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1. INLEDNING  

I denna del presenteras bakgrunden till studien, syfte och frågeställningar samt 

den studerade organisationen. 

1.1 Bakgrund 
Försäkringskassan (2009) gjorde år 2007 en jämförelse av sjukfrånvarotal 

mellan åtta europeiska länder. Rapporten visade att Sverige tillsammans med 

Norge låg sämst till med avseende på sjukfrånvaro bland anställda i åldern 20–

64 år. Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting 

sjunker dock ohälsotalet i Sverige idag (Unge, 2010). För att denna positiva 

trend ska fortsätta krävs ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete på alla 

Sveriges arbetsplatser, för vilket chefer har ett stort ansvar (Günzel, 2009). 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta förebyggande och vidta alla 

åtgärder som behövs för att en arbetstagare inte ska utsättas för ohälsa eller 

olycksfall (1977:1160, 3:2). Arbetsgivaren är även skyldig att organisera en 

lämplig rehabiliteringsverksamhet för sina medarbetare (1977:1160, 3:2a). 

Arbetslivsinriktad rehabilitering är något som har stor betydelse i skapandet av 

en effektiv verksamhet med låga ohälsotal (Günzel, 2009).  

Den 1 juli 2008 fattade riksdagen beslut om nya regler i sjukförsäkringen 

(Försäkringskassan, 2010). De nya reglerna har medfört en rad förändringar som 

påverkat sjukskrivna såväl som arbetsgivare. En ny rehabiliteringskedja har 

införts och i korthet innebär den att Försäkringskassan de första 90 dagarna av 

en sjukdomsperiod bedömer om en sjukskriven klarar av sitt ordinarie arbete. 

Den som inte klarar av sitt arbete på grund av skada eller sjukdom har rätt till 

sjukpenning från Försäkringskassan. Efter dag 90 har den sjukskrivne endast rätt 

till sjukpenning om denne inte kan utföra något arbete alls hos arbetsgivaren. 

Om Försäkringskassan däremot bedömer att den sjukskrivne kan utföra arbete 

av betydelse hos den ordinarie arbetsgivaren kan sjukpenningen dras in (ibid.). 

Detta innebär att en arbetsgivare som inte fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, det 

vill säga inte vidtagit alla möjliga åtgärder för att medarbetaren ska kunna återgå 

i arbete, kan bli tvungen att betala ut lön även om lämpligt arbete inom 

verksamheten inte finns. Dessa nya lagändringar sätter därmed större press på 

arbetsgivare att arbeta systematiskt med rehabilitering och i ett tidigt skede 

utreda vilka rehabiliteringsinsatser det finns behov av (ibid.). Ju tidigare 

processen startar, desto lägre blir kostnaderna för rehabiliteringsåtgärderna och 

resultatet blir mer framgångsrikt för alla inblandade parter (Günzel, 2009).    

Ledarskapets påverkan på medarbetare är ett mycket diskuterat ämne i dagens 

forskning och många intresserar sig för hur olika ledarroller och ledarstilar 

inverkar på medarbetare och organisationer i helhet (jfr. Yukl, 2010). Hagström 

(1990) och Tullberg (2003) belyser även det offentliga ledarskapets 

förutsättningar och dess inverkan på medarbetare. Enligt Hagström (1990) finns 
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det nämligen vissa särdrag som har betydelse för ledarskapsfrågor i offentliga 

organisationer. Vissa rambetingelser (jfr. ramfaktorteorin, Broady & Lindblad, 

1999), så som relationen mellan den politiska och den administrativa nivån, 

kopplingarna till omgivningen samt graden av flexibilitet i personalpolitiken, är 

särskilda för offentlig verksamhet (Hagström, 1990). Enligt Hagström (1990) 

upplever ofta chefer i offentlig verksamhet att dessa rambetingelser är 

begränsande trots att spelrummet i själva verket är lika stort som i privat sektor. 

I linje med detta ifrågasätter och kritiskt granskar Tullberg (2003) 

föreställningen om att chefer inom offentlig sektor inte skulle vara lika bra som 

de inom det privata näringslivet. Många faktorer pekar i motsatt riktning då 

chefer inom den offentliga sektorn i högre grad än chefer i det privata 

näringslivet har formell utbildning i beteendevetenskapliga ämnen. Mot 

bakgrund av detta diskuteras huruvida formell kunskap om människor har något 

samband med förmåga att utöva ett ledarskap som uppskattas av medarbetare 

och om chefer inom offentlig sektor i så fall har bättre förutsättningar för ett bra 

ledarskap än de inom näringslivet (Tullberg, 2003).  

Att ledarskapet och chefen som person har betydelse i rehabiliteringsarbete är 

dock en sak som står helt klar (Andersson, Heed & Larsson, 2007). Ett samband 

har noterats mellan hur ledarskapet utförs och långtidsfriskhet bland 

medarbetare (Szücs, Hemström & Marklund, 2003). Detta tyder på att vad 

chefer gör och hur ledarskapet utövas i den dagliga verksamheten har betydelse 

när det gäller medarbetares hälsa och således sjukskrivning. Dock är det inte 

bara chefens ansvar att arbeta hälsofrämjande utan även medarbetaren har ett 

ansvar att samverka. Att ledare och medarbetare arbetar tillsammans för att 

skapa en god arbetsmiljö där alla trivs och kan prestera är en av 

förutsättningarna för att minska risken för sjukdom på arbetsplatsen (Günzel, 

2009). När det förebyggande arbetet trots allt inte räcker till och någon blir 

sjukskriven är ett bra rehabiliteringsarbete av största vikt.   

