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ABSTRAKT 
 
Syftet med denna uppsats var att ur fem långtidssjukskrivnas perspektiv studera 
arbetsledarens betydelse i en rehabiliteringsprocess. I studien har en kvalitativ, 
hermeneutisk metod använts, då avsikten var att försöka ta vara på och förstå andra 
människors upplevelser och erfarenheter, något som svårare låter sig mätas med 
kvantitativ metod. Hermeneutik handlar om människors verklighet och hur de, inom 
ramen för denna verklighet, tolkar och förstår omvärlden. Fem långtidssjukskrivna 
kvinnor har delat med sig av sina upplevelser och deras berättelser gav oss mycket 
värdefull information, som också svarade mot studiens syfte. Resultatet visade att 
arbetsledaren har betydelse, men kanske inte i den utsträckning och form som man i 
litteratur förespråkar och som vi innan trodde. Respondenternas berättelser vittnade 
om att arbetsledaren framförallt har en viktig funktion att fylla då det gäller tidig 
upptäckt i insjuknandefasen, att hålla kontakt under frånvarofasen samt att följa upp 
efter återgången till arbetet. Ur intervjuerna framgick även att arbetsledarens 
förhållningssätt och kunskap påverkar dennes agerande i rehabiliteringsprocessens 
alla aktiviteter.  
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INTRODUKTION 
 
Ohälsotalet i Sverige är högt. Den sammanlagda frånvaron på grund av ohälsa 

minskar visserligen, detta på grund av att inflödet av nya och långa sjukfall har en 

nedåtgående trend, men samtidigt fortsätter andelen sjuk- och aktivitetsersättning 

alltjämt att öka. Detta talar för att många av de långvarigt sjukskrivna inte återgår i 

arbete utan istället beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning (”Ökad hälsa i 

arbetslivet”, 2006). Regeringen har tillsatt flera stora offentliga utredningar allt 

sedan 1985, i syfte att försöka angripa problemet med långtidssjukskrivningar och 

hitta lösningar som gör att antalet framgångsrika rehabiliteringar ökar (Olsson, 

2003). Vad som bidrar till framgång i rehabilitering är med andra ord väldigt 

angeläget att utreda. Tidigare forskning inom ämnet har kommit fram till att en av 

framgångsfaktorerna, som visat sig ha betydelse för återgång till arbete, är 

arbetsledarens agerande under rehabiliteringsprocessen (Ekberg, 2000). Chefer och 

arbetsledare har således en viktig roll i en rehabiliteringsprocess och i rådande 

utveckling, där ansvaret för de sjukskrivna alltmer förskjuts till arbetsgivarna, 

förstärks vikten av deras roll (Stanfors, 1996). Av denna anledning är det särskilt 

viktigt att arbetsledare på arbetsplatserna får stöd och utbildning för sin uppgift 

(Olsson, 2003). På Sundsvalls kommun har man tagit fasta på detta med 

kunskapsstöd till arbetsledarna. Man har under senare år valt att satsa på 

arbetsledarutveckling genom att bland annat ge utökat stöd till arbetsledarna i det 

förebyggande liksom i det rehabiliterande arbetet (Edholm, 2004). Intentionen med 

denna uppsats var att försöka ge en bild av arbetsledarens betydelse i en 

rehabiliteringsprocess. Detta har undersökts ur den långtidssjukskrivnes perspektiv, 

då vår avsikt var att belysa vilka erfarenheter och upplevelser ett antal anställda vid 

Sundsvalls kommun har haft av arbetsledarens agerande under deras 

rehabiliteringsprocess. 

 

Bakgrund 
Sjukfrånvaron 
Vid halvårsskiftet 2005 stod 13,5 procent av befolkningen i arbetsför ålder (20-64 

år) utanför arbetslivet på grund av ohälsa. 2003 uppgick samma siffra till 14 

procent.  Trots att trenden med allt högre sjukfrånvaro tycks vara bruten innebär 
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ohälsan stora samhälleliga kostnader. Under 2004 betalades ersättning ut för 78,3 

miljoner nettodagar (omräknat till hela ersättningsdagar). Regeringen har satt upp 

ett nationellt mål för ökad hälsa i arbetslivet. Målet är att halvera sjukfrånvaron från 

2002 till 2008, samtidigt som antalet nya sjuk- och aktivitetsersättningar ska 

minska (”Ökad hälsa i arbetslivet”, 2006). 

 

De långa sjukfallen har under vissa perioder ökat kraftigt. Antalet sjukskrivningar 

som varat mer än ett år trefaldigades under perioden 1997 fram till mitten av 2003, 

då antalet ökade från 75 000 till 133 600. Sedan andra hälften av 2003 har antalet 

långa sjukfall dock minskat. I augusti 2004 hade antalet sjunkit till 116 900 

personer (Riksförsäkringsverket [RFV] Analyserar, 2004:18). Även inflödet av nya 

och avslutade sjukfall har en nedåtgående kurva. I december 2005 var antalet 

pågående sjukfall 211 800. Detta kan låta mycket men är ändock en sänkning från 

år 2004 då antalet var 274 300, vilket också är 38 500 färre än under december 

2003 (”Ökad hälsa i arbetslivet”, 2006). 

 

Det finns flera anledningar till varför framförallt de långa sjukfallen minskat. En 

mindre gynnsam orsak är att ett stort antal istället övergått till sjuk- och 

aktivitetsersättning (f.d. sjukbidrag/förtidspension) (RFV Analyserar, 2004:18). 

Antalet sjuk- och aktivitetsersättningar ökade nämligen mellan åren 2003 till 2005 

från 512 700 till 570 000, vilket talar för att många av de avslutade långa sjukfallen 

inte återgår till arbete (”Ökad hälsa i arbetslivet”, 2006). Denna negativa trend vad 

gäller sjuk- och aktivitetsersättning talar för att regeringens nationella mål för ökad 

hälsa i arbetslivet inte kommer att infrias.  

 

Framgångsfaktorer  
I syfte att försöka komma tillrätta med den negativa sjukfallsutveckling som pågått 

under flera års tid har ett flertal utredningar (SOU 2000:72; SOU 2000:78; SOU 

2002:5) utrett eventuella orsaker till de höga ohälsotalen och man har försökt hitta 

faktorer som är förenade med framgång vad gäller den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen.  Utvecklingen tycks ha gått från att fokusera på enbart individens 

inre resurser i form av vilja, förmåga och motivation som utgångspunkt för 

rehabiliteringsprocessen, till att även fokusera på hennes yttre resurser såsom 

arbetsplats, familj och sociala nätverk. En individs yttre resurser kan antingen 
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befrämja eller hindra hennes inre resurser och på sikt även återgången till arbete 

(Ekberg, 2000). Graden av framgång i rehabiliteringen kan vara beroende av 

individens tillgång till resurser (Åberg, 1996). Det har visat sig att rehabiliteringen 

är mer framgångsrik om man i rehabiliteringsprocessen involverar exempelvis 

arbetsplatsen och att det på arbetsplatsen finns en vilja att stödja och medverka i 

förändringsarbetet (Ekberg, 2000). Arbetslivet anses således vara en viktig 

framgångsfaktor att ta hänsyn till i arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Arbetsplatsens roll och betydelse behöver dock studeras ytterligare, då det bland 

annat i SOU-utredningen Rehabilitering till arbete (SOU 2000:78) beskrevs vara 

ett ofullständigt klarlagt ämne.  

 
Arbetsgivaren 
Arbetslivet är också centralt i regeringens mål att minska sjukskrivningarna till 

2008. I broschyren Regeringens åtgärder för ökad hälsa i arbetslivet (2004) 

redogjorde arbetslivsminister Hans Karlsson i förordet för att ”det är från arbete 

man är sjukskriven, det är arbetsförmågan som bedöms, och det är till arbete man 

ska tillbaka efter sjukskrivningen”. 

 

Rehabiliteringsberedningen (SOU 1988:41) var den första av en lång rad 

utredningar som betonade arbetsgivarens centrala roll i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Beredningens förslag resulterade i regeringsreformen 

1991/92:141, där arbetsgivaren fick en lagreglerad skyldighet för rehabilitering av 

sina anställda. Förändringar gjordes i Arbetsmiljölagen (AML) samt Lagen om 

allmän försäkring (AFL).  I AML framgår att arbetsgivaren har ett huvudansvar för 

den anställdes arbetsmiljö och för att sjukdomar och skador ej uppkommer. 

Arbetsgivaren är även skyldig att se till att arbetsmiljöarbetet bedrivs fortlöpande 

och att det inom verksamheten finns en välorganiserad arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet som möjliggör för arbetsgivaren att fullgöra sina 

skyldigheter (SOU 2000:78). För att det för arbetsgivaren ska vara möjligt att 

uppnå allt detta så krävs det att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt. 

Detta regleras i AML och konkretiseras ytterligare i AFS 2001:1 ”Systematiskt 

arbetsmiljöarbete”. Det ska exempelvis finnas utarbetade rutiner för hur skydds-, 

säkerhets- och hälsofrågor ska uppmärksammas och åtgärdas, det vill säga vem 

som gör vad och när. Vidare har arbetsgivaren också enligt 22 kap AFL ett ansvar 
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för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  Exempel på åtgärder som kan ingå i 

arbetsgivarens ansvarsområde är rehabiliteringsutredning, arbetsanpassning och 

omplacering (Günzel & Zanderin, 2003).  

 

Rehabiliteringsreformens (1991/92) intentioner avseende arbetsgivarens ansvar fick 

dock inte det genomslag som man hade önskat. Senare utredningar visade på att 

ansvaret för arbetsgivaren var otydligt och att arbetsgivaren var i behov av 

kunskapsstöd. Dessutom saknades ett ekonomiskt incitament för arbetsgivaren att 

satsa på personalens hälsa (SOU 2000:78). Av denna anledning fick arbetsgivarna 

år 2005 ett utökat medfinansieringskrav av anställdas sjukpenningkostnader. 

Medfinansieringen innebär att arbetsgivaren är med och betalar 15% av 

sjukpenningen till dess att den sjukskrivne är tillbaka på heltid i arbete. 

Medfinansieringen gäller dock inte om arbetstagaren deltar i rehabilitering eller 

återgår till arbete till viss del. Allt detta är tänkt ska fungera som drivkrafter för 

arbetsgivarna att arbeta mer aktivt med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor 

(Proposition 2004/05:21). 

 

Arbetsledaren 
De genomförda reformerna ovan talar ett tydligt språk; ansvaret för den sjukskrivne 

förskjuts alltmer till arbetsgivaren. Arbetsledaren på arbetsplatsen får i en sådan 

utveckling en speciellt viktig roll (Stanfors, 1996). Arbetsgivaren ska nämligen, vid 

behov, organisera sin rehabiliteringsverksamhet så att det dagliga ansvaret faller i 

andras händer, såsom exempelvis en arbetsledares. Detta sker genom delegering av 

arbetsuppgifter. Huvudansvaret finns dock kvar hos den högsta ledningen 

(Andersson, Edström, & Zanderin, 2002). Förutsättningarna för att lyckas med en 

rehabilitering ökar med närheten till den sjukskrivne. Av denna anledning bör 

också den närmaste arbetsledaren vara mest engagerad i detta arbete (Stanfors, 

1996). En arbetsledare behöver därför vara intresserad av att samtala, möta 

människor, påverka, lösa problem, ta ställning och våga ta risker. Om arbetsledaren 

inte är intresserad och engagerad riskeras rehabiliteringsåtgärderna att misslyckas, 

åtminstone på längre sikt, oavsett hur mycket resurser som sätts in på annat håll 

(Arbetslivsfonden, 1994). För att chefer/arbetsledare ska kunna bli sådana 

nyckelpersoner är det av stor vikt att de får stöd och utbildning för sin uppgift 

(Olsson, 2003).  
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Sundsvalls kommun 
På Sundsvalls kommun har man tagit fasta på detta med att ge stöd till 

arbetsledarna, då det inom organisationen finns kunskapsstöd i olika former för 

arbetsledarna att tillgå. Det finns bland annat olika projekt, en företagshälsovård 

samt en personalkonsulent på respektive förvaltning, som på olika sätt ger utökat 

stöd till arbetsledarna i det förebyggande liksom i det rehabiliterande arbetet. 

Bakgrunden till denna tillgång av stöd för såväl individen som arbetsledaren är den 

höga sjukfrånvaro som de länge brottats med. Ökningen av sjukfrånvaron är som 

högst inom offentlig sektor och Sundsvalls kommun utgör i detta avseende inget 

undantag (Statistiska centralbyrån, 2004). Det finns cirka 550 anställda inom 

kommunen som av någon anledning varit sjukskrivna längre än 90 dagar (H. 

Johansson, personlig kommunikation, 11 maj, 2006).   

 

Mot denna bakgrund fanns det anledning att starta ett särskilt projekt som inriktade 

sig på att försöka sänka sjuktalen och då framförallt de långa sjukskrivningarna. 

Hösten 2003 startades därför Rehabprojektet. Rehabprojektet var ett samarbete 

mellan de större förvaltningarna inom kommun, kommunstyrelsekontoret samt 

Försäkringskassan. Man samarbetade även med andra arbetsgivare såsom 

exempelvis landsting och arbetsförmedling. Tanken med ett sådant samarbete var 

att öppna möjligheter till förflyttning till en ny organisation och/eller ett nytt yrke, 

då möjligheterna till återgång ökar ju fler alternativ det finns att välja mellan. 

Projektet upphörde i dess originalform med styrgrupp och projektgrupp vid 

årsskiftet 2006. Därefter antog projektet en annan form, där samarbete med 

Försäkringskassan, kommunens förvaltningar och arbetsledare även sker 

fortsättningsvis (H. Johansson, personlig kommunikation, 11 maj, 2006). 

 

En av projektets uppgifter, var innan dess upphörande och är fortfarande i dess 

nuvarande form, att utveckla metoder som underlättar och stimulerar en snabb 

återgång till arbetet, då ett stort problem med långtidssjukskrivningar är att 

återgången till arbetet allvarligt försvåras ju längre man är frånvarande. En annan 

uppgift är att undervisa och stödja arbetsledarna i de olika förvaltningarna inom 

kommunen. Man har inom projektet deltagit i årliga kontinuerliga 

arbetsmiljöutbildningar, där man undervisat arbetsledarna i frågor som rör 

rehabilitering, såsom exempelvis vilka möjligheter som finns inom kommunen 
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gällande arbetsprövning och omplacering samt hur och när man ska genomföra en 

rehabiliteringsutredning. Vidare har man försökt upplysa arbetsledarna om att 

projektets representanter kan fungera som stöd i frågor som rör rehabilitering, att de 

exempelvis kan hjälpa till med att söka efter omplaceringsmöjligheter i hela 

kommunen. Projektledaren för projektet säger dock att det inte är särskilt ofta som 

arbetsledarna hör av sig i önskan att få hjälp. Dessutom tar projektledaren varje 

kvartal ut uppgifter om korttidsfrånvaro bland kommunens personal och signalerar 

till personalkonsulenterna på respektive förvaltning då en person varit borta mer än 

5 gånger under den senaste 12 månadersperioden. Långtidssjukskrivningarna har 

inte sjunkit nämnvärt sedan projektet startade, däremot har antalet 

heltidssjukskrivna sjunkit från 57 till 41 procent, vilket innebär att många istället 

övergått till en deltidssjukskrivning (H. Johansson, personlig kommunikation, 11 

maj, 2006). 

