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ABSTRAKT 
 
Personalstödsprojektets grundläggande idé är att en arbetslös matchas med 
en sjukskriven som vill och har möjlighet att återkomma till sitt arbete, eller 
med någon som ligger i riskzonen för sjukskrivning. Den arbetslöse funge-
rar då som stödjare åt den anställde under en tid för att den anställde ska 
kunna komma tillbaka till arbetet utan stress. Den anställde fungerar i sin tur 
som en handledare för stödjaren som därmed ökar sin chans att komma ut på 
arbetsmarknaden. Syftet med studien är att beskriva och analysera några 
deltagares upplevelse av Personalstödsprojektet ur två olika perspektiv: ar-
betsgivarens och medarbetarens, samt diskutera projektets fördelar och 
nackdelar ur rehabiliteringssynpunkt. Fyra intervjuer genomfördes. Slutsat-
serna av studien är att de intervjuade medarbetarna upplevde Personalstöds-
projektet som positivt, medan de intervjuade arbetsledarna såg en del svag-
heter i projektet. Personalstödsprojektet har potential att utvecklas till ett 
utmärkt rehabiliteringsverktyg, men ur ett rehabiliteringsvetenskapligt per-
spektiv anser jag att projektet i sin nuvarande form inte är helt lyckat. 
Grundidén är god, men arbetslivsinriktad rehabilitering av sjukskrivna är en 
viktig process som inte ska användas för att uppfylla andra mål än indivi-
dens återgång till arbete.  
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ABSTRACT 
 
The basic idea of the Personnel Supporting Project is to match an unem-
ployed with a person on the sick-list, who wants to and has the possibility to 
get back to work, or with someone who is at risk to get on the sick-list. The 
unemployed gets to be a support for the employee for a while, so that the 
employee gets a possibility to come back without stress. The employee gets 
to be a supervisor for the unemployed, who because of that increases his or 
her possibilities at the labour market. The purpose of this study is to de-
scribe and analyze some participants’ experiences of the Personnel Support-
ing Project out of two different perspectives: the employer’s and the 
worker’s, and to discuss the advantages and the disadvantages of the project 
out of a rehabilitation perspective. Four interviews were made. The conclu-
sion of this study shows that the interviewed employees and unemployed 
experienced the Personnel Supporting Project positively, while the inter-
viewed employers thought that there were some shortcomings in the project. 
The Personnel Supporting Project has potential of developing to an excellent 
tool of vocational rehabilitation, but out of a rehabilitation perspective I 
don’t think that the project in its present version is a complete success. The 
basic idea is good, but vocational rehabilitation is an important process that 
shall not be used in other purposes than to support the individual’s return to 
work. 
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FÖRORD 
 

Under tiden jag arbetat med denna studie har jag fått en fördjupad förståelse 

för individen i en rehabiliteringsprocess, vilket jag tror kommer att vara 

mycket värdefullt i min framtida yrkesutövning. Jag vill rikta ett stort tack 

till Personalstödsprojektets projektledare Kerstin Jacobsson som varit till 

stor hjälp under arbetets gång. Tusen tack även till de intervjupersoner som 

deltagit: utan er hade inte uppsatsen kommit till.  Jag vill också tacka min 

handledare Håkan Edholm för alla goda råd och givande diskussioner under 

arbetets gång. Tack även till man och barn som kan ha haft svårt att få kon-

takt med mig när jag varit djupt inne i mitt uppsatsskrivande och som har 

ställt upp på mig till hundra procent. 

 

Tack! 

 

Helena Backlund, Timrå, maj 2006.
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INTRODUKTION 
Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige idag, och arbetslösheten lika-

så. Stora resurser satsas på olika åtgärder och program för att försöka lösa 

problemen. 

SJUKFRÅNVARON I SVERIGE  

Det största problemet bakom sjukskrivningarna är besvär från rörelseorga-

nen, bland annat eftersom de förebyggande insatserna inte har varit tillräck-

liga. En annan orsak till sjukskrivningar som har ökat kraftigt de senaste 

åren är psykiska besvär i form av bland annat depression och utmattning. 

Dessutom ökar sjukskrivningarnas långvarighet med stigande ålder. (Social-

styrelsen, 2005).  

Det finns även orsaker som inte är direkt relaterade till diagnoser: 

• Arbetsliv och arbetsmarknad. Kraven på de anställda har ökat, det finns 

brister i organisationen. Det finns en minskad tolerans för olikheter i presta-

tion. Den psykosociala arbetsmiljön har blivit sämre på grund av minskat in-

flytande och minskad kontroll hos de anställda (Marklund, Bjurwald, Hog-

stedt, Palmer & Theorell, 2005). 

• Arbetskraftens åldrande. Sveriges arbetskraft har blivit äldre och detta med-

för ökad risk för sjukdom och därmed sjukfrånvaro. 

• Sysselsättning och arbetslöshet. De svenska trygghetssystemen ”flyter ihop” 

och det finns ett samband mellan sjukskrivning och arbetslöshet. När arbets-

lösheten minskar så ökar sjukfrånvaron, och när arbetslösheten ökar så 

minskar sjukfrånvaron. Detta kan dels förklaras med att personer med dålig 

hälsa är de som blir arbetslösa först och därmed försvinner ur sjukfrånvaro-

statistiken, dels kan man anta att i tider med hög arbetslöshet så sjukskriver 

man sig i mindre utsträckning av rädsla för att förlora sitt arbete (Vahlne 

Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006).  

• Administrativa brister. Samarbetet mellan Försäkringskassan, arbetsgivare 

och andra aktörer har inte fungerat som önskat. Tiden har runnit iväg och 

långtidssjukskrivning har blivit förtidspension istället för att man satsat på 
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en ordentlig rehabilitering för den sjukskrivne (Marklund et al. 2005). 

ARBETSLÖSHETEN 

Olofsson och Wadensjö (2005) beskriver arbetslösheten och dess konse-

kvenser på såväl samhälls- som individnivå. Högre arbetslöshet medför 

ökade utgifter för arbetslöshetsförsäkringen, bostadsbidrag och försörjnings-

stöd samt lägre skatteintäkter för samhället. För individen innebär arbetslös-

het osäkerhet för ekonomin och lägre konsumtion, och i ett längre perspek-

tiv kan det medföra en ökad social isolering och sämre fysisk och psykisk 

hälsa. 