För arbetsgivaren Stockholms stad har frågan om sjukskrivningar och 

rehabilitering blivit högaktuell då de sedan en lång tid tillbaka har en stor andel 

långtidssjukskrivna. I stadens årsredovisning från 2008 redovisades att frånvaro 

som överstigit 91 dagar stod för 70 procent av de totala sjukfrånvarofallen. För 

att sänka detta sjukfrånvarotal och få tillbaka medarbetare i arbete är 

systematiskt och planerat rehabiliteringsarbete oerhört viktigt för staden och i 

linje med detta har de som mål att uppnå 5 % långtidssjukfrånvaro vid årsslutet 

2010 (Årsredovisning 2008, 2009). Stockholms stad har idag gemensamma 

riktlinjer för hur chefer ska gå till väga vid rehabilitering. Riktlinjerna utgör en 

rehabiliteringsprocess som gäller för samtliga förvaltningar i staden. 

Rehabiliteringsprocessen har en tydlig struktur som samtliga inblandade aktörer; 

chefer, arbetstagare, fackförbund, företagshälsovård och Försäkringskassan skall 

vara väl förtrogna med (Stadsrevisionen, 2008). Rehabiliteringsprocessen finns 

till för att underlätta en tidig återgång i arbete vilket också går hand i hand med 
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stadens mål att kombinera en väl fungerade verksamhet med ett långsiktigt 

arbetsliv. Vid en statistisk uppföljning av sjukfrånvaron i staden har det dock 

visat sig att antalet sjukskrivna är högre än personer som befinner sig i 

rehabiliteringsprocessen. Mot bakgrund av denna problembild har personal-

strategiska avdelningen inom Stockholms stad efterfrågat mer kunskap om hur 

chefer arbetar med rehabilitering och hur de ser på sin roll i detta arbete.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva, analysera och diskutera chefers arbete med 

rehabilitering i praktiken. Syftet specificeras i följande fyra frågeställningar: 

1. Hur arbetar cheferna med rehabilitering? 

2. Hur uppfattar cheferna sin roll i rehabiliteringsarbetet? 

3. Vilka uppfattningar har cheferna om sjukskrivna medarbetare? 

4. Vilka hinder och möjligheter finns för att bedriva rehabiliteringsarbetet?  

1.3 Den studerade organisationen 
Stockholm är Sveriges huvudstad med totalt 795 000 invånare. Stockholms län 

omfattar flera kommuner varav Stockholms stad är en och i hela länet bor över 

två miljoner invånare. Stockholms stad är också en av Sveriges största 

arbetsgivare med över 42 000 anställda. Staden arbetar aktivt med utveckling av 

chefer och ledare och sedan 2007 arbetar de även intensivt med att sänka 

sjukfrånvaron bland medarbetarna (Årsredovisning 2008, 2009).  

Stockholms stad strävar likaså efter att vara en attraktiv arbetsgivare (jfr. 

Lievens, 2007), bland annat genom ett projekt som kallas ”Vison2030” 

(Stadsledningskontoret, 2010b). Detta är en långsiktig vision för hur Stockholm 

ska utvecklas och växa de kommande decennierna. Uppkomsten av projektet 

grundar sig i att staden år 2030 beräknas ha närmare en miljon invånare. Detta 

ställer stora krav på staden att utvecklas inom en rad områden. Visionen har 

därför formulerats utifrån fyra aspekter – Mångsidig & Upplevelserik, Innovativ 

& Växande, Medborgarnas Stockholm och Vision & Verklighet (ibid.).  

Den dagliga verksamheten i Stockholms stad utförs av stadens förvaltningar och 

bolag. Dessa leds av politiskt sammansatta nämnder och styrelser, som har 

samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige. I staden finns 

totalt 14 stadsdelsnämnder där förvaltningen utgörs av tjänstemän och nämnden 

av politiker. Stadsdelsnämnderna ansvarar för bland annat äldreomsorg och 

förskola. Staden har även 17 bolag samt 14 facknämnder vilka sköter 

verksamheter av intresse för hela staden. På kommunnivå finns åtta rotlar som 

grupperas under borgarrådsberedningen och kommunstyrelsen. Sedan valet 2006 

styrs staden av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna (Stadslednings-

kontoret, 2010a).   



4 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan presenteras den teori som varit relevant med avseende på studiens syfte 

och frågeställningar. I studien har vi valt att inte göra skillnad på begreppen 

ledare och chef utan talar genomgående synonymt om dessa. Ledarskap i sin tur 

menar vi, i likhet med Mintzbergs rollteori (Yukl, 2009), är något som en 

chef/ledare utövar. Teorin har delats in i tre övergripande delar vilka behandlar 

chefers dagliga arbete, chefers arbete med rehabilitering samt organisations-

teoretiska perspektiv.  

2.1 Chefers dagliga arbete 
Denna del behandlar teorier och tidigare forskning kring chefers dagliga arbete. 

Avsnittet tar upp olika roller som chefer kan inta, deras oförutsedda och 

planerade arbete samt deras möten och samtal. Sista delen berör även 

förändringar i organisationer och vad de kan innebära för chefsarbetet.  

2.1.1 Chefers roller 

Mintzberg blev en föregångsman när han 1973 studerade vad chefer gör i sitt 

dagliga arbete (Yukl, 2010). Efter att ha genomfört deltagande observationer av 

fem höga chefer kunde han utveckla en taxonomi över tre rollfamiljer; 

kontaktroller, informationsroller och beslutsroller. De tre rollfamiljerna ger totalt 

tio roller varunder chefernas olika arbetsuppgifter kan infogas (ibid.). På senare 

år har Tengblad (2006) replikerat Mintzbergs studie för att ta reda på om dessa 

roller har förändrats något under drygt tre decennier. Vad han kom fram till var 

att rollerna, och därmed chefers arbete, i mångt och mycket ser likadana ut idag 

som då. Dock upptäcktes några betydande skillnader. Dagens chefer har 

generellt tyngre arbetsbörda, mer kontakt med medarbetare, större fokus på att 

delge information och mindre administrativt arbete (Tengblad, 2006).   