 

Personalkonsulenterna på Sundsvalls kommun är förvaltningarnas interna 

specialistfunktion då det gäller arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Det yttersta 

ansvaret åligger fortfarande arbetsledaren men denne kan alltså vid behov rådfråga 

personalkonsulenten i bland annat rehabiliteringsfrågor inom den egna 

förvaltningen. Personalkonsulenterna hjälper även till i alla möjliga situationer som 

kan bli aktuella i ett rehabiliteringsärende, exempelvis att samordna de olika 

insatser som görs under en rehabiliteringsprocess med den sjukskrivande läkaren, 

Försäkringskassan och företagshälsovården eller genom att hjälpa till att finna 

omplaceringsmöjligheter på den egna förvaltningen. På fastighetskontoret är 

personalkonsulenten ansvarig för 450 anställda medan personalkonsulenterna på 

socialförvaltningen och barn- och utbildning har ett ansvar på cirka 3500 vardera. 

Det gör att personalkonsulenterna på dessa förvaltningar inte har samma möjlighet 

att arbeta och finnas som stöd till arbetsledarna som personalkonsulenten vid 

fastighetskontoret (A.Grundström, personlig kommunikation, 20 april, 2006). 

 
I övrigt finns Kommunhälsan att tillgå i rehabiliteringsärenden. Kommunhälsan blir 

inkopplad i rehabiliteringsärenden på antingen individens eller arbetsledarens 

begäran, på remiss från vårdcentralen eller via Rehabprojektet som ju har överblick 

på sjukskrivningar på olika arbetsplatser inom kommunen och som på så sätt kan 

signalera vid riskfall. På Kommunhälsan finns exempelvis sjuksköterskor, läkare, 
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beteendevetare och sjukgymnaster att tillgå. Beroende på vad man kommer fram till 

i rehabiliteringsutredningen, erbjuder Kommunhälsan funktionsbedömning kontra 

arbetsförmågan och anpassningen till arbetet, kontakter med primärvården och/eller 

olika rehabiliteringsaktiviteter ("Själva-lyftet", stresshantering, kroppskännedom, 

Ki-balans, Starta-tidigt grupper, stödsamtal, mat och motionsgrupper etc). De 

samarbetar även med Försäkringskassans handläggare och deltar i 

avstämningsmöten. Under rehabiliteringens gång genomförs uppföljningsträffar 

med den sjukskrivne, dennes arbetsledare och arbetskamrater där Kommunhälsan 

deltar vid behov (A.Vestala, personlig kommunikation, 12 maj, 2006). 

 
Mot denna bakgrund ansågs det vara rimligt att anta att arbetsledaren är en viktig 

faktor att ta hänsyn till då man vill återinföra sjukskrivna till arbete. Vi ville dock 

undersöka arbetsledaren som framgångsfaktor lite närmare och valde då Sundsvalls 

kommun som studieobjekt.  Vi ansåg det vara värdefullt att studera för att 

förhoppningsvis bättre förstå de faktorer som är associerade med framgångsrik 

rehabilitering, då det sannolikt kan bidra till att ännu fler sjukskrivna återgår till 

arbete, något som är viktigt ur såväl ett samhällsekonomiskt- som 

individperspektiv. Ämnet tycktes dessutom vara något ofullständigt klarlagt och av 

denna anledning angeläget att utreda. Genom att ta tillvara på ett antal 

långtidssjukskrivnas subjektiva upplevelser och erfarenheter av sina 

rehabiliteringssituationer, hoppades en fördjupad förståelse och kunskap kring 

arbetsledarens betydelse i rehabiliteringsprocessen uppnås.  

 

Litteraturgenomgång 
Nedan följer en kort presentation av vad som sägs i litteratur och tidigare forskning 

kring ämnet arbetsledaren i rehabiliteringssammanhang. Under rubrikerna 

aktiviteter, förhållningssätt, delaktighet och kunskap, avses att bringa klarhet 

och bakgrundsförståelse kring de faktorer som i litteratur upptas som viktiga för en 

arbetsledare att ta hänsyn till i en rehabiliteringsprocess. Detta för att läsaren ska få 

de faktakunskaper som behövs för att bättre kunna följa med i resultatredovisningen 

och diskussionen.  
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Om aktiviteter 
Med aktiviteter avses arbetslivsinriktade insatser eller åtgärder av olika slag 

vidtagna av arbetsledaren. Dessa bör inriktas och samordnas metodiskt i 

rehabiliteringsprocessens olika faser, från insjuknandet till återkomsten (Stanfors, 

1996). I insjuknandefasen, då ett insjuknande initieras, har det visat sig att 

arbetstagaren framförallt har två centrala behov. Det ena är att få komma till läkare 

och det andra är att få hjälp och stöd på olika sätt; att exempelvis få hjälp med 

arbetsuppgifter som hon inte klarar och att få avlastning (Hedin, 1994). Det är 

viktigt att uppmärksamma problem redan i det initiala skedet och för detta krävs det 

rutiner. Det har nämligen visat sig att en sjukskrivning kan undvikas utifall 

arbetsledaren har rutiner som tidigt identifierar eventuella problem. Arbetsledaren 

kan exempelvis ha regelbundna utvecklingssamtal i syfte att bland annat 

uppmärksamma tidiga varningssignaler. Dessutom är det bra om arbetsledaren 

följer upp sjukfrånvaron på ett sådant sätt att behov av tidiga rehabiliteringsinsatser 

kan bedömas. Identifieringen tycks dock underlättas om det i organisationen finns 

utarbetade rutiner för vad som ska gälla vid exempelvis sjukanmälan. Då 

arbetsledaren uppmärksammat signaler på ohälsa bör denne omedelbart vidta de 

åtgärder som krävs för att undvika att arbetstagaren blir sjukskriven (Stanfors, 

1996). 

 

Under bortavarofasen då arbetstagaren är sjukskriven finns det exempel på andra 

viktiga åtgärder som bör vidtas av arbetsledaren. Till att börja med bör 

arbetsledaren göra en rehabiliteringsutredning, där man utreder och klarlägger 

problemet. En sådan utredning ska, enligt lag, utföras då arbetstagaren varit borta 

längre än fyra veckor i följd, när arbetstagarens arbete ofta har avbrutits av kortare 

sjukperioder eller då arbetstagaren själv begär det. Rehabiliteringsutredningen ska 

innehålla en kartläggning av individens inre och yttre resurser och hinder. Tanken 

är att kartläggningen sedan ska fungera som underlag för den fortsatta planeringen 

av rehabiliteringen (Stanfors, 1996). Rehabiliteringsutredningen ska sändas till 

Försäkringskassan inom åtta veckor från dagen för anmälan om sjukdomsfallet 

(Göransson & Nordlöf, 2004).  

 

Därefter kan planeringen av rehabiliteringsåtgärderna påbörjas. Behovet av 

rehabilitering kan göras aktuell på olika sätt. Den kan aktualiseras från 
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arbetstagaren själv, Försäkringskassan, hälso- och sjukvård etcetera. Oavsett vem 

som aktualiserar behovet så har det visat sig att det är bäst för individen om 

arbetsledaren agerar först. Det är denne som bör initiera och/eller bevaka att 

åtgärderna verkligen vidtas. Åtgärder som arbetsledaren bör initiera och vidta är de 

som är nödvändiga för att underlätta och stimulera arbetsåtergång, vilka kan vara 

olika från gång till annan. Individens val, behov och önskemål ska styra processen 

inom ramen för vad lagen tillåter. Arbetsledaren bör tillsammans med 

Försäkringskassan undersöka behovet av köp av åtgärd, såsom exempelvis en 

stresskurs och/eller utbildning, och undersöka finansieringsmöjligheter av dessa 

åtgärder, samt planera för arbetsprövning. Dessutom bör arbetsledaren i ett senare 

skede, i samband med planeringen av återgången, undersöka behovet av anpassade 

arbetsuppgifter och/eller omplacering. Planeringen av rehabiliteringen kan 

arbetsledaren göra tillsammans med andra rehabiliteringsaktörer, vilket exempelvis 

kan ske på rehabmöten (det som numera kallas avstämningsmöten) (Stanfors, 

1996). Avstämningsmötet ska belysa arbetstagarens tillstånd, arbetsförmåga samt 

behovet av och möjligheterna till rehabilitering (Vägledning 2004:2). Tillsammans 

med olika rehabiliteringsaktörer kan arbetsledaren planera för en lämplig återkomst 

för arbetstagaren (Stanfors, 1996). 

 

Uppföljning av de olika åtgärder som planeras i en rehabiliteringssituation har visat 

sig vara av avgörande betydelse för resultatet av rehabiliteringen. Det har i många 

fall visat sig att rehabiliteringsinsatser misslyckas då uppföljningsarbetet inte 

fungerat. För att rehabiliteringsmålen ska kunna uppnås behövs en konsekvent 

uppföljning under hela rehabiliteringsprocessen. Vid en uppföljning går det att 

konstatera om en planerad åtgärd inte fungerat som planerat och man kan i så fall 

sätta in andra åtgärder för att komma fram till en annan, bättre lösning. 

Arbetsledaren är av erfarenhet den som är mest lämpad att följa upp 

rehabiliteringen av en anställd. I detta arbete kan dock arbetsledaren få stöd från 

interna och/eller externa expertresurser. Uppföljningen kan förslagsvis ske på 

kontinuerliga rehabiliteringsmöten med andra aktörer eller i en intern 

rehabiliteringsgrupp (Stanfors, 1996).  

 

Ytterligare en insats som har visat sig vara av stor vikt under tiden då arbetstagaren 

är borta från arbetsplatsen, är att arbetsledaren upprätthåller relationen och 
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kontakten med arbetstagaren. Det är viktigt att arbetstagaren inte ”tappar taget” om 

arbetsplatsen. I början av en sjukdom, när undersökningar och behandlingar tar alla 

krafter, tycks dock detta vara mindre viktigt. Men när arbetstagaren börjar 

tillfriskna så är det viktigt att arbetsledaren mer aktivt försöker hålla kontakt. 

Arbetspress och stress verkar dock kunna göra det svårt för arbetsledaren att 

upprätthålla kontakten. Dessutom kan en sådan kontakt innebära att relationen 

ändrar karaktär, då det innebär en slags privatkontakt som arbetsledaren kanske inte 

är van vid. Dessa kontakter har dock visat sig vara mycket viktiga för att 

arbetstagaren ska kunna återgå i arbete igen, då det underlättar en återgång för 

individen. Kontakten kan för många arbetstagare fungera som en form av 

bekräftelse på att man är uppskattad och omtyckt. Självförtroendet hos dem som 

varit långvarigt sjukskrivna har ibland försvagats och då kan relationen till 

arbetsledaren fungera som en väg att komma tillbaka på (Hedin, 1994). 

 

I återkomstfasen, då arbetstagaren återvänder till arbete, är det för många en 

anpassningsprocess som tar vid. Arbetstagaren har många gånger förändrats och 

behöver ofta en anpassning av arbetsuppgifter och/eller omplacering. Det kan 

finnas arbetsuppgifter som hon inte kan utföra eller så behöver andra förändringar 

ske, såsom exempelvis förändringar i tidsschemat, byte av arbetsplats eller 

arbetslag. Att arbetsledaren introducerar arbetstagaren i arbetet vid en återkomst 

har också visat sig vara av vikt (Hedin, 1994). Dessutom är uppföljningsarbete 

även under denna fas viktigt, detta för att upprätthålla medvetandet om en anställds 

arbetsmiljöproblem även efter det att arbetstagaren återgått i arbete. Problem med 

exempelvis en dålig rygg kräver förändringar i arbetsmiljön då arbetstagaren 

återgått. Vidtagna åtgärder behöver därför följas upp efter en tid så att 

rehabiliteringen kan få bestående resultat (Stanfors, 1996).  
 

Om förhållningssätt 
Det är inte bara hjälp med konkreta åtgärder eller förändringar i arbetet som fordras 

av en arbetsledare i en rehabiliteringsprocess. Det har även visat sig att hur 

arbetsledaren gör något ibland är av lika stor vikt som vad som görs. Av erfarenhet 

vet man att den som blir sjuk går igenom en förändringsprocess som många gånger 

leder till minskat självförtroende. Acceptans och respekt är därför nyckelbegrepp 

för dessa utsatta individer (Ekberg, 2000). En arbetsledares inställning och attityd 

  - 10 -



till långtidssjukskrivna personer kan påverka dennes grad av engagemang, vilja 

samt förmåga att stödja dem. Då arbetsledaren uppvisar en avvisande attityd till den 

som är sjuk, kan det medverka till att individens självförtroende och motivation 

påverkas negativt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser för rehabiliteringsprocessen 

och återgången till arbetet. Arbetsledarens förmåga till att ge stöd har också visat 

sig vara av vikt, särskilt en arbetsledares förmåga att ge emotionellt stöd. Det 

emotionella stödet innehåller olika känslouttryck för engagemang, sympati, 

omsorg, tröst, uppmuntran etcetera (Hedin, 1994).  

 

Arbetsledaren är normgivande för arbetsplatsens förhållningssätt gentemot 

sjukskrivna. Utifall arbetsledaren förhåller sig neutral eller kritisk, har man kunnat 

påvisa att det även kan påverka hela arbetsgruppens inställning. Genom 

arbetsledarens uttalanden eller handlingar blir det antingen legitimt att hjälpa en 

arbetskamrat med problem eller tvärtom. Arbetsledarens inställning kan på detta vis 

sprida sig genom hela organisationen (Hedin, 1994). Arbetsledaren har alltså ansvar 

att skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen och se till att där finns en positiv 

inställning till sjukskrivna och rehabilitering (Ekberg, 2000). Ett positivt 

arbetsklimat och en god stämning arbetskamrater emellan kan nämligen i hög grad 

underlätta för återgång till arbetet för den sjukskrivne (Arbetslivsfonden, 1994).  

 

En annan faktor som har visat sig vara viktig för arbetsledaren att ta hänsyn till är 

att i ett tidigt stadium ta arbetstagaren på allvar. Det förekommer att arbetsledare 

förhåller sig som att det finns anledning att tvivla på arbetstagaren. Detta agerande 

tycks ha flera olika orsaker. En anledning som uppges är att det i vissa fall 

föreligger ett legitimitetsproblem för vissa sjukdomsdiagnoser. När arbetsledaren 

saknar kunskap om en viss sjukdom blir han osäker på om personen talar sanning 

eller vari problemet egentligen består. Individer med tydliga sjukdomssymptom, 

som lätt går att sammankoppla med en välkänd sjukdomsbild, tycks mer sällan 

uppleva legitimitetsproblem. Människor med exempelvis psykisk ohälsa har 

däremot upplevt dessa problem i stor uträckning. Detta kan göra att 

rehabiliteringsprocessen för människor med psykiska besvär försvåras, då stödet, i 

form av konkreta åtgärder eller uppmuntrande ord, inte mobiliseras av exempelvis 

en arbetsledare då denne är osäker på om personen talar sanning eller ej (Hedin, 

1994). Istället för att aktivt agera väntar arbetsledaren och ser om arbetstagaren kan 
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övervinna sitt arbetsmiljöproblem själv. Den anställdes besvär riskerar genom detta 

förhållningssätt att utvecklas till ett kroniskt tillstånd, vilket kan innebära att 

hon/han inte återgår till arbete utan istället beviljas förtidspension (det som numera 

kallas sjuk- eller aktivitetsersättning) (Stanfors, 1996).  

 

Ytterligare något i en arbetsledares förhållningssätt som har visat sig vara av vikt är 

dennes förmåga till flexibilitet under rehabiliteringsprocessen, men det är även 

viktigt att arbetstagaren själv är flexibel och beredd att ändra sitt eget 

handlingsmönster. Allt ansvar åligger alltså inte enbart arbetsledaren (Hedin, 1994). 