Undersökningar har också visat att arbetslösa, vid sidan av människor med 

”otryggt-ofritt och outvecklande arbete” har den sämsta psykosociala häl-

san. Det har även visat sig att arbetslösas mentala hälsa inte blir speciellt 

mycket bättre vid en anställning i ett otryggt arbete. Det är viktigt att ge de 

människor som av olika skäl har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden den 

hjälp och det stöd som krävs (Starrin & Jansson, 2005).  

Historiskt sett så har Sverige redan i ett tidigt skede sysslat med vad som 

kan definieras som arbetsmarknadspolitik. Som arbetsmarknadspolitik räk-

nas: 

• Åtgärder som syftar direkt till att påverka arbetsmarknaden: arbetsförmed-

ling, arbetsmarknadsutbildning och offentliga arbeten.  

• Ekonomiskt stöd till arbetslösa 

Så här såg AMS statistik ut i slutet av februari 2006: 

• Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att stiga. Antalet lediga platser har ökat 

med 12000 jämfört med februari –05 

• Antalet varsel om uppsägning har minskat med 1100 på ett år. 

• Långtidsarbetslösheten, personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 

sex månader eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar, ökade med 8 

000 personer på ett år. 

• Under februari har 50 000 av samtliga inskrivna på arbetsförmedlingarna 
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övergått till någon form av arbete. Det är drygt 1 000 fler än för ett år sedan. 

Av dessa kom 30 000 från arbetslöshet eller program. 

• Antalet inskrivna vid landets arbetsförmedlingar har minskat med lite mer 

än 7 000 personer jämfört med februari –05. 

• 140 000 personer, 8 000 personer mer än februari –05, deltog i olika ar-

betsmarknadsprogram.  

• Antalet långtidsinskrivna, personer med minst två år i arbetslöshet och/eller 

program, ökade med 3 000 personer sedan förra året. Inskrivna i Aktivitets-

garantin ökade med 2 000 personer. (http://www.ams.se)  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att även om antalet lediga platser 

ökar, varslen minskar och antalet inskrivna vid landets arbetsförmedlingar 

minskar, så är arbetslösheten i Sverige fortfarande är ett stort problem. An-

talet långtidsinskrivna ökar och långtidsarbetslösheten likaså. Ett av de stör-

re problemen verkar vara att hitta rätt arbeten till rätt personer. 

TIDIGARE FORSKNING 

Nationalencyklopedins (http://www.ne.se) definition av rehabilitering är 

”återställande av förlorad funktion”. Yrkesinriktad rehabilitering syftar till 

att efter sjukskrivning hjälpa individen återgå till sitt gamla arbete, alterna-

tivt nytt arbete eller yrke (Hogstedt, Bjurwald, Marklund, Palmer, & Theo-

rell, 2004). Det finns flera faktorer som bidrar till en lyckad rehabiliterings-

process. På samhällsnivå kan nämnas faktorer som arbetslöshet samt arten 

och omfattningen av ekonomisk ersättning (Vahlne Westerhäll et al. 2006). 

Faktorer som påverkar på individnivå är ålder, kön, civilstånd och sjuk-

domshistoria. En av de viktigaste faktorerna är individens egen inställning 

och motivation, och upplevelsen av att kunna påverka sin situation. Att ut-

veckla individens egna resurser och nätverk är också ett sätt att öka chansen 

för en lyckad rehabilitering (Åberg, 1996). 

Samverkan inom rehabilitering förespråkas för att uppnå en effektivare re-

sursanvändning och för att undvika att klienter bollas mellan olika rehabili-

teringsaktörer. Rehabiliteringsprocessen ska ha tydliga och uttalade mål. 

Aktiv medverkan från individ, eventuell arbetsplats och samtliga rehabiliter-
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ingsaktörer ökar förutsättningarna för en framgångsrik rehabilitering. Hel-

hetssyn är en viktig faktor för att uppnå en lyckad rehabiliteringsprocess, 

vilket innebär att det är nödvändigt att se till individens hela livssituation. 

Specialiseringen inom olika områden kan således uppfattas som en häm-

mande faktor för samverkan. Ett utpräglat revirbeteende hos de olika aktö-

rerna främjar inte rehabiliteringsprocessen för individen (Vahlne Westerhäll 

et al. 2006). 

Stöd i rehabiliteringen 

Tidigare forskning visar att det är viktigt att få stöd i sin rehabilitering, och 

bland annat coaching och så kallad case management är framgångsrika me-

toder för att hjälpa individer i sin rehabilitering. Arbetssättet i case mana-

gement baseras på tanken att individen i sin rehabiliteringsprocess får stöd 

av ett personligt ombud eller en case manager, vars uppgift är att ge person-

ligt stöd och hjälpa till med att exempelvis utveckla nätverk runt individen. 

Case managern har i första hand en samordningsfunktion, men skall även 

företräda den enskilde inför olika myndigheter och bevaka individens lag-

stadgade rättigheter. Socialstyrelsen har påvisat att användningen av case 

managers bland annat minskar vårdbehovet och leder till positiva föränd-

ringar av såväl livskvalitet som nätverk (Socialstyrelsen, 1999). 

”Nystart i Väst” 

Ett liknande projekt fanns i Göteborg under åren 2001-2004 och gick under 

namnet ”Nystart i Väst”. 

Utvärderingen från detta projekt (Naini, 2004) visar att projektet inte nådde 

upp till de uppsatta målen på grund av att mycket av tiden gick åt till mark-

nadsföring och information, vilket dock kan betraktas som en form av 

”barnsjukdom” eller inkörningsproblem. Några andra problem upptäcktes: 

svårigheter att få tag på såväl hjälptagare som stödjare, administrativa pro-

blem och svårigheter med matchningen. I utvärderingen av projektet konsta-

terades att det krävs vissa egenskaper och kvalifikationer hos personalstöd-

jaren, som att stödjaren bör vara så kompetent som möjligt, och dessutom 

självgående och drivande, för att kunna hjälpa den behövande så bra som 
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möjligt. (Naimi, 2004). En annan sak som påpekades i utvärderingen var att 

det fungerade avmotiverande att utföra ett arbete till samma ersättning som 

man har när man går inaktiv. 

