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Förord 
Under åren 2009 -2014 har vi haft möjligheten att få arbeta med 
utveckling av metoder för att stödja personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att närma sig självförsörjning. Detta har skett i nära 
samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen och 
Landstinget inom ramen för Samordningsförbundet i Östra Östergötland. 
Under arbetet blev det tydligt att det saknades insatser som tar ett 
helhetsgrepp på individens hälsa och vardagssituation i relation till 
arbete. Vardagsrevidering var 2009 en ny metod som vi såg skulle kunna 
möta detta behov. Med denna rapport vill vi dela med oss av våra 
erfarenheter av arbetet med Vardagsrevidering och samtidigt belysa 
vikten av fortsatt utveckling och utvärdering.     
 
Författarnas bakgrund och roll i projektet: 
Anna Käcker – leg. Arbetsterapeut och projektledare för Rehabresurs 
samArbete. Har mångårig erfarenhet av arbete med arbetslivsinriktad 
rehabilitering inom såväl privat som offentlig sektor. Har också arbetat 
som adjunkt vid arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet. 
Deltog i genomförandet av pilotomgången. Har ansvarat för 
myndighetskontakter samt haft ett övergripande ansvar för planering, 
anvisningar, personal, ekonomi och utvärdering.  
Frida Svanholm - leg. Arbetsterapeut Magisterexamen. Har bakgrund 
som arbetsterapeut inom primärvård och mångårig erfarenhet av 
arbetslivsinriktad rehabilitering inom offentlig sektor. Har också arbetat 
som adjunkt vid arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet. 
Deltog i genomförandet av pilotomgången och har varit en av grupp-
ledarna i samtliga genomförda grupper.  
Karolina Tegsjö - leg. Arbetsterapeut. Har bakgrund som arbetsterapeut 
inom psykiatrin och långvarig erfarenhet av att leda grupper. Har varit en 
av gruppledarna i samtliga genomförda grupper.  
 
Vi vill rikta ett STORT TACK till: 

‐ Samordningsförbundet i Östra Östergötland som har trott på oss och 
möjliggjort detta arbete. 

‐ Alla deltagare som har berikat oss med sina erfarenheter och visat 
oss att det är möjligt att bryta mönster. 

‐ Agneta Andersson, Paul Enthoven & Birgitta Larsson vid FoU-
enheten, Region Östergötland, som har bidragit med kunskap, 
ovärderligt stöd och uppmuntran. 



 

 



 

 

Sammanfattning 
Vardagsrevidering är en arbetsrehabiliteringsinsats som grundar sig på 
aktivitetsvetenskap där målet är att påbörja en förändringsprocess som 
främjar hälsa samt leder till varaktig ökning av arbetsförmågan. Andelen 
personer i samhället som står långt ifrån arbetsmarknaden har på senare 
år ökat och många har en komplex problematik samt behov av omfatt-
ande förändringar för att närma sig arbete. Det finns idag kunskaps-
brister när det gäller effektiva metoder att stödja dessa personer i sin 
förändringsprocess. Inom Samordningsförbundet i Östra Östergötland 
prövades arbetsrehabiliteringsinsatsen Vardagsrevidering för arbetslösa 
personer med en komplex problematik och en längre tids frånvaro från 
arbetsmarknaden. Under åren 2012-2014 genomfördes åtta grupper 
Vardagsrevidering. Deltagarna hade varierande bakgrundsproblematik 
och tid från arbetsmarknaden. Anpassningar genomfördes kontinuerligt 
och baserades på gruppledarnas kontinuerliga reflektion och erfarenheter 
samt deltagarnas personliga utvärdering. Hälsorelaterad livskvalitet 
mättes med Short-Form 36 (SF-36) och tillfredsställelse med dagliga 
aktiviteter utvärderades med Satisfaction of Daily Occupations (SDO). Få 
signifikanta resultat kunde uppmätas, men mätningarna visade mestadels 
på ett förbättrat resultat. Sammantaget visar prövningen av Vardags-
revidering på positiva resultat.  Gruppledarnas erfarenhet är att vissa 
anpassningar dock behövs för att möta målgruppens behov. En samman-
ställning av deltagarnas erfarenheter visar på en bredd och variation av 
lärdomar de tagit med sig från Vardagsrevidering. Gemensamt är att de 
flesta i högre utsträckning tagit kommandot över sin situation, genom att 
de ökat sin medvetenhet om att de har ett val, fått redskap att påverka sin 
hälsa samt en tydligare bild av vad de klarar, vilket kan skapa långsiktig 
stabilitet för att närma sig arbete. Uppföljning efter tre månader indikerar 
stegförflyttningar i förhållande till arbete för flertalet deltagare varav fyra 
deltagare är självförsörjande i någon omfattning. Detta visar på att 
Vardagsrevidering kan bidra till att möta behovet av insatser för personer 
som står utanför arbetsmarknaden och bör ingå som ett möjligt alternativ 
inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 



 

 

Begreppsförklaringar 
 
Komplex problematik  
Omfattande svårigheter att få vardagen att fungera till följd av fysiska, 
psykiska eller sociala problem och ofta en kombination av dessa. 
Svårigheterna kan även vara kopplade till låg utbildningsnivå, tidigare 
missbruk, socioekonomisk status eller vara kulturellt betingade. 
 
Lång tids frånvaro från arbetsmarknaden 
I prövningen av Vardagsrevidering hade deltagarna en frånvaro från 
arbetsmarknaden på upp till 15 år. Vissa hade aldrig haft ett avlönat 
arbete. Detta innebär en mental och praktisk distans till att arbeta och 
därmed svårigheter att relatera till vad arbete innebär.  
 
Stegförflyttning 
Varje förändring på ett kontinuum i förhållande till ett givet mål. Vid 
prövningen av Vardagsrevidering relaterar detta till steg som tas i 
förhållande till självförsörjning. Det kan exempelvis röra sig om att börja 
arbetspröva, utöka tiden eller fortsätta sin arbetsprövning efter avslutad 
insats.  
 
Aktivitetsrepertoar 
En individs samtliga aktiviteter. Kan omfatta områden såsom personlig 
vård, arbete, rekreation och fritid. 
 
Aktivitetsbalans 
När man har möjlighet att utföra de aktiviteter man vill, så som man 
önskar, i den miljö man befinner sig. 
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Inledning 
Samordningsförbundet i Östra Östergötland finansierade under åren 
2009-2014 ett metodutvecklingsprojekt, Rehabresurs samArbete. Syftet 
med projektet var att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga 
och riktade till arbetslösa personer med komplex problematik som stod 
långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten var lokaliserad till Norrköp-
ing men upptagningsområdet inkluderade Norrköpings, Söderköpings 
och Valdemarsviks kommuner. Inom ramen för Rehabresurs samArbete 
prövades arbetsrehabiliteringsinsatsen Vardagsrevidering.  
 
Vardagsrevidering™ är enligt grundkonceptet en arbetsrehabiliterings-
insats som tagits fram för att möta rehabiliteringsbehov hos kvinnor som 
är sjukskrivna eller riskerar sjukskrivning på grund av stressrelaterad 
ohälsa (Erlandsson, 2009). 
 

Samordning av rehabiliteringsinsatser 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) 
infördes i Sverige 2004. Därefter bildades Samordningsförbund runt om i 
Sverige. De bygger på samverkan inom välfärds- och rehabiliterings-
området mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 
landsting/region. Dessa fyra ägarorganisationers roll syftar i första hand 
till att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger 
dem möjlighet att försörja sig själva. Ytterligare ett syfte med Finsam är 
att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga 
hamnar i en gråzon mellan myndigheterna. Istället får de ett samlat stöd, 
som utgår ifrån den enskildes förutsättningar och behov. På individnivå 
verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs 
av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, 
utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man 
når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktiviteter 
som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt 
(Nationella nätverket för Samordningsförbund, 2015). 

Bakgrund 
Andelen personer i samhället som står långt ifrån arbetsmarknaden har 
på senare år ökat och många har en komplex problematik och behov av 
omfattande förändringar för att närma sig arbete. Långtidsarbetslösheten 
steg med 70 % mellan 2010-2011 samtidigt som närmare 80 000 
personer utförsäkrades från sjukförsäkringen (Andersson, Alnebratt & 
Jonsson, 2014). Under en period med frånvaro från arbete förändras och 
anpassas aktivitetsmönstret där andra aktiviteter ersätter arbete. Efter en 
lång tids arbetsfrånvaro kan det därmed vara svårt att åter etablera arbete 
som en huvudaktivitet i sitt aktivitetsmönster. Risken finns att identiteten 
som ”sjuk” förstärks samtidigt som tilltron till den egna förmågan och 
identiteten som ”frisk” reduceras (Ekberg, 2014). Utifrån detta finns det 
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vid återgång i arbete ett behov av reorientering gällande vanor, rutiner 
och roller både i förhållande till vardagsliv och till arbete. Möjligheterna 
att återgå i arbete kan bero på förmågan att återuppta och bibehålla 
tidigare och nya rutiner där arbete ses som en huvudaktivitet (Jansson & 
Björklund, 2007). Exempel på faktorer som visat sig betydelsefulla i en 
förändringsprocess är tilltron till den egna förmågan (Kielhofner, 2012), 
meningsfullhet (Antonovsky, 2002) och Self-efficacy (Bandura, 1997) 
vilka bör tillvaratas i arbetet med att stödja personer som står utanför 
arbetsmarknaden för att de ska kunna återgå i arbete.  
 

Vardagsrevidering™ – en arbetsrehabiliteringsinsats 
Vardagsrevidering är till stora delar en KBT-inriktad insats som har sin 
grund i den arbetsterapeutiska modellen ”The Value and Meaning in 
Occupations” (ValMO) (Person, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). 
Erfarenheter har visat att insatsen med framgång kan användas även för 
personer som under längre tid varit frånvarande från arbetsmarknaden 
(Eklund & Erlandsson, 2011). Vardagsrevidering syftar till att ge 
individen redskap att själv analysera och åtgärda problem i sin livs-
situation, där arbete är en del, men hemsituationen och övriga aktiviteter 
också är viktiga. Målet är att påbörja en förändringsprocess som främjar 
hälsa och som leder till en varaktig ökning av arbetsförmågan. En 
utgångspunkt i Vardagsrevidering är personens egenkraft, det vill säga att 
själv identifiera hinder men också resurser i sin vardag, att formulera 
strategier för förändring och sedan själv genomföra förändringarna. Detta 
är en förutsättning för att förändringen ska kunna bli varaktig. Det 
handlar om successivt förändringsarbete för att omstrukturera vanor och 
rutiner, att öka medvetenheten om alternativ och möjliggöra för 
individen att på ett självständigt sätt se sina tillgångar och använda dem. 
Genom stegvisa förändringar stärks tron till den egna förmågan och den 
egna kompetensen.  
 
Vardagsrevidering är tänkt att leda till förändringar som får återverk-
ningar inte bara för individen utan även för den övriga familjen. I 
Vardagsrevidering ges därför utrymme för individen att tillsammans med 
sin närmaste omgivning hitta vägar för att hantera den nya situation som 
ett förändrat aktivitetsmönster innebär. Vardagsrevidering fokuserar på 
att med grupp som metod och pedagogiskt verktyg, stötta deltagare att 
genomföra en omstrukturering av sina vardagsaktiviteter för att 
möjliggöra en förändring mot arbete. Kärnan i programmet är aktivitets-
analys. Vissa aktiviteter som utförs i vardagen bidrar till ohälsa och 
sjukdom och vissa kan på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala skäl 
ha valts bort eller också har man tvingats sluta med dem trots att de 
upplevdes som mycket betydelsefulla. I Vardagsrevidering läggs stor vikt 
vid att reflektera över vilka aktiviteter man har kvar och varför. De 
aktiviteter som utförs bildar tillsammans ett aktivitetsmönster; detta 
mönster kan vara överbelastat men även alltför ensidigt och upplevas 
innehållslöst. Deltagarna får hjälp att värdera sitt aktivitetsmönster och 
denna egenanalys är central. (Erlandsson, 2009). 
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Struktur och innehåll enligt grundkonceptet 
Gruppen leds av en eller två gruppledare. Till sin hjälp har de en manual 
som ingående beskriver varje grupptillfälle. Denna manual erhålls vid en 
fördjupad utbildning1 (tre dagar) i insatsen.  
 
Insatsen omfattar 16 på varandra följande veckor med två gruppträffar 
per vecka de första 10 veckorna. De sex efterföljande veckorna utgörs av 
arbetspraktik inklusive tre gruppträffar för uppföljning och reflektion 
samt för att ge och få stöd från gruppledare och varandra. Arbets-
praktiken planeras individuellt avseende tidsomfattning och arbets-
uppgifter utifrån varje deltagares förutsättningar. Varje deltagare har ett 
enskilt introduktionssamtal före det första grupptillfället och ett avsluts-
samtal efter genomförd kurs. Programmet innefattar undervisande 
moment, erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, direkt erfarenhet av 
aktivitet samt individuell tid för reflektion kring delmoment i program-
met och deras relevans för deltagarnas vardag och liv. 
 