 
Om delaktighet 
De långtidssjukskrivna har en lång och svår väg innan de är tillbaka i arbete, men 

det finns kunskap om hur man på olika sätt kan underlätta denna återgång. Det är 

viktigt att rehabiliteringen är behovsanpassad och att individen genom hela 

rehabiliteringsprocessen tillåts ha ett positivt inflytande över sin egen situation. 

Individen måste känna stöd och att hon får möjligheter till delaktighet och reellt 

inflytande om hon ska kunna känna tillit och trygghet i sin rehabiliteringsprocess. 

Om individen uppfattar de mål, som olika rehabiliteringsaktörer ställer upp, som 

irrelevanta minskar ofta hennes motivation till att medverka. Detsamma gäller om 

individen känner att hennes egna synpunkter på rehabiliteringsarbetet inte uppfattas 

som värdefulla. Delaktighet är således mycket viktig i en rehabiliteringsprocess 

eftersom motivationen att delta i en process har visat sig minska om individen inte 

upplever sig vara delaktig (Ekberg, 2000). 

 
Det är viktigt att komma ihåg att det är den enskilde individen som ”äger 

problemet” och därmed har ett eget ansvar för rehabiliteringen. Det är därför av vikt 

att individen känner av delaktigheten och har möjlighet att påverka planering och 

utformning av rehabiliteringen. Ibland kan den sjuke vara i behov av hjälp till 

”självhjälp” och här kan arbetsledare, arbetskamrater eller andra inkopplade 

rehabiliteringsaktörer vara ett stort stöd och hjälpa den enskilde att inse sin 

belägenhet (Stanfors, 1996). 

 
Om kunskap 
Att arbeta med rehabilitering kräver specialkompetens och det finns idag en stor 

obalans mellan de krav som ställs i rehabiliteringsarbetet och den kompetens som 
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arbetsledarna har. I AML framgår att de som av arbetsgivaren ges i uppgift att 

förebygga ohälsa och vidta nödvändiga åtgärder ska ha den kompetens och 

särskilda kunskaper som behövs för att klara sin uppgift (Günzel & Zandering, 

2003). Arbetsledarna behöver därför ha/få relevant utbildning för sin uppgift. 

Utbildningen bör bland annat bestå av kunskap om arbetsmiljöarbete samt lagar och 

regler som berör rehabiliteringsområdet. I övrigt bör arbetsledarna ha god kunskap 

om de olika aktörer som finns att tillgå och deras utbud (Stanfors, 1996). 

Faktakunskaper är såklart viktiga men för en arbetsledare handlar arbetet 

framförallt om människosyn, kommunikation och delaktighet. Därför har även 

ämnen som samtalsmetodik, konflikthantering och ledarskap en viktig plats, om 

inte viktigast, i en arbetsledarutbildning (Arbetslivsfonden, 1994). 

 

Kunskap är den faktor som tycks påverka alla andra faktorer som är viktiga för en 

arbetsledare att ta hänsyn till, nästan allt bottnar ju i kunskap eller brist på sådan. Ju 

större kunskap en arbetsledare har desto större engagemang kan man förvänta sig 

från dennes sida. Dessutom tycks risken att problem skjuts över till andra minska 

om arbetsledaren får verktyg att jobba med (Arbetslivsfonden, 1994). Då 

arbetsledaren känner sig osäker och brister i sin kunskap, så behöver det finnas 

kunskapsstöd inom organisationen för denne att tillgå. Det är inte bara individen 

utan också arbetsledaren som många gånger behöver stöd i sitt 

rehabiliteringsarbete. Ett kunskapsstöd i form av företagshälsovård eller rådgivare 

(case manager) kan fungera som stöd såväl i en rehabiliteringsverksamhet generellt 

som i enskilda rehabiliteringsfall. En tydlig organisation med en väl utarbetad 

rehabiliteringspolicy fungerar även som hjälp och stöd till arbetsledarna. Dessa stöd 

till arbetsledaren medför bättre drivkrafter för ett aktivt rehabiliteringsarbete på 

arbetsplatsen (SOU 2000:78).  

 

Definitioner av begrepp 
För att underlätta läsningen klargörs härmed hur de olika begrepp som används i 

uppsatsen valts att definieras. Detta för att det inte ska uppstå några frågetecken 

kring begreppens betydelse och innebörden av vad som beskrivs.  

Aktiviteter: Med aktiviteter avses arbetslivsinriktade insatser och åtgärder som 

vidtas av arbetsledaren under rehabiliteringsprocessen. Det beskriver vad en 
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arbetsledare gör. Exempel på en aktivitet kan vara att initiera en arbetsprövning 

eller ett avstämningsmöte, att hålla kontakt, att följa upp etcetera.   

Insjuknandefasen: En övergång från friskt till sjukt tillstånd. Övergången kan gå 

olika snabbt och vara olika omvälvande. Individen ställs inför en ny verklighet som 

hon ofta har svårt att acceptera (Hedin, 1994). 

Frånvarofasen: Tiden då arbetstagaren är borta från arbetsplatsen, avskild från 

arbetsuppgifterna och arbetsgemenskapen (Hedin, 1994). 

Återgångsfasen: Då arbetstagaren friskskriver sig till någon del och börjar arbeta 

igen, har han/hon återvunnit sin arbetsförmåga och situationen återförts till det 

normala (Hedin, 1994). 

Rehabiliteringsprocess: En rehabiliteringsprocess kan ses som det förlopp från att 

någon blir skadad och behöver rehabilitering till dess att målet med denna persons 

rehabilitering är uppfyllt, något som kan vara återgång till arbete eller sjuk- och 

aktivitetsersättning (Selander, Marnetoft, Bergroth & Ekholm, 2002). Här finns 

olika definitioner men vi har valt att se på rehabiliteringsprocessen på följande sätt: 

Övergång från friskt till sjukdom/skada – Rehabilitering – Åter till arbete/sjuk- eller 

aktivitetsersättning. Vi har i uppsatsen valt att namnge dessa faser i processen som 

insjuknande-, frånvaro- samt återgångsfasen. Vår definition av begreppet 

rehabiliteringsprocess stämmer inte helt överens med ordets egentliga innebörd, då 

även insjuknandefasen inkluderats, men då något mer passande ord inte hittats 

valdes detta begrepp. 

 

SYFTE 
 
Syftet var att ur fem långtidssjukskrivnas perspektiv studera arbetsledarens 

betydelse i en rehabiliteringsprocess.  

 

METOD 
 
Denna undersökning är upplagd som en kvalitativ, hermeneutisk undersökning, 

eftersom syftet var att ta vara på och försöka förstå andra människors upplevelser 

och erfarenheter, något som är svårare att mäta med kvantitativ metod. I det 
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kvalitativa perspektivet är det nämligen hur människan uppfattar och tolkar den 

omgivande verkligheten som är av intresse. Istället för att fråga hur en objektiv 

verklighet ser ut ställer man frågan hur individen tolkar en verklighet (Backman, 

1998). Även inom hermeneutiken är man intresserad av hur världen uppfattas och 

tolkas av människan (Hartman, 2004). Hermeneutik handlar nämligen om 

människors verklighet och hur de, inom ramen för denna verklighet, tolkar och 

förstår omvärlden. Det är i språket och texten som man fångar upplevelser som man 

sedan försöker tolka, förstå och möjligen förklara (Olsson & Sörensen, 2001).  

 

Urval 
Personalansvariga på två olika förvaltningar vid Sundsvalls kommun har använts 

som hjälp att ta fram urvalet av respondenter. De personalansvariga valde på egen 

hand ut och tillfrågade ett antal medarbetare som var av intresse för uppsatsens 

ämne. Genom dessa personalansvariga erhölls fem intervjupersoner. Kriterierna för 

urvalet var följande målgrupp: ålder 16-64 år, anställd vid Sundsvalls kommun, är 

eller har varit långtidssjukskrivna (det vill säga sjukskrivna längre än 60 dagar), 

samt genomgått arbetslivsinriktad rehabilitering. Förhoppningen var att från början 

frambringa sex till åtta intervjupersoner. Efter mycket letande utan resultat fick vi 

dock se oss nöjda med ett urval på fem personer. De personalansvariga förmedlade 

ett brev till de respondenter som ställt sig positiva till att medverka. I detta 

egenförfattade brev fanns all information om intervjuernas förfarande samt C-

uppsatsens ämne och syfte (se bilaga 1). Därefter förmedlades namn och 

telefonnummer vidare till oss, som sedermera tog en första kontakt.  

 

Datainsamling 
Datainsamlingen har genomförts genom enskilda, halvstrukturerade intervjuer med 

respondenterna i syfte att få ta del av deras erfarenheter och upplevelser av att vara 

långtidssjukskrivna (Olsson & Sörensen, 2001). Innan varje intervju presenterades i 

stora drag det tänkta upplägget av intervjun; att rehabiliteringsprocessen av oss ses i 

tre faser; insjuknande-, frånvaro- samt återgångsfasen och att önskan var att 

respondenten skulle berätta om sina upplevelser och erfarenheter av sin 

arbetsledares agerande i var och en av dessa faser. Därefter avslutades varje 

övergripande fas med en sammanfattning av vad som sagts, detta för att dels 
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säkerställa att det som respondenten berättat uppfattats rätt och dels för att förmedla 

en känsla av att ett aktivt lyssnade ägt rum. I varje intervju användes öppna frågor 

såsom hur, vad, var samt på vilket sätt, som alla syftade till att få respondenten att 

öppna sig och berätta mera (Hilmarsson, 2003). Förhoppningen med dessa så 

kallade berättarfrågor var att de skulle bidra till att intervjupersonerna svarade mer 

fritt och spontant och att det därigenom framkom mer detaljerad, väsentlig 

information, som annars kanske skulle ha uteblivit (Olsson & Sörensen, 2001). Vid 

genomförandet av intervjun fokuserade en av oss på samtalet medan den andra i 

huvudsak antecknade. Anledningen till denna uppdelning var att det av oss ansågs 

vara viktigt att en kunde stimulera samtalet genom att ha ögonkontakt och nicka 

och så vidare (Repstad, 1999). I tre av de fem fallen användes bandspelare. I de 

övriga fallen användes enbart minnesanteckningar, då respondenterna i dessa fall 

avböjde att bandas. Varje intervju tog cirka två timmar vardera. När resultatet sedan 

sammanställdes utgick vi från vår intervjuguide (se bilaga 2) och presenterade vad 

som framkommit i intervjuerna under respektive frågeområde (fas).  

 

Analys 
Första steget av analysen bestod av renskrivning av minnesanteckningar och 

bandinspelningar (i de tre intervjuer bandspelare användes) från intervjuerna. 

Materialet analyserades därefter genom innehållsanalys. Innehållsanalys används 

vid vetenskaplig analys av dokument och innehållet ska relatera till mänskligt 

beteende, social organisation och historisk utveckling (Olsson & Sörenssen, 2001). 

Analysen skedde i två steg. I det första steget kodades materialet genom att ett 

sökande efter begrepp i textmassan, som ansågs vara intressanta, gjordes. Detta 

gjordes genom att anteckningarna från intervjuerna lästes igenom i syfte att hitta 

intressanta och återkommande begrepp. Kring dessa begrepp hittades citat som var 

mest framträdande och som verkade vara viktiga delar i deras berättelser. Dessa 

citat formulerades om i kondencerad form och därefter gjordes enskilda tolkningar 

för varje enhet som utmynnade i teman. Varje tema utformades utifrån 

intervjupersonernas upplevelse av hur arbetsledaren agerat (tema arbetsledare) och 

deras upplevelse av hur dennes agerande har påverkat dem (tema respondenter). 

Detta för att både få en förståelse för arbetsledarens agerande och för att få en bättre 

förståelse för vilka känslor som framkallades hos intervjupersonen vid det specifika 
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agerandet för att därigenom frambringa undertemat. Samtliga utformade teman 

kategoriserades därefter in under våra nyckelområden och dessa nyckelområden 

kategoriserades i sin tur i tre mer övergripande nyckelområden. Analysen i sin 

helhet sammanställdes slutligen i tabellform (se bilaga 3). I det andra steget av 

innehållsanalysen tolkades materialet genom att formulera hur de olika kategorierna 

förhöll sig till varandra (Hartman, 2004).  

 

Därefter genomfördes en hermeneutisk tolkning genom att titta på relationerna 

mellan delarna och helheten. Detta cirkulerande mellan delar och helhet betraktar 

den hermeneutiska traditionen som en spiral där delens betydelse blir beroende av 

helhetens (Olsson & Sörensen, 2001). 

 

Tolkningen av helheten sammanställdes därefter i resultatdiskussionen.  

 

Etiska aspekter 
Ur det etiska perspektivet var det viktigt att respondenterna informerades om hur 

intervjuerna skulle komma att gå tillväga. Detta skedde både skriftligen och 

muntligen. I kontaktbrevet (se bilaga 1), som skickades ut till respondenterna, 

garanterades deras anonymitet samt konfidentialitet. För att respondenterna skulle 

känna sig trygga i samtalet fick de själva bestämma var intervjun skulle äga rum 

(Thomasson, 2002). 

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp att ta hänsyn till i uppsatsskrivandet. 

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget; att man mäter 

det man ville undersöka och inget annat (Olsson & Sörensen, 2001). För att få hög 

validitet i uppsatsen valdes intervjuer som datainsamlingsmetod, då det bäst ansågs 

svara mot det syfte som ville uppnås. En intervjuguide utformades som även den i 

bästa mån skulle ge den information som svarade mot uppsatsens syfte och i de fall 

respondenterna tillåtit, har bandspelare använts, något som ökar exaktheten i det 

talade ordet som sedan tolkas (Denscombe, 2004). Med reliabilitet menas att 

mätningarna är korrekt gjorda och att samma metod ska kunna tillämpas av olika 

personer på samma material och uppnå samma resultat (Olsson & Sörensen, 2001). 
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Angående reliabiliteten så utformades metoddelen så detaljerat som möjligt för att 

medge replikation men det går inte helt att bortse ifrån att tolkningen av textmassan 

kan bli en annan av en annan student eller forskare (Denscombe, 2004). 

 

RESULTAT – intervjupersonernas egna ord 
 
Vi har intervjuat fem kvinnor i åldrarna 28-57 år som alla är anställda vid 

Sundsvalls kommun. Fyra har varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och en 

på grund av värk. Samtliga har genomgått såväl medicinsk som arbetslivsinriktad 

rehabilitering. De har varit sjukskrivna i 3-7 år. Fyra stycken är tillbaka i arbete i 

någon utsträckning medan en fortfarande är sjukskriven.  

 

Under rubriken Resultat presenteras respondenternas egna ord grupperade utifrån 

rehabiliteringsprocessens tre faser; insjuknandet, frånvaron samt återgången, 

samma faser som användes vid intervjutillfället. Under respektive fas finns 

upptaget det som respondenternas diskuterat kring vid intervjutillfället. Citat är 

hämtade från minnesanteckningar och bandinspelningar.  

 
REHABILITERINGSPROCESS 

 
 
 

            
  

 
 

 
Den långtidssjukskrivnes erfarenheter och upplevelser:   
 

Insjuknandet  
Detta avsnitt tar upp respondenternas upplevelser i insjuknandefasen. Hur de 

upplever att problemen uppkom och identifierades och hur arbetsledaren därefter 

valde att agera.   

