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Sammanfattning 
 

Vi läser sista terminen på Rehabiliteringsvetenskap och idén att skriva om det här ämnet fick vi 

från en lista med förslag på c-uppsatser från en av lärarna. Vi har tidigare läst 5p ledarskap 

vilket fick oss intresserade av att studera ledarrollens betydelse när det gäller återgång i arbetet. 

För att komma till rätta med det stora antalet sjukskrivningar visar tidigare studier på hur 

viktigt det är med en arbetsgivare som tar ansvar över arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. 

Medarbetarnas närmsta chef bör ges befogenhet och utbildning i dessa frågor för att kunna 

främja både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det är vanligt att fysiska besvär har sitt 

ursprung i psykosociala orsaker. Syftet med den här studien var att ta reda på hur fyra före 

detta långtidssjukskrivna individer upplever sin arbetsledares stöd under 

rehabiliteringsprocessen. Kriterierna för urvalet av intervjupersoner var sjukskrivning minst 1 

år, slutförd rehabilitering och återgång i arbete. Vi använde oss av kvalitativa djupintervjuer. 

Respondenterna upplevde sina arbetsledares betydelse olika under processen, detta verkar bero 

på hur bra och ”välutbildad” organisationen är inom rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor och 

hur engagerad och pådrivande arbetsledaren är. Det framgick i berättelserna att arbetsledarna 

har haft viljan att stötta och hjälpa till under processen, men inte riktigt rätt kunskaper för att 

göra detta på ett bra och effektivt sätt.  

 

Nyckelord: arbetsanpassning, arbetsledare, arbetslivsinriktad rehabilitering, 

långtidssjukskrivning, rehabiliteringsansvar, samverkan, systematiskt arbetsmiljöarbete 
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Förord 

 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att arbeta med denna studie. Den har gett oss 

blivande Rehabiliteringsvetare kunskap och reflektioner av värde. Vi vill tacka våra 

respondenter som medverkat i studien och delat med sig av sina erfarenheter. 

Vi vill också tacka vår handledare Bodil Landstad 

 

Sundsvall 2006 

 

Annette Bäckström och Susanne Jakobsson
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1. Bakgrund 

 
1:1 Sjukskrivning 

 

Den höga sjukfrånvaron i Sverige har länge varit ett problem. Under de senaste åren har 

utvecklingen av den vuxit. Sjukfrånvaron har blivit ett större problem än arbetslösheten, ett 

stort antal människor står utanför arbetslivet på grund av sjukskrivning eller 

förtidspensionering. Man har sedan 1985 genom försökt att klarlägga de bakomliggande 

problemen till sjukskrivningarna genom offentliga utredningar. Syftet har varit att få fram 

förslag till åtgärder för att förbättra och effektivisera de sjukskrivnas rehabilitering.  

(Olsson, 2003). 

 

Att bli sjuk och frånvarande från arbetsplatsen en längre tid kan vara väldigt jobbigt och 

skamfyllt, man känner kanske att man inte längre duger. Det är otroligt viktigt att man har stöd 

och uppmuntran från sina arbetskamrater och framförallt sin chef. Känsla av att man inte är 

välkommen tillbaka till arbetet utan upplevs som en börda kan göra att individen får återfall till 

sjukdom igen. Åberg & Engström (1996) pekar på hur viktigt det är för individens hälsa att en 

arbetsledare tar ansvar för sin personal, har goda kunskaper om arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsfrågor och får medarbetarna att känna sig uppskattade och delaktiga i arbetet.  

Vi blev intresserade av att veta vilken påverkan arbetsledarens stöd har på individens 

rehabiliteringsprocess.  

 

1:2 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

 

Under 1990-talet har ett antal utredningar arbetat för att komma med förslag som kan bryta den 

negativa sjukfallsutvecklingen. Ett begrepp som återkommer i dessa diskussioner är 

rehabilitering. Det finns olika former av rehabilitering, t.ex. social, medicinsk och 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Den senare avser de åtgärder som syftar till att en person 

återkommer i arbete efter att ha varit arbetsoförmögen (Günzel & Zanderin, 2003). 

 

Arbetslinjen skall tillämpas inom sjukförsäkringen vilket innebär att aktiva åtgärder ska 

prioriteras framför passiva bidragsutbetalningar. Att bli långtidssjuk kan innebära att förlora 

 6 



 

fotfästet i livet. Det kan resultera i att individen mister det sociala umgänget på arbetsplatsen 

och sin självkänsla. Under 1990-talet har en medvetenhet om långtidssjukskrivningarnas  

destruktiva konsekvenser vuxit fram. Den insikten leder till slutsatser som pekar på vikten av 

tidiga insatser och arbetsplatsens betydelse för ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete 

(Günzel & Zanderin, 2003). 

 

Rehabiliteringsåtgärdernas uppgift är att den anställda med nedsatt arbetsförmåga ska återfå 

hela eller delar av den förlorade arbetsförmågan. Arbetsgivaren står för de 

rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till verksamheten.  

Exempel på rehabiliteringsåtgärder är:   

 Anpassning av arbetsplatsen.  

 Förändrade arbetsuppgifter.  

 Omplacering.  

 Ändrade arbetstider.  

 Arbetsprövning/arbetsträning.  

 Utbildning. 

( Ledarna, 2006 )  

 

Bra rehabilitering och personalutveckling har stora likheter som handlar om att få människor 

att utveckla sig, öka välbefinnandet och prestationsförmågan. Det har visat sig att 

organisationer som satsat på personalutveckling också fått stora rehabiliteringseffekter. 

Sjukskrivningarna och personalomsättningen minskade och  detta hör ihop med personalpolitik 

och människosyn i organisationen (Åberg & Engström, 1996). 