Rehabilitering syftar till att återanpassa, åter göra duglig, och det anser jag 

kan kopplas såväl till arbetslöshet som till sjukskrivning. Målsättningen i 

båda fallen är återgång till arbete. För att komma tillrätta med problematiken 

är det viktigt att veta vilken typ av satsningar och åtgärder som verkligen 

bidrar till en sänkning av sjukfrånvaron respektive arbetslösheten. På kom-

munal nivå görs olika satsningar på rehabilitering, som riktar sig till de av 

kommunens anställda som är sjukskrivna. Jag har valt att göra en undersök-

ning av Sundsvalls kommuns satsning ”Personalstödsprojektet”, och jag vill 

veta hur några av dem som deltagit i projektet har upplevt sin medverkan.  

PERSONALSTÖDSPROJEKTET 

För att försöka komma tillrätta med sjukskrivningarna har Sundsvalls Kom-

mun i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen startat ett 

tvåårigt projekt, Personalstödsprojektet. Projektet pågår från 2004-08-01 – 

2006-07-31. Förutom att minska sjukskrivningarna syftar projektet till att 

underlätta återgången i arbete och förebygga nya sjukskrivningar, samt att 

ge arbetssökande praktik med individuell handledning för att öka deras 

chans att komma ut på arbetsmarknaden. 

Personalstödsprojektets verksamhetsidé är att kombinera olika perspektiv: få 

tillbaka sjukskrivna i arbete, förebygga nya sjukskrivningar och sänka ar-

betslösheten. I korthet går projektet ut på att en arbetslös matchas med en 

sjukskriven som vill och har möjlighet att återkomma till sitt arbete, eller 

med någon som ligger i riskzonen för sjukskrivning. Den arbetssökande 

fungerar som en personalstödjare till den anställde i upp till sex månader, 

för att ge denne möjlighet att komma tillbaka till sitt arbete på ett lugnare 

och mindre stressande sätt. Den anställde fungerar i sin tur som en handle-

dare åt den arbetssökande, som får en chans att skaffa sig nya erfarenheter, 

lära sig ett nytt yrke eller åtminstone får in en fot på arbetsmarknaden.  

Initiativet till personalstöd ska komma från arbetsplatserna. Därefter för-
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medlas arbetssökande till projektet via Arbetsförmedlingen. Det är viktigt 

att poängtera att den anställde och personalstödjaren ska göra arbetet till-

sammans, och att personalstödjaren inte utgör en extra personalresurs för 

hela arbetsplatsen. I samband med inskrivning ges deltagarna en kort intro-

duktion som innefattar information om kommunen, sekretess och bemötan-

de. Varje placering följs upp med regelbundna besök och samtal, och om 

inte placeringen fungerar är alla införstådda med att personalstödet avbryts. 

Målet var att medverka till snabbare arbetslivsinriktad rehabilitering för 10 

sjukskrivna, förebygga sjukskrivning hos 10 anställda samt att öppna 20 

årsplatser för möjlighet till individuell praktik och arbetslivserfarenheter 

inom kommunal verksamhet. Dessutom att 70 % av de arbetssökande ska ha 

gått vidare till anställning, utbildning eller annan likvärdig sysselsättning. 

Personalstödsprojektet har hittills mest använts inom områden som skola, 

vård och omsorg, till exempel dagispersonal och hemtjänstpersonal, men 

även inom lokalvård och storkök.  

SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva och analysera några deltagares upplevel-

se av Personalstödsprojektet ur två olika perspektiv: arbetsgivarens och 

medarbetarens, samt diskutera projektets fördelar och nackdelar ur rehabili-

teringssynpunkt.  
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METOD 

Den här studien har en kvalitativ ansats eftersom den syftar till att beskriva 

olika deltagares upplevelser av ”Personalstödsprojektet”. Det kvalitativa 

perspektivet beskrivs i litteraturen som ett sätt att förklara hur individen ser 

på sin omvärld, till skillnad från det kvantitativa, som handlar om att på ett 

objektivt sätt förklara hur världen ser ut (Backman, 1998). Även Hartman 

(2004) beskriver målet med kvalitativ forskning som att uppnå förståelse, el-

ler att se hur omvärlden tolkas utifrån individen. Som forskare inom det 

kvalitativa ska man gå in i processen utan hypoteser eller förutfattade me-

ningar om resultatet, och syftet är huvudsakligen att få en holistisk förståel-

se för det man undersöker. Även forskarens förförståelse kan spela en stor 

roll, beroende på vad man har ”i ryggsäcken” så kan man ha en tendens att 

se vissa mönster på bekostnad av andra. En fara ligger i risken att läsa in 

egna värderingar eller egen bakgrund i materialet, och Repstad (1999) be-

skriver vikten av att som forskare inom det kvalitativa området hela tiden re-

flektera över sig själv. 

URVAL 

Inför undersökningen fick jag hjälp med att välja ut ett antal deltagare i det 

aktuella projektet. Kriteriet för de deltagande respondenterna var att de i 

egenskap av arbetsledare, anställd eller personalstödjare har deltagit i ”Per-

sonalstödsprojektet”. Urvalet gjordes med hjälp av projektansvarig, som ut-

ifrån uppsatt urvalskriterium valt ut åtta namn på aktuella arbetsledare. Där-

efter valdes två arbetsledare slumpmässigt ut från denna lista, för att minska 

risken att någon omedvetet lyckas styra urvalet (Repstad, 1999). Kontakt 

med anställd respektive personalstödjare förmedlades av intervjuade arbets-

ledare och projektansvarig. 

De intervjuade arbetsledarna är båda kvinnor i medelåldern. De är arbetsle-

dare på en förskola respektive ett sjukhem. Den intervjuade medarbetaren är 

utbildad undersköterska och arbetar med gravt dementa. Hon har arbetat på 

sjukhemmet i tio år och arbetsuppgifterna är att ta hand om de boendes per-

sonliga omvårdnad, som matning, duschning och påklädning. Tjänstens om-
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fattning är på 84 %. Hon har varit sjukskriven i flera omgångar på grund av 

långvariga depressioner, problem med sömnen och diabetes. Den intervjua-

de personalstödjaren, en kvinna i tjugoårsåldern, har arbetat på förskolan i 

ett par månaders tid vid årsskiftet 2004-05. Hon kom i kontakt med Perso-

nalstödsprojektet via Arbetsförmedlingen i slutet av 2004. Hon hade då varit 

arbetslös sedan 2003 efter att ha läst till barnskötare på gymnasiet. 