 

Uppkomst 

Respondenterna berättar inledningsvis om hur deras problem uppkom. De menar att 

de bakomliggande orsakerna till viss del var arbetsplatsrelaterade. Exempel på 

Insjuknandet Frånvaron Återgången 
Uppkomst Planering  Omplacering 

Identifiering Genomförande Arbetsanpassning 
Agerande Kontakt Introduktion 

  Uppföljning 
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arbetsplatsrelaterade problem var hög arbetsbelastning, dålig struktur i arbetet samt 

liten möjlighet att påverka sin situation.  

 
”Han var dålig på att styra upp arbetet, gränserna för vad som skulle ligga 
på mitt bord suddades ut.” 
 
”Jag kände även att jag hade få möjligheter att påverka min arbetssituation 
för att försöka förbättra den, jobbet styrde mig.” 

 

Identifiering och agerande 

Några respondenter berättar att arbetsledarna inte agerade då de uppmärksammats 

på att problem förelåg. Andra upplever att arbetsledarna agerade men att de borde 

ha agerat kraftfullare för att få dem att söka hjälp. En del respondenter upplever att 

det inte fanns någon möjlighet att ta upp problemen med arbetsledaren och förmå 

denne att göra nödvändiga förändringar i arbetsmiljön. Denne fanns inte tillgänglig 

och hade inga kontinuerliga utvecklingssamtal. De flesta uttrycker dock förståelse 

för arbetsledarens uteblivna agerande, då de menar att de står inför en svår uppgift. 

Att arbetsledaren inte har agerat som respondenterna önskat tror de dock kan ha 

gett onödiga konsekvenser.  

 
Upplevelser om att arbetsledaren inte agerade:  

 
Jag påtalade det här till arbetsledaren som förstod, var deltagande, men inget 
mer hände.” 
 
”Jag påtalade för min arbetsledare att jag tyckte det var jobbigt bland annat för 
att en av eleverna kunde kollapsa när som helst och jag hade ju inte utbildning 
för det här ansvaret, men X kunde inte ta till sig det jag sa och inget hände. Jag 
tycker att det är så fel…att man väntar till det är för sent innan man gör nåt, 
men det är tyvärr lite kommunens signum, att det får gå alldeles för långt 
innan någon agerar.” 
 
”Jag tror att det uteblivna agerande i början beror på att han inte visste vad han 
skulle göra och hur han skulle lösa det för att göra det bättre för mig.” 

 
Och upplevelser om att arbetsledaren borde ha agerat kraftfullare:  

 
”Min arbetsledare tog upp det med mig, att jag behövde hjälp, men hon 
lindade in det lite. Jag tror att jag hade behövt någon som tvingat mig mer att 
söka hjälp, någon som rev i mer. X var nog lite för mesig.” 

 
Att arbetsledaren inte fanns tillgänglig:  
 

”Min arbetsledare var aldrig hos oss. X borde ha haft mer kontakt så att han 
har lite koll på läget och att vi i personalen har möjlighet att ta upp saker som 
måste ändras.” 
 
 ”Under tiden 94 – 00 var jag endast på ett utvecklingssamtal…det hade 
behövts fler, för jag träffade min chef oftast snabbt i korridoren och då fanns 
det inte utrymme till något annat än att prata arbete.” 
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Och förståelse för arbetsledarens situation:  
 

”Jag har svårt att tänka mig in i situationen att vara arbetsledare själv. Om en 
av personerna i arbetslaget rasar ihop. Vad gör man?”  
 
”Jag tror man måste veta vad utbrändhet är för att kunna stoppa en 
person från att bli utbränd. Hur stoppar man en skenande häst då man 
inte vet?” 

  
Tankar kring arbetsledarens uteblivna eller obeslutsamma agerande: 
 

”Kanske hade det inte behövt bli så allvarigt som det blev om man hade 
försökt löst problemen när jag påtalade dem.” 
 
”Jag tror att om det hade varit mer struktur i arbetet och om jag hade fått 
hjälp med avlastning så hade jag kanske inte behövt bli sjukskriven” 
 
”Om X inte hade varit så mesig, så hade jag fått hjälp fortare kanske.”  
 

Frånvaron  
Detta avsnitt tar upp respondenternas upplevelser i frånvarofasen; upplevelserna av 

utredning, planering och genomförande av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

samt hur kontakten under frånvarofasen sett ut och upprätthållits.   

 
Utredning 

I frånvarofasen har respondenterna erfarenhet av att arbetsledaren i det initiala 

skedet av sjukskrivningen genomfört en rehabiliteringsutredning så som de enligt 

lag är ålagda att göra (Göransson & Nordlöf, 2004). Deras upplevelse är dock att 

denna utredning inte har varit till någon större nytta, då det utifrån deras perspektiv 

varit ett uttryck för en resurs som mobiliserats på fel tidpunkt. De känner att de inte 

varit mottagliga för en rehabiliteringsutredning i ett skede då de har fullt upp med 

sin sjukdom.  

 
”Han gjorde en rehabutredning ett antal veckor efter sjukskrivningen hade 

gått. Men det gick ju inte att göra nåt då” 

 
Planering och genomförande 

Planeringen av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderna initierades oftast av 

andra än av arbetsledaren; antingen av respondenterna själva eller av andra 

rehabiliteringsaktörer, såsom hälso- och sjukvård eller Försäkringskassan. De flesta 

respondenter upplever att de själva har fått bestämma när de känt sig redo för att 

planera och genomföra arbetsprövningen. Arbetsledaren har nästintill aldrig satt sig 

på tvären utan har i de flesta fall försökt tagit i beaktande vad det är 

intervjupersonerna vill och tillgodose deras förslag och önskemål efter bästa 
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förmåga vad gäller arbetsprövning. En respondent har erfarenhet av att 

arbetsledaren följt med henne och besökt olika platser inom kommunen i syfte att 

söka efter arbetsprövningsplatser som sträcker sig utanför ordinarie arbetsplats och 

arbetsområde. En respondent har dock upplevelsen att arbetsledaren inte tagit 

hänsyn till henne och hennes behov och önskemål, då hon inte fått vara med och 

bestämma.  

 
Upplevelser om att arbetslivsinriktade åtgärder initierats av andra än av 
arbetsledaren:   

 
”Jag och min handläggare på försäkringskassan tog initiativ till 
arbetsprövningen tillsammans efter att jag berättat för henne att det mognat 
fram, att det var dags att göra någonting.” 
 

”Hon på arbetslivstjänster sammankallade försäkringskassan och arbetsledaren 
till ett möte där vi skulle diskutera att jag måste få komma ut och arbetspröva 
på nåt helt annat.” 

 
Och upplevelser om att arbetsledaren inte satt sig på tvären:  

 
”Jag har fått laborera med tider själv under min arbetsprövning.” 
 
”Det här att man försökte lyssna in på vad det var jag kände och sa att ta 
fasta på det.” 
 
”Jag kände att nu var det dags att göra någonting, jag blir inte bättre av 
att vara hemma. Jag talade om det för min arbetsledare och det var 
aldrig några problem.” 

 
Upplevelsen av att arbetsledaren har följt med och sökt arbetsprövningsplatser: 

 
”Och då sa faktiskt min arbetsledare att det där kan du och jag göra 
tillsammans. Och det var väldigt skönt, för jag hade tänkt att jag skulle 
få göra det själv. Det här att ta kontakt med dem det tog han på sig och 
sen följdes vi åt för att kolla på ställena. Det var en otrolig trygghet att 
ha med honom då. Jag var liksom inte själv tvungen att ta tag i det utan 
han fixade det.” 
 

Upplevelsen av att arbetsledaren har tagit hänsyn till individen och tillåtit 

självbestämmande i planeringen och genomförandet:  

 
”Det här att jag har fått vara med och bestämma har varit jätte, jätteviktigt. Jag 
tror att det är lättare att man måste backa om man blir tvingad till saker. Min 
rehabilitering har hela tiden gått stadigt uppåt och framåt. Jag har aldrig 
behövt backa eller blivit sjukskriven igen och detta tror jag har att göra med 
att jag fått bestämma själv i så stor grad. Det har ökat min motivation.” 

 

“De drev mig absolut inte. De försökte inte pusha mig på deras. Det kändes skönt” 

 
Upplevelsen av att arbetsledaren inte har tagit hänsyn till individen och inte 

tillåtit självbestämmande i planeringen och genomförandet:  
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”För mig har min rehabilitering varit mer av karaktären, det här ska 
du göra, istället för att de frågat vad jag verkligen vill och känner, 
man säger bara ja. Jag önskar jag har fått bestämma mer över min 
rehabilitering. Det tror jag skulle gjort att jag kanske inte har behövt 
ta det ena nederlaget efter det andra och fått sämre och sämre 
självförtroende.” 

 

Kontakt 

Kontakten upplevdes som god i början av sjukskrivningen. Under denna tid ville 

respondenterna dock ha distans till arbetsplatsen och tackade därför ofta nej då 

arbetsledaren ringde och bjöd in dem. Därefter upplevde de att kontakten mattades 

av allteftersom och längre och längre tid passerade för var gång kontakt togs. 

Kontakten med arbetsledaren upprätthölls för de flesta till slut enbart av möten där 

arbetsledaren var förpliktigad att medverka. Respondenterna tycker att 

arbetsledaren ska fortsätta hålla kontakt och bjuda in dem på fester och dylikt även 

om de avböjer ett flertal gånger i inledningen av frånvarofasen eftersom kontakten 

blir allt viktigare ju bättre individen börjar må. Respondenterna efterlyser därför 

bättre kontakt i skedet då de börjar tillfriskna eftersom arbetsplatsen då behöver 

finnas nära tillhands.  

 
Om behovet av distans i början av frånvarofasen:  

 
”I början kände jag att jag behövde den här distansen, andningspausen till 
arbetsplatsen” 

 
Om att kontakten bör fortgå även om individen avböjer:  

 
”Jag sa nog åt min arbetsledare några gånger att jag inte orkar prata nu men 
jag tycker ändå att det är bättre att jag får säga att jag inte kan eller vill prata 
än att X inte ringer alls.” 

 
Upplevelser om att kontakten ska finnas nära tillhands då individen börjar 
tillfriskna:  
 

”I skeendet när man börjar bli bättre så känns det lite som, jaha hur tar jag 
mig vidare härifrån nu då. Då hade det varit jätteskönt att ha stödet från 
arbetsledare, arbetskamrater och arbetsplatsen. Det kändes lite som att det 
var avslutat, det var inte säkert att jag kunde komma tillbaka till min gamla 
arbetsplats och då behöver man inte bry sig i mig längre.” 

 
Kontakten, i de fall den togs, kunde bestå av att arbetsledaren ringde för att förhöra 

sig om hur det var; att arbetsledaren bjöd in dem till fester, arbetsplatsträffar, träffar 

med andra sjukskrivna, årliga lönesamtal eller att arbetsledaren skickade blommor. 

Eller så upprätthölls kontakten enbart vid avstämningsmöten initierade av andra 
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aktörer, såsom exempelvis Försäkringskassan. Upplevelserna av de olika 

kontakterna varierade bland respondenterna.  

 
Upplevelse om att arbetsledaren ringde:  

 
”Han ringde mig och jag kommer ihåg att jag kände att jag mådde lite dåligt 
efter det samtalet på grund av det han frågade. Han var inte otrevlig men man 
är väldigt känslig och han var lite klumpig. Han hade ingen aning om vad 
utmattningsdepression var. Han har själv sagt att jag förstår inte det här, jag 
kan inte det här, men det måste man kunna som arbetsledare.” 

 
Och upplevelse om att bli inbjuden till träffar med andra sjukskrivna:  

 
”Hon kallade oss ungefär var tredje vecka. Bara att sitta och prata och berätta. 
Hon informerade om skrivelser som kom. Då satt vi där och pratade, hon hade 
lite information om det och vi berättade hur vi mådde och så där. Det upplevde 
vi under den tiden var jättebra.” 

 
Om att bli inbjuden till årligt lönesamtal:  
 

”Mitt under sjukskrivningen kallades jag in till lönesamtal. Jag blev kallad 
som alla andra, jag ville inte men kände att jag måste och då genomför han ett 
vanligt pressat lönesamtal. Jag skulle sitta där och bedöma mig själv och han 
pratade med mig som om han inte ens visste att jag var sjukskriven. Jag kände 
hur tårarna började komma och då trodde X att det berodde på att jag inte var 
nöjd med den lilla löneökningen. Snacka om att inte ha någon känsla för 
människor och situationer.” 

 
Angående att få blommor:  
 

”De skickade blommor och kom med blommor. Påskblommor och 
julblommor. Alla hade skrivit sina namn och det gjorde mig extra glad.” 

 
Kontakten kunde således se lite olika ut för respondenterna och upplevas på olika 

vis. Några menar att arbetsledarens brist på kunskap ibland kan vara en orsak till att 

arbetsledaren brast i sitt agerande i kontakten med respondenterna.  

 
Om att arbetsledaren saknar kunskap för sin uppgift:  

 
”Lite mera koll på det här med lagar och regler och lite såna bitar, att man 
liksom fick de här försäkringspapperna i sin hand, lite mer såna saker har de 
lite mer koll på men sen att de ska ha det här ansvaret och hur de ska förhålla 
sig till människor det vet de inte lika mycket om.” 
 

Att arbetsledaren behöver få utbildning för sin uppgift:  
 

”Arbetsledarna har säkert gått någon kurs om vilka lagar som gäller men sen 
hur det ska förhålla sig i olika situationer det är upp till personen i fråga. Jag 
tror att de skulle behöva bli mer medvetna om att man är så otroligt skör. Att 
personer som har varit så otroligt starka, kan bli så otroligt svaga och hur 
hanterar man det. De skulle behöva en psykologisk kurs, hur hanterar man 
folk i kris. För det är ju en jättekris.” 

 
Och att arbetsledaren behöver få mer stöd för sin uppgift:  
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”Där ska väl personalkonsulenten vara mer aktiv. X sitter nog 
inne på mycket kunskap men X är inte särskilt drivande. X skulle 
kunna dela med sig lite mer av sin kunskap till arbetsledarna.” 
 

Återgången  
Detta avsnitt tar upp respondenternas upplevelser vid återgången; upplevelserna av 

omplacering och arbetsanpassning, introduktion den första tiden på arbetet samt 

uppföljning. 

 

Omplacering och arbetsanpassning 

De respondenter som är åter i arbete upplever att de själva fått möjlighet att 

bestämma över sin återgång till arbete, både vad gäller omplacering och/eller 

arbetsanpassning. De har själva fått bestämma när de känt sig redo att komma åter 

samt i vilken omfattning och i vilken form. De har fått uppbackning av såväl 

arbetsledare som arbetskamrater. En respondent som inte är åter i arbete har inte fått 

något erbjudande om omplacering då arbetsledaren sagt att någon sådan möjlighet 

inte fanns.  

 
Upplevelse av att själv fått bestämma när återgången skulle ske:   
 

”Inget bestämdes över mitt huvud. Jag fick själv bestämma när jag kände mig 
redo att återgå, i vilken omfattning och hur jag ville förlägga min arbetstid, dag 
eller natt. Arbetsledaren accepterade det jag kommit överens om med min 
läkare.” 
 
”På så vis var ju arbetsledaren bra för hon sa, det är ju du som bestämmer över 
det…om jag kunde eller inte.” 

 
Och upplevelse av att omplacering var möjligt:  

 
”Han frågade om jag ville vara kvar eller byta förvaltning och det var bra att 
känna att den uppbackningen och möjligheten fanns där.” 

 
Angående att anpassning av arbetsuppgifter var möjligt:  

 
”Vi hade en farbror t.ex. som bodde i en lägenhet som var omgjord för en 
handikappad med lågt till tvättställ och så där. Dit skulle inte jag gå för det var 
för lågt för mig att stå och jobba så. Typ såna undantag gjordes. Lite anpassade 
arbetsuppgifter.” 