 

1:3 Lagstiftning om arbetsmiljö och rehabilitering 

 

1:3: 1 Arbetsmiljölagen    

”Från och med 1 juli, 1991 anger arbetsmiljölagen att det är arbetsgivarens uppgift att 

organisera arbetsanpassning och rehabiliteringsarbete” (3 kap. 2a § tredje stycket). Enligt 

lagtexten ska arbetsgivaren organisera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete på ett 

”lämpligt sätt”, vilket innebär att arbetsgivaren ska ha ett organiserat arbetsanpassnings och 

rehabiliteringsarbete för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen 

(SFS 1977:1160).  
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!:3: 2 Lagen om allmän försäkring 

Enlig lagen om allmän försäkring 22 kap, om rehabilitering och rehabiliteringsersättning ska en 

försäkrad ha möjligheter till rehabilitering och rätt till rehabiliteringsersättning. Rehabilitering 

ska syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar 

att försörja sig själv genom förvärvsarbete. Rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med 

den försäkrade och utgå från dennes individuella förutsättningar och behov. 

Den försäkrades arbetsgivare ska i samråd med den försäkrade svara för att dennes behov av 

rehabilitering snarast klarläggs och för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv 

rehabilitering (SFS 1 962:381). 

Arbetsgivaren skall påbörja en rehabiliteringsutredning. 

1. när den försäkrade till följd av sjukdom har varit helt eller delvis frånvarande från sitt 

arbete under längre än fyra veckor i följd. 

2. när den försäkrades arbete ofta har avbrutits av kortare sjukperioder eller 

3. när den försäkrade begär det.  

 

1:3: 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsgivaren ska arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 

sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö 

uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 

betydelse för arbetsmiljön (AFS 2 001:1).  

 

1:3: 4 Delegering av arbetsmiljöansvar och arbetsledarens/chefens ansvar 

Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, 

arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och 

en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 

Arbetsgivaren ska se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och att de har 

befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren ska ha tillräckliga kunskaper om:  

• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 

olycksfall 

• regler som har betydelse för arbetsmiljön 

• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

• arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö (AFS 2001:1) 
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Ansvaret som chefen har beror på vilka arbetsmiljöuppgifter som denne har fått delegerat, för 

att kunna ta beslut krävs tillräckliga befogenheter, resurser och kunskap. Den som fått 

arbetsmiljöansvar delegerat till sig måste ha en självständig ställning i organisationen och 

kunna fatta snabba beslut (Ledarna, 2006) 

 

1:4 Rehabiliteringsutredning 

För den anställde är det i första hand arbetsgivaren som har ansvaret för att behovet av 

rehabilitering klarläggs och som ansvarar för att rehabiliteringen kommer igång när det behövs. 

Rehabiliteringsutredningen ska genomföras och skickas till Försäkringskassan inom åtta 

veckor från sjukanmälningsdagen. (Försäkringskassan, 2006)  

 

Sedan 1992 har det varit arbetsgivarens ansvar att utföra rehabiliteringsutredningar för de 

anställda, trots det är de ofta av dålig kvalitet om de ens är gjorda 

(Günzel & Zanderin, 2003). Det kan vara ett krävande arbete att göra en bra utredning men på 

sikt är det en viktig investering. Om välgjorda rehabiliteringsutredningar organiseras och 

används som underlag i det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan länken mellan prevention och 

rehabilitering upprättas och värdet av åtgärderna ökas. (Günzel & Zanderin, 2003). 

 

Rehabiliteringsutredningens syfte är att bedöma orsakerna till den anställdas arbetsoförmåga 

och utreda behovet av rehabiliteringsåtgärder så att den anställde så fort som möjligt kan 

komma tillbaks till arbetet. Även om orsakerna till arbetsoförmågan finns utanför arbetsplatsen 

är arbetsgivaren skyldig att göra en utredning. Det är viktigt att den anställda deltar aktivt i 

utredningen för att nå ett lyckat resultat. Om den anställda vägrar medverka är arbetsgivaren 

ändå skyldig att genomföra utredningen.  (Ledarna, 2006) 

Vid en sjukskrivning är det en grundregel att arbetsledaren gör rehabiliteringsutredningen, 

fördelarna är att arbetsledaren kan bedöma vilka svårigheter som kan uppkomma för den 

sjukskrivne i sitt arbete. Arbetsledaren är också den som kan underlätta återgång i arbete 

genom att anpassa arbetsuppgifterna för den anställde. Ledarens kompetens bör omfatta 

tillräcklig kännedom om den sjukskrivne i relation till arbetsuppgifterna, men även att kunna 

åtgärda arbetsuppgifter, arbetsmiljö och arbetsorganisation så att det som 

rehabiliteringsutredningen visar på verkligen genomförs (Åberg & Engström, 1996). 
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1:5 Arbetsledarrollen 

Den närmaste arbetsledarens stöd och de högsta chefernas inflytande över stödprocessen är 

viktigt för att arbetstagaren ska kunna återgå till arbetet. Arbetstagare som får uppmuntran och 

stöd av arbetsledaren har större chans att återgå till arbetet. Ett stort problem på arbetsplatserna 

är att arbetsgivaren ofta saknar kompetens när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering och 

förmåga att identifiera passande arbetsuppgifter (Arneson, 2000). 

 

Ledarskapets utformning är av betydelse för att skapa friskare arbetsplatser. Ledning och 

chefer måste ha organisatoriska förutsättningar för ett konstruktivt ledarskap, där möjligheten 

att främja anställdas hälsa och välbefinnande finns. Med konstruktivt ledarskap menas bl.a. att 

vara stödjande och uppmuntrande.  SIFO gjorde år 2002 en undersökning, för att belysa 

allmänhetens syn på chefens roll och förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap. 75 procent 

svarade där att chefens roll för arbetsmiljön på en arbetsplats är mycket viktig, och 22 procent 

svarade ganska viktig (Angelöw, 2002).  

”Ledare som kan skapa medansvar och delaktighet har stora förutsättningar att främja hälsan 

hos sin personal” (Angelöw, 2002 sid 65).  

 

Anställda som pga. sjukdom inte kan utföra sitt arbete på arbetsplatsen eller som har upprepad 

korttidsfrånvaro, kan av kollegor och arbetsledare uppfattas som ”mindre önskvärda”. Detta 

kan bero på att de anses mindre produktiva och försök till återgång kan väcka negativa attityder  

och förväntningar hos kollegor och arbetsledare. Dessa negativa attityder kan motverka 

individens återgång och istället kanske främja sjukdomsåterfall (Ekberg, 2000).  