I en avhandling om ledarskap för lärande tar Wallo (2008) upp tre olika roller 

eller beteenden som går att utläsa hos ledare. En ledare som försöker engagera 

sina medarbetare till utveckling och lärande agerar på olika sätt beroende på 

situation och medarbetare. Även Moqvist (2005) beskriver i sin avhandling olika 

ledartyper med fokus på ledarens utveckling över tid. Många likheter går att 

finna mellan rollerna i dessa två avhandlingar, dock skiljs de åt i författarnas syn 

på de olika rollerna. Moqvist (2005) tenderar att lägga in en värdering i den 

dåtida, nutida och framtida chefen, medan Wallo (2008) är mer neutral och 

menar att den konfronterande rollen är minst lika betydelsefull som den 

stödjande och den utbildande.      

När en ledare intar en stödjande roll och uppmuntrar och motiverar sina 

medarbetare till utveckling benämner Wallo (2008) detta som en Supporter 

(stödjande roll). Denna roll involverar att ledaren finns tillgänglig som stöd för 

sina medarbetare utan att ta över något ansvar och även låter medarbetare vara 
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delaktiga på så sätt att de får bidra med sina idéer och åsikter. För att kunna 

skapa en trygg omgivning är det viktigt att ledaren har tålamod när allt inte går 

som det ska och att det finns utrymme för medarbetare att misslyckas utan att 

ledaren blir upprörd. Alla medarbetare ges samma möjligheter men individuella 

olikheter tas även i beaktning. Denna roll kan liknas med Moqvists (2005) 

nutida chef som beskrivs som ett stöd och en vägvisare. Nutidens chefsarbete 

kännetecknas av öppenhet och närhet där relationen mellan medarbetare och 

chef är viktig. Chefen har idag ett större intresse av att entusiasmera och 

engagera sina medarbetare för att alla ska arbeta mot samma uppsatta mål 

(Moqvist, 2005). Fokus för nutidens chefer ligger på att skapa dialog med 

medarbetare, sätta upp mål som kan förklaras och diskuteras och som vidare kan 

sättas in i ett större sammanhang för att skapa meningsfullhet i arbetet. Överlag 

bygger rollen på förtroende för medarbetaren, minskad kontroll och god 

kommunikation (ibid.). 

Wallo (2008) menar vidare att ledare kan anta rollen som Confronter 

(konfronterande roll). Denna roll går att utläsa hos ledare som är i kontakt med 

medarbetare som, enligt ledaren, uppfattas ha en negativ attityd gentemot 

lärande och utveckling. I denna situation måste ledaren, enligt Wallo (2008), 

agera konfronterande och ställa krav på medarbetaren, exempelvis genom att 

övervaka dennes arbete för att snabbt kunna rätta till felaktigt beteende. 

Medarbetaren reagerar ofta defensivt i dessa situationer, vilket ledaren hanterar 

genom att stå fast vid sitt ord och agera konstruktivt. Med vissa medarbetare 

krävs det att ledaren är lugn och sansad medan det med andra medarbetare krävs 

en hårdare konfrontation för att de ska förstå att det inte går att bortse från 

kraven på utveckling (Wallo, 2008). Denna roll går att likna med Moqvists 

(2005) dåtida chef som beskrivs som en övervakare eller expert. Moqvist (2005) 

menar att det förr i tiden, mer än idag, fanns en tydlig markering av över- och 

underordning mellan chef och medarbetare. Cheferna var oftast äldre män och 

hade ett maktövertag som legitimerades genom deras ålder, erfarenhet och 

kunskap. Moqvist (2005) beskriver kommunikationen mellan medarbetare och 

chef som bristfällig och chefen visade generellt inte särskilt stort intresse för sin 

medarbetare förutom när det gällde deras arbetsuppgifter. Generellt 

kännetecknas dåtidens chefer som patriarkaliska, självgoda och kraftfulla 

(Moqvist, 2005) vilket inte nämns i den konfronterande rollen utan där betonas 

istället medarbetarens attityd som avgörande för om en ledare antar rollen som 

en Confronter (Wallo, 2008).  

Wallo (2008) menar att ledare också kan inta rollen som Educator (utbildande 

roll). Denna involverar att lära ut olika tillvägagångssätt men även att få 

medarbetare att reflektera kring sitt dagliga arbete och utmana dem att se saker 

ur nya perspektiv. Den utbildande ledaren har även förmågan att förklara och 

instruera sina medarbetare och på så sätt visa hur problem kan lösas. 

Medarbetarna får kontinuerlig information kring vad som händer inom 
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organisationen, vilket bidrar till en insyn i hur deras arbete påverkar den övriga 

organisationen och tvärtom. Likaså ges tid och utrymme till att lösa egna 

problem och experimentera sig fram utan att ledaren blandar sig i (Wallo, 2008).  

Motsvarigheten till en Educator i Moqvist (2005) avhandling skulle kunna ses 

som en blandning mellan framtidens chef och dåtidens chef. Moqvist (2005) 

menar att den framtida chefen, som beskrivs som en samordnare och inspiratör, 

kommer att vara processinriktad snarare än funktionsinriktad och i utökad grad 

delegerar arbete och ansvar. Till skillnad från Wallos (2008) utbildarroll 

kommer denna chef inte behöva besitta någon expertkunskap inom sitt 

verksamhetsområde vilket förklarar den stora graden av ansvarsdelegering. 