 
Erfarenhet av att omplacering ej varit möjlig enligt arbetsledaren:  

 
”Förr så kunde man ju omplaceras. Jag menar även om hon kanske 
skulle ha velat göra en omplacering så finns det ju ingenting, kommun 
har ju inte det, det hade de ju förr och det var ju jättebra.” 

 

 

  - 24 -



Introduktion 

Vid återkomsten berättar de respondenter som återgått att arbetsledaren är viktig, då 

de upplever det svårt att finna sin plats igen efter en lång bortavaro. De menar att 

arbetsledaren behöver finnas tillhands den första tiden för att introducera dem i 

arbetet. 

 
”Det är vid återkomsten han verkligen behövs på plats eftersom det 
är så svårt att när man ska börja arbeta igen efter att ha varit borta så 
länge från jobbet. Man ska börja fungera igen, ta en plats i 
organisationen, ta plats i soffan i fikarummet.”  
 

Uppföljning 
Det framgår av intervjuerna att uppföljning efter återkomsten till arbetet i samtliga 

fall är önskvärt. Några har inte haft uppföljning och andra har haft uppföljning; av 

arbetsledaren i det ena fallet och av Försäkringskassan i det andra fallet. En 

respondent menar att avsaknaden av uppföljningen kan ha bidragit till att hennes 

rehabiliteringsprocess dragit ut mer på tiden. 

 
Upplevelser av att ha uppföljning:  
 

”Jag träffade arbetsledaren och personalkonsulenten en gång i halvåret efter jag 
återgått. Hur det har gått, vad som skulle kunnats göra bättre, såna saker 
diskuterades. Vi bestämde nya möten hela tiden, för varje gång. Det kändes 
jätteskönt. Hon var som ett riktigt krutpaket. Hon styrde upp mötena. Hon sa 
då gör du det, du det och du det. Och du tar hand om det här och jag tar det här 
och så ringer vi till henne sen och talar om hur det blev. Jäklar vad det hände 
mycket på de gånger jag hade henne. Och så bokar vi en ny tid till nästa möte 
på en gång för både du och jag har mycket att göra, sa arbetsledaren till 
personalkonsulenten.” 
 
”Försäkringskassan följde upp. Det var avstämningsmöten där jag 
arbetsledaren och försäkringskassan deltog, cirka två gånger efter min 
återkomst. De sa att om jag inte klarar av det så skulle jag höra av mig till 
läkaren igen och sjukskriva mig. Det kändes bra.” 

 
Upplevelser av att sakna uppföljning:  

 
”När jag började jobba igen så jobbade man bara igen. Då skulle man ju vara 
frisk. Det var ju ingen direkt uppföljning efter att jag börjat jobba. Hon hade ett 
vanligt utvecklingssamtal med mig. Det var den enda uppföljningen som vi 
hade. Där kom vi in på hur det gick att vara tillbaka. Men inte mer än så.”  
 
”Min arbetsledare släppte taget för tidigt efter att jag var tillbaka. De gjorde att 
jag själv fick ta stort ansvar för min egen rehabilitering. Jag fick själv sätta upp 
mål och se till att de uppfylldes. Men även nu när jag är tillbaka på 75% så 
hade det känts skönt med uppföljning och fortsatt visat intresse för mig och 
mina problem då hade det känts meningsfullare och gett mig mer motivation.” 
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ANALYS AV RESULTAT 
 
I detta avsnitt beskrivs i tabeller och i löpande text innehållet av vår analys. Vid 

analysen utkristalliserades vissa teman som relevanta. Varje tema utformades 

utifrån kondencerade citat. Därefter tolkades vad som ansågs vara citatets och den 

kondencerade formens egentliga innebörd samt vad det frambringat för känslor hos 

respondenten. Varje tema utformades utifrån respondenternas upplevelse av hur 

arbetsledaren agerat (tema arbetsledare: t.ex. att sakna rutiner) och deras upplevelse 

av hur dennes agerande har påverkat dem (tema respondenter: t.ex. att inte bli 

sedd). Detta för att både få en förståelse för arbetsledarens agerande och för att få 

en bättre förståelse för vilka känslor som framkallades hos respondenten vid det 

specifika agerandet. Därefter har en analys gjorts av respondenternas känsla av att 

inte bli sedda och därigenom framkom undertemat bitterhet (se exempel i figur 1). 

  
Figur1 : Exempel  

 Citat Kondencering Tema AL Tema R U-tema 
- ”Under tiden 94 – 00 var jag endast 

på ett utvecklingssamtal …det hade 
behövts fler, för jag träffade min chef 
oftast snabbt i korridoren och då 
fanns det inte utrymme till något 
annat än att prata arbete.” 

Det gavs inte möjlighet 
att ta upp de upplevda 
problemen på 
arbetsplatsen med 
arbetsledaren  

Att sakna 
rutiner  
 

Att inte bli 
sedd 

Bitterhet 
 

  

 
De teman som framträtt utifrån de kondencerande formerna kategoriserades därefter 

in under olika nyckelområden: Tidig upptäckt, Kontakt, Uppföljning, 

Möjliggörare, Engagemang, Lyhördhet, Möjligheter, Diagnos, Bemötande och 

Stöd. Dessa nyckelområden kategoriserades i sin tur i tre mer övergripande 

nyckelområden: Aktiviteter, Förhållningssätt och Kunskap (se figur 2). Den 

tolkade helheten, hur de olika delarna förhåller sig till varandra, gjordes därefter i 

resultatdiskussionen. 

 

 

 
 

Övergripande nyckelområden  Nyckelområden
1. Aktiviteter Tidig upptäckt
 Kontakt   Uppföljning
2. Förhållningssätt Möjliggörare   Engagemang
 Lyhördhet  
3. Kunskap Diagnos

  Bemötande

 
Figur 2 
 

 Möjligheter
 Stöd
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Nyckelområde 1: Aktiviteter 
 

 

Tidig upptäckt 

 Citat Kondencering Tema AL Tema R U-tema 
- ”Under tiden 94 – 00 var jag endast 

på ett utvecklingssamtal …det hade 
behövts fler, för jag träffade min chef 
oftast snabbt i korridoren och då 
fanns det inte utrymme till något 
annat än att prata arbete.” 

Det gavs inte möjlighet att 
ta upp de upplevda 
problemen på arbetsplatsen 
med arbetsledaren  

 Att sakna 
rutiner 
 

Att inte bli sedd 
 

Bitterhet  ”Jag kände även att jag hade få 
möjligheter att påverka min 
arbetssituation för att försöka 
förbättra den, jobbet styrde mig. Jag 
påtalade det här till arbetsledaren 
som förstod, var deltagande, men 
inget mer hände.” 

- Arbetsledaren gjorde inget 
åt hennes arbetssituation 
fastän hon påtalade att hon 
upplevde problem  

Att agera 
obeslutsamt 
eller inte alls  

Att vara 
föremål för 
onödigt lidande 

 

 
Respondenterna upplever att arbetsledaren inte alltid uppmärksammat att de 

upplevde svårigheter på arbetet och att de därmed inte har blivit sedda. 

Respondenternas upplevelser kan möjligtvis förklaras med att arbetsledarna inte har 

haft rutiner som möjliggjort för dem att få en god inblick i de eventuella problem 

som fanns på arbetsplatsen. De flesta respondenter upplever att arbetsledarna, då 

dessa blivit uppmärksammade på att de upplevde svårigheter på arbetet, antingen 

inte agerade alls eller agerade för obeslutsamt. Respondenternas upplevelse av 

arbetsledarens brist på agerande menar de kan ha bidragit till att de blev föremål för 

onödigt lidande: ”Kanske det inte hade behövt bli så allvarligt som det blev om man 

hade försökt löst problemen när jag påtalade dem.” Man får ett intryck av att 

respondenterna nu i efterhand upplever det som bittert att de inte blev sedda och att 

de har blivit föremål för onödigt lidande. Känslan är att de önskar att någon hade 

räddat dem från den prövning som sjukskrivningen kom att innebära.   
 

Kontakt 

 Citat Kondencering Tema AL Tema R U-tema 
- ”I skeendet när man börjar bli bättre 

så känns det lite som, jaha hur tar jag 
mig vidare härifrån nu då. Då hade 
det varit jätteskönt att ha stödet från 
arbetsledare, arbetskamrater och 
arbetsplatsen.” 

Kontakten behövdes vid 
tillfrisknandet men fanns 
inte där då 
 

 Att inte höra av 
sig och bjuda in  
 

Att vara utanför 
 

Missmod 

”Arbetsledaren förhörde sig hur man 
mådde. Det var väl det som var 
viktigt, att man existerade för henne, 
man var inte bortglömd om man säger 
så. Utan hon ringde om det var nåt, 
om de skulle ha någon fest och så” 

+ Arbetsledaren ringde och 
förhörde sig om hennes 
tillstånd och bjöd in 

 

Att höra av sig 
och bjuda in  

Att vara 
inkluderad 

Bekräftelse 
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Under frånvarofasen, när respondenterna var hemma från arbetet och varken 

arbetsledare eller arbetskamrater hörde av sig eller bjöd in, upplevde 

respondenterna sig vara utanför; som om de inte tillhörde arbetsgruppen längre. Att 

känna sig utanför och bortglömd verkar inge respondenterna en känsla av missmod, 

som i sin tur tycks upplevas ha försvårat en återgång: ”För mig blev det ett jättestort 

motstånd att komma åter i arbete då jag inte kände mig välkommen tillbaka och då 

arbetskamraterna verkade ha glömt en.” Då kontakten fanns upplevdes den som 

uppskattad, då de kände sig ihågkomna, även om de ibland tackade nej till 

inbjudningar. Det ges ett intryck av att det gav respondenterna en slags 

tillfredsställelse och bekräftelse då de inkluderades. Att kontakten fungerar som en 

bekräftelse på att arbetstagaren är uppskattad är också något som förespråkas av 

Hedin (1996). 

 

Uppföljning 

 Citat Kondencering Tema AL Tema R U-tema 
”X släppte taget för tidigt efter att jag 
var tillbaka. De gjorde att jag själv 
fick ta stort ansvar för min egen 
rehabilitering. Jag fick själv sätta upp 
mål och se till att de uppfylldes. Men 
även nu när jag är tillbaka på 75% så 
hade det känts skönt med 
uppföljning(…)” 

Uppföljning har saknats 
efter återgång, vilket 
gjorde att hon fick ta stort 
eget ansvar  

- Att släppa taget 
för tidigt 
 

Att överges för 
tidigt 
 

Ensam 

 

De respondenter som saknat uppföljning upplever sig ha blivit övergivna för tidigt 

och känslan av ensamhet infinner sig. Deras upplevelse är att arbetsledaren inte 

tagit sig tid till någon konsekvent uppföljning i syfte att säkerställa att de funnit sig 

tillrätta i sin arbetssituation. En respondents upplevelse är att upptrappningen av 

resterande arbetstid, och sedermera rehabiliteringsprocessen, på grund av detta löpte 

långsammare:” Det tror jag kan ha gjort att min rehabiliteringsprocess dragit ut 

mer på tiden än vad den behövt göra”. Några av respondenterna har erfarenhet av 

att arbetsledaren, eller en annan aktör såsom Försäkringskassa, genom uppföljning 

bibehållit kontrollen över dem och deras rehabiliteringsprocess även efter att de 

återgått till arbete, något som verkar upplevas som en lättnad för dem. Vem som 

följer upp tycks inte ha någon betydelse, huvudsaken är att någon avlastar individen 

”Jag träffade arbetsledaren och 
personalkonsulenten en gång i halvåret 
efter jag återgått. Hur det har gått, vad 
som skulle kunnats göra bättre, såna 
saker diskuterades. Vi bestämde nya 
möten hela tiden, för varje gång. Det 
kändes jätteskönt.” 

+ Uppföljning där någon styr 
upp och kollar av är 
uppskattat även efter att 
den sjukskrivne är åter i 
arbete.  

Att bibehålla 
kontroll en 
längre tid  

Att få 
avlastning 

 

Lättnad 
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den belastning som hon känner inför att själv ta ansvar för den egna 

rehabiliteringen.  

 

Nyckelområde 2: Förhållningssätt 
 

Möjliggörare 

 Citat Kondencering Tema AL Tema R U-tema 
- ”För mig har min rehabilitering varit 

mer av karaktären att det här ska du 
göra, istället för att de har frågat vad 
jag verkligen vill och känner, man 
säger bara ja. Jag önskar jag har fått 
bestämma mer över min 
rehabilitering.” 

Hon önskar att hon fått 
bestämma mer över sin 
rehabilitering.  
 

Att påtvinga  
 

Att bli överkörd 
 

Motivations-
sänkare 

“De drev mig absolut inte. De försökte 
inte pusha mig på deras. Det kändes 
skönt” 

De försökte inte påtvinga 
henne deras åsikter. 

Att tillåta 
självbestämman
de  

Att få vara 
delaktig 

+ 
 

Motivation 
”Jag har fått laborera med tider själv 
under min arbetsprövning.” 

Det var inga problem att 
laborera med tider.  

Att vara 
flexibel  

Att inte möta 
motstånd 

 

En av respondenterna har upplevt att hennes arbetsledare inte har tagit hänsyn till 

hennes behov och önskemål utan att denne mer eller mindre påtvingat henne 

åtgärder. Hon uppger att hon på grund av detta fått ta flera nederlag och intrycket är 

att detta sänkt hennes motivation. De flesta har dock upplevelsen av att 

arbetsledaren har tillåtit självbestämmande och att de då fått möjlighet att vara 

delaktiga i beslut som rör den egna rehabiliteringen. Dessutom har respondenterna 

upplevelser av att arbetsledaren i de flesta fall har varit flexibel. Arbetsledarens 

flexibilitet diskuterades inte explicit utan man kom in på det indirekt bland annat 

när respondenterna pratade om sin arbetsprövning och omplacering. Även om 

arbetsledaren sällan var den som tog initiativ till olika åtgärder och insatser så är 

upplevelsen att denne har backat upp och stöttat de förslag som funnits för att den 

sjukskrivne ska kunna återgå i arbete. Känslan är att arbetsledarens tillåtande av 

självbestämmande och flexibilitet ökat respondenternas motivation. 

 

Engagemang 

 Citat Kondencering Tema AL Tema R U-tema 
”X har pratat mycket om vad han ska 
göra men sällan gjort något. När jag 
ringt och frågat hur det blev så har 
han inte kollat upp det än!” 

- Arbetsledare som inte 
håller vad de lovar 
 

Att vara 
oengagerad  

Att bli åsidosatt 

Besvikelse 

”Det här att ta kontakt med dem, det 
tog han på sig och sen följdes vi åt för 
att kolla på ställena. Det var en otrolig 
trygghet att ha med honom då. Jag var 
liksom inte själv tvungen att ta tag i det 
utan han fixade det.” 

+ Arbetsledaren erbjöd sig 
att följa med och söka 
arbetsprövnings platser.  
 

Att vara 
engagerad  

Att bli 
omhändertagen 

Trygghet 
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Några respondenter har exempel på situationer där arbetsledaren visat på ett stort 

oengagemang, eller ett agerande som i alla fall ingett respondenten den känslan. De 

verkar inte ha några åsikter om att arbetsledaren inte varit den som initierat 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder, såsom exempelvis arbetsprövning, utan 

åsikter och därefter känslouttryck såsom besvikelse, kommer till uttryck först då de 

pratar om sin upplevelse av att ha blivit åsidosatta som vid exemplet ovan. En del 

respondenter har å andra sidan upplevelser av att arbetsledaren har varit engagerad 

och gjort det där lilla extra, utöver vad som står på dagordningen. Känslan är att 

respondenterna kände sig omhändertagna då de möttes av engagemang och 

intrycket är att detta ingett en känsla av trygghet. Då arbetstagaren känner 

engagemang från sin arbetsledare kan en känsla av emotionellt stöd förmedlas 

(Hedin, 1994), vilket vi anser kan förklara vår analys av att respondenten känner sig 

omhändertagen då hon möts av engagemang.   
 