En närvarande arbetsledare kan göra mycket för att underlätta en återgång i arbetet. Framförallt 

är stödet viktigt men också att identifiera faktorer i arbetsmiljön och organisationen som 

underlättar för individen. En arbetsledare bör få individen att känna sig behövd på 

arbetsplatsen och skapa en förstående kamratanda i personalgruppen. I Arbetslivsfondens 

studie Rehabiliterande arbetsplatsen visade det sig att de arbetsplatser som var bra på att få 

tillbaka personal efter sjukskrivning, hade en viss typ av arbetsledning. Utmärkande för den 

typen av ledning var att arbetsledaren ägnade mycket tid åt varje anställd, det kunde röra sig 

om några timmar om dagen i en veckas tid för att lära känna personen ifråga  

(Åberg & Engström 1996).  
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Det är viktigt att en ledare ger medarbetarna en känsla av att vara värdefulla och efterfrågade 

även om inte arbetsförmågan är på topp. För företaget är det ofta en ren vinst, både moraliskt 

och ekonomiskt, att kunna behålla en medarbetare i gruppen även om arbetsförmågan är 

mindre än förut. Kreativitet, förmåga att hitta lösningar och förmåga att stimulera resten av 

gruppen kan vara tillräckligt för at företaget ska göra en nettovinst  

( Åberg & Engström, 1996 ). 

 

1:6 Motivation 

En förutsättning för att långtidssjukskrivna individer skall återgå i arbete är att de är 

motiverade (Berglind & Gerner, 1999). Motivation är en förutsättning för att framgångsrikt 

kunna förändra beteendet. Ordet motivation kommer av motiv, som är en sammanfattande 

psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende. 

”Motivation har en central betydelse för ett bra liv” (Granbom, 1998 sid 6).  

Det finns två olika motivationer, inre och yttre motivation. Den inre motivationen är naturlig 

och grundar sig på inre personlighet. Den skapar man inte utan den upptäcker man. Människor 

får ökad inre motivation när de stöds och uppmuntras i sina egna initiativ. Sysselsättning eller 

inlärning som hålls vid liv genom att individen hoppas på belöning eller att uppnå mål, kallas 

yttre motivation (Granbom, 1998).   

 

En psykolog vid namn Abraham H. Maslows beskriver en behovshierarki trappa som består av 

fem behov: Fysiologiska behov, Trygghetsbehov, Sociala behov, Självuppskattning, 

Självförverkligande. Utifrån den vill han visa att det finns en motivhierarki eller en hierarki av 

behov. Behoven skapar människans natur. Maslows behovshierarki är väsentlig när man talar 

om motivationen, trappan beskriver hur de olika stegen förhåller sig till varandra. Han menar 

att motiven högt upp i hierarkin bara kan fungera när de lägre behoven har uppnått 

tillfredställelse. ”Personer som har anspråk på de högre behoven, utvecklar en biologisk 

förmåga till bättre hälsa och de högre behovens tillfredställelse leder till att man blir starkare i 

sin personlighet” (Granbom, 1998 s. 33). Då ett behov tillgodosetts dyker ett nytt behov upp, 

människan blir aldrig tillfreds, hon söker hela tiden något mer (Granbom, 1998).  
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2. Definitioner 
2:1 Arbetsplatsanpassning 

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta 

hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och 

anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika 

( Arbetsmiljölagen). 

 

2:2 Arbetsledare 

Den chef som arbetar närmast sina medarbetare på plats och som kan identifiera faktorer i 

arbetsmiljön och organisationen som underlättar för individen (Åberg & Engström, 1996).  

 

2:3 Psykosocial arbetsmiljö 

En interaktion mellan psykiska och sociala faktorer på en arbetsplats som kan omfatta psykiska 

arbetskrav, egenkontroll över sin situation och de sociala relationerna på arbetsplatsen 

(Theorell, 2003). 

 

2:4 Rehabiliteringsprocess 

En individs förlopp från sjukdom eller skada till återgång i arbete, alternativt till 

förtidspension. Processen kan omfatta medicinska, sociala och arbetsmässiga insatser för att en 

individ ska uppnå en ökad förmåga till egen försörjning och/eller ett självständigt liv.  

(Ekholm et al. 2002) 

 

3. Syfte 
Studiens syfte är att utifrån fyra före detta långtidssjukskrivnas perspektiv, belysa deras 

upplevelser av arbetsledarens stöd under rehabiliteringsprocessen. 
 

3:1 Frågeställningar 

Hur upplevdes: 

• arbetsledarens kontakt med den sjukskrivne under sjukskrivningstiden? 

• arbetsledarens delaktighet under rehabiliteringsprocessen? 

• engagemanget från arbetsledaren vid den sjukskrivnes återgång i arbete? 

• arbetsledarens kompetens och kunskap angående rehabilitering och arbetsmiljö? 
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4. Metod 

Vi ville i vår studie tolka och förstå människors upplevelser så vi använde oss av en kvalitativ 

ansats med ett hermeneutiskt synsätt. Kvalitativ metod karakteriseras av att man studerar 

verkligheten inifrån och man vill se verkligheten som de sociala aktörerna ser den. 

Hermeneutiken beskriver människors livsvärld genom en beskrivning av den mening de knyter 

till olika företeelser. Innehållet i dessa företeelser är intressant, hur människor föreställer sig 

olika företeelser i världen. Fokus läggs på hur människor föreställer sig världen, inte hur 

världen är (Hartman, 2004). 

Inom hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen ett centralt begrepp, vilket innebär ett 

växelspel mellan förförståelse och erfarenhet. Om man får en större erfarenhet ger det en bättre 

förförståelse och finare nyanser. Från förförståelse utvecklas fördomar till verklig förståelse 

(Thuren, 1991).  

 

4:1 Urval 

Vi har använt oss av ett snöbollsurval vilket betyder att man via ett antal utvalda personer letar 

sig fram till andra som kan vara aktuella att ta med i urvalet. Vi frågade några bekanta om dom 

kände någon som varit sjukskriven och passade in på vårat syfte med studien. Vi använde oss 

även av Mittuniversitets Web CT där vi ställde samma fråga till våra kurskamrater. Detta 

resulterade i att vi kom i kontakt med 4 personer som stämde överens med våra kriterier. Dessa 

var, sjukskrivning minst 1 år, genomförd och avslutad rehabilitering samt återgång i arbete. 