Samtidig delegerar även Wallos (2008) utbildande roll då denne ska uppmuntra 

sina anställda till att lösa sina egna problem. Moqvist (2005) menar således att 

sakfrågor inte kommer vara ett stort samtalsämne mellan chef och medarbetare 

då medarbetare blir sina egna ”experter”. Framidens chef beskrivs som en 

person med samordningsegenskaper som har förmåga att samla gemensamma 

krafter mot något gemensamt och dessutom kunna definiera vad som är 

gemensamt. Denne är en visionär som kan påverka sina medarbetare utan att 

nödvändigtvis utöva kontroll och regler. För att detta ska vara möjligt blir dialog 

mellan chef och medarbetare allt viktigare, inte minst för att kunna skapa 

förankring och acceptans för verksamhetens mål och visioner (Moqvist, 2005). 

En Educator kan även liknas med experten, den dåtida chefen, då kunskap och 

erfarenhet kan vara betydande för att kunna förklara och instruera sina 

medarbetare till att lösa problem (Wallo, 2008; Moqvist, 2005).  

2.1.2 Det oförutsedda arbetet 

Hales (1986) liksom Tengblad (2006) har i en kritisk granskning av tidigare 

forskning försökt bena ut vad chefer gör i sitt dagliga arbete. I dessa studier 

återkommer vissa element som vanligt förekommande. För det första utför 

chefer såväl specialistarbete som administrativt arbete. För det andra framträder 

att en chef till stor del sätter sina egna gränser och bestämmer sina egna 

arbetsuppgifter vilket kan göra att arbetet ibland är flytande och otydligt (Hales, 

1986). Hales (1986) har i sin granskning funnit nio återkommande chefssysslor. 

Chefen ska: agera som ledare för sin organisatoriska enhet, underhålla kontrakt, 

övervaka, filtrera och sprida information, fördela resurser, se till att arbetet i 

verksamheten fungerar, förhandla, göra förändringar, planera samt kontrollera 

och leda sina medarbetare. Samtidigt lyfts det faktum att arbetsuppgifterna har 

olika lång varaktighet och rytm. Detta orsakas av plötsliga händelser som 

påkallar chefens direkta uppmärksamhet. Hales (1986) menar att bilden av 

chefen som en planerande, strategisk och tänkande person är falsk då även högre 

chefer låter sig ledas bort från sina verkliga arbetsuppgifter på grund av dessa 

ständiga avbrott och ombytliga kontakter med människor (jfr. Yukl, 2010). 

Hales (1986) citerar även Coperman som menade att ”the office is no place to 

work...the only effective way for an executive to make sure he is not interrupted 
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is to be out” (sid. 97). Detta motsägs dock av Tengblad (2006) som i sin studie 

av chefers arbete funnit att avbrott och tidsfragmentering inte i lika stor grad är 

synlig i dagens chefsarbete.  

I likhet med Hales (1986) lyfter även Tyrstrup (2005) frågan om improviserande 

chefer. Han menar att förmågan att kunna tolka och agera improviserat i många 

yrken ses som uttryck för kompetens och erfarenhet. När det däremot gäller 

chefer ses dessa improvisationer eller ”brandkårsutryckningar” som något 

negativt då det tyder på otillräcklig planering. När chefen arbetar reaktivt och tar 

itu med sådant som redan inträffat uppfattas det ofta som att denne inte varit 

tillräckligt förutseende. Tyrstrup (2005) menar dock att detta är en orättvis bild 

och säger att strategier och planer förvisso fyller en viktig funktion i chefsarbetet 

men att de samtidigt har sina brister. I en vardag som präglas av plötsliga 

förändringar är det svårt och ibland rentav omöjligt att hålla fast vid planer och 

strategier som utarbetats på basis av sådan information som fanns att tillgå innan 

arbetet med att genomföra planerna påbörjats (Tyrstrup, 2005). Det vill säga att 

planer som utarbetats ofta inte kan genomföras fullt ut då ny information och 

organisationsförändringar gör att planerna måste revideras. Detta händelsedrivna 

arbete är utmärkande för många chefers vardag. I en sådan arbetssituation blir 

förmågan att tolka omständigheter och händelser, men också att improvisera 

fram ett lämpligt arbetssätt, en betydelsefull kompetens hos chefer (ibid.).   

2.1.3 Möten och samtal 

Hales (1986) har i sin studie även studerat hur chefers kommunikation ser ut. I 

de granskade studierna har han identifierat ett antal gemensamma företeelser. 

Bland annat att chefer ägnar en stor del av sin arbetstid åt att förmedla och ta 

emot information, huvudsakligen i direkt möte med andra människor. Chefer 

ägnar även en stor del av sin tid åt att träffa och kommunicera med andra chefer 

och ledare på samma nivå. Silverman och Jones (Hales, 1986) menar att 

kommunikation inte enbart är något som chefer ägnar en stor del av sin tid åt, 

utan att kommunikation är det som bildar själva chefsarbetet. Bratton och Gold 

(2007) menar i sin tur att kommunikation och samarbete mellan chefer och HR-

avdelningen är av betydelse för att skapa en effektiv och framgångsrik 

verksamhet. Vidare menar Yukl (2010) att chefer ägnar en avsevärd tid åt att 

även möta och kommunicera med människor utanför den egna organisationen, 

såsom kunder, leverantörer, tjänstemän i statliga myndigheter och viktiga 

personer i samhället. Dessa personer utgör nätverk som kan förse chefen med 

betydelsefull information som kan påverka chefens arbetsprestation.  