Lyhördhet 

 Citat Kondencering Tema AL Tema R U-tema 
”Jag skulle sitta där och bedöma mig 
själv och han pratade med mig som 
om han inte ens visste att jag var 
sjukskriven. Jag kände hur tårarna 
började komma och då trodde X att 
det berodde på att jag inte var nöjd 
med den lilla löneökningen. Snacka 
om att inte ha någon känsla för 
människor och situationer.” 

Arbetsledaren uppfattade 
inte situationen och hur 
individen mådde. 
 

Att inte vara 
lyhörd  
 

Att inte bli hörd 
 

- 

Besvikelse 

”Det här att man försökte lyssna in på 
vad det var jag kände och sa och ta 
fasta på det kändes skönt… då slapp 
jag lägga ner en massa energi på att 
försöka förklara” 

+ Arbetsledaren var 
mottaglig och tog hänsyn 
till individen. 

Att vara lyhörd 

 

 
Några respondenter har upplevelser av att arbetsledaren inte alla gånger varit lyhörd 

för deras situation och känslor; de har inte blivit hörda. Känslan är att 

respondenternas sårbarhet gjort att besvikelsen och vreden över situationen blivit 

större än vad den normalt skulle ha blivit. Några respondenter har exempel då de 

upplevt arbetsledaren som lyhörd. De har känt att de blivit hörda och att 

arbetsledaren försökt ta in vad de ville få sagt, något som verkar ha sparat på deras 

krafter. De förmedlar en känsla av att arbetsledarens lyhördhet gav dem ork till det 

som för dem var viktigast, nämligen att bli frisk. Ork kan också vara en nödvändig 

förutsättning för att man skall kunna komma igen. Man blir orkeslös bland annat av 

alltför många besvikelser och alltför mycket återhållen vrede.(Åberg, 1996) 

 

Att bli hörd 

Ork 
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Nyckelområde 3: Kunskap 
 
Diagnos – Bemötande – Möjligheter 

 
Alla respondenter har upplevelsen att arbetsledaren har god kunskap i frågor som 

rör den mer administrativa rollen som rehabiliteringsansvarig. De har exempelvis 

fullgjort sina skyldigheter avseende rehabiliteringsutredningar som behöver utföras 

i början av sjukskrivningen. Respondenterna upplever dock att detta inte var vad de 

i det skedet av sjukdomen mest behövde av sina arbetsledare. En 

rehabiliteringsutredning exempelvis var utifrån deras perspektiv i det läget inte till 

någon större nytta då de hade fullt upp med sin sjukdom. Vad respondenterna 

istället ger uttryck för att de mest av allt behöver är att mötas av förståelse för sin 

diagnos. Respondenterna har upplevt att deras arbetsledare saknat kunskap 

avseende deras diagnos. Arbetsledarna har i dessa fall uttryckt det själva eller så har 

det kommit till uttryck genom att de uttryckt sig klumpigt eller att de erbjudit dem 

åtgärder som med hänsyn till diagnosen varit olämpliga. Arbetsledarna tycks veta 

för lite om hur man förhåller sig till människor i svåra situationer, och 

respondenterna ger ett intryck av att de på grund av detta upplevt sig ha blivit 

utsatta i onödan.  Det finns även upplevelser som eventuellt kan tala för att 

arbetsledaren exempelvis inte varit insatt i vilka möjligheter till omplacering som 

finns inom kommunen, vilket i sådant fall skulle innebära att respondenten inte fått 

det hon har rätt till. Arbetsledarens kunskapsbrist är inget som respondenterna har 

 Citat Kondencering Tema AL Tema R U-tema 
- ”Hon sa åt mig, vore det inte bättre 

om du kom in och jobbade lite grann 
ändå, det kanske du skulle må bättre 
av. Läkaren avrådde mig från det 
här…jag skulle koncentrera mig på 
att bli frisk i första hand.” 

Arbetsledaren tror att 
intervjupersonen mår 
bättre av att komma åter i 
arbete.  
 

Att sakna 
kunskap om 
diagnoser  

Att få 
olämpliga 
åtgärder för sin 
diagnos 

- ”Arbetsledarna har säkert gått någon 
kurs om vilka lagar som gäller men 
sen hur man ska förhålla sig i olika 
situationer det är upp till personen i 
fråga. Jag tror att de skulle behöva bli 
mer medvetna om att man är så 
otroligt skör. Att personer som har 
varit så otroligt starka kan bli så 
otroligt svaga och hur hanterar man 
det. Det skulle behöva en psykologisk 
kurs, hur hanterar man folk i kris, för 
det är ju en jättekris.” 

Arbetsledarnas 
personligheter avgör hur 
väl de hanterar situationen 
av att en arbetstagare blir 
sjuk.  
 

Att sakna 
kunskap i hur 
man ska bemöta 

Att bli utsatt i 
onödan 

- ”Förr så kunde man ju omplaceras. 
Jag menar även om hon kanske skulle 
ha velat göra en omplacering så finns 
det ju ingenting, kommun har ju inte 
det, det hade de ju förr och det var ju 
jättebra. ” 

Arbetsledaren har uttryckt 
att det inte finns några 
omplaceringsmöjligheter 
inom kommun.  

Att sakna 
kunskap om 
möjligheter 
inom 
kommunen  

Att inte få det 
man har rätt till 

Uppgivenhet 
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haft någon kontroll över så ett intryck av uppgivenhet ges då man indirekt kommer 

in på arbetsledarens kunskap. 

 

Stöd 

 

Samtliga respondenter uttrycker förståelse för arbetsledarnas situation. De uppger 

att de inte begär så mycket av dem och att de förstår att de inte har möjlighet att 

kunna och veta allt, då problemen många gånger är så komplexa. De har 

upplevelser av att arbetsledaren inte har haft tillräckligt med stöd inom 

organisationen och att arbetsledaren skulle ha varit hjälpt av en tydligare 

organisation avseende arbetsmiljö och rehabilitering. De uttrycker att en förändring 

av något slag måste komma till stånd; att arbetsledarna bör få mer stöd och hjälp för 

sin uppgift eller att någon annan funktion tar ett större ansvar.  

 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Den halvstrukturerade formen på intervjuerna ansågs vara lämplig i sammanhanget 

eftersom vi utgick från vissa frågeområden (faser) samtidigt som respondenterna 

skulle ha utrymme att fritt berätta om saker som för dem var betydelsefulla. 

Alternativet hade varit att låta respondenterna helt fritt berätta men med tanke på 

den begränsade tiden och den bristande erfarenheten av intervjuer bedömdes det 

som mer passande att använda denna form än helt ostrukturerade intervjuer.  

 

Vår förförståelse var innan påbörjat arbete väldigt begränsad till antaganden; 

antaganden att arbetsledaren kan påverka återgången till arbete. Vi har nämligen 

under utbildningen läst att arbetsledaren har en viktig roll i skapandet av friska 

arbetsplatser (Angelöw, 2002). Detta ansågs tala för att de har en minst lika viktig 

roll i en rehabiliteringsprocess. Vid en snabb överblick i litteratur påträffades stöd 

 Citat Kondencering Tema AL Tema R U-tema 
”Där ska väl personalkonsulenten 
vara mer aktiv. X sitter nog inne på 
mycket kunskap men X är inte 
särskilt drivande. X skulle kunna 
dela med sig lite mer av sin 
kunskap till arbetsledarna.” 

- Arbetsledarna skulle 
vara hjälpta av att 
personalkonsulenterna 
tog en större roll i 
rehabarbetet. 

Att stå inför 
en för svår 
uppgift  

Att inse att 
arbetsledare
behöver stöd 
och 
utbildning 
för sin 
uppgift 

Förståelse 
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för att arbetsledaren kan ha betydelse för återgång till arbete (Ekberg, 2000). Vi 

gick således in i uppsatsskrivandet med föreställningen att arbetsledaren är en 

nyckelperson för den sjukskrivne under rehabiliteringen. I analysen gjordes en 

tolkning av vad respondenterna sagt i syfte att försöka se det unika i dessa fem 

respondenters upplevelser samt i syfte att försöka tyda och frambringa 

respondenternas känslor vad gäller arbetsledarens agerande i deras 

rehabiliteringsprocess. Vid analysen försöktes ett objektivt förhållningssätt uppnås 

men det kan inte helt uteslutas att förförståelsen har påverkat bedömningen därefter. 

Enligt Hartman (2004) behövs dock kunskap för att kunna göra en tolkning och 

denna kunskap, som man redan är i besittning av och som man använder vid 

tolkningar, är vad som kallas förförståelse. Denna egna förförståelse går aldrig helt 

att undgå och vad man slutligen uppnår vid en analys är en ”sammansmältning” av 

vår förförståelse och den förståelse personen vi tolkar har.  

 
Resultatdiskussion 
I detta avslutande avsnitt ska vi försöka återknyta till syftet med uppsatsen. Syftet 

med undersökningen var att genom intervjuer med fem långtidssjukskrivna studera 

arbetsledarens betydelse i en rehabiliteringsprocess. Efter att ha tagit del av deras 

erfarenheter och upplevelser har vi bland annat funnit stöd för att arbetsledaren har 

betydelse, men kanske inte i den utsträckning och form som man i litteratur 

förespråkar och som vi innan trodde.  

 

 
 

 
 

 
 

Insjuknandet Frånvaron Återgången  
  

Tidigt upptäckt 
 

Kontakt 
 

    Uppföljning 
 
 - att ha rutiner  - att höra av sig och bjuda 

in  
- att bibehålla kontroll en 
längre tid  - att aktivt agera  

     

Möjliggörare 
Engagemang 
Lyhördhet 

Aktiviteter 

Lagar & regler 
Möjligheter 
Diagnos 
Bemötande 
Stöd Kunskap ● Förhållningssätt 

 REHABILITERINGSPROCESSEN 
 

Figur 3: Den tolkade helheten om hur delarna förhåller sig till varandra.  
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Aktiviteter 

Vi har funnit att arbetsledaren framförallt har en viktig funktion då det gäller tidig 

upptäckt i insjuknandet, att hålla kontakt under frånvaron samt att följa upp vid 

återgången. Detta har framgått ur våra respondenters berättelser som de viktigaste 

aktiviteter för arbetsledaren att ta hänsyn till. Vi menar att samtliga av dessa 

aktiviteter, men framförallt tidig upptäckt och kontakt, är de som arbetsledaren med 

närheten till arbetstagaren bör ha huvudansvaret för. I en rehabiliteringsprocess 

ingår dock så många andra aktiviteter än de som nu nämnts men våra respondenters 

berättelser vittnar om att i dessa andra aktiviteter fyller andra rehabiliteringsaktörer 

en viktigare funktion och därför är det inget som efterfrågas från en arbetsledare. 

Man kräver exempelvis inte att arbetsledaren ska initiera en arbetsprövning utan 

detta förväntar de sig att Försäkringskassan och/eller läkare tar ansvar för. Detta 

talar således emot vad Stanfors (1996) skriver angående att det är bäst för individen 

om arbetsledaren agerar först.  

 

Kunskap 

Vi har också funnit att kunskap eller brist på sådan kan påverka arbetsledarens 

agerande. Arbetslivsfonden (1994) har kommit fram till att ju större kunskap en 

arbetsledare har desto större engagemang kan man förvänta sig från dennes sida. 

Respondenternas berättelser vittnar om att arbetsledarna tycks ha god kunskap 

avseende lagar och regler, då rehabiliteringsutredning har gjorts i ett tidigt skede av 

sjukfrånvaron, såsom de är ålagda enligt lag att göra (Göransson & Nordlöf, 2004). 

Detta skulle kunna tala för att Rehabprojektets satsningar vad gäller undervisning i 

hur och när man genomför en rehabiliteringsutredning rönt framgång.  Detsamma 

kan man till viss del säga om arbetsprövning och omplacering, då de flesta 

respondenter har fått möjlighet till arbetsprövning och omplacering, även om det i 

de flesta fall inte verkar ha skett på arbetsledarens initiativ. I vissa fall finns det 

upplevelser som skulle kunna tala för att arbetsledaren har saknat kunskap kring 

vilka omplaceringsmöjligheter som finns, då man sagt att någon omplacering ej är 

möjlig inom kommunen. Antingen har arbetsledaren i dessa fall inte kunskap om 

vilka stöd som finns inom kommunen; att t.ex. Rehabprojektet kan hjälpa till att 

söka omplacering utanför den egna förvaltningen. Eller så har inte Rehabprojektet 

och/eller personalkonsulenterna profilerat sig tillräckligt som kunskapsstöd 

angående omplaceringar. En annan möjlig förklaring kan givetvis vara att 
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arbetsledaren har undersökt möjligheten men att omplacering inte har varit möjligt i 

respondentens fall. Men oavsett orsak kvarstår det faktum att individen tror sig ha 

varit åter i arbete om omplaceringsmöjligheten hade funnits. 

 

Förhållningssätt 

Dessutom har vi funnit att även om andra rehabiliteringsaktörer i vissa avseenden 

kan fylla arbetsledarens plats så har arbetsledaren en annan viktig uppgift i samtliga 

av rehabiliteringsprocessens aktiviteter. Enligt respondenternas utsagor är det 

viktigt att arbetsledaren möjliggör de förslag som intervjupersonerna själva initierar 

tillsammans med exempelvis Försäkringskassan vad gäller arbetsprövning. Detta 

ökar dessutom sannolikheten för att rehabiliteringen blir framgångsrik, då 

rehabilitering gynnas av att mötas av arbetsledare som möjliggör att individen 

kommer i besittning av de behövda och önskade resurserna (Åberg, 1996). Andra 

kvaliteter hos arbetsledaren som framgått som viktiga är lyhördhet och 

engagemang; antingen har respondenterna mötts av detta och fått positiva 

upplevelser eller av det motsatta vilket medfört negativa känslor. Respondenternas 

berättelser vittnar om att arbetsledarens förmåga att vara lyhörd och engagerad har 

påverkat deras inre resurser, i form av exempelvis motivation och ork. Vi har 

således funnit stöd för att en individs yttre resurser, som ju arbetsledaren är en del 

utav, antingen kan befrämja eller hindra en individs inre resurser såsom Ekberg 

(2000) förespråkar. Våra respondenters upplevelser talar för att ett gott 

förhållningssätt är något som behövs av arbetsledaren genom hela 

rehabiliteringsprocessen. Därmed bekräftas även det Ekberg (2000) säger om att 

hur arbetsledaren gör något många gånger är av lika stor vikt som vad som görs.  

 

Det respondenternas utsagor har speglat är, även om det finns exempel på positiva 

upplevelser, att arbetsledaren brister i sitt förhållningssätt. Men varför brister 

arbetsledarna i sitt förhållningssätt? Vi menar att det kan finnas tre tänkbara 

orsaker. För det första tror vi, som våra respondenter uttrycker, att det kan bero på 

kunskapsbrist. De menar att arbetsledarna alltså i de flesta fall har kunskap vad 

gäller lagar och regler, det vill säga i det område där Rehabprojektet framförallt 

finns som stöd. Det som saknas är kunskap avseende olika diagnoser samt i hur 

man förhåller sig till människor i utsatta situationer. Även om arbetsledaren inte 

varit direkt otrevlig, utan framstått som empatisk i sitt förhållningssätt, så vittnar 
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respondenterna om att denne trots detta, på grund av okunskap, varit lite klumpig 

vilket medfört att respondenterna i sin sårbarhet blivit utsatta i onödan.  