Våra respondenter var tre kvinnor och en man. Samtliga kvinnor arbetar inom kommunen med 

olika arbetsuppgifter, anställningstiden för dem varierar mellan 15- 25 år och mannen har 

arbetat på ett stort privat företag i 37 år. 

 

4:2 Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes genom halvstrukturerade intervjuer (se bilaga 1) detta innebar ett 

antal färdigställda frågor i en intervjuguide. Respondenterna gavs ändå möjlighet att formulera 

sig fritt. Vi valde den intervjuformen för att vara säkra på att få relevant information men ändå 

ge respondenten utrymme att berätta relativt fritt.   

Från början i en intervjusituation måste man som intervjuare försöka gissa vad den som man 

intervjuar egentligen menar eller vill ha sagt. Dessa gissningar görs från den egna 

förförståelsen och med hjälp av intuition och fantasi (Thomsson, 2002).  
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Genom bekanta och från svar på vår förfrågan genom skolans Web CT, fick vi namnen på fyra 

personer som passade in i våra kriterier. Till dessa personer skickade vi ett informationsbrev 

(se bilaga 2) och en intervjuguide (se bilaga 1) med E-post. I brevet förklarade vi syftet med 

undersökningen och hur intervjun skulle gå till. Vi kontaktade dem via telefon efter någon dag 

för att höra om de var intresserade, något bortfall blev det inte eftersom alla fyra ville vara med 

i undersökningen. Vi bokade in en tid och frågade om vi kunde göra intervjun hemma hos 

respondenterna eller om de ville att den skulle ske på en neutral plats. Alla fyra ville att den 

skulle utföras i sin hemmiljö. Intervjuerna genomfördes personligen och liknade en 

konversation med skillnaden att relationerna mellan deltagarna inte var symmetrisk, utan 

asymmetrisk för att vi försökte generera data ur intervjupersonen. Konversationen var 

informell och vi som intervjuade hade en speciell avsikt med samtalet (Hartman, 2004).  

För att samtalet skulle hålla sig inom det intresseområde vi valt för studien, konstruerade vi en 

intervjuguide (se bilaga 1) som tog upp de områden vi ville diskutera. 

Enligt Hartman (2004) är tratteknik vanligt vilket innebär att vi påbörjade en diskussion av 

ämnet allmänt och sedan styrde frågorna mot att bli mer precisa. 

 

4:3 Analys och tolkning  

Vi valde att använda oss av Analytisk induktion som innebär att man undviker teoretiserande 

under den tid man samlar in data. Detta beror på att man inte vill påverka de man intervjuar. 

När datainsamlandet är klart, börjar man analysera data. Analytisk induktion består av 3 faser, 

planerings-, insamlings-, och analysfasen. Dessa arbetar man sig igenom eftersom och är 

därefter färdig med undersökningen (Hartman, 2004).  

Vi bandade intervjuerna och skrev sedan ner dem. En fördel med att ta intervjuerna på band är 

att bandspelaren tar upp det som sägs och hur det sägs, t ex tonfall. Det icke- verbala beteendet 

kan också vara viktigt att observera och det är lättare om man slipper att anteckna  

(Repstad, 1999). Enligt Analytisk induktion väntade vi med att analysera datamaterialet tills all 

data var insamlat, detta för att data insamlandet skulle vara så teorineutralt som möjligt. 

Analysen består av två moment som påverkar varandra. Det första momentet består av att 

reducera materialet genom att kategorisera det, detta kallas ofta för kodning av materialet. Det 

andra momentet är själva tolkningen som innebär att man söker den mening som finns i de 

företeelser man undersökt. Tolkningen är undersökningens slutpunkt och där kan den förståelse 

man vill uppnå i kvalitativa undersökningar framträda (Hartman, 2004). Vi läste igenom de 

nedskrivna berättelserna ett flertal gånger för ett helhetsomdöme, sedan reducerade och 

kategoriserade vi materialet. Vi har utifrån kategorierna formulerat teman som var intressanta 
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för vårt syfte med studien. Citat av betydelse har lyfts fram och slutligen har vi tolkat innebörd 

och betydelse för att förstå de företeelser vi varit intresserade av. 

 

4:4 Etiska aspekter 

Varje deltagare fick innan intervjun ett informationsbrev hemskickat där vi beskrev syftet med 

undersökningen och hur intervjun är tänkt att gå till, att insamlade uppgifter bara kommer att 

användas i undersökningen för att sedan raderas och förstöras. Vi poängterade frivilligheten att 

delta och att det när som helst under intervjun går att dra sig ur om det inte känns bra. Vi 

garanterade dem konfidentialitet. Respondenterna erbjöds också att få ta del av studien när den 

var klar. De grundläggande principer som Olsson och Sörensen (2001) beskriver i sin bok har 

legat till grund för vårt arbete, autonomprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada 

och rättviseprincipen. 
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5. Resultat 

Här nedan följer en redovisning av de intervjuer som genomfördes med fyra respondenter.  

Med hjälp av deras berättelser har vi identifierat teman och utifrån dessa har vi valt ut 

meningsenheter/citat av betydelse. 

 

De teman vi identifierat är: 

• Arbetsledarrollen vid sjukskrivningen 

• Sjukskrivningstiden och rehabiliteringsprocessen 

• Återgång till arbete 

• Arbetsledarens kompetens och kunskap 

 

5:1 Arbetsledarrollen vid sjukskrivningen 

Flertalet arbetsledare var medvetna om behovet av sjukskrivning. Det fanns också ett 

samförstånd mellan respondenterna och arbetsledarna att sjukskrivning behövdes.  

 

 ” Min arbetsledare uppfattade absolut att jag behövde sjukskrivas. Jag tror att jag är 

privilegierad av att jag jobbar på ett företag med väldigt välutbildade chefer och arbetsledare 

där man tar allvarligt på sånt här” 

 

Endast en respondent upplevde att arbetsledaren inte var medveten om hennes behov av 

sjukskrivning.  

”Det var först när jag besökt läkare och blivit sjukskriven som hon sa något” 

 

Arbetsledarnas reaktioner på att respondenterna skulle bli sjukskrivna var överlag positiva.  