Under Vardagsrevideringen används hemövningar för att stärka deltag-
arnas egenkompetens. Hemövningar är viktiga eftersom de innebär en 
möjlighet att tillämpa och öva på olika faktorer som tas upp i 
programmets teman. På så sätt främjas en stegvis förändring i den egna 
vardagen, där förändringen ska ske (Erlandsson, 2009). För fördjupad 
beskrivning av upplägg och innehåll se textrutan nedan. 
 

                                                 
1 Utbildning i Vardagsrevidering™ har under flera år genomförts vid Lunds 
Universitet, av Lena-Karin Erlandsson som tagit fram metoden 
Vardagsrevidering™. Numera bedrivs utbildningen i Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuters (FSA) regi. 
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Vecka 1-5: (fas 1) Självanalys  
- kartläggning och analys av vardagens aktiviteter 
- fokus på såväl livsperspektivet, som vardagens 

aktivitetsmönster och enskilda aktiviteter 
- störningar och uppmuntringar i vardagen 
- målformulering gällande vardag 

 
Vecka 6-10: (fas 2) Mål och strategier 

- förändring av aktivitetsmönster 
- öka medvetenheten om hälsosamma alternativ – göra egna 

val 
- se sina resurser och använda dem 
- utarbeta strategier för förändring 
- målformulering gällande arbete 
- förberedelser för arbetspraktik 
- kvällsseminarium med närstående 

 
Vecka 11-16: (fas 3) Arbetspraktik på ordinarie arbetsplats, 
tillämpning i vardagen  

- fokus på att pröva, tillämpa och befästa nya strategier och 
aktivitetsmönster 

- kombination vardagsliv och arbete 
- arbetspraktiken anpassas utifrån individuella förutsättningar 
- 3 gruppträffar  
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Teoretiska utgångspunkter 

The Value and Meaning in Occupations (ValMO) 
ValMO är baserad på arbetsterapeutisk teori och praxis (Person, 
Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001).  Modellen är indelad i tre triader; 
aktivitetstriaden, värdetriaden och perspektivtriaden och dessa 
samverkar och är relaterade till varandra (Erlandsson & Persson, 2014). 
Triaderna syftar till att beskriva och förstå människors görande; d.v.s. 
deras aktiviteter, upplevelsen av aktiviteterna och den komplexitet som 
aktiviteterna och upplevelsen utgör. Ett centralt grundantagande inom 
arbetsterapeutisk teori är tron på att människan av naturen är en aktiv 
individ med inneboende resurser och utvecklingspotential (Kielhofner, 
2008). Detta återspeglas tydligt i Vardagsrevideringen, i såväl innehåll 
som arbetssätt.  
 
Aktivitetstriaden förklarar hur en aktivitet är uppbyggd och verkar. Den 
beskriver ett samspel mellan individen och utförandet av aktiviteter. 
Utförandet, som sker i en given omgivning, ger individen nya erfaren-
heter och upplevelser samtidigt som omgivningen reagerar på utförandet. 
Detta påverkar individens val av aktivitet och även nästföljande 
utförande. I VaIMO -modellens begreppsvärld blir en uppgift en aktivitet 
först när individen personligen valt att utföra den och utifrån detta sätt 
att resonera blir även individens upplevelse vid utförandet av aktiviteten 
unik. 
 
Värdetriaden innebär att varje aktivitetsutförande ger en upplevelse för 
individen som innefattar tre värdedimensioner; konkret, sociosymboliskt 
och självbelönade värde. Dessa värdedimensioner är potentiellt när-
varande i allt görande, i alla aktiviteter, dock kan intensiteten variera. 
Konkret värde beskriver det synliga, konkreta resultatet eller utfallet av 
aktiviteten eller görandet. Vid konkret värde kan exempelvis resultatet bli 
en tillfredsställande produkt som utvecklar eller förbättrar en ny förmåga 
hos individen. Det sociosymboliska värdet består av tre olika nivåer som 
samspelar. På den första nivån som kallas personlig beskrivs den 
symboliska upplevelsen som unik för varje enskild individ baserat på 
tidigare erfarenhet och bakgrund. På den andra sociokulturella nivån 
beskrivs aktivitetens betydelse i ett visst socialt eller kulturellt samman-
hang eller i en subgrupp. Den tredje universella nivån relaterar till de 
sociosymboliska värden som anses ha samma innebörd för människor 
från olika kulturer och nationaliteter. Självbelönande värde fokuserar på 
den omedelbara belöningen som utförandet i en aktivitet kan ge. Dessa 
aktiviteter ger lust och njutning. Enligt Erlandsson & Persson (2014) 
upplevs en aktivitet som självbelönande när utmaningen är något utöver 
det normala för den som utför aktiviteten, samtidigt som den matchar 
personens förmågor. 
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Perspektivtriaden beskriver tre olika tidsperspektiv som är interaktiva 
och utifrån vilka man kan betrakta aktivitet. Det är makro (livsförloppet), 
meso (vardagen) och mikro (förlopp i utförandet av aktivitet). 
 
I syfte att kunna diskutera olika sorters aktiviteter har VaIMO-modellen 
en struktur för hur aktiviteterna kan konstrueras. Aktivitetsrepetoaren 
består av fyra aktivitetskategorier; skötsel, arbete, lek och rekreation. 
Kategoriseringen av aktiviteterna är dynamisk och varierar med de 
aktivitetsvärden individen tillskriver respektive aktivitet. En och samma 
aktivitet kan tillhöra alla fyra kategorierna. Det är emellertid relativt 
vanligt att skötsel och arbetsaktiviteter ger konkret värde. Det är även 
ofta förekommande att arbetet ger ett sociosymboliskt värde. Lek-
aktiviteter ger ofta ett självbelönande värde samtidigt som de även ger en 
del sociosymboliska värden. Rekreativa aktiviteter ger övervägande socio-
symboliskt värde men även självbelönande. Det är viktigt att ta reda på 
vilka upplevelser olika aktiviteter ger individen. Beprövad erfarenhet och 
forskning visar på betydelsen av att arbeta med människors vardag och 
hälsa och betonar vikten av att kunna uppleva en variation av aktivitets-
värden och aktiviteter från olika aktivitetskategorier. (Erlandsson & 
Persson, 2014). 
 

Terapeutiskt resonemang 
I arbetet med klienter använder arbetsterapeuter ett terapeutiskt 
resonemang för att planera, genomföra och utvärdera behandlings-
resultat. Enligt Model of Human Occupation (MoHO) innebär detta att 
arbetsterapeuten fokuserar på ”att förstå klienterna med utgångspunkt i 
deras värderingar, intressen, upplevelsen av sin egen kapacitet och 
effektivitet, roller, vanor samt erfarenheter kopplade till utförandet i för 
sammanhanget relevanta miljöer.” (Kielhofner, 2012). Genom mötet med 
klienter utvecklar arbetsterapeuten över tid sin förmåga till terapeutiskt 
resonemang. I resonemanget rör sig arbetsterapeuten mellan teoretiska 
referensramar och klienternas faktiska förhållanden, vilket resulterar i ett 
systematiskt tankearbete vid planering och genomförande av insatser 
tillsammans med klienten. Arbetsterapeuten lär sig även genom erfaren-
het vilka terapeutiska processer och strategier som är till störst nytta vid 
olika klientproblem. (Kielhofner, 2012). 
 
Under prövningen av Vardagsrevidering uppmärksammades tidigt vikten 
av arbetsterapeuternas förmåga till terapeutiskt resonemang för att på ett 
professionellt sätt kunna möta varje deltagare utifrån dess unika 
förutsättningar.
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Salutogent perspektiv - Känsla av sammanhang 
(KASAM) 
I arbetet med deltagare inom Rehabresurs samArbete och således också 
Vardagsrevidering har ett generellt antagande gällande synen på hälsa 
genomsyrat arbetet. Arbetet har utgått från ett salutogent perspektiv på 
hälsa, såsom Antonovsky (2005) beskriver. Detta innebär att hälsa bör 
ses som ett kontinuum där både hälsa och ohälsa finns hos alla 
människor hela tiden och att det tillhör livet, men att fokus är på faktorer 
som främjar en rörelse mot den friska polen på kontinuumet. Enligt 
Antonovsky (2005) och Hanson (2010) har varje människa hälsa, mer 
eller mindre. Därför är det viktigt att hitta och stärka dessa hälsofaktorer 
och på så sätt öka den totala upplevelsen av hälsa. Detta synsätt har 
präglat projektet Vardagsrevidering då flertalet av de personer som 
utgjorde målgruppen främst gav uttryck för ohälsa och, på grund av olika 
erfarenheter, generellt, upplevdes ha behov av stöd för att se och uppleva 
det som faktiskt fungerade och utgjorde hälsa. 
 
Antonovsky (2005) har till sin syn på hälsa, kopplat en modell/teori, 
känslan av sammanhang (KASAM) vilken han menar är viktig för 
upprätthållandet och rörelser mot det friska på kontinuumet hälsa – 
ohälsa. KASAM utgörs av tre centrala komponenter vilka är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. 
 
Med begriplighet avses i vilken utsträckning man upplever inre och yttre 
stimuli som förnuftsmässigt gripbara samt om man upplever information 
som ordnad, sammanhängande, tydlig och strukturerad. 
 
Med hanterbarhet avses i vilken grad man upplever att resurser står till 
ens förfogande att möta de krav som ställs utifrån de ovan beskrivna 
stimuli som man dagligen möts av samt graden av kontroll (egen eller 
behöriga andra) över detta.  
 
Meningsfullhet, den tredje komponenten i KASAM, ses som motivations-
komponent och syftar på i vilken utsträckning livet har en känslomässig 
innebörd och att den del av de problem och krav man möter i livet är 
värda att lägga energi på, att engagera sig i och se som positiva 
utmaningar. 
 
Antonovsky (2005) menar att de tre komponenterna är oupplösligt 
sammanflätade men att meningsfullhet förefaller vara den viktigaste 
komponenten. I arbetet med deltagarna i Vardagsrevidering beaktas såväl 
vardagliga aktiviteter som exempelvis att äta, sova, ta hand om sig själv 
och utföra stimulerande aktiviteter, som aktiviteter kopplade till 
produktivt arbete. Vikten av att möta varje deltagare utifrån hens 
specifika sammanhang och tidigare erfarenheter är central. Detta då 
deltagarna under Vardagsrevideringen kom i ett nytt sammanhang, med 
nya krav, stimuli, interpersonella kontakter, utmaningar, aktiviteter samt 
en mängd regler, lagar, processer att förhålla sig till och förstå. Det
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bedömdes därför lämpligt att ta stöd av KASAM och de tre komponent-
erna (begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet) i det dagliga arbetet och 
bemötandet av deltagarna.  
 

Syfte 
Att pröva arbetsrehabiliteringsinsatsen Vardagsrevidering för arbetslösa 
personer med en komplex problematik och en lång tids frånvaro från 
arbetsmarknaden. 
 

Frågeställningar 
‐ Är Vardagsrevidering en insats som kan tillämpas för målgruppen 

och behöver insatsen i så fall anpassas för att möta målgruppens 
förutsättningar och behov? 

‐ Vilka är gruppledarnas och deltagarnas erfarenheter av Vardags-
revidering? 

‐ Hur påverkas deltagarnas hälsorelaterade livskvalitet av Vardags-
revidering? 

‐ Hur påverkas deltagarnas tillfredsställelse med dagliga aktiviteter av 
Vardagsrevidering? 

‐ Hur ser deltagarnas aktivitetsrepertoar ut i förhållande till arbets-
marknaden tre månader efter Vardagsrevidering? 

 

Metod 
Tillvägagångssätt 
I samband med att Rehabresurs samArbete startade år 2009, genomförde 
teamet, bestående av sjukgymnast och två arbetsterapeuter, en 
litteraturgenomgång av befintliga metoder och arbetssätt inom arbets-
livsinriktad rehabilitering och studiebesök gjordes i verksamheter 
relaterade till ämnesområdet. Dessutom fördes dialog med forskare inom 
området. Det första året fokuserade projektet på att utveckla arbetssätt 
och testa metoder för att bedöma förutsättningar för arbete. Teamet 
uppmärksammade tidigt att det fanns stora behov hos deltagarna att 
börja med grundläggande förändringar i vardagen och att låta processen 
få ta tid. Det handlade exempelvis om att skapa balans avseende vardag-
ens aktiviteter, skapa utrymme och förutsättningar för arbete som en del 
av vardagen, medvetandegöra förmågor och oförmågor samt öka själv-
känsla och självförtroende. Metoder för att stödja deltagarna i denna 
förändringsprocess inom ordinarie verksamhet saknades dock. Ägar-
organisationerna efterfrågade samtidigt en insats som kunde överbrygga 
övergången mellan vardag och arbete och skapa långsiktigt hållbara 
förutsättningar för individen att närma sig självförsörjning. De insatser 
som fanns att tillgå inom ordinarie verksamheter erbjöd inte det 
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tidsperspektiv och helhetsgrepp kring deltagarens totala livssituation som 
efterfrågades.  
 