Möten med människor kan även innebära svåra samtal, vilket Ekstam (2001) 

menar att chefer ofta ställs inför. En anledning till att samtal kan upplevas som 

svåra kan vara chefens attityd till motparten, exempelvis medarbetaren. I detta 

menar Ekstam (2001) att det är viktigt att komma ihåg att det alltid är två 

personer inblandade när en person uppfattas som besvärlig, viket innebär att 
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personen i fråga inte behöver uppfattas likadant av andra. En individ är alltid 

själv en del av sin bedömning av andra. Detta synliggörs ytterligare i 

resonemanget kring att det finns en risk för medarbetare som avviker från 

mängden på en arbetsplats att betraktas som besvärliga och i behov av 

korrigerande insatser (ibid.).  

Ekstam (2001) menar vidare att det är viktigt för chefen att skapa förtroende för 

sin person, vara öppen, omtänksam och inte fördömande. Chefens förmåga att 

på ett empatiskt sätt ta till sig andra människors budskap ställs i fokus, att sätta 

sig in i andras situation och vara en lyssnare. Chefens förhållningssätt i samtalet 

ska utgå ifrån en vilja av att förstå, respektera och engagera sig i medarbetaren 

(Ekstam 2001).  

2.1.4 Förändringar på arbetsplatsen 

Förändringar i omvärld och arbetsliv ställer stora krav på anpassning i 

organisationer idag. Dessa förändringar kan leda till kritiska situationer som 

berör flera olika aktörer i och kring organisationen. (Lind Nilsson 2003). Yukl 

(2010) menar att när en krissituation inträffar på en arbetsplats så förändras 

medarbetarnas förväntningar på chefen. I en krissituation förväntar sig 

medarbetare att chefen ska vara mer bestämd och vägledande än vanligt. Chefen 

förväntas ta initiativ till att definiera problemet, hitta en lösning samt vägleda 

och informera gruppen om situationen.  

Lind Nilsson (2003) beskriver att chefens roll i kritiska situationer kan utgå från 

tre kategorier där ledarskapet utövas som antingen en strategisk, kommunikativ 

eller personlig handling. Med strategi utgår chefen från ett långsiktigt och 

övergripande tillvägagångssätt. Grunden för hanteringen av kritiska situationer 

utgår från ett helhetsperspektiv på organisation, omvärld och medarbetare. Att 

lösa en krissituation med en kommunikativ handling innebär att chefen för en 

öppen och ärlig dialog med medarbetarna och att chefen tror på att människor 

vill och kan ta ansvar. Kommunikationen syftar till att uppnå en gemensam 

förståelse. Slutligen handlar det tredje perspektivet om att chefen hanterar en 

kritisk situation genom personlig handling. Här handlar det om att chefen ska 

lyfta fram sina egna starka sidor för att vara vägvisare och förebild för 

medarbetarna så att de tillsammans kan hantera den kritiska situationen (Lind 

Nilsson, 2003). Dessa sätt att lösa kritiska situationer kan liknas med proaktiva 

handlingar, vilket motsätter sig Tyrstrups (2005) tidigare nämnda resonemang 

kring det reaktiva chefsarbetet. När plötsliga förändringar uppstår går det inte 

alltid att utföra utarbetade strategier som planerat (Tyrstrup, 2005). 

2.2 Chefers arbete med rehabilitering  
Nedan presenteras teori och tidigare forskning som berör rehabilitering ur ett 

ledar- och organisationsperspektiv samt hur samverkan påverkar rehabiliterings-

arbetet. 
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2.2.1 Ansvar före och under rehabilitering 

En arbetsgivare kan arbeta hälsofrämjande för att i största mån undvika 

sjukskrivningar (Ekberg 2006). Enligt Ekberg (2006) är en ledares uppgift att ge 

legitimitet åt ett hälsotänkande inom organisationen där hälsofrämjande 

aktiviteter bör vara en del av arbetet. Det är viktigt att medarbetare upplever att 

de med egna initiativ ges möjlighet till att utveckla sitt lärande och sin 

kompetens för att kunna hantera arbetets krav. Detta kan utvecklas genom att ha 

en tydlig struktur för hur hälsofrågor bör hanteras och tydligt stöd från både 

ledning och arbetsgrupp (Ekberg, 2006). Vidare menar Ekberg (2006) att 

sambandet mellan ledarskap och hälsa inte varit föremål för forskning i samma 

utsträckning som sambandet mellan ledarskap och arbetstillfredsställelse. 

Eftersom hälsa och arbetstillfredsställelse är nära relaterat går det ändå att dra 

vissa slutsatser kring ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa. En ledare 

som uppträder stödjande, är omtänksam, visar intresse för sin medarbetare och 

har förmåga att minska konflikter har tydligt samband med hög 

arbetstillfredsställelse (Ekberg, 2006). Dock betonas vikten av att en ledare, i 

situationer med hög stress, även bör ge en tydlig struktur i arbetet (ibid.). 

Faktorer som ett positivt arbetsklimat, möjlighet till öppna diskussioner och 

starkt förtroende för chefen är alla aspekter som bidrar till en högre 

medarbetarnärvaro (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007). Även chefens 

engagemang ses som centralt tillsammans med goda relationer och en bra 

kommunikation (Wreder, Gustavsson & Klefsjö, 2007).  