De upplevde att arbetsledarna var förstående och välmenande. 

 
”Min arbetsledare var uppmärksam och väldigt positiv till min sjukskrivning” 

 

En respondent berättar att arbetsledaren tyckte att det var bra med en sjukskrivning med tanke 

på att den anställda inte kunde lyfta armarna till skrivbordshöjd men talade samtidigt om för 

henne att det skulle innebära problem att hitta en vikarie. Detta gav respondenten dubbla 

budskap. 
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”Han var mest orolig för vem som skulle sköta allting under min sjukskrivning” 

 

5:2 Sjukskrivningstiden och rehabiliteringsprocessen 

Kontakten från arbetsledaren under sjukskrivningstiden upplevs olika av respondenterna. Två 

av dem anser att kontakten med arbetsledaren varit god, de har känt sig delaktiga och 

uppmärksammade trots frånvaron från arbetsplatsen.  

 

 ”Kontakten var bra, jag träffade arbetskamraterna, fick blommor och presenter från hela 

gänget inklusive chefen. Fick vara med på möten och kände att jag tillhörde gemenskapen” 

 

De andra två upplever sämre kontakt från arbetsledaren. En av respondenterna berättar att 

arbetsledaren endast kontaktade henne när vikarien hade problem och ville att hon skulle 

komma till arbetsplatsen för att visa vikarien hur uppgiften skulle lösas.  

 

”Kontakten under sjukskrivningen var tunn. Saknade att chefen hörde av sig för att höra hur 

jag mådde. Det var jag som höll kontakten för att meddela förlängd sjukskrivningsperiod” 

 

Respondenternas upplevelser av arbetsledarnas delaktighet under rehabiliteringsprocessen 

varierar. Vissa arbetsledare gav bra stöd, motivation och var pådrivande medan andra inte alls 

upplevdes som delaktiga och motiverande. En respondent anser att han fått stöd och 

motivation från alla instanser under sin rehabilitering och tror det beror på att arbetsplatsen är 

duktig på att hantera rehabiliteringsfrågor.  

 

”Jättebra stöd, hon var driftig och slagkraftig och jättebra. Det var hon som drev på och 

skyndade på Fk och ordnade så att jag fick komma till Ryggis” 

 

”Min chef visade inget stort intresse. Jag kände mig ganska ensam under 

rehabiliteringsprocessens första del, sedan tog företagshälsovården över och jag fick en 

bättre struktur på rehabiliteringen. Det kändes bra” 
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Flertalet respondenter upplevde att arbetsledarens mål med deras rehabilitering var att komma 

tillbaka till samma arbetsplats. En av dem ansåg inte att hennes arbetsledare hade det målet. 

 

”Några mål fanns inte, det blev lite som det föll sig” 

 

5:3 Återgång till arbete 

Engagemanget från arbetsledaren vid arbetsåtergången upplevdes olika. En respondent ansåg 

att den närmaste chefen varit väldigt engagerad och stödjande vid hennes arbetsåtergång men 

däremot upplevde hon inte att de högre cheferna tog sitt ansvar. En annan upplevde att hennes 

chef var nöjd med att hon var tillbaka i arbete men brydde sig inte så mycket hur respondenten 

upplevde återgången. Hon saknade att arbetsledaren inte följde upp återgången. 

 

”Inte bara arbetsledaren var engagerad utan även Företagshälsovården, läkaren och 

sjukgymnasten. Jag tycker dom har varit helt kanon, jag är jättenöjd” 

 

”Chefen är nöjd att jag är tillbaka, men tar inte upp frågor kring min upplevelse av 

återgången, vilket jag saknar. Det verkar inte finnas någon plan för uppföljning av min 

återgång” 

När det gäller frågan om arbetsledaren hade tydliga mål för arbetsåtergången ansåg två av 

respondenterna att deras arbetsledare hade bra och tydliga mål medan de andra inte kände att 

det fanns något mål för återgången. 

 

”Närmsta chefen hade ett tydligt engagemang och mål för min arbetsåtergång men fick inget 

gensvar från sina chefer” 

 

Samtliga respondenter tycker att informationen som arbetsledaren gett till övrig personal 

angående arbetsåtergången inte var tillfredställande och kunde ha utförts bättre.  

”Min chef informerade gruppen några dagar innan, till dem som råkade vara närvarande” 
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De flesta arbetsledarna upplevs ha vidtagit bra åtgärder för att anpassa arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna. Åtgärderna bestod bl.a. av omplacering, mindre fysiskt tunga 

arbetsuppgifter och anpassning av den fysiska arbetsmiljön. En av respondenterna blev 

omplacerad och upplevde att arbetsledaren på nya jobbet endast såg henne som nyanställd och 

inte tog hänsyn till att hon varit sjukskriven. Därför blev det inte tal om någon 

arbetsanpassning. 

 

”Jag började på en ny arbetsplats där chefen behandlade mig som nyanställd, inte som att jag 

varit sjuk” 

 

5:4 Arbetsledarens kompetens och kunskap 

Arbetsledarnas kunskap och kompetens varierar enligt våra respondenter. Två av de 

intervjuade hade inte fått någon information av arbetsledaren om det fanns någon 

rehabiliteringspolicy på arbetsplatsen. Det framgår också att några arbetsledare verkligen har 

viljan att hjälpa till men inte de rätta kunskaperna. I ett fall ansåg respondenten att 

arbetsledaren var jättebra men inte hade så mycket ansvar över rehabilitering och arbetsmiljö, 

det var företagshälsovården som i stort sett skötte sådana frågor. 

 

”Jag vet inte hur stora kunskaper hon hade, om inte annat så tog hon reda på det hon behövde 

veta. Det satt inte fast för henne i alla fall, det gjorde det inte. Hon var bra på det viset, fixa 

och ordna” 

 

”Ja, jag vet inte vad jag ska säga för det är i stort sett Hälsan som tagit över den biten och 

dom är ju väldigt duktiga. Hela ansvaret läggs inte på arbetsledaren utan det går över till 

Företagshälsovården och det är bra för där finns ju bra kompetens” 
 

Arbetsledarens information till de anställda och dennes kunskap om eventuell 

rehabiliteringspolicy upplevs varierande av respondenterna. På frågan om arbetsledaren har 

informerat dem om det finns någon rehabiliteringspolicy var det endast en som visste om att 

det fanns en sådan, de övriga tre hade inte ens hört talas om någon rehabiliteringspolicy. 