Vid den inledande litteraturgenomgången hade arbetsterapeuterna 
uppmärksammat den gruppbaserade arbetsrehabiliteringsinsatsen 
Vardagsrevidering, som då var ny, och gått en fördjupad utbildning i 
metoden. Med utgångspunkt i syftet med Rehabresurs samArbete ansågs 
kunskap i Vardagsrevidering som värdefullt för arbetet som helhet. 
Vardagsrevidering hade prövats för kvinnor med stressrelaterad ohälsa 
(Erlandsson, 2013; Eklund & Erlandsson, 2011) men innehållet i insatsen 
bedömdes av arbetsterapeuterna även kunna möta deltagarnas behov av 
stöd i sin förändringsprocess. Med utgångspunkt i detta initierade och 
genomförde arbetsterapeuterna en pilotomgång enligt grundkonceptet 
och prövade insatsen för den aktuella målgruppen, d.v.s. personer med en 
komplex problematik som stod långt ifrån arbetsmarknaden. I 
pilotomgången deltog såväl kvinnor som män. Eftersom ursprungs-
konceptet enbart riktat sig till kvinnor behövde innehållet justeras för att 
kunna inkludera män. Erfarenheterna från pilotomgången var positiva 
och såväl deltagare som gruppledare och andra samarbetspartners (ff 
handläggare vid Arbetsförmedlingen) konstaterade att flertalet av 
deltagarna hade gjort stegförflyttningar i riktning mot arbete. Samman-
taget indikerade resultat från pilotomgången att deltagarna kunde ha 
nytta av insatsen i sin rehabilitering mot arbete. Resultatet från pilot-
omgången uppmärksammade även ett behov hos målgruppen att jobba 
med den kroppsliga balansen då flera av deltagarna uttryckte såväl 
psykiska som fysiska besvär.  
 
Med stöd av detta beslutades att Vardagsrevidering skulle ingå som en del 
av metodutvecklingsprojektet Rehabresurs samArbete under 2012-2014. 
Syftet var då att genomföra flera grupper för personer med komplex 
problematik och lång tids frånvaro från arbetsmarkanden. Syftet var även 
att uppmärksamma behov av och testa eventuella anpassningar av 
konceptet för att matcha den aktuella målgruppen.  
 
Insatsen Vardagasrevidering kompletterades med Basal Kroppskänne-
dom (BK) utifrån det behov som uppmärksammats vid pilotomgången. 
Basal Kroppskännedom är en behandling där man arbetar med såväl 
kroppsliga som själsliga aspekter. Syftet är att upptäcka, förstå och stärka 
egna redan befintliga resurser och på så sätt skapa förutsättningar att 
själv påverka sin hälsa och göra egna val i livet (Institutet för Basal 
Kroppskännedom, 2015).  
 
I projektet planerades åtta deltagargrupper med åtta till tio deltagare per 
grupp. I teamet deltog två arbetsterapeuter som gruppledare, en 
arbetskonsulent med uppdrag att förmedla arbetsprövningsplatser och en 
person som ansvarade för BK. Varje gruppomgång innefattade tio 
tillfällen med BK samt ett individuellt samtal i samband med start och ett 
vid avslut. Inför uppstart informerades handläggare i ägarorganisation-
erna om upplägg och syfte med Vardagsrevidering samt för vilken 
målgrupp prövningen var tänkt. 
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Utifrån det övergripande syftet att pröva insatsen för projektets målgrupp 
exkluderades inledningsvis inga deltagare. Anpassningar genomfördes 
från start gällande arbetspraktiken (enligt grundkonceptet praktik på 
ordinarie arbetsplats) och ersattes med arbetsprövning (som anpassades 
efter deltagarnas individuella förutsättningar) eftersom deltagarna stod 
utanför arbetsmarknaden. Inledningsvis gjordes inga övriga avsteg från 
ursprungsmetoden.  
 

Beskrivning av deltagare 
Totalt påbörjade 67 personer varav 57 kvinnor, fördelat på 8 grupper, 
Vardagsrevidering mellan 27 augusti 2012 till och med 26 september 
2014. Av dessa avslutade 55 deltagare kursen enligt planering, tolv 
deltagare avbröt (Tabell 1). Orsak till avbrott var för flertalet försämrat 
mående, framförallt psykiskt men även fysiskt. Andra orsaker var av 
strukturell karaktär relaterat till regelverk i arbetslöshets- och sjuk-
försäkringssystemen, men en orsak var också att det efter viss tid 
bedömts som fel insats (tajming, arbetssätt/grupp etc.). Antalet deltagare 
per grupp vid start varierade mellan sju och tio. Ambitionen var att 
samtliga deltagare skulle delta i utvärderingen avseende samtliga 
variabler. Av olika anledningar finns ett internt bortfall som varierar 
mellan de olika utvärderingsinstrumenten. Exempel på orsaker till bort-
fall var att de uteblev från avslutande möte eller avstod från att lämna in 
sina svar vid start eller avslut. 
 
Medelåldern var 41 år med en spridning från 24 till 63 år. Arbets-
förmedlingen anvisade flest deltagare följt av Försäkringskassan och 
Norrköpings Kommun – Ekonomiskt Bistånd (tabell 1). Deltagare som av 
Landstinget (primärvården och psykiatrin) uppmärksammades ha behov 
av Vardagsrevidering, anvisades via den myndighet till vilken deltagarens 
offentliga försörjning var kopplad. 
 
Tabell 1. Antal deltagare fördelat på kön och remittent, n=67. 

Remittent Kvinnor Män Totalt Antal som fullföljt 

Arbetsförmedlingen 33 6 39 28 

Försäkringskassan 14 3 17 17 

Norrköpings kommun 
Ekonomiskt bistånd 10 1 11 10 

Totalt 57 10 67 55 

 

Huvudsaklig problematik 
Deltagarnas huvudsakliga problematik har kategoriserats i tre områden; 
fysisk (F), psykisk (P), och social problematik (S). Fysisk problematik 
karaktäriseras av diagnoser relaterade till rörelse/stödorganen 
exempelvis myalgi, fibromyalgi, whiplash och diskbråck. Psykisk 
problematik härleds framförallt till diagnoser såsom ångest och



Vardagsrevidering – en arbetsrehabiliteringsinsats  

 

11 

depressionstillstånd samt stress och utmattning. Dessa diagnoser har 
hämtats från Landstingets datajournalsystem Cosmic i samband med att 
gruppledarna dokumenterat sina insatser. Området social problematik 
har identifierats av gruppledarna vid samtal med deltagaren och i 
samverkan med övriga myndigheter. Den sociala problematiken relaterar 
bland annat till en komplex vardagssituation med exempelvis tidigare 
missbruk (eget/ anhörig), barn med särskilda behov, utanförskap och 
ekonomisk utsatthet. Flertalet av deltagarna har en kombination av de 
olika problemområdena (figur 1). 

	
Figur 1. Fördelning av deltagarnas huvudsakliga problemområden (Fysisk F, Psykisk P, 
Social S), n=67. 
 
 

Tid i offentlig försörjning och utbildningsnivå 
Deltagarnas tid i offentlig försörjning innan de påbörjade Vardags-
revidering varierade. Elva deltagare hade haft offentlig försörjning i upp 
till ett år innan Vardagsrevidering. För 27 deltagare var tid i offentlig 
försörjning mellan ett till nio år och för 20 deltagare var tid i offentlig 
försörjning innan Vardagsrevidering ≥10 år.  Uppgift saknas för nio 
deltagare.  
 
Drygt hälften av deltagarna har genomfört studier på minst gymnasienivå 
och tre av dessa har erfarenheter från högskolestudier/universitet. 
Tjugoen deltagare har enbart grundskolenivå. De deltagare som genom-
fört gymnasium eller högskola hade generellt sett kortare tid i offentlig 
försörjning jämfört med dem som enbart hade grundskola. 
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Insamling av gruppledarnas erfarenheter 
Arbete med att anpassa insatsen hade sin grund i en kontinuerlig 
reflektionsprocess där gruppledarna i dialog med varandra och med stöd 
av extern handledning (Psykologpartners AB) använde sitt terapeutiska 
resonemang för att utveckla insatsen utifrån deltagarnas förutsättningar 
och behov samt förmåga att tillägna sig insatsen. Anpassningarna genom-
fördes löpande från grupp till grupp fram till och med grupp sex. De 
syftade bland annat till att göra innehållet i insatsen begripligt för 
deltagarna samt skapa meningsfullhet och hanterbarhet gällande den 
förändringsprocess de befann sig i. I detta arbete tog gruppledarna stöd 
av Terapeutiskt resonemang (Kielhofner, 2012) och KASAM (Antonovsky, 
2005). Vidare sammanställde gruppledarna deltagarnas utvärderings-
formulär (personlig utvärdering, Short-Form 36, (Sullivan & Karlsson, 
1994), Satisfaction of Daily Occupations, (Eklund et al, 2014)) och förde 
en diskussion med deltagarna kring detta i samband med avslut för 
anpassning av insatsen. Tre månader efter avslut inbjöds deltagarna till 
en uppföljande gruppträff. Där diskuterades vad deltagarna tagit med sig 
från insatsen och hur deras aktivitetsrepertoar såg ut. Detta bidrog med 
erfarenheter som beaktades i efterföljande grupper. De deltagare som inte 
kom till uppföljningen söktes via telefon. Anpassning av innehåll och 
inklusionsförfarande genomfördes som en kontinuerlig process under 
hela prövningen av Vardagsrevidering. De sista förändringarna genom-
fördes inför starten av grupp sju.  
 

Utvärderingsinstrument  

Personlig utvärdering  
För att undersöka deltagarnas uppfattning om vilka erfarenheter 
Vardagsrevidering bidragit med i deras rehabilitering, konstruerades ett 
frågeformulär med nio öppna frågor (Bilaga 1). Frågeformuläret delades 
ut i slutet av insatsen och deltagarna fick fylla i det på plats och lämna in 
det innan de gick hem.  
 
Analysen av texten genomfördes av gruppledarna. Analysen hade både en 
kvantitativ och en kvalitativ ansats. I den kvantitativa delen grupperades 
svaren i kategorier utifrån utsagorna, exempelvis om förmågan att klara 
vardagens aktiviteter hade ökat, minskat, förblivit oförändrad för att 
sedan räknas. Vidare genomfördes en kvalitativ beskrivning av innehållet 
(Polit & Beck, 2012). Varje fråga illustrerades med citat från deltagarna 
för att tydliggöra innehållet.  
 

SF-36, Short-Form 36 
Att mäta hälsorelaterad livskvalitet är ett sätt att fånga upp individens 
beskrivning av effekterna av en behandling i hälso- och sjukvården eller 
för att ta reda på hur en befolkning upplever sin hälsa. Short-Form 36 
(SF-36) (Sullivan & Karlsson, 1994) är ett av de mest frekvent använda 
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frågeformulären som mäter hälsorelaterad livskvalitet. Frågeformuläret 
består av 36 frågor som är indelade i åtta dimensioner eller aspekter på 
hälsa. Varje dimension poängsätts enligt en mall mellan 0 och 100, där 
hög poäng indikerar en bättre hälsa. Resultatet presenteras som en 
hälsoprofil där varje dimension redovisas för sig. Dimensionerna som 
ingår är Fysisk funktion (PF), Rollfunktion-fysisk (RF), Smärta (BP), 
Allmän hälsa (GH), Vitalitet (VT), Social funktion (SF), Rollfunkton-
emotionell (RE) och Psykiskt välbefinnande (MH), se figur 2. 
 

 
Figur 2. Beskrivning av de olika dimensionerna i SF-36. 

 
Enkäten delades ut och besvarades dels vid det individuella 
introduktionstillfället och dels vid det individuella avslutssamtalet. Syftet 
med att besvara enkäten vid start och vid avslut var att fånga upp 
eventuella förändringar i upplevd hälsorelaterad livskvalitet som 
möjligtvis kan kopplas till erfarenheter från genomgången kurs.  
 
Skattningarna bearbetades enligt angivna föreskrifter utifrån manual. 
Medelvärden räknades fram och jämfördes med referensvärden från 
Östgötens hälsa 2006 – Kommunrapport – Hälsa (Axelsson, Borgstedt-
Risberg, Eriksson & Walter, 2007). 