 

För det andra tror vi att det kan vara möjligt att det dåliga förhållningssättet kan 

vara ett uttryck för att det är ”fel man på fel plats”. Arbetsledaren har enligt detta 

resonemang en attityd som är svår att förändra med hjälp av kunskap. Vi tror att 

man genom utbildning enbart till viss del kan förbättra ett förhållningssätt hos en 

arbetsledare och att det till syvende och sist handlar om arbetsledarens personlighet 

och vilja att arbeta med människor, något som inte går att lära ut.   

 

För det tredje tror vi att det kan bero på att arbetsledaren inte har den ork och det 

engagemang som krävs för att möta de långtidssjukskrivna i sin sköra situation, då 

de har så mycket annat på sitt bord med, för produktionen, högre prioritet.  Inom 

detta område tycks det inte finnas något stöd för arbetsledaren att tillgå och frågan 

är om inte Rehabprojeket eller personalkonsulenterna ska ta ett större ansvar vad 

gäller de administrativa bitarna så att arbetsledaren har mer tid och energi till den 

mer sociala delen, det vill säga till att värna om förhållandet med arbetstagaren. Om 

arbetsledaren får mer avlastning i det mer administrativa rehabiliteringsarbetet så 

tror vi att det bidra till att det finns mer ork och engagemang till att fokusera på 

tidig upptäckt, kontakt och uppföljning som ju framgått ur våra respondenters 

berättelser som de viktigaste aktiviteter för arbetsledaren att ta hänsyn till. Har 

arbetsledaren byggt upp en nära relation till arbetstagaren tror vi dessutom att det är 

lättare för denne att framförallt tidigt upptäcka och hålla kontakt.   
 
Med tanke på allt som idag åligger en arbetsledare såsom exempelvis budget, 

personalfrågor och produktionskrav, så är det måhända orimligt att kräva att 

arbetsledaren dessutom ska ha all den kunskap och tid som krävs i en roll som 

rehabiliteringsansvarig. Som tidigare nämnts så skriver Günzel & Zanderin (2003) 

att det krävs specialkompetens för att arbeta med rehabilitering och att ett stort 

problem i dag är att det finns en stor obalans mellan de krav som ställs i 

rehabiliteringsarbetet och den kompetens som arbetsledarna har. Vi tror att 

arbetsledarens energi och engagemang idag i första hand går till att fullgöra sina 

skyldigheter vad gäller budget och produktion, vilket gör att lite kraft finns kvar till 

att alltid handla rätt i en rehabiliteringssituation. De ger således efter för den 
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stressfyllda vardagens produktionskrav och missar att behålla fokus på det som 

enligt oss är viktigast, dels ur individens perspektiv men även ur ett organisations- 

och samhällsekonomisktperspektiv (Aronsson & Malmquist, 2002). Våra 

respondenter berättar att arbetsledarens agerande eller uteblivna agerande kan ha 

bidragit till att de blev sjukskrivna, då arbetsledaren inte åtgärdade de 

arbetsmiljöproblem som påtalades och till viss del var orsaken till individens 

problem. Arbetsledarens uteblivna agerande kan i sådant fall ha bidragit till 

onödiga produktionsbortfall, då individen haft lägre produktivitet än normalt de 

dagar hon var närvarande, något som är kostsamt för kommunen, samt alltså också 

bidragit till att individen blev sjukskriven, något som är kostsamt för individen. 

Vidare vittnar de om att de tror att deras rehabiliteringsprocess kan ha dragit ut mer 

på tiden då arbetsledaren inte tillåtit självbestämmande och att avsaknaden av 

kontakt under frånvaron har gjort att de känt motstånd till att komma tillbaka. Om 

vi utgår från att respondenternas tro är ett faktum så talar det i så fall för att tiden 

som arbetsledaren lägger ner på rehabilitering och det som tiden kostar, på att 

exempelvis tidigt upptäcka, hålla kontakt och följa upp, tjänar organisationen igen 

på att kostnaderna för frånvaro, vikarieanskaffning, produktionsbortfall minimeras 

och kanske helt undviks (Aronsson & Malmquist, 2002).   

 

Förändringsförslag 

Att stärka arbetsledaren i sitt ledarskap genom att exempelvis utbilda denne i 

bemötande är bra men vi tror inte att det är tillräckligt för att nå framgång i 

rehabilitering. Vi tror att man måste finna en ny lösning, där man som ovan nämnt, 

avlastar arbetsledaren i sin roll som rehabiliteringsansvarig. Antingen så utökas 

Rehabprojektets och personalkonsulenternas ansvar i dess befintliga form eller så 

försöker man hitta helt nya arbetssätt. Personalkonsulenterna i dess nuvarande form 

arbetar idag enbart på den egna förvaltningen med ett ansvar för i huvudsak över 

cirka 3000 arbetstagare vardera medan Rehabprojektet arbetar mer övergripande. 

Ett förslag är att samla alla krafter på ett ställe och under samma tak i ett 

gemensamt projekt; Rehabprojektet, Kommunhälsan, personalkonsulenterna och 

förslagsvis rehabiliteringskonsulenter som tillsammans arbetar 

förvaltningsövergripande med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Detta tror vi 

är den bästa lösningen både ur ett individ- och organisationsperspektiv.  
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Rehabprojektet kan i ett sådant projekt, som nu, fokusera på att finna lösningar till 

arbetsprövning och omplaceringar samt att signalera vid upprepad korttidsfrånvaro. 

Kommunhälsan kan, också precis som nu, fokusera på den medicinska 

rehabiliteringen samt genom arbetsmiljöingenjörer hjälpa arbetsledaren i de 

arbetsmiljöförändringar som krävs i det förebyggande samt i det rehabiliterande 

arbetet. Personal- och rehabiliteringskonsulenterna kan fungera som den bindande 

länken mellan projektet och arbetsledarna avseende arbetsmiljö- respektive 

rehabiliteringsfrågor. Rehabiliteringskonsulenten är specialiserad på 

rehabiliteringsfrågor både vad gäller den administrativa delen och den mer sociala 

delen. Vad gäller den administrativa delen kan de till stor del avlasta arbetsledaren 

genom att genomföra rehabiliteringsutredningar, avstämningsmöten och möjligen 

också uppföljningsmöten som vi anser mer tillhör den administrativa delen än den 

sociala. Vad gäller den sociala delen, där vi menar att arbetsledaren har en större 

funktion att fylla och en roll som kanske ingen annan kan ta, kan 

rehabiliteringskonsulenterna fungera mer som ett stöd än avlastning. Då 

rehabiliteringskonsulenten exempelvis får signaler om upprepad korttidsfrånvaro 

tar denne i sin tur kontakt med arbetsledaren och därefter, med deras gemensamma 

kompetenser (rehabiliteringskonsulentens specialistkompetens och arbetsledarens 

närhet till arbetstagaren), kan rehabiliteringsprocessen ta vid. Detta förutsätter att 

arbetsledaren har ett förhållningssätt som möjliggör en närhet till arbetstagaren.  

 

Avslutningsvis vill vi uttrycka att tyngdpunkten för en organisation anser vi 

behöver ligga på det förebyggande arbetet. Rehabiliteringsarbetet är självklart 

viktigt för att man på ett bra sätt ska kunna ta hand om de som redan är i en 

sjukskrivning samt för att stimulera en snabb återgång till arbetet, men att hindra 

inflödet av nya sjukfall, genom förebyggande arbete, är kanske ändå det som är 

viktigast. Förebyggande arbete och tidig upptäckt förhindrar personligt lidande 

samt stora kostnader för organisation och samhälle. Fokus på denna C-uppsats har 

legat på att upptäcka, se och förstå hellre än att generalisera och säkerställa 

slutsatser. Vi tycker dock att mycket av det som kommit fram är intressant och kan 

fungera som stöd för fortsatta studier kring arbetsledarens roll och betydelse i 

rehabiliteringsprocessen. Ett förslag till vidare forskning är att utföra en liknande 

studie men ur arbetsledarens perspektiv.  
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Bilaga 1
 
Institutionen för hälsovetenskap   Datum 
Rehabiliteringsvetenskap 120 p 
Eva Berg & Christina Bertrup  
E-post: evbe0300@student.miun.se (mobiltfn: 070-407 43 83) 
E-post: chbe9802@student.miun.se (mobiltfn:070-369 73 73) 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på rehabiliteringsvetenskapliga programmet vid 
Mittuniversitetet. Denna termin ska vi skriva vår C-uppsats. Håkan Edholm, vår kursledare som 
arbetar vid Sundsvalls kommun, gav på en föreläsning förslag på ämnen inom kommunen att 
skriva om. Vi blev intresserade av ett av dessa förslag; ”arbetsledarens betydelse för återgång till 
arbetet”.  
 
Vår tanke är att utföra en studie där vi undersöker om och i så fall vilken betydelse arbetsledaren 
har haft i rehabiliteringsprocessen. Vi skulle vilja intervjua ett antal kommunanställda kvinnor 
som varit eller fortfarande är långtidssjukskrivna. Vi önskar därför komma i kontakt med ett 
antal kvinnor som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju och dela med sig av sina 
upplevelser från sin sjukskrivningstid. 
 
Vår förhoppning är att genomföra enskilda intervjuer i början av april. Det kommer att handla 
om ett intervjutillfälle som vi tror kommer att ta max två timmar.  Vi garanterar din anonymitet, 
vi kommer alltså i vår uppsats att avidentifiera dig så att ingen vet vem du är. Vi kommer också 
att behandla alla uppgifter med största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna kommer alltså inte 
att spridas utan förvaras på ett betryggande sätt.  Du bestämmer när och var du vill ses för att 
genomföra intervjun. Du bestämmer också vad du önskar svara på och du kan, om du skulle 
vilja, när som helst avbryta intervjun.  
 
Vid intervjutillfället kommer en av oss fokusera på samtalet medan den andra i huvudsak 
kommer att anteckna. Vi kommer eventuellt att använda oss av bandspelare under intervjun för 
att undvika att missa något väsentligt. Banden raderas efter avslutat arbete. Vill du inte bandas, 
respekterar vi givetvis detta och använder i sådant fall enbart oss av minnesanteckningar.  
 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Våra telefonnummer och 
mailadresser hittar du längst upp på sidan. Det kan även hända att det uppstår frågor från vår 
sida efter avslutad intervju. Det vore därför bra om även vi får höra av oss till dig med frågor.  
 
Intervjun kommer som sagt att handla om dina upplevelser och erfarenheter från din 
sjukskrivningstid med fokus på din arbetsledares agerande under denna tid.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eva Berg & Christina Bertrup 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 
 

Frånvaron Återgången 

Erfarenheter & 
upplevelser  

 

Arbetsledarens agerande

Insjuknandet 

  - 42 -



Bilaga 3 
 
Nyckelområde 1: Aktiviteter 

Citat Kondencering Tema  
arbetsledare 

Tema 
respondenter 

Undertema 

Tidig upptäckt:  
 
”Under tiden 94 – 00 var jag endast på ett 
utvecklingssamtal…det hade behövts fler, för jag 
träffade min chef oftast snabbt i korridoren och då 
fanns det inte utrymme till något annat än att prata 
arbete.” 

Jag kände även att jag hade få möjligheter att 
påverka min arbetssituation för att försöka 
förbättra den, jobbet styrde mig. Jag påtalade det 
här till arbetsledaren som förstod, var deltagande, 
men inget mer hände.”  

”Jag påtalade för X att jag tyckte det var jobbigt 
bland annat för att en av eleverna kunde kollapsa 
när som helst och jag hade ju inte utbildning för det 
här ansvaret, men X kunde inte ta till sig det jag sa 
och inget hände. Jag tycker att det är så fel…att man
väntar till det är för sent innan man gör nåt, men det
är tyvärr lite kommunens signum, att det får gå 
alldeles för långt innan någon agerar.” 

”X tog upp det med mig, att jag behövde hjälp, 
men hon lindade in det lite. Jag tror att jag hade 
behövt någon som tvingat mig mer att söka hjälp, 
någon som rev i mer. X var nog lite för mesig.” 
 
”Kanske hade det inte behövt bli så allvarigt som 
det blev om man hade försökt löst problemen när 
jag påtalade dem.” 

 
 
Det gavs inte möjlighet att 
ta upp de upplevda 
problemen på arbetsplatsen 
med arbetsledaren  
 
 
 
Arbetsledaren gjorde inget 
åt hennes arbetssituation 
fastän hon påtalade att hon 
upplevde problem  
 
 
Arbetsledaren gjorde inget 
åt hennes arbetssituation 
fastän hon påtalade att hon 
upplevde problem.  
 
 
 
 
 
Arbetsledaren har uppfattat 
varningssignaler men 
agerar för lamt så inget 
händer 
 
Att inte agera kan ge 
konsekvenser 

 
 
Att sakna rutiner 
 
 
 
 
 
 
Att agera 
obeslutsamt eller 
inte alls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Att inte bli sedd 
 
 
 
 
 
 
Att bli föremål för 
onödigt lidande 

 
 

Bitterhet 

Kontakt: 

”Jag tycker det är viktigt att arbetsledaren erbjuder 
chanser till en god kontakt och att den sjukskrivne 
själv får välja vilken utsträckning kontakten 
behövs, det är ju bättre att få tacka nej än att inte 
få någon förfrågan alls.” 

”I skeendet när man börjar bli bättre så känns det 
lite som, jaha hur tar jag mig vidare härifrån nu 
då. Då hade det varit jätteskönt att ha stödet från 
arbetsledare, arbetskamrater och arbetsplatsen. 
Det kändes lite som att det var avslutat, det var 
inte säkert att jag kunde komma tillbaka till min 
gamla arbetsplats och då behöver man inte bry sig 
i mig längre.” 
 
 
I början kände jag att jag behövde den här 
distansen, andningspausen till arbetsplatsen” 

”För mig är det viktigt att känna att laget räknar 
mig som en av dem fortfarande.” 
 
”Arbetsledaren förhörde sig hur man mådde. Det 
var väl det som var viktigt, att man existerade för 
henne, man var inte bortglömd om man säger så. 
Utan hon ringde om det var nåt, om de skulle ha 
någon fest och så” 
 
För mig blev det ett jättestort motstånd att komma 
åter i arbete då jag inte kände mig välkommen 
tillbaka och då arbetskamraterna verkade ha glömt 
en.” 

 
 
Bättre bli påpassad och få 
tacka nej, än ingen kontakt 
alls. 
 
 
 
Kontakten behövdes vid 
tillfrisknandet man fanns 
inte där då 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakten fanns där i 
början men behövdes inte 
då 
Det är viktigt att vara en 
del i arbetsgemenskap  
 
Arbetsledaren ringde och 
förhörde sig om hennes 
tillstånd och bjöd in 
 
 
 
Dålig kontakt kan försvåra 
återgången 

 
 
Att inte höra av sig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att höra av sig och 
bjuda in 
 
 

 
 
Att vara utanför 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att vara inkluderad 

 
 
Missmod 
 
 
 
 
 
Missmod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distans 
 
 
Bekräftelse 
 
 
Bekräftelse 
 
 
 
 
 
Bekräftelse 
 

Uppföljning:     
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Nyckelområde 2: Förhållningssätt 

 
  

Citat Kondencering Tema 
arbetsledare 

Tema 
respondenter 

Undertema 

Möjliggörare: 
 
”Efter stresskursen planerades det för 
arbetsprövning på mitt eget initiativ. Jag kände att 
nu var det dags att göra någonting, jag blir inte 
bättre av att vara hemma. Jag talade om det för min 
arbetsledare och det var aldrig några problem.” 
 