 

”Rehabiliteringspolicyn fungerar bra, det blir direkt utredning när det förekommit 6 

sjukfrånvarotillfällen under 1 år. Det funkar bra med alla policyn, alkohol och droger och så. 

Dom är väldigt alert tycker jag” 
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6. Diskussion 
 

6:1 Metoddiskussion 

Vi ville i vår studie tolka och förstå människors upplevelser och valde därför kvalitativ metod 

med intervjuer. Vi tycker den metoden passade bäst eftersom en kvantitativ metod med 

enkätfrågor till ett stort antal personer inte gett någon djupare förståelse. 

Vi upplevde det positivt att intervju personerna kunde berätta fritt och lyfta fram det som var 

viktigt för dem. De var en styrka att vi var två personer vid intervjuerna. En av oss skötte 

bandspelaren och antecknade medan den andra ställde intervjufrågorna. Vi hade i förväg 

skickat ut en intervjuguide med frågeområden till de berörda och vi tycker att diskussionen höll 

sig inom de områdena. En annan styrka har varit att intervjuerna gjordes i respondenternas 

hemmiljö, vilket kändes avslappnat och trevligt. Enligt Repstad (1999) kan platsen eller 

lokalen påverka om det blir ett bra eller dåligt resultat av en intervju. Man ska välja ett ställe 

där man kan vara ostörd och där respondenten känner sig hemma. Alla intervjupersoner har 

haft mycket att tillföra i vår undersökning. För att få större djup och bredd i undersökningen 

hade vi kunnat använda oss av en fokusgrupp där alla intervjuats samtidigt för att få en bredare 

diskussion och fler infallsvinklar. Alternativt hade vi kunnat intervjua fler personer men pga. 

tidsbrist var det inte möjligt.  

 

6:2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att belysa upplevelser av arbetsledarens stöd under 

rehabiliteringsprocessen. Vår tolkning av intervjupersonernas upplevelser är att arbetsledarnas 

engagemang skiljer sig åt. Vi har valt att tolka de teman vi tycker utmärker sig. 

 

6:2: 1 Sjukskrivningstiden och rehabiliteringsprocessen 

En stor del av individens kontakt med andra människor sker genom arbetet, och vi tror att det 

finns en risk att långtidssjukskrivna personer kan hamna i ett utanförskap. Det är viktigt och 

betydelsefullt med arbetsledarens stöd för den sjukskrivne under hela rehabiliteringsprocessen.  

Enligt Åberg (1996) bör en arbetsledare ha mer än bara det lagstadgade ansvaret under 

sjukskrivningstiden, ett exempel kan vara att höra av sig till den sjukskrivne och markera att 

den personen är saknad och behövd på arbetsplatsen. Våra intervjuer visar varierade 

upplevelser av arbetsledarens kontakt under sjukskrivningstiden. Vi tycker att det är märkligt 

med tanke på att alla fyra fick ett väldigt positivt och förstående bemötande av sina 
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arbetsledare när de informerade om sin förestående sjukskrivning. Eftersom reaktionerna 

enbart var positiva så borde arbetsledarna ha insett behovet av sjukskrivning och då tycker vi 

att en naturlig följd borde ha varit att kontakten dem emellan hölls under sjukperioden också. 

Detta ansvar ligger på arbetsledaren och inte som i ett av de här fallen, på den sjukskrivne. 

 

Motivationen och drivkraften att komma tillbaka till arbete efter lång sjukskrivningstid kan till 

stor del bero på hur stödet från arbetsledaren varit under sjukskrivningstiden. Vad en människa 

använder sina resurser till är beroende på dennes motivation och önskningar (Granbom, 1998). 

Maslow ansåg att man måste börja längst ner på behovstrappan för att få de lägsta behoven 

tillgodosedda för att sedan kunna klättra vidare uppåt.  Han menar att alla människor har behov 

av att bli sedda och få uppmuntran för det hon gör (Granbom, 1998).  Vi vill anknyta till ett av 

stegen i Maslows behovshierarki som omfattar de sociala behoven, att få känna meningsfull 

gemenskap med andra (Granbom, 1998). En av våra respondenter uttryckte att hon kände sig 

ensam under rehabiliteringsprocessen. I det fallet hade kanske bättre kontakt och stöd från 

arbetsledaren gett respondenten bättre motivation och självförtroende.   

En annan av arbetsledarna tog endast kontakt med respondenten när det uppstått problem på 

arbetet som inte vikarien kunde lösa. Vi uppfattar det som att respondenten kände sig utnyttjad 

av sin arbetsledare. Som vi tidigare nämnt är det viktigt att individen känner sig behövd på 

arbetsplatsen, men i det här fallet är det arbetsplatsens egna behov som tillgodoses och inte den 

sjukskrivnes. Uppskattning är ännu ett av stegen i Maslows behovshierarki, en individ måste få 

veta att hon har ett personligt värde och att hennes kunskaper värdesätts ( Granbom, 1998).  

Vi anser att arbetsledaren i det här fallet borde ha haft en stödjande och tät kontakt med 

respondenten och inte bara kontaktat henne när vikarien hade problem. På så sätt kanske 

respondenten hade kunnat uppleva sin kunskap uppskattad, istället för att känna sig utnyttjad.  