Vardagsrevidering – en arbetsrehabiliteringsinsats  

 

14 

Satisfaction of Daily Occupations (SDO) 
Satisfaction of daily occupations (SDO) är ett instrument som används 
som underlag för en intervju där individens tillfredställelse med 
aktiviteter inom definierade områden efterfrågas. Det är ursprungligen 
utvecklat för personer med psykiskt funktionshinder, men har också 
använts för exempelvis personer med reumatologisk sjukdom. Den 
version av SDO som har använts i uppföljningen av Vardagsrevidering är 
en testversion som tagits fram för primärvården, men som även använts 
vid forskning kring effekten av Vardagsrevidering (Eklund et.al, 2014). 
SDO består av 13 frågor, där varje fråga besvaras med ja eller nej och ges 
ett så kallat TS-värde (1-7). TS-värdet är en skattning av hur tillfredsställd 
individen är med en viss aktivitet. Poängberäkningen sker på två sätt, 
antal förekommande aktiviteter summeras (ger 0-13 poäng) och till-
fredsställelsen med de olika aktivitetsområdena summeras (ger 13-91 
poäng), dessa kan också fokuseras var för sig. Högre värden tolkas som 
fler aktiviteter respektive högre tillfredsställelse. I enkäten ges även 
utrymme för fria kommentarer, vilka kan bearbetas kvalitativt.  
 
I samband med start och avslut fick deltagarna individuellt besvara SDO 
tillsammans med en gruppledare. Beräkning av antalet aktiviteter 
bedömdes inte på gruppnivå kunna bidra med relevant information vid 
utvärdering. Därför redovisas inte detta antal. För deltagarna i 
Vardagsrevidering kunde målen handla om antingen att minska, öka eller 
bibehålla antalet aktiviteter. Det väsentliga var att påverka värdet av samt 
tillfredsställelsen med utförda aktiviteter. Medelvärden beräknades för 
att jämföra upplevd tillfredsställelse med dagliga aktiviteter vid start och 
avslut. 
 

Deltagarnas position i förhållande till självförsörjning 
Samordningsförbundet i Östra Östergötland har skapat ett internt 
verktyg med syfte att mäta om personer som deltar i förbundets 
verksamheter närmar sig självförsörjning. Detta bygger på en fyrgradig 
skala 1-4, där 1= Basbehov, kan ej tänka jobb, behov av att förändra 
livssituationen, 2= Motivation, bättre livssituation, behöver hjälp med 
motivation för att förändra och gå vidare, 3= Praktik/fritidsstudier, 
fokuserar mot arbete eller studier, är i regelbunden aktivitet och 4= 
Arbete/studier, är självförsörjande genom arbete eller studier. 
Bedömning utifrån detta genomfördes av gruppledarna i samband med 
start och avslut.  
 

Statistisk analys 
Dimensionerna i SF-36 beskrevs med medelvärden (Medel) och 
standardavvikelse (SD). Beskrivning av SDO gjordes med medelvärden 
(Medel), standardavvikelse (SD) och 95 % konfidensinterval (CI 95 %). 
För jämförelse inom varje grupp av SF-36 före och efter Vardags-
revidering användes Wilcoxon signed rank test. För jämförelse av 
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förändringen mellan grupp 1-2 och 7-8 användes Mann-Whitney U test. 
SDO analyserades på samma sätt som SF-36. Analyserna genomfördes i 
SPSS, version 22. Förändringsmönster rörande SF-36 analyserades även 
med Elisabeth Svensson metoden, där man bland annat räknar fram 
Relativ Position (RP) och Relativ Rangvarians (RV). RP (-1 till 1) är 
skillnaden före och efter intervention mellan i vilken utsträckning 
marginalfördelningen är förskjuten mot högre snarare än mot lägre 
kategorier och det motsatta. RV (0 till 1) definieras utifrån variansen av 
skillnaden mellan alla datapars (före och efter intervention) parbundna 
rank (plats i rangordningen) i datamaterialet. RP och RV presenteras med 
95 % konfidensintervall (KI), där ett intervall som inte innehåller noll 
anses signifikant. Höga värden (tydligt skiljt från 0) på RP och låga 
värden (nära 0) på RV är tecken på ett homogent förändringsmönster för 
den studerade gruppen. Höga värden på RV är tecken på ett heterogent 
förändringsmönster, d.v.s. att individerna inte följer ett för gruppen 
gemensamt förändringsmönster. Beräkningshjälpmedel finns tillgängliga  
på http://www.oru.se/hh/Elisabeth-Svensson/Svenssons_metod/. 
 

Etiska överväganden 
Inför deltagande i Vardagsrevidering fick deltagarna lämna skriftligt 
samtycke gällande kommunikation och informationsöverföring mellan 
anvisande myndighet och Rehabresurs samArbete. Samtliga utvärder-
ingsformulär var frivilliga att fylla i och deltagarna kunde när som helst 
avbryta sin medverkan i projektet utan att deras deltagande i Vardags-
revidering påverkades. Dock var själva deltagandet i Vardagsrevidering 
inte frivilligt för vissa deltagare. Anledningen var att anvisande 
myndighet i dessa fall ställde krav på deltagande för att deltagaren skulle 
beviljas offentlig försörjning. Alla data behandlades konfidentiellt. 
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Resultat 
Gruppledarnas och deltagarnas erfarenheter av 
Vardagsrevidering 
Gruppledarnas perspektiv  
Gruppledarnas sammantagna erfarenhet är att Vardagsrevidering är en 
insats som kan utgöra ett stöd för personer med komplex problematik och 
en lång frånvaro från arbetsmarknaden att närma sig självförsörjning. 
Insatsens bärande fundament utgör en viktig grund, men för att möta 
målgruppens behov krävs en anpassning av innehållet. Gruppledarna kan 
urskilja fyra viktiga områden som ringar in genomförda anpassningar av 
Vardagsrevidering; Förenkling, Skapa meningsfullhet, Individuellt stöd 
och Inklusionskriterier. 
 

Förenkling 
I arbetet med de första grupperna uppmärksammades att deltagarna 
hade vissa svårigheter att relatera till begrepp och övningar. 
Svårigheterna bestod bland annat i att relatera till förändringar i 
livssituationen och se vad som kunde förändras. Det gjorde det svårt för 
deltagarna att omsätta kunskapen till sin egen situation och 
aktivitetsbalans. Vid introduktion av olika begrepp i programmet 
behövde gruppledarna lägga fokus på att förklara och exemplifiera 
innebörden för att deltagarna skulle kunna ta till sig innehållet och 
relatera till sina egna aktivitetsproblem. Exempelvis uppfattades vissa 
delar i temat som handlar om aktivitetsmönster som visuellt svåra att ta 
till sig. Andra exempel på låg- och högkomplext aktivitetsmönster gjordes 
då för att illustrera detta tydligare. Generellt uppfattades de olika 
aktivitetsbegreppen svåra att omsätta och abstrahera, exempelvis 
aktiviteters olika värden, aktivitetsrepertoar, handlingsmönster med 
flera. Även begreppet hemuppgift väckte reaktioner hos en del av del-
tagarna då det förknippades med skolgång och negativa erfarenheter. För 
att underlätta förståelsen och skapa begriplighet för deltagarna blev en 
viktig del av arbetet för gruppledarna att använda deltagarnas egna ord 
gällande de aktivitetsproblem och förändringar de önskade genomföra.  
 

Skapa meningsfullhet  
Deltagarna hade generellt en låg tilltro till sin förmåga och erfarenheter 
av flera misslyckade rehabiliteringsförsök. Vissa hade även uttalade 
svårigheter att delta i sociala sammanhang. Utifrån detta valde 
gruppledarna att i början av insatsen lägga stort fokus på att skapa 
meningsfullhet och förutsättningar för deltagarna att se möjligheter till 
förändring. Exempelvis tidigarelades praktiska övningar och 
gemensamma aktiviteter. Vidare uppmärksammade gruppledarna ett 
behov hos deltagarna att öka förmågan att stanna upp och samla sig inför 
en uppgift. En av gruppledarna hade utbildning i medveten närvaro och 
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för att stödja deltagarna att vara i nuet inleddes varje grupptillfälle med 
en frivillig övning i medveten närvaro.  
 
Deltagarnas aktivitetsobalans hade olika karaktär. För vissa handlade det 
om att de hade ett lågkomplext aktivitetsmönster och därmed ett behov 
av att öka sin aktivitetsrepertoar, medan det för andra rådde omvänt 
förhållande. Den stress som deltagarna uttryckte relaterade till en konse-
kvens av ohälsa och existentiella frågor om bestående funktions-
nedsättningar, försörjning och socialt utanförskap. För att deltagarna 
utifrån sina olika erfarenheter och förutsättningar skulle känna menings-
fullhet lades mycket tid på att jobba med aktiviteters värde. Ett tema om 
motivation lades till för att stödja deltagarna i inledningen av sin 
förändringsprocess. Teman om tid och aktivitet samt miniseminariet om 
stressreaktioner och seminariet för närstående förändrades. 
 
Under insatsens första fas gav deltagarna uttryck för frustration kring vad 
som skulle ske efter Vardagsrevidering. Vad som skulle vara nästa steg i 
förhållande till arbete och hur de skulle ha nytta av insatsen. Som ett led i 
att sätta Vardagsrevidering i ett sammanhang, skapa meningsfullhet och 
begriplighet deltog deltagare från pilotstudien vid ett grupptillfälle i 
mitten av insatsen. Deltagarna fick då möjlighet att ställa frågor och 
lyssna till hur tidigare deltagare gått vidare och kunnat omsätta insatsens 
innehåll på sin fortsatta väg mot arbete. 

 
Individuellt stöd		
Utifrån den komplexa problematik som deltagarna hade bedömdes behov 
av utökat individuellt stöd under insatsen. För vissa deltagare kunde det 
innebära motiverande samtal och/eller stöd i att skapa förutsättningar för 
sitt deltagande. Det handlade exempelvis om att ge redskap att hantera 
ångest eller att lösa praktiska hinder för att ta sig iväg till gruppen. För 
andra innebar det att få extra stöd i att förstå och tillägna sig innehållet i 
insatsen. Då deltagarna hade en lång frånvaro från arbetsmarknaden 
väcktes stor oro kring arbetsprövningen. För att möta detta samt för att 
kartlägga förutsättningar som behövde beaktas i valet av arbets-
prövningsplats och arbetsuppgifter, lades ytterligare individuella träffar 
till. Även under arbetsprövningen fanns behov av individuellt stöd för 
vissa deltagare.  
 

Inklusionskriterier 
Inför de första grupperna fördes samtal med anvisande handläggare kring 
den tänkta deltagarens förutsättningar för deltagande samt på vilket sätt 
Vardagsrevidering skulle kunna utgöra ett stöd på väg mot arbete. Under 
genomförandet av de första grupperna uppmärksammade gruppledarna 
ändå att flertalet deltagare hade svårigheter att tillägna sig innehållet i 
insatsen på grund av att de inte var redo för den förändringsprocess och 
arbetet med sig själv som Vardagsrevidering innebär. Vikten av att vara 
redo för en förändringsprocess uppmärksammades och bedömdes som 
avgörande för resultatet. Med utgångspunkt i detta infördes studiebesök
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inför deltagande, där gruppledare och deltagare träffades för att ta 
ställning till om Vardagsrevidering där och då var en lämplig insats. 
Under prövningen av Vardagsrevidering utvecklades efter hand följande 
kriterier för deltagande.  
 
Inklusionskriterier (utan inbördes ordning):  

- deltagarens medicinska förutsättningar för arbete ska vara klarlagda 

- deltagaren ska inte ha pågående processer gällande varaktig 
sjukersättning 

- deltagarens försörjningsform och ersättningsnivå ska vara klarlagd 
för den tid insatsen avser 

- deltagaren ska vara redo att jobba med sig själv 

- deltagaren ska ha förutsättningar att ta in arbete som en del av 
vardagen 

- deltagaren ska ha förutsättningar att komma till gruppträffarna 

- deltagaren ska kunna hantera svenska språket 
 
Angående BK kan vi inte uttala oss om resultatet och om/hur det har 
påverkat hur deltagarna kunnat omsätta innehållet men flera av deltag-
arna uttrycker positiva effekter av att kombinera det med Vardags-
revidering. 
 
De två sista grupperna (7-8) genomfördes enhetligt utifrån ovan 
beskrivna anpassningar av grundkonceptet. Vid jämförelse mellan de 
först genomförda grupperna och de senast genomförda uppfattar 
gruppledarna en positiv skillnad gällande närvaro, delaktighet, förmåga 
att stödja gruppkamrater, reflektionsförmåga, egenansvar och vilja att 
arbeta aktivt med sin förändringsprocess. Detta indikerar att de 
förändringar som genomförts under prövningen av Vardagsrevidering 
ökat deltagarnas förutsättningar att tillägna sig innehållet.  
 
Deltagarnas perspektiv 
Frågeformuläret avseende personlig utvärdering besvarades av totalt 50 
deltagare men några svarade inte på samtliga frågor. Här presenteras 
huvudfynden från deltagarnas personliga utvärdering. Resultatet i sin 
helhet finns att läsa i bilaga 2. 
 
De mål och strategier som deltagarna arbetat med delades in i sex 
kategorier; prioriteringar, struktur, gränser, fokus, värden i vardagen och 
levnadsvanor. Samtliga kategorier kan tydligt kopplas till syftet med och 
innehållet i Vardagsrevidering. En majoritet av deltagarna menar att de 
ökat sin förmåga att klara vardagens aktiviteter. Det de nämner handlar 
både om att förändra sitt sätt att se på/förhålla sig till aktiviteterna, men 
även en konkret förändring av aktivitetsutförandet.  
 
