhand och vi ses till veckan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Madelene och Magdalena 
 
Madelene Jägerlöv  Magdalena Sandberg 
Mailadress, telefonnummer Mailadress, telefonnummer 
Handledare:  
Lisbeth Claeson, universitetsadjunkt i pedagogik 
Mailadress 



 

 

Bilaga 5. 
 
Mall för intervjuaren vid introduktion inför och vid avslutning efter intervju 
 
Introduktion 
 

• Tack, uppskattning för deltagande. 
• Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt en arbetslivsinriktad rygg- och 

nackrehabilitering bidrar till deltagarens lärande, kunskapsinsikter och befrämjande av 
hälsa. 

• Antal frågor, berätta precis vad du vill – ta din tid, behöver inte svara snabbt samt 
fråga om oklart. 

• Bandspelare/MP3-spelare på under intervjun (hjälp för mig för att fokusera på 
intervjun i nuet och senare i det fortsatta studiearbetet). 

• Tystnadsplikt – vad som sägs här kommer jag inte att föra vidare, materialet 
avidentifieras och är enbart för mig, studiekamrat och studien. 

• Rätt att avbryta intervjun eller att inte svara. 
• 1 timme (ca). 
• Några frågor? 
• Sätt på bandspelaren/MP3-spelaren. 

 
Avslutning 
 

• Kort reflektion om hur upplevt intervjusituationen. 
• Frågor, synpunkter? 
• Fråga om det är OK att återkomma för uppföljande frågor vid behov? 
• Tacka för tid och berättelse för vår studie om på vilket sätt en arbetslivsinriktad rygg- 

och nackrehabilitering bidrar till deltagarens lärande, kunskapsinsikter och 
befrämjande av hälsa. 

 



 

 

Bilaga 6. 
 
Intervjuguide  
 
Introduktion till intervju 
 

• Vill du kort berätta om hur din situation var innan du började rehabiliteringskursen? 

• Kan du berätta om dina förväntningar inför rehabiliteringskursen? 

• Vad hade det för betydelse att du bodde på Svenska Rygginstitutet AB X under själva 

rehabiliteringen? 

• Vad hade kontakten och kommunikationen med övriga på Svenska Rygginstitutet AB 

X för betydelse för dig? 

• Hade du tillräckligt med kunskap om dina besvär innan rehabiliteringskursen? 

• Vill du berätta hur du på bästa sätt lär dig saker och ting? 

• Berätta om vad som motiverar dig till att lära nya saker. 

• Upplevde du att du förstod och tog in vad kursen omfattade? 

• Fanns det möjlighet att vid behov följa upp något? 

• Har du genom kursen fått redskap för att påverka och befrämja din hälsa? 

• Upplever du att dina levnadsvanor förändrats i och med rehabiliteringen? 

• Tänker du annorlunda om din hälsa idag jämfört med innan kursen? 

• Berätta om vad som känts meningsfullt i samband med rehabiliteringen. 

• Har din insikt ökat efter kursen? 

• Berätta om en situation under rehabiliteringsvistelsen som fått speciell betydelse för 

dig. 

• Det du upplevt som betydelsefullt under kursen, har du tankar kring hur det kan få 

fortsatt betydelse? 

• Berätta vad kursen har haft för mening i ditt liv. 

 
Exempel på följdfrågor: 
Kan du berätta mer? 
Hur menar/tänker du då? 
Kan du utveckla det? 
Vad innebär det för dig? 
 
Avslutning efter intervju 
Kommentarer eller tillägg? 
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