 

6:2: 2 Återgång till arbete 

Enligt Arneson (2000) är den närmaste arbetsledarens stöd viktigt för att arbetstagaren ska 

kunna återgå i arbete. Av våra intervjupersoners berättelser framkom det att arbetsledarnas 

engagemang varierade. I ett fall var den närmsta chefen väldigt stödjande men fick i sin tur 

inget gensvar från sina högre chefer. Som vi tolkar det så har den närmsta chefen i det fallet 

tagit sitt ansvar, men bristerna har suttit hos de högre cheferna. Det gäller att 

ansvarsfördelningen bland chefer i större organisationer är tydlig. Det är viktigt för den som 

varit sjukskriven att arbetsåtergången blir lyckad. Vi tycker att det är olyckligt om det uppstår 

problem pga. att ansvarsfrågan bland berörda chefer är otydlig. Det borde finnas tydliga 
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åtgärdsprogram för hur en arbetsåtergång ska gå till. Detta åtgärdsprogram bör omfatta 

omplacering, arbetsanpassning osv. I arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren har ett ansvar 

att organisera arbetsanpassning och rehabiliteringsarbete Vidare ska arbetsgivaren fördela 

uppgifterna i verksamheten på en eller flera chefer för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö 

(AFS 1 994:1). 

 

En annan av de intervjuade upplevde att arbetsledaren inte var så involverad i 

arbetsåtergången, det var istället företagshälsovården som skötte den biten.  

Respondenten själv var nöjd och tyckte att det fungerade bra. Vår reflektion över detta är, att 

det är bra med en fungerande företagshälsovård men det skulle vara önskvärt med ett större 

engagemang från arbetsledaren som är den person som bäst borde känna till den sjukskrivne 

och den arbetsplats som väntar. Det är också bra med ett fungerande samarbete mellan 

rehabiliteringsaktörerna, men i det här fallet verkar det som om arbetsledaren kliver undan och 

låter andra sköta arbetsåtergången.  

 

När man ska gå tillbaka i arbete efter sjukdom kan man uppfattas som ”mindre önskvärd” pga. 

att man anses mindre produktiv. Negativ inställning från arbetskamrater kan motverka 

individens återgång och främja sjukdomsåterfall (Ekberg, 2000). 

Vi anser att det är viktigt med en arbetsledare som informerar övrig personal, förklarar varför 

den som kommer tillbaka kanske arbetar kortare tid, får anpassade uppgifter eller anpassningar 

i fysiska miljön. En arbetsledare som låter medarbetarna vara delaktiga i alla slags förändringar 

har mycket att vinna. Om medarbetarna har en förstående inställning till varandras situation 

kan man undvika avundsjuka och förtal. Vårt resonemang stöds här av Åhrberg m fl (2002) 

som menar att den psykosociala arbetsmiljön har en stor betydelse, upplevelsen av att vara i ett 

socialt sammanhang och att ha arbetskamrater är värdefullt. Viktigt är också att 

arbetskamraterna på den nya arbetsplatsen förstått de inskränkningar och besvär som individen 

kan ha och som inte alltid syns utanpå. 

 

Av våra intervjuer framkom det att bara en respondent var nöjd med informationen till övrig 

personal, vilket vi tycker är olyckligt. En bra början för den som kommer tillbaka är viktig, 

känslan av att inte vara välkommen och att arbetskamraterna är avundsjuka för att man får 

”lättare” arbetsuppgifter ökar kanske risken för att bli sjuk igen. Här vill vi knyta an till 

Maslows motivationsteori som pekar på hur viktigt det är att få känna gemenskap, 

uppskattning och att ens arbetsinsatser värdesätts (Granbom, 1998).  
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Vi tror att om man får uppmuntran och förståelse från sina övriga medarbetare ökar 

självförtroendet och framförallt motivationen som är otroligt viktig för en lyckad återgång i 

arbetslivet. Den som varit sjuk har under en längre tid befunnit sig i en underlägsen situation, 

där självförtroendet och orken kanske inte varit på topp. En av våra intervjupersoner berättade 

att hennes chef samlat ihop dem som var närvarande för stunden och informerat om 

arbetsåtergången. Det anser vi vara oproffisionellt eftersom det är viktigt att all personal är 

med vid samma tillfälle och får samma information. Vi tror att risken för spekulationer och 

osanningar annars är stor. Det är också viktigt att den som återgår känner att arbetsledaren tar 

saken på allvar, samlar man bara ihop en del av personalgruppen ”lite på måfå” känns det inte 

förtroendeingivande. 

 

Enligt Maslows högsta steg i behovshierarkin är det viktigt med självförverkligande, att få 

utnyttja sina förmågor, utveckla sin begåvning och kunskap ( Granbom, 1998).  

Vi menar därför att det är viktigt att arbetsledaren undersöker alla anpassnings- och 

omplaceringsåtgärder utifrån individens egna förmågor, för att öka den anställdes motivation, 

känslan av att vara värdefull och möjligheten att utvecklas trots att man varit sjuk. Vi tror att 

förutsättningarna för en lyckad arbetsåtergång ökar om man tar hänsyn till detta. 

 

Arbetsledarna till de personer vi intervjuat har tagit sitt ansvar till omplacering och förändring 

av arbetsuppgifterna. För en av intervjupersonerna blev omplaceringen till den nya 

arbetsplatsen och arbetsgivaren inte så lyckad. Om det beror på brister i kommunikationen 

mellan den gamla och nya arbetsledaren, eller om det baserar sig på okunskap från den nya 

arbetsledaren framgår inte. I vilket fall som helst togs inte någon hänsyn till att personen ifråga 

var tillbaka i arbete efter långtidssjukskrivning. Enligt Günzel & Zanderin ( 2003) är det ofta 

på arbetsledarnivå som de bästa möjligheterna och utgångspunkterna för att bedöma, 

genomföra och följa upp insatser för arbetsanpassning och rehabilitering förekommer.  

 

6:2:3  Arbetsledarens kompetens och kunskap  

En förutsättning för bra rehabiliterings och arbetsmiljöarbete i en organisation är att den 

närmaste chefen har rätt befogenheter och kunskaper i området. I en studie om kvinnors 

återkomst i arbetslivet beskriver Åhrberg m fl (2002) kvinnornas upplevelse av arbetsgivarens 

negativa inställning. Kvinnorna upplevde att det fanns en negativ inställning till att aktivt 

medverka till en återgång till tidigare arbete. De ansåg att det fanns en tröghet, okunskap och 

ovilja till att medverka till ett anpassat arbete.  
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Vi kan konstatera att samtliga arbetsledare hade viljan att stötta och hjälpa till under 

processen men de rätta kunskaperna saknades. Vi anser att rehabilitering kräver 

specialkompetens, gemensam syn på rehabiliteringsarbetet och noggrann samordning.  