PROCEDUR 

Ett informationsbrev (bilaga 2) skickades ut via e-mail innan undersökning-

ens början. Kontakt togs därefter via telefon och respondenten fick bestäm-

ma tid och plats för intervjun. Fyra intervjuer har genomförts, två med ar-

betsledare, en med anställd och en med personalstödjare. Tre av intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplatser, den fjärde på en neutral plats 

enligt respondentens önskemål. 

DATAINSAMLING 

Datainsamlingen har genomförts i form av intervjuer. För att på bästa sätt 

uppfylla studiens syfte valde jag att göra vad Kvale (1997) beskriver som 

halvstrukturerade intervjuer, och samtalet styrdes in på utvalda områden ut-

ifrån en intervjumall (bilaga 1).  

Intervjuerna har genomförts med projektansvarig, som här har intagit en roll 

som informant, och med arbetsgivare, representerad av deltagande arbetsle-

dare, samt med medarbetare som deltagit. Bandspelare har använts, dels för 

att undvika en stor mängd anteckningar, dels för att säkerställa att ingenting 

missuppfattas och för att hela berättelserna ska kunna dokumenteras på ett 

så grundligt sätt som möjligt (Thomsson, 2002). I den händelse att respon-

denten skulle ha motsatt sig användning av bandspelare så skulle jag istället 

ha fört så detaljerade anteckningar som möjligt.  

ANALYS 

Det arbetssätt som har använts i den här kvalitativa studien beskrivs i littera-

turen som interaktiv induktion, där man analyserar data parallellt med in-

samlingsprocessen (Hartman, 2004). Efter intervjuernas genomförande har 

materialet skrivits ut, innan en innehållsanalys genomförts, vilket innebär att 
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texten först läses som en helhet innan den bryts ner i mindre delar. Nästa 

moment är att försöka få fram essensen av det som sagts och kategorisera 

delarna i teman och underteman. Slutligen formuleras den helhetsförståelse 

som uppnåtts. ”Innehållsanalysens objekt är kommunikationsinnehåll” (Ols-

son & Sörensen, 2001, s.125). Därefter redovisades uppsatsens resultat un-

der rubriker som motsvarade de olika teman och underteman som innehålls-

analysen gett.  

ETISKA ASPEKTER 

De tillfrågade respondenterna informerades tydligt om denna undersöknings 

syfte samt att deras medverkan var frivillig.  

Respondenterna garanterades anonymitet gentemot utomstående (Olsson & 

Sörensen, 2001) och avidentifierades. Bandspelare användes efter att det 

godkänts av respondenterna, och de inspelade intervjuerna har förvarats 

utom räckhåll för andra än forskaren och kommer att förstöras efter att upp-

satsen är färdig. Naturligtvis har det framgått att intervjuerna endast används 

för den här undersökningens syfte.  

Uppsatsen kommer att delges de medverkande och projektansvarige efter 

färdigställande och godkännande. 
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RESULTAT 
Intervjuer har genomförts med två arbetsledare, en anställd samt en perso-

nalstödjare på en förskola respektive sjukhem.  

Kontakten med Personalstödsprojektet  

Den inledande kontakten med Personalstödsprojektet skildras på olika sätt 

av de båda intervjuade arbetsledarna. Arbetsledaren på förskolan säger att  

”Jag fick information om det här projektet och tog kontakt med 
Kerstin, eftersom vi hade en kokerska som hade problem med en 
arm. Hon var i riskzonen för sjukskrivning och skulle kunna 
vara kvar med en personalstödjare i förebyggande syfte.”  
 

Det tolkar jag som att den intervjuade arbetsledaren var positivt inställd re-

dan från början, och gärna ville prova personalstöd som en förebyggande åt-

gärd för den anställde. Den andra arbetsledaren förefaller mer skeptisk till 

projektet: 

”Det var min anställde som kom med förslaget från början, men 
jag hade förstås hört om det på arbetsplatsträffen och så. Jag 
tänkte inte över det mer då, men sen var det min anställde som 
kom med förslaget, och då tänkte jag att det kunde vara värt ett 
försök.”  
 

Den anställda kvinnan säger så här om sin första kontakt med Personal-

stödsprojektet: 

”Det kom ifrån mig, det var ju det som var lite dumt. Jag träffa-
de en tjej på busshållplatsen hemma som jag pratade med, jag 
kände henne lite grann, och så berättade hon om det här. Jag 
tänkte att det här kunde vara något som passade mig, eftersom 
jag just hade kommit tillbaka efter flera långvariga sjukskriv-
ningar. Jag fick numret till projektansvarige av henne, och så 
gick jag hit på jobbet och pratade med tjejerna här. Nää, det var 
ingen som hade hört talas om någonting sånt!” 
 

Det tolkar jag som att hon uttrycker beklagande över att initiativet till per-

sonalstöd kom ifrån henne, och inte från arbetsledaren. Hon säger att hon 

tycker att informationen borde föras ner till dem som är i behov av hjälpen, 

och inte stanna på vägen.  

Den intervjuade personalstödjaren berättade om sin första kontakt med Per-
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sonalstödsprojektet och sade så här: 

”Genom Arbetsförmedlingen...jag hade varit arbetslös länge, i 
ett år eller så, och så fick jag kontakt med Kerstin och kom med 
i projektet.” 

 

Personalstödjaren har alltså inte sökt rollen som personalstödjare aktivt, 

utan kontaktats av projektledaren då hon hade rätt utbildning. 

Fördelar och nackdelar med Personalstödsprojektet 

Arbetsledaren på förskolan anser att en personalstödjare kan tillföra mycket 

om det fungerar på rätt sätt, och fördelarna är många. Arbetslösa kan få ar-

bete och sjukskrivna kan få hjälp och stöd under återgången i arbete. Hon 

tycker också att det krävs en hel del av alla inblandade: 

” Jag tycker att en personalstödjare kan tillföra mycket, men det 
krävs mycket, både av personalstödjaren och av arbetsledaren 
och den anställde. Det är inte bara att passa barn, som vissa 
tror, utan man måste ha rätt värderingar och attityd. Man måste 
ha vissa pedagogiska kunskaper. Det går åt en del tid till att 
hålla personen i arbete, skola in osv.” 
 