Utöver hälsofrämjande insatser har arbetsgivaren en stor skyldighet när det 

gäller rehabilitering av långtidssjukskrivna och deras återgång i arbete (Heijbel 

& Josephson, 2009). Enligt Szücs, Hemström & Marklund (2003) har 

ledarskapsfaktorer ett samband med långtidssjukskrivningar. Studien, som 

genomfördes inom kommunal verksamhet, visar att desto starkare socialt stöd, 

autonomi och positiv inställning till personalinflytande som återfinns hos 

kommunledningen, desto lägre antal långtidssjukskrivna bland de anställda 

(Szücs et al., 2003). Gerner (2007) betonar likaså vikten av att föra en 

kontinuerlig dialog med den sjukskrivne medarbetaren genom hela 

rehabiliteringsprocessen. Att arbeta har generellt setts som något bra för 

individen då det kan bidra till en social identitet och tillhörighet, bättre hälsa och 

status (Ståhl, 2010). Att vara borta en längre tid från arbetet har därmed 

generellt en negativ effekt på individens fysiska, mentala och sociala hälsa och 

ökar risken för kroniska sjukdomar och social exkludering (ibid.).  För att fånga 

upp sina medarbetare och få tillbaka dem i arbete så snabbt som möjligt är det 

viktigt med en fortlöpande kontakt mellan den sjukskrivne och arbetsplatsen och 

att i största mån få den sjukskrivne att känna sig välkommen tillbaka till 

arbetsplatsen (Heijbel & Josephson, 2009).  
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2.2.2 Tidiga insatser och ett gott samarbete 

I början av en rehabiliteringsåtgärd är det vitalt för chefen att lyssna till den 

sjukskrivne medarbetaren och ta hänsyn till dennes livssituation, men även att 

betrakta yttre hinder och möjligheter (Gerner, 2007).  Desto färre upplevda 

hinder för framtida arbete en individ uppfattar desto större sannolikhet att denna 

person återgår i arbete. Individens egna prediktion om sin återgång i arbete kan 

därmed vara en avgörande faktor (ibid.). Chefen ska själv vara delaktig i 

rehabiliteringsprocessen och bidra med motivationshöjande insatser redan från 

en första början (Heijbel & Josephson, 2009). Medarbetaren har också ett stort 

ansvar att vara delaktig och medverka i sin egen rehabilitering då en 

samarbetsvägran i rehabiliteringsfrågor kan innebära att saklig grund för 

uppsägning föreligger (1982:80, 7)  

I en studie av Heijbel och Josephson (2009) studerades 535 stycken 

långtidssjukskrivna medarbetare. Av dessa medarbetare framkom det att alla i 

genomsnitt hade haft besvär sex till sju år innan de blev långtidssjukskrivna. 

Detta bekräftar värdet av att implementera förebyggande och tidiga insatser för 

att undvika långtidssjukskrivningar (Heijbel och Josephson, 2009). Faktorer som 

kan påverka en medarbetares återgång i arbete är bland annat när och om 

kontakt med företagshälsovården etablerats. Det är bra att kontakta 

företagshälsovården i ett tidigt skede då de kan bidra med bedömningar och stöd 

vid rehabiliteringsutredningen och tillsammans med arbetsgivare och 

sjukskriven komma fram till lämpliga rehabiliteringsåtgärder (Heijbel och 

Josephson, 2009). Heijbel och Josephsons (2009) menar att företagshälsovården 

besitter den största sammanlagda kunskapen i arbetsplatsens utformning, den 

psykosociala arbetsmiljön och rehabilitering och det är därmed viktigt att de har 

en framträdande roll i början för nå ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete.  

Arbetsplatsens förmåga att skapa bra arbetsförhållanden bestämmer till stor del 

förutsättningarna för återgång i arbetet efter sjukskrivning (Heijbel & Josephson, 

2009). Det bör undersökas vilka möjligheter som finns för att utveckla arbetet så 

att det är i balans med medarbetarens både fysiska, mentala och sociala 

kapacitet, samtidigt som individens arbetsförmåga bedöms. Likaså är det av stor 

vikt att den sjukskrivne medarbetaren från början får vara med och påverka sin 

rehabiliteringsprocess och på så vis fortsätter att vara delaktig genom hela 

förfarandet. Dessa aspekter bör även kompletteras med ett system som fångar 

upp de medarbetare som tidigt är i behov av åtgärder och stöd (ibid.). Lika 

viktigt är arbetsgivarens inställning och beredskap att ställa upp för sina 

sjukskrivna medarbetare (Gerner, 2007).  

Samordningsförbund är ett samarbete mellan kommun, Försäkringskassa, 

Arbetsförmedling och landsting. Dessa går ut på att organisera och samordna 

arbetsformer riktade mot personer med behov av insatser från mer än en av de 

ingående parterna, exempelvis rehabilitering vid långtidssjukskrivning (Ståhl, 
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2010). Om de olika parterna inte för en bra kommunikation kan detta ta sig i 

uttryck som ett hinder i rehabiliteringsprocessen. Forskning visar att samverkan 

mellan vård, försäkringssystem, arbetsgivare och företagshälsovård har en 

positiv inverkan på snabbare återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare 

(ibid.).  

2.3 Organisationsteoretiska perspektiv 
När det gäller forskning i och om organisationer finns det en mängd olika 

perspektiv att utgå ifrån. I detta avsnitt presenteras fyra organisationsteoretiska 

perspektiv som i huvudsak bygger på teorier av Bolman och Deal (2005) samt 

Ellström (1992). Samtliga perspektiv kan användas för att analysera och 

beskriva organisationer och dess ledare.  

2.3.1 HR-syn 

HR-perspektivets starkaste grundantagande är att människor är organisationens 

viktigaste resurs och att medarbetare är en investering snarare än en kostnad. 

Enligt detta synsätt existerar organisationer för att uppfylla människors behov. 