”Jag klarar aktiviteterna bättre nu. Att ha delmål har hjälpt mig varje 
dag”(kvinna, 27 år) 
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Flertalet deltagare nämner detta som en förutsättning för att närma sig 
arbete. Vidare har såväl insikt i som tilltro till sin arbetsförmåga 
påverkats under insatsen. Mer än hälften av svaren indikerar att det blivit 
tydligare för deltagarna vad de klarar i förhållande till arbete och flera 
menar även att deras tilltro till sin arbetsförmåga ökat.  
 
”Bara positivt. Att jag ska prova vad jag kan och vad kroppen klarar av. 
Att våga testa även om jag är medveten om att det inte går så bra alla 
gånger. Men hittills har det fungerat bra, bättre än vad jag trodde.” 
(kvinna 27 år) 
 
”Jag har sett att jag har en (arbets-)förmåga, även om den just nu är 
27 % så är den där och den är väldigt värdefull för mig. Jag har något 
att erbjuda arbetsmarknaden trots mina begränsningar på grund av 
smärtan i ryggen.” (kvinna 31 år) 
 
Svaren visar att deltagarnas hälsa påverkats på flera olika sätt under 
kursen. Tydligt i deras beskrivningar är att den fysiska hälsan försämrats 
för en majoritet av deltagarna, medan omvänt förhållande gäller den 
psykiska hälsan som endast har försämrats för två deltagare och 
förbättrats för hälften. Någon belyser att hälsan påverkats på olika sätt, 
men vid en summering är uppfattningen att hälsan är bättre. Det framgår 
även att det på så sätt finns ett värde i att se mer långsiktigt på den 
krävande förändringsprocessen. 
 
”Det har varit blandade känslor både på gott och ont. Trots det så 
känner jag att det som varit bra och de positiva känslor jag fått 
överväger det som är tufft och jobbigt. Det är en process som i 
slutändan är värt det.” (kvinna 26 år) 
 
Förmågan att själv göra val och prioritera i vardagen har påverkats för de 
flesta deltagarna. Medvetenheten om att de har ett val har ökat, samtidigt 
poängteras att det många gånger finns en svårighet i att välja det mest 
hälsosamma alternativet. Före kursen uttrycker flertalet deltagare att de 
ofta valt det alternativ som på kort sikt ger minst obehag. Vid avslut 
beskriver de flesta att de i högre grad värderar vad som är mest hälsosamt 
på längre sikt. En deltagare beskriver.  
 
”Nu försöker jag tänka efter före vad för konsekvenser mina val får och 
avgöra om det är värt det.” (kvinna 44 år) 
  
Flertalet deltagare uppger att kursen Vardagsrevidering varit en hjälp på 
vägen mot arbete samtidigt som några inte gör den kopplingen. Vissa 
deltagare uttrycker att de ser en direkt koppling mellan det de lärt sig och 
hur de kan ha användning av den kunskapen i sin fortsatta arbets-
livsinriktade rehabilitering.  
 
”Absolut! Den har hjälpt mig att förändra saker i vardagen som är ett 
måste inför att börja arbeta.” (kvinna 28 år) 



Vardagsrevidering – en arbetsrehabiliteringsinsats  

 

20 

Deltagarna tar även upp tilltron till sina förmågor, som en viktig del för 
att närma sig arbete.  
 
”Verkligen. Det har hjälpt mig att tro på mig själv och varit en push i 
rätt riktning (mot arbete). Bra information och en bra påminnelse om 
vad som sker i vardagen och hur man kan få hjälp att få den mer 
strukturerad och hitta en balans.” (kvinna 27 år) 
 
”Ja verkligen, det har hjälpt mig att testa mina begränsningar och få 
nya erfarenheter och ett ökat arbetssjälvförtroende, jag hade ingen 
framtidstro på ett eventuellt jobb innan den här kursen. ” (kvinna 31 år) 
 
Alla deltagare utom tre anger ett eller flera mål som de arbetar vidare 
med efter avslutad kurs. De mål och strategier som deltagarna uppger att 
de vill jobba vidare med handlar i stor utsträckning om de mål som de 
identifierat i början av kursen. Detta tyder på en medvetenhet om värdet 
av att fortsätta den process de påbörjat och om att balansen i vardagen 
kan skapa förutsättningar för en lyckad arbetsåtergång. 
 
”Jag arbetar vidare på det som jag börjat förändra, det gäller att 
minska stress, omvärdera och prioritera saker (aktiviteter). Se mer 
positivt, mindre negativt på hela min vardagliga situation.” (kvinna 28 
år) 
 
Samtidigt handlar de fortsatta målen i högre utsträckning om konkreta 
steg mot arbete än i början av kursen. Ett exempel handlar om att 
fortsätta arbetspröva, där det samtidigt finns en medvetenhet om 
betydelsen av att skapa en balans mellan att vilja och kunna.  
 
”Vill fortsätta arbeta/arbetspröva. Ska öka tid sakta. Jobbar på med 
självkänslan/självförtroendet.” (kvinna 43 år) 
 
Sammantaget visar deltagarnas svar på en bredd och variation av 
erfarenheter de tagit med sig från kursen Vardagsrevidering. Det 
gemensamma är att de flesta i högre utsträckning tagit kommandot över 
sin situation, genom att de ökat sin medvetenhet om att de har ett val, fått 
redskap att påverka sin hälsa samt en tydligare bild av vad de klarar, 
vilket kan skapa långsiktig stabilitet för att närma sig arbete.  
 

Utvärdering 

Självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet – SF-36 
Vid sammanställning av deltagarnas enkäter, n=50, ses en tendens till 
ökning av självskattad hälsorelaterad livskvalitet vid avslutad 
Vardagsrevidering inom flera dimensioner. Dock är inte ökningen 
signifikant.
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Grupp 1-2 skattar en del lägre värden vid avslut än vid start, särskilt inom 
de psykosociala dimensionerna, men inga skillnader är signifikanta. 
Grupp 7-8 skattar vid avslut högre gällande samtliga dimensioner, dock 
enbart signifikant avseende emotionell rollfunktion (RE). Det fanns vid 
start ingen signifikant skillnad i SF-36 dimensionerna mellan deltagare i 
grupp 1-2 jämfört med grupp 7-8. Vid start var grupp 1-2 något bättre 
gällande de psykosociala dimensionerna, medan grupp 7-8 var något 
bättre på de fysiska dimensionerna (dock ej signifikant), se tabell 2. Flera 
p-värden ligger nära signifikansnivå; att de inte visar signifikans kan 
troligtvis förklaras av att Vardags-revideringen genomförts i små grupper. 
 
Om man studerar förändringsmönster i mätningarna kan man både 
utvärdera hela gruppens förändring efter Vardagsrevidering och avgöra 
om det finns starka individuella variationer gällande effekten. 
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För att avgöra om interventionseffekten är likartad för alla eller om det är 
de individuella variationerna som dominerar kan man använda 
korstabeller, se tabell 3 och 4 där RE-skalan visas som exempel (grönt 
område=förbättring). Marginalfördelningen visar att det var fler (grupp 
1-2) respektive färre (grupp 7-8) personer i de lägre (sämre) kategorierna 
efter än före Vardagsrevidering. Det finns alltså en systematisk 
lägesförskjutning (d.v.s. interventionen har haft en effekt) för hela 
gruppen för både grupp 1-2 (i negativ riktning) och grupp 7-8 (i positiv 
riktning), där det signifikanta RP-värdet, -0,25 (95 % KI: (-0,49) – (-
0,01)) respektive 0,42 (95 % KI: 0,13 – 0,70), visar att det är 25 % större 
risk till försämring än förbättring i grupp 1-2 och 42 % större chans till 
förbättring än försämring i grupp 7-8.  
 
 
Tabell 3. Antal individer i de olika möjliga svarskategorierna för RE (grupp 1-2). 

RE-skalan Före Vardagsrevidering  Marginal 
fördelning 

    0 33 67 100   

Efter 100 2 2 

Vardagsrevidering 67 0 

  33  1   1 

  0 6 1   2 9 
 Marginal 
fördelning   6 2 0 4 12 

RE=Emotionell rollfunktion; grönt=förbättring, rött=försämring, gult=oförändrat 
 
Tabell 4. Antal individer i de olika möjliga svarskategorierna för RE (grupp 7-8). 

RE-skalan Före Vardagsrevidering  Marginal 
fördelning 

    0 33 67 100   

Efter 100 3 1 1 1 6 

Vardagsrevidering 67 2 3     5 

  33 1   1 1 3 

  0 3 1     4 
 Marginal 
fördelning   9 5 2 2 18 

RE=Emotionell rollfunktion; grönt=förbättring, rött=försämring, gult=oförändrat 

 
Om de flesta individer i en grupp gör ungefär lika stora förändringar av 
antal kategoristeg (t.ex. om alla ändrar sig två kategoristeg) och åt samma 
håll före och efter interventionen, så behåller individerna sin rank i 
gruppen, det vill säga förändringen i gruppen är homogen och de 
individuella variationerna små. Den individuella variationen mäts med 
RV, som för grupp 1-2 var 0,02 (95 % KI: (0 – 0,07), d.v.s. en försumbar 
individvariation, och för grupp 7-8 var 0,36 (95 % KI: 0,0001 – 0,7), det 
vill säga en troligen icke-försumbar individvariation. 
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Satisfaction with daily occupations (SDO) 
Vid jämförelse mellan grupp 1-2 och grupp 7-8 ses en tendens till ökning 
av tillfredsställelsen vid avslut för båda. Den totala ökningen är dubbelt 
så stor för grupp 7-8 (3 jmf 8, dock ej signifikant). Däremot är skillnaden 
mellan start och avslut för grupp 7-8 signifikant (p=0,023). Grupp 7-8 
har ett högre startvärde än grupp 1-2, dock ej signifikant, se tabell 5. 
 
Tabell 5. Satisfaction with daily occupations (SDO)a, jämförelse mellan före och efter 
Vardagsrevidering för respektive grupp, grupp 1-2, n=9 och grupp 7-8, n=16.  

   SDO 

Grupp 1-2 före Vardagsrevidering  Medel 54

(SD) 13

Grupp 1-2 efter Vardagsrevidering  Medel 57

(SD) 13

Grupp 7-8 före Vardagsrevidering  Medel 56

(SD) 16

Grupp 7-8 efter Vardagsrevidering  Medel 64

(SD) 11

Grupp 1-2 före vs Grupp 1-2 efter p 0,406

Grupp 7-8 före vs Grupp 7-8 efter p 0,023

a Ju högre värde desto bättre  
b Jämförelse av differens (skillnad mellan avslut- och startmedelvärden), p-värde Mann-
Whitney U test. 
 

Deltagarnas aktivitetsrepertoar i förhållande till 
arbetsmarknaden tre månader efter Vardagsrevidering 
Vid uppföljning tre månader efter avslut hade 24 deltagare utökat sin 
aktivitetsrepertoar med arbete/studier eller arbetsprövning. Fyra av 
dessa var delvis självförsörjande. Att vara i arbetsprövning innebär för 
flertalet deltagare en väsentlig förändring av aktivitetsrepertoaren då de 
haft lång frånvaro från arbetsmarknaden och/eller ringa tidigare 
erfarenhet från arbetslivet innan Vardagsrevidering. Femton deltagare 
var vid tremånadersuppföljning i medicinsk rehabilitering exempelvis i 
form av stödsamtal eller andra kontakter inom psykatrin och/eller 
primärvården. En person deltog i Grön Rehabilitering. Sju deltagare var 
inskrivna i något av Arbetsförmedlingens arbetsrehabiliteringsprogram. 
Trots upprepade försök gick nio deltagare inte att nå på telefon, därför 
saknas information om hur deras aktivitetsrepertoar i förhållande till 
arbetsmarknaden såg ut, se tabell 6. 
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Tabell 6. Deltagarnas aktivitetsrepertoar i förhållande till arbetsmarknaden tre månader 
efter Vardagsrevidering, n=55 

Aktivitet Antal 

Arbete 3 

Studier 1 

Arbetsprövning 20 

Program Arbetsförmedlingen 7 

Medicinsk rehabilitering 15 

Information saknas 9 

Totalt 55 

 
 

Gruppledarnas bedömning av deltagarnas position i 
förhållande till självförsörjning  
Vid avslut visar gruppledarnas bedömning på en stegförflyttning närmre 
arbete/studier för hälften av deltagarna, se tabell 6. 
 
 
Tabell 6. Deltagarnas position i förhållande till självförsörjning vid start och avslut, n=67 

 
 Start Avslut 

1 Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra 
   livssituationen. 
 

3 2 

2 Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med 
   motivation för att förändra och gå vidare. 
 