”Vi hade en farbror t.ex. som bodde i en lägenhet 
som var omgjord för en handikappad med lågt till 
tvättställ och så där. Dit skulle inte jag gå för det var
för lågt för mig att stå och jobba så. Typ såna 
undantag gjordes. Lite anpassade arbetsuppgifter.” 
 
”Han frågade om jag ville vara kvar eller byta 
förvaltning och det var bra att känna att den 
uppbackningen och möjligheten fanns där.” 
 
”Jag har fått laborera med tider själv under min 
arbetsprövning.” 
 
”Hon frågade om det inte vore bättre att jag 
jobbade dagtid, då kunde jag lättare ändra mina 
arbetstider. Men jag vill inte det, jag ville inte 
jobba dag. Om jag jobbade dagtid så skulle jag få 
en massa kringuppgifter som gjorde mig stressad. 

 
 
Det var inga problem att 
börja arbetspröva.  
 
 
 
 
Hon tilläts få anpassade 
arbetsuppgifter. 
 
 
 
 
Det fanns möjlighet att bli 
omplacerad. 
 
 
Det var inga problem att 
laborera med tider 
 
Hon fick förlägga 
arbetstiden som hon ville.  
 
 
 

 
 
Att vara flexibel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Att inte möta 
motstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Motivation 
 
 
 
 
 
 
Motivation 

 
”X släppte taget för tidigt efter att jag var 
tillbaka. De gjorde att jag själv fick ta stort ansvar 
för min egen rehabilitering. Jag fick själv sätta 
upp mål och se till att de uppfylldes. Men även nu 
när jag är tillbaka på 75% så hade det känts skönt 
med uppföljning och fortsatt visat intresse för 
mig och mina problem då hade det känts 
meningsfullare och gett mig mer motivation” 
 
 
”Jag träffade arbetsledaren och 
personalkonsulenten en gång i halvåret efter jag 
återgått. Hur det har gått, vad som skulle kunnats 
göra bättre, såna saker diskuterades. Vi bestämde 
nya möten hela tiden, för varje gång. Det kändes 
jätteskönt. Hon var som ett riktigt krutpaket. Hon 
styrde upp mötena. Hon sa då gör du det, du det 
och du det. Och du tar hand om det här och jag 
tar det här och så ringer vi till henne sen och talar 
om hur det blev. Jäklar vad det hände mycket på 
de gånger jag hade henne. Och så bokar vi en ny 
tid till nästa möte på en gång för både du och jag 
har mycket att göra, sa arbetsledaren till 
personalkonsulenten.” 
 
 ”Försäkringskassan följde upp. Det var 
avstämningsmöten där jag arbetsledaren och 
försäkringskassan deltog, cirka två gånger efter 
min återkomst. De sa att om jag inte klarar av det 
så skulle jag höra av mig till läkaren igen och 
sjukskriva mig. Det kändes bra.” 
 
”Nu fick jag ta ansvar för samordningen av 
rehabiliteringen, det var ingen som frågade hur det 
gick med träningen eller upptrappningen av tiden. 
Det tror jag kan ha gjort att min 
rehabiliteringsprocess dragit ut mer på tiden än 
vad den behövt göra.” 

 
Uppföljning har saknats 
efter återgång, vilket 
gjorde att hon fick ta stort 
eget ansvar  
 
 
 
 
 
 
Uppföljning där någon styr 
upp och kollar av är 
uppskattat även efter att 
den sjukskrivne är åter i 
arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En annan aktör följer upp 
och det kändes bra då hon 
fick möjlighet att ventilera 
hur återkomsten fortlöpte.  
 
 
 
Att inte följa up kan ge 
konsekvenser. 

 
Att släppa taget för 
tidigt 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att överges för 
tidigt 
 
 
 
 
 
 

 
Att bibehålla 
kontroll en längre 
tid 
 

 
 
Att få avlastning 

 
Ensamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lättnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lättnad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Motivation 
 
 
 
Motivation 
 
 
Motivation 
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Jag skulle vara tvungen att ha anhörigkontakt och 
handla…jag tog upp det med arbetsledaren och hon 
accepterade.” 
 
“De drev mig absolut inte. De försökte inte pusha 
mig på deras. Det kändes skönt” 
 
”Inget bestämdes över mitt huvud. Jag fick själv 
bestämma när jag kände mig redo att återgå, i 
vilken omfattning och hur jag ville förlägga min 
arbetstid, dag eller natt.” 
 
”Det här att jag har fått vara med och bestämma 
själv har varit jätte, jätteviktigt, man är ju så 
känslig för krav på nåt vis. Jag har fått känna 
efter att nu kan jag jobba om jag vill, då går det 
mycket bättre än när man känner att nu måste jag 
jobba” 
 
Min rehabilitering har hela tiden gått stadigt 
uppåt och framåt. Jag har aldrig behövt backa 
eller blivit sjukskriven igen och detta tror jag har 
att göra med att jag fått bestämma själv i så stor 
grad. Det har ökat min motivation.” 
 
”För mig har min rehabilitering varit mer av 
karaktären att det här ska du göra, istället för att de 
har frågat vad jag verkligen vill och känner, man 
säger bara ja. Jag önskar jag har fått bestämma 
mer över min rehabilitering.”  
 
”Jag tror att det är lättare att man måste backa om 
man blir tvingad till saker.  
 
”Om jag hade fått bestämma mer över min 
rehabilitering tror jag att jag kanske inte hade 
behövt ta det ena nederlaget efter det andra och 
fått sämre och sämre självförtroende.” 
 
 ”Det tror jag skulle gjort att jag kanske inte har 
behövt ta det ena nederlaget efter det andra och 
fått sämre och sämre självförtroende.” 

 
 
 
 
De försökte inte påtvinga 
henne deras åsikter. 
 
Hon fick själv bestämma 
över sin rehabprocess. 
 
 
 
Hon tycker att det går 
bättre om hon får 
bestämma själv.  
 
 
 
 
Rehabprocessen har gått 
stadigt uppåt då hon fått 
bestämma själv. 
 
 
 
Hon önskar att hon fått 
bestämma mer över sin 
rehabilitering.  
 
 
 
Om den sjuke blir 
påtvingad åtgärder riskeras 
rehabiliteringen att 
misslyckas 

 
 
 
 
Att tillåta 
självbestämmande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att påtvinga 
 

 
 
 
 
Att få vara delaktig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att bli överkörd 
 
 
 

 
 
 
 
Motivation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivations- 
sänkare 
 
 
 
 
 
 
 

Engagemang: 
 
”X har pratat mycket om vad han ska göra men 
sällan gjort något. När jag ringt och frågat hur det 
blev så har han inte kollat upp det än!” 
 
”Det dåliga är ju att han inte har agerat eller 
handlat, satt in eller tagit initiativ till åtgärder. 
Han har alltid haft en god ton och i ord gett mig 
känslan att de vill att jag ska komma tillbaka, 
problemet är bara att han aldrig omsatte denna 
medkänsla i handling, genom att ta ett större 
ansvar för min rehabilitering” 
 
”Och då sa faktiskt min arbetsledare att det där 
kan du och jag göra tillsammans. Och det var 
väldigt skönt, för jag hade tänkt att jag skulle få 
göra det själv. Det här att ta kontakt med dem, det 
tog han på sig och sen följdes vi åt för att kolla på 
ställena. Det var en otrolig trygghet att ha med 
honom då. Jag var liksom inte själv tvungen att ta 
tag i det utan han fixade det.” 
 
”Hon styrde upp lite grann. Hon gick ganska 
djupt också, hon sa vi kollar det här med olika 
ställen inom kommun och så styrde hon upp det 
väldigt mycket så det var väldigt tryggt och det 
var väldigt tydligt vem som skulle göra vad och 
det tog liksom inte fyra månader innan det hände 
något. Det kändes väldigt skönt. Det var nån som 
tog tag i allt och knöt ihop säcken inte en bara en 
massa prat runt, runt, runt. Jag var ju så 
ostrukturerad själv, jag hade ju noll koll på 

 
 
Arbetsledare som inte 
håller vad de lovar 
 
 
Arbetsledaren har i ord 
varit vänlig men dålig på 
att agera och ta initiativ. 
 
 
 
 
 
Arbetsledaren erbjöd sig 
att följa med och söka 
arbetsprövnings platser.  
 
 
 
 
 
 
Arbetsledaren avlastade 
individen genom att 
undersöka möjligheter och 
tydliggöra vem som skulle 
göra vad i en tillvaro som 
annars var ostrukturerad.  
 
 
 
 

 
 
Att vara oengagerad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att vara engagerad 
 

 
 
Att bli åsidosatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att bli 
omhändertagen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Besvikelse 

 
 
 
Besvikelse 

 
 
 
 
 
 
 

Trygghet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trygghet 
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tillvaron.” 
 
”Jag har känt att X faktiskt har brytt sig. Hur ska 
vi göra, jamen det låter ju inte bra om du nu 
känner att du, finns det något annat sätt som vi 
kan göra för att minska trycket. Även om det inte 
har varit så stora saker så, det här med att bära 
bänken, herregud det här måste ju gå att fixa på 
nåt annat sätt. Ja men det fixar jag har 
arbetsledaren sagt. Då köpte de in en bänk åt mig 
som stod där så jag slapp bära och det ordnade 
arbetsledaren. Det kändes jätteskönt. Det känns 
faktiskt som hon bryr sig verkligen.”  
 
”Hon kallade oss som var sjukskrivna ungefär var 
tredje vecka. Bara att sitta och prata och berätta. 
Hon informerade om skrivelser som kom. Då satt 
vi där och pratade, hon hade lite information om 
det och vi berättade hur vi mådde och så där. Det 
upplevde vi under den tiden var jättebra.” 

 
 
Arbetsledaren tog tag i och 
ordnade saker som 
behövdes för att personen 
skulle må bättre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsledaren tog initiativ 
till en träff på arbetsplatsen 
med övriga sjukskrivna, 
vilket uppskattades.  
 
 

 
 
Trygghet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trygghet 
 

Lyhördhet: 
 
”Mitt under sjukskrivningen skulle jag ha 
lönesamtal. Jag blev kallad som alla andra, jag 
ville inte men kände att jag måste, och då 
genomför han ett helt vanligt pressat lönesamtal. 
Jag skulle sitta där och bedöma mig själv och han 
pratade med mig som om han inte ens visste att 
jag var sjukskriven. Jag kände hur tårarna började 
komma och då trodde X att det berodde på att jag 
inte var nöjd med den lilla löneökningen. Snacka 
om att inte ha någon känsla för människor eller 
att kunna läsa situationer.” 
 
”Det här att man försökte lyssna in på vad det var 
jag kände och sa och ta fasta på det kändes 
skönt… då slapp jag lägga ner en massa energi på 
att försöka förklara” 

 
 
Arbetsledaren uppfattade 
inte situationen och hur 
individen mådde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsledaren var 
mottaglig och tog hänsyn 
till individen. 
 

 
 
Att inte vara lyhörd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att vara lyhörd 
 

 
 
Att inte bli hörd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att bli hörd 

 
 
Besvikelse, 
vrede 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ork 

 

Nyckelområde 3: Kunskap 

Citat Kondencering Tema 
arbetsledare 

Tema 
respondenter 

Undertema 

 
 
Arbetsledaren har själv 
utryckt att han inte har 
kunskap i diagnoser. 
 
Arbetsledaren tror att 
respondenten skulle må av 
att komma åter i arbete 
 
 
 
Arbetsledaren hade inte 
kunskapen som krävdes för 
att upptäcka tidiga 
varningssignaler.  

 
 
Att sakna kunskap 
om diagnoser 
 

 
 
Att få olämpliga 
åtgärder för sin 
diagnos 
 

 
 
Uppgivenhet 

Diagnoser:  
 
”Det saknas kunskap helt enkelt. En svårighet är 
ju diagnosen. Min arbetsledare har till och med 
uttryckt sin förtvivlan och sagt, vad kan jag göra?” 
 
”Hon sa åt mig, vore det inte bättre om du kom in 
och jobbade lite grann ändå, det kanske du skulle 
må bättre av. Läkaren avrådde mig från det 
här…jag skulle koncentrera mig på att bli frisk i 
första hand.” 
 
”Jag tror man måste veta vad utbrändhet är för att 
kunna stoppa en person från att bli utbränd. Hur 
stoppar man en skenande häst då man inte vet?” 

    Bemötande:  
     
”Arbetsledarna har säkert gått någon kurs om 
vilka lagar som gäller men sen hur man ska 
förhålla sig i olika situationer det är upp till 
personen i fråga. Jag tror att de skulle behöva bli 
mer medvetna om att man är så otroligt skör. Att 
personer som har varit så otroligt starka kan bli så 
otroligt svaga och hur hanterar man det. Det skulle 
behöva en psykologisk kurs, hur hanterar man 
folk i kris, för det är ju en jättekris.” 

Arbetsledarnas 
personligheter avgör hur 
väl de hanterar situationen 
av att en arbetstagare blir 
sjuk.  

Att sakna kunskap 
om bemötande 

Att bli utsatt i 
onödan 

Uppgivenhet 
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”Jag tror att min arbetsledare saknade kunskap om 
hur man ska bemöta människor i svåra situationer. 
På den här tiden visste man inte så mycket om 
utmattningsdepression, vilket säkert är en 
anledning till att det var svårt för min arbetsledare 
och även arbetskamrater att tala om. Någon som 
är sjukskriven för värk i en axel kanske är lättare 
att prata med.” 

 

    Möjligheter inom kommunen: 
     
”Förr så kunde man ju omplaceras. Jag menar 
även om hon kanske skulle ha velat göra en 
omplacering så finns det ju ingenting, kommun 
har ju inte det, det hade de ju förr och det var ju 
jättebra. ” 

Arbetsledaren har uttryckt 
att det inte finns några 
omplaceringsmöjligheter 
inom kommun. .  

Att sakna kunskap 
om möjligheter 

Att inte få det man 
har rätt till 

Uppgivenhet 

 

    Stöd: 
     
”De ska ju rehabilitera alla, det är ju svårt att lära
sig alla olika diagnoser.” 

Det är svårt för AL att lära 
sig alla diagnoser. 

Att stå inför en för 
svår uppgift  

Att inse att 
arbetsledaren 
behöver stöd och 
utbildning för sin 
uppgift 

Förståelse 

  
”Jag har svårt att tänka mig in i situationen att vara 
arbetsledare själv. Om en av personerna i 
arbetslaget rasar ihop. Vad gör man?”  

Hon har svårt att tänka sig 
in i arbetsledarens situation 
 

 Arbetsledarnas arbete 
skulle underlättas av en 
tydligare 
rehaborganisation.  

Jag tror att en tydligare organisation i rehabarbetet 
skulle underlätta för arbetsledarna i arbetet med 
personal som blir sjuka och arbetsledaren skulle 
då veta vad X ska göra.  
 Arbetsledarna skulle vara 

hjälpta av att personal-
konsulenterna tog en större 
roll i rehabarbetet och dela 
med sig av sin kunskap. 

”Där ska väl personalkonsulenten vara mer aktiv. 
Han sitter nog inne på mycket kunskap men han är 
inte särskilt drivande. Han skulle kunna dela med 
sig lite mer av sin kunskap till arbetsledarna.” 
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