Hon hade också en erfarenhet av att det inte hade fungerat som önskat, och 

hon berättar varför: 

” Den tredje personalstödjaren fungerade inte så bra, inte för 
att hon saknade kompetens eller utbildning, utan för att hon 
själv visade sig ha ett stort stöd- och hjälpbehov, vilket ledde till 
att hon var mer en belastning än hjälp ibland. Hon fick stanna 
terminen ut trots att det inte fungerade som önskat.” 
 

Jag tolkar citatet som att det krävs vissa specifika egenskaper hos en männi-

ska som ska fungera som personalstödjare. Man måste vara i den positionen 

att man verkligen kan hjälpa en annan människa. 

Arbetsledaren på sjukhemmet beskriver upplevelsen av att ha en personal-

stödjare på arbetsplatsen som bra när det väl fungerar. Hon har en klar upp-

fattning om varför det inte fungerar i vissa fall: en utbildad undersköterska 

behöver aldrig vara utan arbete. En av de viktigare faktorerna för att perso-

nalstöd ska lyckas är enligt arbetsledaren att matchningen fungerar så att 

alla kommer överens. Arbetsledaren vid förskolan sa vid ett tillfälle att  
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”Eftersom vårt kök är kravcertifierat är det inte bara för en vi-
karie att ”kliva in”, utan det är ett viktigt arbete som det krävs 
kompetens och kunskap för att utföra. Vi fick en jätteduktig per-
sonalstödjare och det funkade i kanske två veckor. Sedan fick 
hon jobb på annat håll, vilket var bra för henne och bra för den 
skolan som fick henne, men inte så bra för oss. Sedan gav den 
anställde upp eftersom ”luften gick ut henne” och hon ville inte 
lära upp ytterligare en som kanske skulle försvinna.” 

 

Det tolkar jag som att arbetsledaren upplever att det finns en nackdel med 

personalstödsprojektet sett ur den anställdes perspektiv: Ingen kan vara sä-

ker på att den som inskolats kan stanna, eftersom personalstödjaren ska stå 

till arbetsmarknadens förfogande och således ska ta första bästa arbete som 

erbjuds. Arbetsledaren utvecklade resonemanget så här: 

”En nackdel med personalstödsprojektet är att ingen kan vara 
säker på att den inskolade kan stanna, eftersom personalstödja-
ren är tvungen att ta första bästa jobb som erbjuds. Jag skulle 
vilja att personalstödjaren fick ett visstidskontrakt, för att han 
eller hon inte ska försvinna på en gång.  Det knasiga är att ju 
bättre personalstödjaren är, desto snabbare försvinner de!” 
 

Arbetsledaren på sjukhemmet uttrycker att hon tycker att en personalstödja-

re kan vara ett stöd för hela arbetslaget, även om det är meningen att det är 

den anställda som ska ha den extra hjälpen. Hon kan inte föreställa sig att 

någon bara står och tittar på i väntan på att den anställda säger till att hon 

vill ha hjälp, utan säger att hon tror att alla hjälper till där de kan. 

Personalstödjaren hade en sak att anmärka på om projektets för- respektive 

nackdelar: 

 
”Det var ju sagt att man skulle kunna använda det här för att få 
referenser, men det dröjde ett år innan jag fick ut dem! Jag kun-
de ju inte använda dem när jag sökte jobb eller något, när jag 
inte hade något papper som styrkte att jag hade varit på den här 
arbetsplatsen. Sen ringde jag igen i vintras, och nu har jag änt-
ligen fått dem. Jag tycker att det var dåligt.” 

 

Jag uppfattade det som att personalstödjaren kände att projektets målsätt-

ning inte uppfylldes ur hennes synpunkt. Fördelen ur hennes perspektiv 

skulle ju vara att få dokumenterad erfarenhet. 
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Möjligheter till jobb 

Det kan inte garanteras att man får heltid eller tillsvidareanställning men det 

är inte brist på möjligheter till vikariat och timanställningar: 

”Det jag kan erbjuda de som vill jobba är timvikariat och som-
marjobb. Problemet med dem som inte är kvar har inte med ut-
bildning eller kompetens att göra, utan arbetsmoral, rent ut 
sagt. Man får jobb om man vill ha jobb!” 
 

Därför uppstår en viss misstänksamhet när arbetsledaren på sjukhemmet får 

sig anvisad en undersköterska som varit utan arbete i ett eller två år. 

Misstanken kommer direkt – vilken är orsaken till arbetslösheten?  

” Jag drar öronen åt mig när jag ser en ansökan från en under-
sköterska som inte har fått ett jobb på två år – jag undrar vad 
det är för fel – och man vill inte så gärna prova… jag har haft 
en del folk genom olika arbetsmarknadsåtgärder här och en del 
måste man säga åt hela tiden; de sköter inte sitt jobb, de kom-
mer inte i tid…  
 

Citatet får mig att dra slutsatsen att arbetsledaren känner en viss upp-

givenhet över dem som kommer via Arbetsförmedlingen. Det intryck-

et förstärks när arbetsledaren säger så här: 

”Ibland när man ska få en praktikant eller något, så får man en 
lista där man omedelbart vet att hälften av dem som står med är 
omöjliga. Samma namn, om och om igen. Oavsett om det är 
praktikanter eller personalstödjare eller plusjobbare så finns det 
vissa som alltid är med.”  

Den senaste personalstödjaren har fått vikariat över kommande sommar, och 

arbetsledaren är mån om att kvinnan ska få vara på den avdelning där hon är 

van att vara och känner sig trygg. Det förefaller som att kvinnan ”har tinat 

upp”, som arbetsledaren uttrycker det, och hon har till exempel börjat ta av 

sig om huvudet när det inte är män närvarande.  

Arbetsledaren på förskolan tycker att utbildning är en viktig faktor vid an-

ställning:  

”Hur duktig han eller hon varit – även om det är en riktig pärla 
-  så är jag tvungen att välja en utbildad i första hand. Det inne-
bär att en totalt okänd kan kliva in och gå före, om inte perso-
nalstödjaren har adekvat utbildning. Ibland finns det dessutom 
ofta en annan orsak än arbetsbrist till varför personen är ar-
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betslös.”  
 