64 33 

3 Praktik/fritidsstudier Fokuserar mot arbete eller  
   studier. Är i regelbunden aktivitet. 
 

0 32 

4 Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete 
   eller studier. 0 0 

 
Totalt 67 67 
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Diskussion 
Metod 
Som grund för att anpassa insatsen efter deltagarnas behov och 
förutsättningar valde gruppledarna att löpande samla och diskutera 
erfarenheter samt att ta stöd av extern handledning. Detta har bidragit till 
att insatsen på ett flexibelt och följsamt sätt kunnat formas efter 
deltagarnas förutsättningar i de olika grupperna. Här har gruppledarna 
använt sitt professionella förhållningssätt och terapeutiska resonemang 
vilket enligt Kielhofner (2012) kan utgöra en grund för att förstå vilka 
processer som är till störst nytta vid gemensamma problem för en viss 
målgrupp samt bidra till ett mer systematiskt arbete.  
 
För att fånga deltagarnas erfarenheter av Vardagsrevidering 
konstruerades ett frågeformulär som deltagarna besvarade i samband 
med avslut. Fördelar med denna metod var att det var enkelt att 
administrera i samband med avslutande gruppträff samtidigt som det 
möjliggjorde för deltagarna att individuellt få reflektera över värdet av 
insatsen. Svårigheter som gruppledarna uppmärksammade var att många 
deltagare hade svårt för att uttrycka sig i skrift, vilket resulterade i 
knapphändiga svar. Som komplement till frågeformuläret kunde 
gruppledarna ha genomfört en intervju med deltagarna för att erhålla 
mer utförliga svar. Ett annat alternativ kunde varit att genomföra 
fokusgrupper vilket enligt De Poy & Gitlin (1999) är en lämplig metod när 
man vill erhålla rikhaltig information gällande fenomen såsom 
förståelsen för eller upplevelsen av olika processer. Ejlertsson (2012) 
rekommenderar att ett frågeformulär testas i en pilotstudie innan det 
börjar användas. Det frågeformulär som användes i den här 
utvärderingen testades inte avseende validitet eller reliabilitet innan det 
började användas, men uppfattades av gruppledarna ringa in syfte och 
mål med Vardagsrevidering.  
 
SF-36 användes som utvärderingsinstrument för hela Rehabresurs 
samArbete, därför föll det sig naturligt att använda detta även vid 
utvärdering av Vardagsrevidering. Valet av detta instrument grundades 
på att instrumentets dimensioner av hälsa fångar bredden av den 
komplexa problematik som deltagarna har. En studie av Lötters et.al. 
(2013) visade även att upplevd hälsa kan utgöra en prediktor för 
arbetslöshet. Utifrån detta finns ett värde i att mäta hälsorelaterad 
livskvalitet i insatser som syftar till att stödja personer med frånvaro från 
arbetsmarknaden att närma sig arbete. Ett annat ofta förekommande 
instrument för att mäta hälsa är EQ-5D (Rabin R & de Charro F, 2001). 
Det innehåller färre frågor, dock hade inte hälsan fångats i det breda 
perspektiv som med SF-36. Möjligen skulle en individualiserad mätmetod 
för hälsorelaterad livskvalitet kunna spegla den aktuella gruppens 
förändringar på ett mer nyanserat sätt. Sense of Coherence scale (SOC), 
på svenska benämnt KASAM-formuläret, är ett instrument som är 
kopplat till KASAM (Langius & Björvell, 1996). Det kunde ha bidragit 



Vardagsrevidering – en arbetsrehabiliteringsinsats  

 

27 

med att fånga viktiga aspekter i förändringsprocessen då det är relaterat 
till en av arbetets teoretiska utgångspunkter.  
 
För att utvärdera deltagarnas position i förhållande till arbete användes 
ett verktyg som tagits fram internt av Samordningsförbundet i Östra 
Östergötland. Detta verktyg bygger på en fyrgradig skattningsskala med 
syfte att kunna påvisa stegförflyttningar i riktning mot arbete/själv-
försörjning efter genomförd insats. Syftet med Vardagsrevidering har inte 
varit att deltagarna direkt efter avslutad insats ska vara självförsörjande 
utan insatsen har snarare utgjort en del av en större förändringsprocess. 
Därför har det fjärde skalsteget inte varit aktuellt för deltagarna. Att då 
utifrån tre skalsteg påvisa förflyttning i riktning mot arbete uppfattas av 
gruppledarna som alltför grovt. Gruppledarnas erfarenhet är att den 
förändringsprocess som deltagarna påbörjar är en förändring som 
behöver ske i många små steg över lång tid. Ett verktyg som fångar fler av 
dessa delsteg skulle bidra med en tydligare bild av viktiga förflyttningar i 
rätt riktning. Gruppledarna uppfattar dock att vissa av dessa delsteg 
identifierats i deltagarnas personliga utvärdering.  
 

Resultat 
Utvärderingen av Vardagsrevidering som presenteras i den här rapporten 
har en bred ansats då den innefattar såväl gruppledarnas som deltagarnas 
erfarenheter och objektiva mått (statistiska analyser) på variabler som 
har betydelse för att närma sig arbete. I sin helhet indikerar resultaten att 
Vardagsrevidering är en insats som kan utgöra ett stöd för personer med 
komplex problematik och lång tids frånvaro från arbete att närma sig 
självförsörjning.  
 
Grundkonceptets bärande fundament och att kombinera förändringar i 
vardagen med arbetsprövning utgör viktiga delar av förändrings-
processen för deltagarna. Enligt Ekbladh et.al. (2010) har tilltron till den 
egna förmågan samt att ta ansvar ett prediktivt värde för att återgå i 
arbete. Även begreppet self-efficacy är relevant i detta sammanhang vilket 
innebär den subjektivt upplevda tilltron till sin förmåga att klara av 
kravfyllda situationer under besvärliga omständigheter (Ekberg, 2014). 
Deltagarna i Vardagsrevidering har ökat tilltron till sina förmågor och i 
större utsträckning tagit kommando över aspekter som de själva kan 
påverka i sin vardag, vilket kan utgöra en grund för att närma sig arbete.  
 
Även om grundkonceptet uppfattades kunna möta deltagarnas behov i 
stor utsträckning uppfattades vissa anpassningar som viktiga för att möta 
deltagarnas förutsättningar. Vid genomförandet av grupperna har mer tid 
och större fokus för gruppledarna legat på att tillämpa det som Hansson 
(2010) beskriver som ett salutogent, värdeskapande synsätt. Detta har 
inneburit att fokusera på det som fungerar och ger energi för deltagarna 
istället för det som inte fungerar, saknas eller oroar. Detta ligger i linje 
med grundkonceptet (Erlandsson, 2013), men för att möta den 
komplexiteten som deltagarna representerade blev det extra viktigt. 
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Efter många års erfarenhet av arbete med personer med komplex 
problematik och lång tids frånvaro från arbetsmarknaden vill 
gruppledarna särskilt lyfta fram vikten av att låta rehabiliterings-
processen få ta tid. Förändringsarbete är en dynamisk process som tar 
kraft och energi och som hela tiden måste relateras till nya erfarenheter 
och sammanhang (Kielhofner, 2012; Erlandsson & Persson, 2014). En 
föreställning som gruppledarna hade vid starten av Vardagsrevidering var 
att den komplexa problematik och långa frånvaro från arbete som 
deltagarna hade med sig ställer krav på en lång förändringsprocess som 
behöver utföras i många små steg. Att Vardagsrevideringen i sig utgör en 
relativt lång och omfattande insats uppfattas som en styrka. Resultatet 
indikerar dock att den förändringsprocess som påbörjats endast är 
starten på en fortsatt långsiktig process. En faktor som kännetecknar 
målgruppen är att de bär med sig många misslyckanden och dåliga 
erfarenheter av tidigare rehabiliteringsförsök. Utifrån detta vill 
gruppledarna lyfta fram betydelsen av att Vardagsrevidering inte bör 
utgöra en isolerad insats utan relateras till tidigare erfarenheter och knyta 
an till en tydlig planering gällande nästa steg. I de personliga 
utvärderingarna framkom också att deltagarna såg Vardagsrevideringen 
som en del av en längre förändringsprocess där de fått med sig redskap 
att använda på sin fortsatta väg mot arbete. Samarbete mellan olika 
samverkansaktörer utgör en viktig komponent för att bibehålla och 
utveckla den förändring deltagarna påbörjat. I Axelsson & Axelsson 
(2013) betonas vikten av samverkan mellan olika aktörer för att stödja 
individen i riktning mot arbete. Detta anses särskilt angeläget vid längre 
frånvaro från arbetsmarknaden. 
 
Vid sammanställning av resultaten gällande tremånadersuppföljningen, 
hade även en ettårsuppföljning genomförts för de fyra första grupperna. 
Där framkom att fem deltagare som inte var i arbete vid 
tremånadersuppföljningen hade en anställning i viss omfattning efter ett 
år. Detta betyder att sammanlagt åtta deltagare var självförsörjande efter 
ett år. Att återgå i arbete efter lång tids frånvaro från arbetsmarknaden 
har ett stort värde för såväl individen som för samhället. Vid fortsatt 
prövning av Vardagsrevidering kan hälsoekonomiska analyser med fördel 
användas för att utvärdera samhälleliga effekter. 
 
I samband med avslut av Vardagsrevidering gavs rekommendationer om 
fortsatta insatser och deltagarna identifierade vilka mål de avsåg att 
arbeta vidare med. Utifrån att gruppledarna under insatsen 
uppmärksammat ett behov av utökat individuellt stöd kunde det vara 
intressant att pröva hur den fortsatta processen i riktning mot 
självförsörjning skulle se ut om deltagarna fick ett förlängt individuellt 
stöd i att genomföra de förändringar de avsåg som nästa steg efter 
Vardagsrevidering. Detta kan styrkas med en modell som tar sin 
utgångspunkt i individens egna resurser och styrkor (The Strength 
Model). I modellen betonas vikten av att en stödperson finns med i 
processen tillbaka till arbete. Forskning visar att de som fått stöd genom 
denna modell var mer involverade i sin arbetslivsinriktade rehabilitering 
och förbättrade sin förmåga att knyta kontakter med andra aktörer. Att 
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ha en stödperson innebär ofta ökad kontinuitet och att individen stärks 
genom detta kontinuerliga stöd med en och samma person istället för att 
slussas mellan olika handläggare inom olika myndigheter (Rapp & 
Goscha, 2006). 
 
Deltagarnas personliga utvärdering gav en bild av hur de uppfattade sina 
erfarenheter av Vardagsrevidering och vad de tog med sig vidare i sin 
förändringsprocess. Här beskrev de med egna ord betydelsen av de 
förändringar de gjort. Förutom att detta gav värdefull kunskap om att de 
tagit till sig innehållet i Vardagsrevidering i linje med syfte och mål, så 
gav det även deltagarna en möjlighet att själva reflektera över och 
sammanfatta sina erfarenheter vilket kan utgöra ett värdefullt avstamp 
inför nästa steg i rehabiliteringen.  
 
Flera av deltagarna uttryckte uppskattning gällande BK. De menade att 
BK utgjorde ett värdefullt komplement till Vardagsrevidering då de fick 
jobba med förändringar både avseende aktivitetsbalans och kroppslig 
balans. Gruppledarna såg också värdet av att kombinera 
Vardagsrevidering med BK för flera av deltagarna. Inga slutsatser kan 
dock göras gällande om/hur BK påverkat det sammantagna utfallet av 
Vardagsrevidering. 
 
Resultaten av SF-36 och SDO visar båda på större förändringar mellan 
start och avslut för grupp 7-8 än för grupp 1-2. Vid start var grupp 1-2 
något bättre gällande de psykosociala dimensionerna av SF-36 medan 
grupp 7-8 var något bättre på de fysiska dimensionerna. Det fanns dock 
överlag få signifikanta skillnader rörande SF-36. Gällande den enda skala 
där signifikans fanns (för grupp 7-8), RE-skalan, gjordes även en analys 
av förändringsmönstret enligt Elisabeth Svensson-metoden. Denna 
analys visade att det förutom en signifikant förbättring för grupp 7-8 som 
helhet även fanns troligen icke-försumbara individvariationer. Dessa kan 
bero på att just SF-36 inte är ett optimalt utvärderingsinstrument för 
Vardagsrevidering och/eller för den specifika deltagargruppen. Det kan 
också bero på att området hälsorelaterad livskvalitet som sådant inte är 
det bästa måttet på vad Vardagsrevidering kan åstadkomma; åtminstone 
ska man inte tolka det enskilt, utan det ska tolkas i en samlad bild 
tillsammans med andra mått. I bästa fall skulle en närmare analys av 
individvariationerna kunna leda till identifiering av riskgrupper och 
utgöra bas för vidare individualisering av Vardagsrevidering, för bästa 
resultat.  
 