Människor och organisationer behöver dock varandra – människor behöver lön 

och utvecklingsmöjligheter och organisationer behöver kunskap och energi. Om 

organisationen och människorna i den inte lyckas fylla varandras behov blir 

minst en av parterna lidande (Bolman & Deal, 2005). HR-perspektivet går även 

att koppla till det som Ellström (1992) kallar för det humanistiska perspektivet. I 

detta perspektiv betonas en psykologisk och utvecklingsinriktad humanism samt 

nödvändigheten av ett samspel mellan organisation och individ för att nå 

långsikt hållbara resultat. Samma resonemang återfinns i HR-perspektivet, när 

passformen mellan organisation och individ är god har organisationens såväl 

som individens mål och syften god möjlighet att uppfyllas. Det vill säga, för att 

en organisation ska fungera på bästa sätt skall det finnas god överensstämmelse 

mellan individ och system (Bolman & Deal, 2005).   

Enligt det humanistiska perspektivet är det organisationskulturen, det vill säga 

nätverk av roller, normer, ideologier och värderingar som håller en organisation 

samman. Perspektivet bygger också på en organisk syn där organisationen ses 

som ett informellt system vars medlemmar har behov av gemenskap, delaktighet 

och självförverkligande (Ellström, 1992). Detta synsätt är också tydligt i delar 

av HR-perspektivets strategier. En av de grundläggande strategierna går ut på att 

ge de anställda större inflytande. I detta innefattas bland annat att ge 

medarbetarna information och stöd, uppmuntran till självständighet och 

delaktighet samt att främja jämlikhet (Bolman & Deal, 2005).  

2.3.2 Struktur-syn 

Inom det strukturella perspektivet är rationalitet i fokus (Bolman & Deal, 2005). 

Organisationsdesignen ska bygga på formell ordning och ett mönster av 

väluttänkta roller och relationer eftersom det minimerar risken för att problem 
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ska uppstå (Bolman & Deal, 2005). Detta kan även liknas vid Røvik (2000) som 

menar att det viktigaste redskapet för att bli en effektiv organisation är via en 

planmässig organisationsutformning. Enligt det strukturella perspektivet måste 

den formella ordningen vara utformad på rätt sätt för att det ska finns utrymme 

för kollektiva målsättningar och individuella skillnader (Bolman & Deal, 2005). 

Ellströms (1992) tekniskt-rationella perspektiv tar också utgångspunkt i 

rationalistiska föreställningar. Verksamhetens mål är alltid i största fokus och 

utifrån detta sysätt finns en stark tilltro till ledningen (Ellström, 1992). Liksom i 

det strukturella har det tekniskt-rationella perspektivet tonvikt på en hierarkisk 

uppbyggnad av organisationens struktur (Bolman & Deal, 2005; Ellström 1992).  

Det strukturella perspektivet bygger på ett antal grundantaganden. Ett av dessa 

grundantaganden betonar att organisationer fungerar bäst då rationalitet ges 

företräde framför personliga referenser och yttre tryck. Ett annat antagande är att 

lämpliga samordnings- och kontrollformer säkerställer att olika individers och 

enheters ansträngningar kopplas samman. Ett tredje antagandet är att problem 

och försämrade prestationer uppstår till följd av strukturella svagheter och kan 

åtgärdas med hjälp av analys och omstrukturering (Bolman & Deal, 2005).  

2.3.3 Konflikt-syn 

Att organisationer är arenor för ett politiskt spel är en av det politiska 

perspektivets viktigaste utgångspunkter (Bolman & Deal, 2005). Enligt 

perspektivet är organisationer koalitioner som består av många olika individer 

och därmed en mängd olika intresseområden. De olika intressegrupperna har 

olika viljor och på så sätt handlar en stor del av besluten som fattas om hur man 

ska fördela knappa resurser. När resurser ska fördelas skapas konflikt och på så 

sätt blir organisationen en plats där makt är den viktigaste tillgången. Den 

organisatoriska verksamheten präglas således av kamp, förhandling och 

kompromiss (ibid.). Motsvarigheten till detta perspektiv hos Ellström (1992) är 

konflikt-kontroll perspektivet som också utgår ifrån att alla organisationer 

präglas av motsättningar och konflikter mellan parter. Enligt båda dessa 

perspektiv är dock motsättning och maktspel en förutsättning för att 

organisationen ska utvecklas och fungera. Förmågan att mobilisera makt blir den 

viktigaste resursen i organisationen (Bolman & Deal, 2005; Ellström, 1992). I 

det politiska perspektivet förlitar man sig inte i lika hög grad till ledningen och 

de styrande då målen inte bestäms i organisationens topp utan genom 

fortlöpande förhandlingsprocesser med olika aktörer (Bolman & Deal, 2005).    

2.3.4 Symbol-syn  

I det symboliska perspektivet är mening, övertygelse och tro de mest 

betydelsefulla frågorna. Enligt Bolman och Deal (2005) är det viktigaste utifrån 

det symboliska perspektivet inte vad som händer utan vilken betydelse det har. 

Detta eftersom människors dagliga liv ofta präglas av osäkerhet och förvirring. 

Symboler bildas därför för att minska denna förvirring. Symbolerna ökar 
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förutsägbarheten i människors liv och möjliggör att finna mening. På så sätt är 

det också organisationskulturen som håller samman organisationer, den gör att 

människor kan samlas kring gemensamma värderingar och normer och således 

minska förvirringen (Bolman & Deal, 2005). Vidare är det även viktigt att det 

inom organisationen finns förebilder, hjältar och hjältinnor som människor kan 

se upp till och ha som ledstjärnor (ibid.).  