Idag har den intervjuade personalstödjaren praktik på en förskola som ligger 

centralt, och arbetar även som timvikarie på samma arbetsplats. Hon har 

ingen uppfattning om huruvida hennes tid som personalstödjare påverkat 

hennes chanser på arbetsmarknaden, för sitt nuvarande vikariat har hon fått 

genom Arbetsförmedlingen, men säger sedan så här: 

”Det kan ju vara bra också, för att få in en fot på arbetsplatsen 
och ha en chans att få arbete när något är ledigt, om dom vet att 
man kan jobba. Går man bra ihop med dom som jobbar, då kan-
ske dom väljer mig sedan.” 
 

 Den intervjuade personalstödjaren uttrycker inte något större hopp om att få 

ett fast arbete inom barnomsorgen i kommunen. Hennes nuvarande praktik 

pågår fram till i mitten av juni och hon svävar på målet när det gäller fram-

tiden och arbete. Hon tycker sig ha sett en tendens till att man helst vill an-

ställa förskollärare på bekostnad av barnskötare, men verkar inte alltför be-

kymrad över detta faktum. 

Att ha personalstöd 

Den anställda kvinnan trivs bra med sitt arbete och beklagar att hon har fått 

problem med sömnen och inte längre kan arbeta nattskift. Hon tycker om 

arbetsuppgifterna och betonar vikten av att ha en väl fungerande relation 

med de anhöriga, det är nästan viktigare än med vårdtagarna. ”Man kommer 

väldigt nära”, säger hon, och tycker att det är jätteviktigt att ha de anhörigas 

stöd i sitt arbete, annars kan det bli jobbigt. Hon säger också ganska skarpt 

ifrån att personalstödjaren är där för hennes skull, inte för någon annans:  

”Hon var ju här för att stötta mig, och då måste jag bedöma 
henne ur mitt eget perspektiv, och inte utifrån arbetslaget. Jag 
gör ju inte det här för att värva arbetskraft!” 

Det fanns också saker som inte var odelat positiva med att ha sällskap av en 

personalstödjare hela tiden. Den anställda säger 

”Jag vill också arbeta självständigt, vilket gjorde att det ibland 
var lite jobbigt att ha någon efter sig hela tiden. Det var nästan 
mer avlastning de gånger personalstödjaren hjälpte till någon 
annanstans på avdelningen, det hjälper jättemycket bara att veta 
att någon annan gör det där andra som ska göras, så att jag kan 
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ta det lite lugnare. Det är ju också en hjälp för mina arbetskam-
rater.” 

Det tyder på att det, vid stressrelaterade sjukdomstillstånd, kan vara en av-

lastning att någon hjälper till inte bara med de mest närliggande arbetsupp-

gifterna, utan även minskar arbetsbördan i stort.  

Den anställda tycker att personalstödsprojektet är jättebra och har försökt 

sprida informationen så mycket som möjligt, men tror att man måste vara 

öppen för det. ”Vill man inte så vill man inte”, säger hon. Hon tror inte att 

det passar alla människor att ha en personalstödjare: 

” Man måste vara öppen själv också, och våga berätta vad det 
är man behöver eller vill ha hjälp med. Jag tror inte att det pas-
sar alla människor att få en sån här stödjare heller.” 
 

Arbetskamraternas attityd 

Arbetskamraterna på sjukhemmet har tidvis uttryckt missnöje med den se-

naste personalstödjaren, vilket den anställda inte instämmer i: 

”De tyckte inte att det var tillräcklig fart på henne, men jag 
tycker faktiskt inte att det ska vara så heller. När man jobbar 
med dementa får man inte ha bråttom! Nu efteråt tycker flera att 
hon har blivit bättre, men jag tycker att hon har varit bra hela 
tiden! Hon var ju här för att stötta mig, och då måste jag bedö-
ma henne ur mitt eget perspektiv, och inte utifrån arbetslaget. 
Jag gör ju inte det här för att värva arbetskraft!” 
  

Arbetsledaren på sjukhemmet är medveten om attityden i arbetslaget, och 

säger så här: 

”…i den här branschen är det svårt att komma in i en arbets-
grupp. Som vikarie måste man vara bättre än de ordinarie, göra 
mer än den ordinarie…” 

Det uttalandet tolkar jag som att arbetsledaren på sjukhemmet har en upp-

fattning om att det är svårt att vara vikarie på den här arbetsplatsen. Det är 

svårt att komma in i arbetslaget och det ställs högre krav på en vikarie än det 

ställs på en ordinarie. Arbetskamraterna verkar förvänta sig att man som vi-

karie ska vara snabbare och duktigare än de fast anställda! Arbetsledaren ut-

trycker också att hon har svårt att se vad som är fel, och att hon tvingas gå 

på vad de anställda säger när de uttrycker missnöje med vikarierna. Vikari-
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erna gör vad de ska och har rätt utbildning, men det har förekommit att man 

hänvisat till att det inte fungerar med personkemin. 

Att personalstödjaren tackade nej till en fortsättning tror den anställda beror 

på att hon tog illa vid sig av att personalstödet kallas ”praktik” bland arbets-

kamraterna. Hon ville enligt den anställda känna att hon gjorde ett ”riktigt” 

jobb, och praktik var enligt henne något man gjorde under utbildningen, när 

man inte var fullärd. Den anställda tror att personalstödjaren kände sig un-

derkänd på grund av detta. Den anställda tycker att det är synd eftersom hon 

tycker att de fungerade bra ihop: 

”Gentemot mig fungerade hon jättebra, men jag var ju inte här 
så mycket. Däremot fungerade det inte med en del av mina ar-
betskamrater. De tyckte att hon tog för sig för mycket och för-
sökte bestämma.” 
 

Kvinnan som var personalstödjare på förskolan upplevde arbetskamraternas 

attityd mot henne som god, och trivdes bra under sina månader på arbets-

platsen. Personalstödjaren tycker att en skillnad mellan att vara just perso-

nalstödjare och ”vanlig” praktikant är att man som stödjare kommer närmare 

personalen på arbetsplatsen. Det framgick att det fanns en osäkerhet kring 

reglerna angående personalstödet, när det visade sig att de som skulle ha 

stödet inte kom till arbetet.  