Gruppledarnas uppfattning var att grupp 7-8 generellt hade lättare för att 
tillägna sig innehållet och att grupprocessen flöt smidigare än i de 
tidigare grupperna. Detta kan möjligen bero på att grupp 7-8 hade bättre 
förutsättningar för att tillgodogöra sig Vardagsrevidering, vilket i sin tur 
skulle kunna härledas till att samtliga deltagare från och med grupp sju 
inkluderats med utgångspunkt i identifierade inklusionskriterier. 
Inklusionskriterierna innefattade bland annat att medicinska 
förutsättningar för arbete skulle vara klargjort och att deltagaren skulle 
vara redo att jobba med sig själv. Med stöd av detta skulle man kunna 
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tänka sig att det behövs ett visst mått av fysisk hälsa och tillfredsställelse 
för att kunna tillägna sig innehållet i Vardagservidering vilket 
överensstämmer med en tidigare prövning av Vardagsrevidering (Lilja, 
Bohs & Hallmer-Lindahl, 2011). 
 

Konklusion 
Prövningen av Vardagsrevidering har utvärderats med olika utgångs-
punkter såsom gruppledarnas och deltagarnas erfarenheter, självskattad 
hälsorelaterad livskvalitet, tillfredsställelse med dagliga aktiviteter och 
stegförflyttningar i förhållande till arbete. Sammantaget visar prövningen 
på positiva resultat.  Gruppledarnas erfarenhet är att vissa anpassningar 
dock behövs för att möta deltagargruppens behov. Gruppledarna kan 
urskilja fyra viktiga områden som ringar in de anpassningar som 
genomförts under prövningen; Förenkling, Skapa meningsfullhet, 
Individuellt stöd och Inklusionskriterier. 
 
Grupp 7-8 skattade högre värden avseende självskattad hälsorelaterad 
livskvalitet (SF-36), framförallt vid avslut, och de förbättrades även i 
högre utsträckning (dock var de flesta förändringar inte statistiskt 
signifikanta, troligen på grund av små grupper). En erfarenhet som 
gruppledarna gjorde var att deltagarna i grupp 7-8 generellt hade lättare 
för att tillägna sig arbetssätt och innehåll än grupp 1-2. Detta 
sammantaget indikerar att de identifierade inklusionskriterierna har 
betydelse för att identifiera personer som kan ha nytta av 
Vardagsrevidering. Det kan även tolkas som en indikation på att de 
förändringar som genomförts under prövningen av Vardagsrevidering 
ökar deltagarnas förutsättningar att tillägna sig innehållet. 
 
Oavsett grupptillhörighet visar en sammanställning av deltagarnas 
erfarenheter på en bredd och variation av lärdomar de tagit med sig från 
kursen Vardagsrevidering. Det gemensamma är att de flesta i högre 
utsträckning tagit kommandot över sin situation, genom att de ökat sin 
medvetenhet om att de har ett val, fått redskap att påverka sin hälsa samt 
en tydligare bild av vad de klarar, vilket kan skapa långsiktig stabilitet för 
att närma sig arbete. Uppföljning efter tre månader indikerar en utökad 
aktivitetsrepertoar och stegförflyttningar i förhållande till arbete för 
flertalet deltagare. Fyra deltagare är redan då självförsörjande i någon 
omfattning. Detta visar på att Vardagsrevidering kan bidra till att möta 
behovet av insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden och 
bör ingå som ett möjligt alternativ inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Fortsatt prövning och utvärdering rekommenderas. 
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Rehabresurs samArbete  

             
           60181 Norrköping 
 

 
PERSONLIG UTVÄRDERING VARDAGSREVIDERING 
 

1. Vilka mål har du arbetat med under kursen 
Vardagsrevidering? Både i förhållande till vardagen 
som helhet och i förhållande till 
arbete/arbetsprövning. 

 
2. Vilka strategier har du använt dig av för att närma 

dig målen? 
 

3. Kan du ge några exempel på insikter du 
fått/förändringar du gjort som du känner dig nöjd 
med? 

 
4. Hur har din förmåga att själv göra val och 

prioritera i vardagen påverkats av kursen 
Vardagsrevidering? 

 
a. Har din medvetenhet om att du har ett val 

påverkats? I sådana fall hur? 
 

b. Väljer du det hälsosamma alternativet? Beskriv! 
 

5. Hur ser du på din förmåga att klara vardagens 
aktiviteter nu jämfört med innan kursen 
Vardagsrevidering?

Namn: 
Datum:      
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6. Hur har din syn på din förmåga till arbete 
påverkats under kursen Vardagsrevidering? 

 
7. Anser du att kursen Vardagsrevidering varit en 

hjälp på vägen mot arbete/studier? På vilket sätt? 
 

8. Hur tycker du att din hälsa påverkats under kursen 
Vardagsrevidering? 

 
9. Vilka mål arbetar du vidare med? Hur går du till 

väga (strategier)?
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Resultat av personlig utvärdering – 
Deltagarnas perspektiv 
För att tydliggöra resultatet presenteras varje fråga i formuläret för sig, 
med undantag av fråga 1 och 2 som gemensamt åskådliggörs i en tabell. 
För att underlätta läsvänligheten och skapa ett flyt i resultatet presenteras 
frågorna i en annan ordning än i frågeformuläret. Under varje rubrik 
framgår vilken fråga resultatet avser.   
 

Mål och strategier som deltagarna arbetat med 
under kursen 
I utvärderingen har deltagarna svarat på frågor gällande vilka mål de 
arbetat med under kursen Vardagsrevidering (fråga 1) och vilka strategier 
de använt för att närma sig sina mål (fråga 2). Samtliga 50 deltagare har 
besvarat dessa frågor. De mål som deltagarna angett sorterades in i sex 
olika kategorier. Dessa är: Prioriteringar, Struktur, Gränser, Fokus, 
Värden i vardagen och Levnadsvanor. Kategorierna speglar innehållet i 
kursen. Vissa mål tillhörde flera olika kategorier. Vissa mål är 
gemensamma för flera deltagare. Några deltagare angav ett mål medan 
flertalet nämnde flera olika mål.  I tabellen nedan redovisas identifierade 
kategorier och exempel på mål kopplat till dessa.  De strategier som 
återges är inte direkt kopplade till målen i tabellen, utan är fristående 
exempel på strategier.  Detta eftersom det inte framgått om deltagarna 
när de svarat på frågorna i utvärderingen, kopplat ihop mål och 
strategier. 
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Tabell 4. Identifierade kategorier, exempel på mål och strategier 

Kategorier Exempel på mål Exempel på strategier 
Prioriteringar Få mindre stress i vardagen. 

Orka mer. 
Inte sätta för stora mål. Acceptera att 
jag inte har lika mycket ork och 
förmåga som en person som mår bra.  

Försöka ge mer tid till vissa 
saker så jag inte behöver 
avsluta saker så fort som 
möjligt.  
Låta saker vara.  
Ta små steg i taget. 
Göra färdigt det som 
påbörjats. 

Struktur Hantera tid mer effektivt. 
Strukturera om mina sysslor. 
Få något gjort och komma i säng i 
vettig tid. 

Bättre planering. 
Använda dagbok. 
Dela upp vardagens sysslor i 
delmål. 

Gränser Flexibilitet i vardagen. 
Stanna upp och ta en paus, inte köra 
på. 
Ta för mig mer. 
Ökat aktivitetsmönstret. 
Acceptera begränsningar. 

Våga säga nej. 
Utsatt mig för situationer som 
ger obehag genom 
exponering.  
 

Fokus Vara här och nu. 
Arbeta på att inte oroa mig för sådant 
jag inte kan förändra. 
Vara mitt positiva jag. 
Nå väg till självförsörjning. 
Må bättre psykiskt. 

Stanna upp. 
Lyssna på kroppen. 
Börjat tänka positivt. 
Inte ha för bråttom. 
Acceptans när orken sviktat. 
 

Värden i 
vardagen 

Göra saker som ger energi. 
Hitta egen tid. 
Uppskatta det lilla. 
Träffa vänner några gånger i veckan. 

Värdera saker, vad är viktigast 
för mig?  
Varva ner, sätta mig ner 
ibland och koppla bort mina 
måstetankar. 
Träffa vänner. 

Levnadsvanor Börja motionera mer, FysEtt och 
promenader. 
Börja äta frukost. 
Bättre sömn. 

Andning.  
Gå av en hållplats innan.  
Köpa hem sådant jag kan äta 
utan att må illa.  

 
Prioriteringar handlar om att för sig själv göra klart i vilken ordning 
saker är viktiga, att bryta ner i mindre delar för att göra aktiviteter 
hanterbara. Syftet är ofta att genomföra aktiviteter med rimlig energi-
åtgång. Struktur innebär att rent konkret jobba med att öka struktur och 
rutiner för olika aktiviteter i vardagen. Gränser kan dels handla om att se 
sina egna gränser och sätta stopp i tid för att skapa en jämnare 
aktivitetsbalans, men det kan lika gärna handla om att tänja på sina 
gränser för att utöka sitt aktivitetsmönster. Med fokus menas en 
medveten mental fokusering, ofta behövd för att göra de val som leder i 
önskvärd riktning på lång sikt. Värden i vardagen handlar i sin tur dels 
om att mentalt värdesätta de små sakerna i vardagen och dels om att göra 
sådant som är av värde för att må bättre. Vad gäller levnadsvanor är det 
fråga om konkreta handlingar som direkt påverkar hälsan.  
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Deltagarnas syn på sin förmåga att klara vardagens 
aktiviteter (vid avslut i jämförelse med innan kursen 
Vardagsrevidering) 
Deltagarna ombads att jämföra sin förmåga att klara vardagens 
aktiviteter vid avslut i jämförelse med start (fråga 5). Svaren 
kategoriserades i tre kategorier, bättre, sämre och oförändrat. Det fram-
kom att 33 deltagare klarar vardagens aktiviteter bättre. Nio deltagare 
ansåg sig klara vardagens aktiviteter sämre och fem deltagare ansåg att 
förmågan var oförändrad. Tre deltagare besvarade inte frågan.   
Olika exempel gavs på hur deltagarna anser att förmågan förbättrats. Det 
de nämner handlar både om att förändra sitt sätt att se på/förhålla sig till 
aktiviteterna men även en konkret förändring av aktivitetsutförandet som 
påverkar upplevelsen. En deltagare uppfattar att det handlar om att ha 
mer kontroll i vardagen på grund av planering, vilket gör att det känns 
tryggare. En annan har lättare för att ta tag i saker medan någon anser att 
det fungerar bättre eftersom hon fått en annan syn på tillvaron. 
  
”Jag klarar aktiviteterna bättre nu. Att ha delmål har hjälpt mig varje 
dag” 
”Min depression är helt klart bättre, inte lika trött och ledsen men 
värken finns fortfarande där. Skillnaden är att jag vill förändra mitt 
liv”. 
 
En anledning till att vardagen upplevs fungera sämre handlar om att 
smärta, trötthet och andra fysiska symtom ökat. Någon deltagare beskrev 
svårigheter att klara av de ökade kraven som deltagandet i 
Vardagsrevidering innebar. 
 
”På grund av värk och trötthet har det blivit svårare att klara, orka 
vardagens aktiviteter. Jag har lättare att somna då jag är så trött, men 
vaknar fler gånger och sover oroligare…” 
 
En deltagare uttrycker en ökad kunskap och kännedom om hur hon skulle 
kunna göra annorlunda i vardagen, men att det är svårt att faktiskt 
genomföra förändringen. På så sätt uppfattas förmågan som oförändrad.  
 
”Känner att det fortfarande är väldigt svårt, men känner också att jag 
till viss del har bättre strategier. Steget från strategi till att faktiskt göra 
känns fortfarande långt.”  
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Deltagarnas syn på sin förmåga till arbete vid avslut 
jämfört med vid start 
Uppfattningar gällande deltagarnas syn på sin förmåga till arbete delades 
in i två huvudkategorier. Insikt, d.v.s. hur säker man känner sig på vad 
som fungerar och inte samt Tilltro, d.v.s. hur mycket man tror sig klara. 
Dessa huvudkategorier delades i sin tur i tre underkategorier vardera; 
ökad insikt, sämre insikt och oförändrad insikt respektive tror kan mer, 
tror kan mindre och uppfattningen oförändrad om vad jag kan. Frågan 
(fråga 6) besvarades av 49 deltagare, varav 43 svar berörde insikten, 32 
svar berörde tilltron. Tjugofyra deltagare lämnade svar som berörde båda 
huvudkategorierna, 16 deltagare lämnade svar som berörde enbart insikt 
medan fem deltagare enbart berörde tilltron. Sammanlagt angav 30 
deltagare att deras insikt ökat gällande vad de klarar i förhållande till 
arbete. Ingen deltagare uppgav att insikten försämrats, medan 12 såg 
insikten som oförändrad. Totalt var det 17 deltagare som uppgav att deras 
tilltro ökat, d.v.s. tror kan mer. Sex deltagare trodde sig kunna mindre 
och hos åtta var uppfattningen oförändrad om vad de kan.  
För flertalet deltagare har det blivit tydligare vad de kan och inte kan i 
förhållande till arbete. Tilltron till arbetsförmågan har också ökat, vilket 
kan handla om att deltagarna känner sig stärkta i vad de kan eller att de 
klarar längre tid/fler arbetsuppgifter än de trodde innan. 
 