Att satsa på kompetensutveckling av både chefer och medarbetare är enligt Angelöw (2002) 

en viktig framgångsfaktor för att skapa friskare arbetsplatser. Kompetensutveckling är ett 

större begrepp än enbart kurser och traditionell utbildning. Den förutsätter även en förståelse 

för att individer lär sig på olika sätt. Utifrån en sådan insikt kan man sedan skapa olika former 

av utvecklingsmöjligheter både för chefer och för medarbetare  

 

6:3 Sammanfattande kommentarer 

Arbetsledarens stöd genom hela rehabiliteringsprocessen är oerhört viktigt för individen, men 

även andra faktorer spelar in för att resultatet ska bli lyckat. Exempel på det är, individens egen 

delaktighet, samarbetet mellan rehabiliteringsaktörerna, kunskap och kompetens inom 

rehabiliteringsområdet i organisationen. Vi kan konstatera att alla intervjupersoner i den här 

studien upplever ett positivt bemötande av sina arbetsledare angående sjukskrivningen och att 

det finns en förståelse från deras sida beträffande behovet till sjukskrivning. Några upplever 

bristfällig kontakt under sjukskrivningstiden samt ett dåligt engagemang under 

rehabiliteringsprocessen. Alla respondenter var i behov av omplacering vilket också 

genomfördes. Det är viktigt att de arbetsledare som får detta delegerat till sig har tillräckliga 

kunskaper om det ansvar som vilar på dem. I vår studie har vi tolkat det som att arbetsledarens 

rehabiliterings kunskaper varit bristfälliga i vissa av fallen. Vi tror också att arbetsledarna 

skulle behöva större insikt om att de faktiskt kan påverka och öka den anställdes egen 

motivation, genom att stötta och ”finnas till hands”. Vilket i sin tur kan bidra till kortare 

rehabilitering och en lyckad arbetsåtergång. 

 

Eftersom vi endast intervjuat fyra personer kan vi inte dra några generella slutsatser, men vi 

tycker oss ändå kunna se att respondenterna som upplevt mest stöd från sin arbetsledare också 

är mest positiva till sin rehabiliteringsprocess. Två av dem har redan före sjukskrivningen 

upplevt stöd och motivation från sina arbetsledare. Enligt våra tolkningar beror detta på att en 

av dem arbetar i en organisation där kunskapen om rehabilitering och arbetsmiljöfrågor är stor. 

I det andra fallet fanns brister i samarbetet mellan ansvariga chefer i organisationen men trots 

det blev resultatet lyckat, tack vare en engagerad och pådrivande arbetsledare.  

De brister vi uppfattat är samarbete/ansvarsfrågan mellan inblandade aktörer och för lite 

kunskap hos dem med ansvar över rehabiliteringsfrågor. Vi tror att rehabiliteringsarbetet 
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överlag skulle kunna bli effektivare om man satsade mer på samverkan mellan de olika 

rehabiliteringsaktörerna.  

 

6:4 Förslag till fortsatt forskning 

För att gå vidare med studien vore det intressant att undersöka hur upplevelsen av 

arbetsledarrollen ser ut och om den skiljer sig åt mellan statlig, offentlig och privat sektor.   

Vår studie har inget genusperspektiv så det skulle även vara intressant att studera skillnader 

mellan könen, för att se om män och kvinnor har olika upplevelser av arbetsledarens betydelse 

under rehabilitering och arbetsåtergång. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 

1. Tycker du att din arbetsledare uppfattade att du var i behov av sjukskrivning? 

 

2. Hur mottog din arbetsledare beskedet om att du skulle vara sjukskriven? 

 

3. Hur var kontakten med arbetsledaren under sjukskrivningen?  

 

4. Hur upplever du arbetsledarens delaktighet under rehabprocessen?  

  

5. Kände du under sjukskrivningen att arbetsledarens mål med rehabiliteringen var att du 

skulle komma tillbaka till arbetet? 

 

6. Upplever du att arbetsledaren varit engagerad och stödjande i din arbetsåterång?  

 

      7. Upplever du att arbetsledaren hade tydliga mål för din arbetsåtergång? 

 

      8. Vem tog initiativet till att du skulle återgå till arbetet? 

 

9. Informerade arbetsledaren övrig personal om din återgång och hur gick den till? 

 

10. Lyssnade arbetsledaren på dina ev. synpunkter angående din situation och 

arbetsanpassning 

 

11. När gjordes rehabiliteringsutredningen och vem gjorde den? 

 

12. Har du fått någon information från din arbetsledare om det ev. finns en 

rehabiliteringspolicy på din arbetsplats?  

 

13. Anser du att din arbetsledare hade tillräcklig kunskap om rehabiliterings- och 

arbetsmiljöfrågor? 
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Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i intervjuundersökning 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall som läser sista terminen på det 

rehabiliteringsvenskapliga programmet, 120 p. Den här terminen skriver vi c-uppsats, syftet är 

att undersöka hur de som genomgått rehabilitering och återgått i arbete upplever arbetsledarens 

delaktighet i processen. För att detta ska bli möjligt behöver vi göra anonyma djupintervjuer 

med några personer som genomgått rehabilitering och nu åter är i arbete.  

 

Intervjuerna är tänkt som ett samtal med vissa frågeområden, dessa bifogar vi till dig 

tillsammans med detta brev. Utifrån frågeområdena har du stor frihet att själv bestämma vad du 

vill berätta. Intervjuerna beräknas ta ca 1 timme och vi vill gärna använda oss av bandspelare 

eftersom det underlättar när analysen ska göras. När vi lyssnat av banden kommer vi att 

anteckna svaren och sedan radera banden. När vi redovisar resultatet kommer citat och 

återgivelser att avidentifieras och om du önskar har du möjlighet att läsa igenom det material 

som rör dig för att korrigera ev. fel eller lägga till något. Du har också möjlighet att när som 

helst dra dig ur medverkan i undersökningen. 

Vi kontaktar dig för att höra om du är intresserad att delta i undersökningen. 

 

 

Har du några frågor går det bra att ringa eller maila till någon av oss. 

Vänliga hälsningar 

 

Annette Bäckström                       Susanne Jacobsson 
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