” Det var en grej som hände när jag var där som kändes lite 
konstig: när jag kom dit en morgon så hade båda två som jag 
skulle hjälpa tagit ledigt. Det var bara för mig att gå hem igen 
eftersom jag inte hade någon att stödja – det kändes lite som att 
de andra hade räknat med mig där, fast ändå inte på något vis.” 
 

Ingen hade rätt att förvänta sig något av personalstödjaren, men hade nog 

räknat med henne som ett par extra händer ändå, ”det var nog lite både och”. 

 
 

 

16 

 
 
 
 
 



DISKUSSION 
METODDISKUSSION 

Studien har i enlighet med sitt syfte diskuterat Personalstödsprojektets för- 

respektive nackdelar ur rehabiliteringssynpunkt samt belyst och analyserat 

några deltagares upplevelse av projektet. För att få ett bättre och mer ingå-

ende grepp om deltagarnas upplevelse kunde man ha intervjuat fler respon-

denter för att på så sätt få ett bredare spektrum av uppfattningar, eller ge-

nomfört längre och mer djupgående intervjuer. För att få ett bredare per-

spektiv kunde man även ha intervjuat några av de anställdas arbetskamrater. 

Att använda en annan kvalitativ metod, som t.ex. helt strukturerade intervju-

er, skulle inte ha gett lika fylligt resultat. Under de förutsättningar som fanns 

har metoden som använts gett tillfredsställande resultat. 

RESULTATDISKUSSION 

Ur ett arbetsgivarperspektiv 

Personalstödsprojektet kan, om det används på ett fungerande sätt, vara en 

vinst för arbetsgivaren ur flera aspekter. Inom såväl sjukvård som barnom-

sorg är tillgången på vikarier begränsad, vilket är ett stort problem. Att på 

det här sättet skola in utbildad personal är ett sätt att utöka sin befintliga vi-

kariebank, och att skola in även outbildade personalstödjare kan vara ett bra 

sätt att locka potentiell framtida personal till utbildning inom yrket.  

Ur arbetsgivarsynpunkt finns det också negativa sidor av Personalstödspro-

jektet. Intervjuade arbetsledare uttrycker uppgivenhet och trötthet när de ta-

lar om hur svårt det kan vara att få tag i någon som fungerar bra på arbets-

platsen, och att det alltid är samma personer som dyker upp på listorna över 

deltagare i olika arbetsmarknadsprojekt. Personer som arbetsledaren redan 

har gett en chans, eller flera, i andra sammanhang. Personer som enligt ar-

betsledaren inte klarar av de grundläggande kraven för att fungera i arbetsli-

vet: kraven på att passa tider och komma till arbetet!  

Under intervjuerna kom det fram att arbetsledaren såg en sorts paradox, el-

ler ett ”moment 22” i det här projektet: när det äntligen kommer en perso-

nalstödjare som har de rätta värderingarna och arbetsviljan och det fungerar, 
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så är naturligtvis personalstödjaren en eftertraktad person på arbetsmarkna-

den. Det leder till att personalstödjaren omgående försvinner till en anställ-

ning och således varken finns tillgänglig som en resurs i rehabiliteringspro-

cessen eller som möjlig vikarie med kort varsel.  

Ur ett individperspektiv 

För individen innebär tanken bakom Personalstödsprojektet en ökad möjlig-

het att komma tillbaka till arbetslivet, oavsett om man tillhör gruppen ar-

betslösa eller befinner sig i rehabiliteringsprocessen. Även om den här typen 

av arbetsmarknadsprojekt inte räknas som lika effektiv som t.ex. arbets-

marknadsutbildningar (Ams, 2004), så ökar man sin chans att få ett arbete 

om man visar upp sig på en arbetsplats. Detta bekräftas av att personalstöd-

jaren i en del fall fått vikariat och sommarjobb på arbetsplatsen. En annan 

tänkvärd aspekt är att barnskötare och undersköterskor normalt inte tillhör 

den grupp i samhället som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Ett av målen med att vara personalstödjare är att få referenser, och i ett av de 

ovan beskrivna fallen dröjde referenserna närmare ett år efter att kvinnan 

slutat, vilket måste anses som ett misslyckande.  

För den som befinner sig i rehabiliteringsprocessen kan personalstöd vara 

den hjälp som behövs för att komma tillbaka till arbetslivet i den takt som 

passar individen. Det kan vara ett sätt att möta individen där den befinner 

sig. En faktor som talar för ett positivt resultat av rehabilitering är indivi-

dens upplevelse av att kunna påverka sin situation (Vahlne Westerhäll et al. 

2006). Det kan vara en förklaring till att den anställda kvinnan som själv tog 

initiativet till personalstöd upplever sin rehabilitering som lyckad trots att 

personalstödet avslutades innan kvinnan var helt tillbaka i arbete. 

Den som befinner sig i rehabiliteringsprocessen och har hjälp av en perso-

nalstödjare kan uppleva en osäkerhet: hur länge får jag ha kvar den här hjäl-

pen? Som personalstödjare står man till arbetsmarknadens förfogande och 

kan således inte stanna kvar så länge som man behövs eftersom man måste 

ta ett arbete om det finns, vilket också hade inträffat i fallet med den anställ-

da kvinnan på sjukhemmet. Det innebär att individens rehabiliteringsprocess 
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riskerar att stanna av om personalstödjaren försvinner innan arbetsförmågan 

är helt återställd. Det kan också vara så att den som behöver hjälpen inte or-

kar skola in en personalstödjare en andra eller tredje gång, och till slut upp-

lever Personalstödsprojektet som mer arbete än hjälp. Ur det här perspekti-

vet kan man alltså ifrågasätta om Personalstödsprojektet är ett bra rehabili-

teringsverktyg. Det är dock viktigt att komma ihåg att inga generella slutsat-

ser kan dras utifrån ett så begränsat antal intervjuer. 

I den officiella utvärderingen av Personalstödsprojektet hävdas att sjuk-

skrivningarna minskat under projekttiden, flera har kommit ut i arbete eller 

studier och ”Omkring hälften av dem har fått eller har eventuellt vikariat på 

gång som följd av projektet”. (Jakobsson, 2006) Det saknas dock analys av 

alternativa förklaringar till statistiken, och enligt de arbetsledare som jag in-

tervjuat så är utbildade undersköterskor och barnskötare eftertraktade på ar-

betsmarknaden. Därför anser inte jag att det går att hänföra de resultaten till 

Personalstödsprojektet. I utvärderingen konstateras att antalet sjukdagar hos 

de deltagande minskat med 15,5 %. Jag anser att det är högst tveksamt att 

Personalstödsprojektet kan tillskrivas hela äran för detta då den totala 

minskningen av sjukdagar inom kommunen 2004-2005 var 15,6 % (H. Jo-

hansson, personlig kommunikation, 30 maj, 2006) och tenderar att sjunka 

ännu mer under kommande år. 