”Bara positivt. Att jag ska prova vad jag kan och vad kroppen klarar av. 
Att våga testa även om jag är medveten om att det inte går så bra alla 
gånger. Men hittills har det fungerat bra, bättre än vad jag trodde.”  
 
Vissa tror sig vid avslut kunna mindre, det kan röra sig om att de haft en 
önskan och vilja att klara mer än de nu insett att de har förmåga till.  
 
”Jag har hela tiden hoppats, velat komma tillbaka i arbetslivet halvtid, 
men ska jag lyssna på kroppen känns det nu orimligt.” 
 
 

Deltagarnas syn på hur hälsan påverkats under 
kursen  
Deltagarnas uppfattningar gällande hur hälsan påverkats under kursen 
Vardagsrevidering (fråga 8) delades in i tre huvudkategorier; Bättre, 
Sämre och Oförändrad. Varje huvudkategori delades sedan i tre 
kategorier; Fysiskt, Psykiskt och Generellt. Kategorin Generellt innebär 
att det inte går att utläsa om deltagaren beskriver den fysiska eller 
psykiska hälsan. Vissa deltagare angav svar som sorterades in under flera 
olika både huvudkategorier och kategorier, medan andra enbart tillhörde 
en kategori. Sammantaget uppger 26 deltagare att deras hälsa enbart 
påverkats till det bättre, 13 anser att deras hälsa enbart blivit sämre och 
sex menar att hälsan påverkats både till det bättre och till det sämre. Två 
deltagare uppger att hälsan enbart är oförändrad medan tre anger att den 
är både oförändrad och bättre. Sammantaget uppfattas den fysiska hälsan 
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ha försämrats för åtta deltagare och förbättrats för fem. Omvända 
förhållandet gäller för den psykiska hälsan där 21 deltagare uppfattar att 
den har förbättrats medan två uppger att den försämrats.   
Vissa deltagare uttrycker att både den fysiska och den psykiska hälsan 
påverkats till det bättre.  
 
”Hälsan har blivit mycket bättre. Jag har inte lika ont längre och mår  
bättre psykiskt… jag stressar mindre nu.”  
 
Någon belyser att hälsan påverkats på olika sätt, men vid summering är 
uppfattningen att hälsan är bättre. Det framgår även att det på så sätt 
finns ett värde i att se mer långsiktigt på förändringsprocessen.   
 
”Det har varit blandade känslor både på gott och ont. Trots det så 
känner jag att det som varit bra och de positiva känslor jag fått 
överväger det som är tufft och jobbigt. Det är en process som i 
slutändan är värt det.” 
 
Exempel som ges på sämre hälsa är att smärtan ökat, mer frekvent 
migrän och försämrad psykisk hälsa. Vissa deltagare beskriver enbart att 
hälsan påverkats till det sämre. Andra beskriver liknande försämring 
gällande delar av hälsan men uppfattar att den psykiska hälsan påverkats 
till det positiva.  
 
”Blivit för maxat med min vanliga tid jag klarat, märks på ökad 
hjärtklappning, tröttare, sämre koncentration, mer smärta och svårare 
att klara ljud. Men roligt, gjort mig gladare.”  
 
Någon uttrycker att trots att smärtan och andra fysiska symtom ökat, så 
har ett förändrat tankesätt varit till hjälp att hantera detta mer 
långsiktigt.  
 
”När det gäller min smärta är jag inte bättre och jag är mycket 
trött/orkeslös. När det gäller kursen har den påverkat mig positivt och 
var ett jättebra sätt att lära mig hur jag ska hantera min hälsa, tänka. ” 
 
 

Hur förmågan att själv göra val och prioritera i 
vardagen påverkats av kursen 
Förmågan att själv göra val och prioritera aktiviteter i vardagen (fråga 4) 
delades i två huvudkategorier som i sin tur sorterades i tre 
underkategorier. Huvudkategorin Medvetenhet om att jag har ett val 
sorterades i Ökat, Minskat och Oförändrat. Den andra huvudkategorin 
Väljer jag det hälsosamma alternativet? Sorterades i Ja, Nej och Osäker. 
Totalt svarade 49 deltagare på fråga 4. De flesta svar berörde båda 
huvudkategorierna, medan ett fåtal enbart berörde den ena. Av svaren 
handlade 46 om hur medvetenheten om att de ha ett val i vardagen 
påverkats medan 39 svar berörde huruvida de väljer det hälsosamma 
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alternativet. Fyrtiotvå deltagare uppgav att deras medvetenhet om att de 
har ett val i vardagen har ökat, tre menade att medvetenheten var 
oförändrad medan en ansåg att den minskat. Trettiofem deltagare svarar 
att de vid avslut väljer det hälsosamma alternativet, fyra är osäkra och 
ingen beskriver att de inte gör det.  
Att öka medvetenheten om egna val i vardagen, kan påverka valet av 
aktiviteter eller hur en individ förhåller sig till sin problematik och sina 
förutsättningar. Att göra eller tänka på ett visst sätt ger effekter som 
kortsiktigt och långsiktigt påverkar hälsan. Detta kan i sin tur göra att 
individen känner en ökad kontroll över sin tillvaro. Vidare kan det 
innebära en ökad tilltro till sin förmåga när man utgår från sig själv, som 
en deltagare beskriver: 
 
 ”Jag har bättre självkänsla och självförtroende. Tror mer på mig själv. 
Jag vet att jag har resurser som är bra, jag duger.” 
 
Det är en sak att vara medveten om att man har ett val i vardagen och en 
annan sak att välja det mest hälsosamma alternativet. Före kursen 
uttrycker flertalet deltagare att de ofta valt det alternativet som på kort 
sikt ger minst obehag. Vid avslut beskriver de flesta att de i högre grad 
värderar vad som är mest hälsosamt på längre sikt. En deltagare 
beskriver.  
 
”Nu försöker jag tänka efter före vad för konsekvenser mina val får och 
avgöra om det är värt det.”  
 
Några har haft svårt att säga ifrån och sätta gränser när det gäller vad de 
klarar av, vilket har bidragit till en negativ spiral. Efter avslutad kurs 
beskriver de att de oftare gör ett val som är mer långsiktigt hållbart.  
 
”Försöker ha mer balans. Tänker mig för innan jag säger ja till olika 
saker som sedan medför större trötthet. Tillåter mig att må bra utan 
dåligt samvete.”  
 
Det uppfattas som en utmaning att förändra de val man tidigare gjort. 
När medvetenheten har ökat är det fortfarande ett stort steg att faktiskt få 
till förändringen, vilket kan göra att deltagarna uttrycker en osäkerhet 
kring vad de väljer.  
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Insikter deltagarna fått och förändringar de gjort 
som de känner sig nöjda med 
Deltagarna fick svara på vilka insikter de fått/förändringar de gjort som 
de känner sig nöjda med (fråga 3). Samtliga 50 deltagare besvarade 
frågan. De svar som gavs sorterades in i de kategorier som framkom vid 
analysen gällande mål och strategier. Totalt framkom sex kategorier; 
Prioriteringar, Struktur, Gränser, Fokus, Värden i vardagen och 
Levnadsvanor.  
Det deltagarna uttrycker att de känner sig nöjda med handlar i stor 
utsträckning om fokus och prioriteringar. De har i viss utsträckning 
börjat se vad som är ändamålsenligt och värdefullt att lägga sin energi på 
och utifrån detta börjat skapa en mer tillfredsställande aktivitetsbalans.  
 
”Jag är starkare nu av att göra allt i min takt och även berömma mig 
själv efteråt. Att jag faktiskt kan må bättre av att ha mina delmål och 
strategier och att fortsätta med det.” 
 
”Jag lämnar sådant jag inte kan påverka… är glad över det jag kan 
göra. ” 
 
”Jag har insett att jag har större resurser inombords än vad jag tidigare 
trott. Att jag är kapabel till att klara av saker och ting. Socialt klarar jag 
mer. Jag känner mig starkare mentalt och fysiskt. Jag har blivit mer 
flexibel. ” 
 
Flera deltagare känner sig nöjda med sin förändring gällande 
levnadsvanor.  
 
”Att ta hand om mig på ett bra sätt, promenera, vila, säga nej när det 
inte känns bra och träna med andningen.”  
 
Samtidigt finns det en medvetenhet om att de förändringar de påbörjat 
inom ramen för kursen Vardagsrevidering är början på en 
förändringsprocess som de behöver fortsätta med efter avslutad kurs. 
 
 ”Det är en process som tar tid. Det måste jag acceptera.” 
 
 

På vilket sätt har kursen Vardagsrevidering varit en 
hjälp på vägen mot arbete/studier? 
Deltagarna har svarat på om de anser att kursen varit en hjälp på vägen 
mot arbete/studier (fråga 7). Svaren delades i tre kategorier; Ja, Nej och 
Osäker. Frågan besvarades av 46 deltagare. Trettio deltagare svarade Ja, 
att kursen varit en hjälp. Elva svarade Nej och fem var osäkra.  
Vissa deltagare uttrycker att de ser en direkt koppling mellan det de lärt 
sig och hur de kan ha användning av den kunskapen i sin fortsatta 
arbetslivsinriktade rehabilitering.   
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”Absolut! Den har hjälpt mig att förändra saker i vardagen som är ett 
måste inför att börja arbeta.”  
 
Deltagarna tar även upp tilltron till sina förmågor, som en viktig del för 
att närma sig arbete.  
 
”Verkligen. Det har hjälpt mig att tro på mig själv och varit en push i 
rätt riktning (mot arbete). Bra information och en bra påminnelse om 
vad som sker i vardagen och hur man kan få hjälp att få den mer 
strukturerad och hitta en balans.”  
 
”Ja verkligen, det har hjälpt mig att testa mina begränsningar och få 
nya erfarenheter och ett ökat arbetssjälvförtroende, jag hade ingen 
framtidstro på ett eventuellt jobb innan den här kursen. ” 
 
Hos vissa deltagare finns det en medvetenhet om att det är en långsiktig 
process som både kräver ansträngning och tid för att få till på ett bra sätt. 
  
”Ja den har varit till hjälp. Vad gäller mig så för att stärka mig själv 
mer, få en bättre självbild och för att få igång hjärnan lite. Få upp 
ögonen för saker och ting. Tyvärr lite för kort kurs, det tar lång tid att 
lära gamla hundar att sitta.”  
 
Några deltagare ansåg inte att kursen varit till hjälp på vägen mot 
arbete/studier, men antydde att det kunde ha att göra med att kursen inte 
kom i rätt tid av rehabiliteringsprocessen.  
 
”Nej, jag är inte redo än”  
 
En deltagare ansåg inte att kursen direkt lett vidare till arbete/studier 
men menar att den inneburit andra värden.   
 
”Nej, men den har hjälpt mig att bedöma min arbetsförmåga”.  
 
 

Mål och strategier som deltagarna arbetar vidare 
med efter avslutad kurs 
Frågan om vilka mål och strategier deltagarna arbetar vidare med efter 
avslutad kurs (fråga 9), har besvarats av 49 deltagare. Av dessa beskriver 
47 ett eller flera mål/strategier som de tänker jobba vidare med för att 
fortsätta sin väg mot bättre hälsa och/eller självförsörjning. De svar som 
gavs sorterades in i de kategorier som framkom vid analysen gällande mål 
och strategier som deltagarna arbetat med under kursen; Prioriteringar, 
Struktur, Gränser, Fokus, Värden i vardagen och Levnadsvanor. 
De mål och strategier som deltagarna uppger att de ska arbeta vidare med 
handlar i stor utsträckning om de mål som de identifierat i början av 
kursen. Detta tyder på en medvetenhet om värdet av att fortsätta den 
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process de påbörjat och om att balansen i vardagen kan skapa 
förutsättningar för en lyckad arbetsåtergång. 
 
”Jag arbetar vidare på det som jag börjat förändra, det gäller att 
minska stress, omvärdera och prioritera saker. Se mer positivt, mindre 
negativt på hela min vardagliga situation.”  
 
Samtidigt är det tydligt att några deltagare också riktar sitt fokus mot att 
mer strukturerat fortsätta sin arbetslivsinriktade rehabilitering för att 
närma sig självförsörjning. Ett exempel handlar om att fortsätta 
arbetspröva, där det samtidigt finns en medvetenhet om betydelsen av att 
skapa en balans mellan att vilja och kunna.  
 
”Vill fortsätta arbeta/arbetspröva. Ska öka tid sakta. Jobbar på med 
självkänslan/självförtroendet.”  
 
Exempel finns även på deltagare vars mål är att hitta nya vägar till 
försörjning, bland annat genom att gå starta-eget kurser inom det område 
arbetsprövningen genomförts.  
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Dessutom finns ett stort antal rapporter som utkommit i tidigare rapportserier. 
Hör gärna av dig till oss på FoU-enheten om du vill fråga om dessa. 