Personalstöd som grundidé har stora förutsättningar att utvecklas till en väl 

fungerande åtgärd ur ett rehabiliteringsperspektiv. Att komma tillbaka till 

arbetet i sin egen takt utan att behöva stressa eller ta på sig en för stor ar-

betsbörda främjar en lyckad rehabiliteringsprocess. En förutsättning för att 

rehabiliteringen ska lyckas är kontinuitet, vilket inte kan garanteras med 

Personalstödsprojektet i sin nuvarande form. Det allra bästa ur rehabiliter-

ingsperspektivet skulle vara att personalstöd professionaliseras eftersom det 

krävs vissa egenskaper och kvalifikationer hos personalstödjaren, vilket 

också påpekas i utvärderingen från ”Nystart i Väst”(Naimi, 2004).  

Utvärderingen från ”Nystart i Väst” visade att det fungerade avmotiverande 

att utföra ett arbete till samma ersättning som för att gå inaktiv. Detta reso-

nemang stöds också av SOU 2004:2 Vem tjänar på att arbeta? där det kon-
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stateras att om inkomsten vid arbete inte är mycket högre än inkomsten vid 

sjukdom eller arbetslöshet, försvagas individens motivation till arbete.  

I utvärderingen av ”Nystart i Väst” (Naimi, 2004) påpekas att stödjaren bör 

vara så kompetent som möjligt, och dessutom självgående och drivande, för 

att kunna hjälpa den behövande så bra som möjligt. Frågan är bara om inte 

dessa krav utesluter en avsevärd del av mängden långtidsarbetslösa? Upp-

fyller man de nämnda kraven är man populär på arbetsmarknaden. En män-

niska i en så utsatt situation som en långtidsarbetslös kan inte antas kunna 

stödja en individ i en rehabiliteringsprocess på fullgott sätt. ”Den blinde le-

der den halte.” I en sådan situation är svårigheten att behålla en personal-

stödjare så länge det behövs bara en del av problemet. 

SLUTSATS 

Sammanfattningsvis kan sägas att projektets olika målsättningar kolliderar, 

och i slutänden måste man enligt min uppfattning bestämma sig för vilken 

som är den prioriterade målgruppen: vem är det som ska hjälpas? Rehabili-

tering är en mångfacetterad och viktig vetenskap som måste få ordentliga 

resurser. Personalstöd har förutsättningar att lyckas som rehabiliteringsverk-

tyg men måste professionaliseras med fokus på individen i rehabiliterings-

processen. Det ligger i allas intresse att arbeta fram fler dokumenterat verk-

samma rehabiliteringsverktyg för att minska sjukfrånvaron och ohälsan i ar-

betslivet, men det är enligt min uppfattning inte helt och hållet förenligt med 

målsättningen att minska arbetslösheten. Det behövs människor med rätt ut-

bildning, empati och styrka för att på ett effektivt sätt stötta individen i sin 

rehabilitering, och det kan inte uppnås med helt lyckat resultat när man an-

vänder personalstöd som en åtgärd för långtidsarbetslösa.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARBETSLEDARE 

 
ANSTÄLLD 

 
PERSONAL-
STÖDJARE 

Varför använde Du 
Dig av en perso-
nalstödjare? 

Skulle Du kunna 
tänka Dig att an-
ställa en f.d. per-
sonalstödjare? 
Varför? Varför 
inte? 

Beskriv Din upp-
levelse! 

Berätta om Ditt 
arbete! 

Hur länge var Du 
sjukskriven och 
varför? 

Kom Du tillbaka 
på hel- eller del-
tid? 

När har Du behövt 
hjälp av personal-
stödjaren? 

Beskriv Din upp-
levelse! 

Hur kom Du i 
kontakt med 
Personalstöds-
projektet? 

Varför den här 
arbetsplatsen? 

Vad har Du fått 
göra? 

Arbets-
kamraternas atti-
tyd? 

Beskriv Din upp-
levelse! 

 
 

PERSONALSTÖDSPROJEKTET 
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Bilaga 2. Brev inför intervjun. 
 
Timrå 2006-04-03 
Hej. 
Jag heter Helena Backlund och läser Rehabiliteringsvetenskap 120 p på 
Mittuniversitetet. 
 
Jag läser nu den sjätte och sista terminen på programmet och nu är det dags 
att skriva min C-uppsats. Jag har beslutat mig för att skriva om olika delta-
gares upplevelse av ”Personalstödsprojektet”.  
 
Som grund för min studie kommer jag att genomföra ett antal intervjuer. Då 
jag har fått information om att Du är en av dem som mottagit en arbetssö-
kande som personalstödjare åt en sjukskriven eller någon som ligger i risk-
zonen för detta, alternativt deltagit i egenskap av stödjare eller mottagit stöd, 
skulle jag vara tacksam om Du har möjlighet att avsätta lite tid till ett samtal 
med mig. Dina åsikter om ämnet skulle vara till stor hjälp för mig i mitt ar-
bete. 
 
Först vill jag poängtera att: 

- Din medverkan i undersökningen är frivillig och kan avbrytas när som 
helst. 

- Du kommer att vara anonym så att ingen utomstående kan identifiera Dig. 
- Undersökningsmaterialet – bandinspelning och efterföljande utskrift av 

denna – kommer att förvaras på ett säkert sätt och förstöras när uppsatsen är 
färdig och godkänd. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 15-16 och kommer att 
ta uppskattningsvis 30-45 minuter i anspråk. Jag kommer att ta kontakt med 
Dig via telefon inom de närmaste dagarna, och bestämma tid och plats. 
 
Undrar Du över något? Hör av Dig till mig i så fall.  
 
Jag ser fram emot att få höra Dina åsikter! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Helena Backlund 
060/574394, 070/7183238 
helenabacklund@msn.com
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