Ellström (1992) talar motsvarande om det institutionella perspektivet. Här ses 

organisationer som institutioner snarare än som verktyg. Organisationens 

verksamhet antas leva ett eget liv oberoende av mål och intressen. Dessutom 

antas förändringar växa fram som resultat av rutinmässiga, gradvisa och 

odramatiska anpassningar till förändrade förutsättningar som finns inom så väl 

som utanför organisationen. De officiella mål som finns inom en organisation 

har därför mer symbolisk än styrande funktion. En av hörnstenarna inom det 

institutionella perspektivet är också att organisationers legitimitet grundas i hur 

omgivningen ser på den (jfr. Røvik, 2000). Det vill säga att organisationen vill 

”vara med där det händer” och därför inte alltid i första hand fokuserar på 

verksamhetens mål och uppgift utan istället på förställningar om vad som är en 

modern och effektiv organisation (Ellström, 1992). Røvik (2000) menar 

slutligen att denna inkorporering av redan fungerande recept kan få 

konsekvenser för organisationens identitet genom att organisationen aktivt valt 

vilka andra organisationer man önskar och inte önskar identifiera sig med.     

2.3.5 Rehabiliteringsarbete – ur organisationsteoretiska perspektiv 

Den sammanfattande analysmodellen nedan belyser organisationens syn på 

rehabilitering och hur chefer utifrån de olika perspektiven kan arbeta med detta. 

Varför ska medarbetare rehabiliteras? Hur ska medarbetare rehabiliteras? Hur 

ser chefens roll ut i detta arbete? Nedanstående modell ger en bild av 

ytterligheter och i praktiken kan de olika perspektiven troligen kombineras (jfr. 

Bolman & Deal, 2005) när organisationer och chefer arbetar med rehabilitering. 

Enligt lag har alla arbetsgivare skyldighet att organisera rehabiliteringsarbete 

(1977:1160, 3:2a) men även hur det motiveras och praktiseras i övrigt kan 

skildras med hjälp av denna modell. 
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Tabell 1 

Organisationsteoretiska perspektiv på rehabilitering (Egen modell som bygger 

på Bolman & Deal, 2005 och Ellström, 1992). 

 

Aspekter  

 

 

HR-syn  

 

Struktur-syn 

 

 

Konflikt-syn 

 

 

Symbol-syn  

 

 

Varför? 

 

För att 

rehabilitering ses 

som en 

investering i 

medarbetaren som 

är organisationens 

viktigaste resurs.  

 

 

För att bibehålla 

ordning, strukturer 

och rollmönster i 

rehabiliterings-

arbetet. 

 

För att aktörer 

med mest makt 

ställer krav på 

rehabilitering. 

 

 

För att få 

legitimitet och 

skapa positiva 

symboler.  

 

Hur? 

 

Genom att 

organisation och 

medarbetare 

samspelar då båda 

parter är beroende 

av varandra i 

rehabiliterings-

arbetet.  

 

Genom att använda 

förutbestämda 

handlingsplaner 

med verksamhetens 

mål i åtanke, s.k. 

rehabiliterings-

planer. 

 

Genom att olika 

intressegrupper 

argumenterar och 

kompromissar 

fram ett 

arbetsförfarande. 

  

 

Genom att 

anamma redan 

fungerande 

arbetssätt som 

förmedlar en 

positiv bild både 

internt och 

externt.  

 

Chefens roll 

 

Att agera 

stödjande, 

uppmuntrande 

och motiverande 

för medarbetare 

som är långtids-

sjukskrivna. 

 

 

Att ta stort ansvar 

för att kontrollera 

och strukturera 

rehabiliterings-

arbetet och 

återgång i arbete. 

 

Att argumentera 

och förhandla för 

sin ståndpunkt 

samt fördela 

resurser.  

 

Att agera som 

förebild samt 

bidra med 

symboliska 

betydelser för 

medarbetarna.   

 

Med utgångspunkt i det som vi benämnt HR-synen kan rehabilitering ses som en 

investering i medarbetaren. För att en organisation ska fungera på bästa sätt skall 

det finnas god överensstämmelse mellan individ och system, därför torde 

rehabilitering ske i ett samspel mellan individ och organisation. Vidare antas 

chefen inta en stödjande och uppmuntrande roll i arbete med rehabilitering. 

Chefen antas även arbeta för att främja jämlikhet, vilket även kan gälla 

rehabilitering där chefen ska se till att de som har behov av rehabilitering får 

detta under samma premisser.  

Utifrån en struktur-syn kan det antas viktigt att rehabilitera för att medarbetare 

skall komma tillbaka till arbetsplatsen och återgå till den roll denne en gång 

blivit tilldelad. På så sätt kan organisationens struktur bibehållas. Rehabilitering 
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skulle sannolikt även kunna genomföras utifrån planerade, strukturerade och 

rationella handlingsplaner. Då det enligt detta perspektiv finns en stark tilltro till 

ledningen antas chefen ha vikig roll för att planera och strukturera 

rehabiliteringsarbetet.  

Enligt en konflikt-syn kan rehabilitering ses som ett resultat av olika 

maktförhållanden inom organisationen såväl som mellan organisation och 

utomstående aktörer. Förhandlingsprocesser mellan olika intressegrupper 

påverkar utfallet av rehabiliteringen. Varför rehabiliteringen sker och på vilket 

sätt kan således vara en följd av ”vinnande” intressegrupps krav. Chefen kan i 

detta sammanhang gestaltas som en av intressegrupperna, antingen i samspel 

med medarbetaren eller i motsättning mot denne. Chefen, som ofta besitter en 

viss makt, har troligen också kontroll över vilka resurser som ska läggas på 

rehabilitering.  

Utifrån antagandet att, vad som händer i en organisation inte är lika viktigt som 

vad det betyder, kan rehabilitering ses som en symbol för någonting positivt som 

bedrivs i organisationen. Utifrån en symbol-syn kan rehabilitering i så fall ske i 

syfte att skapa ett symboliskt värde som tar sig uttryck i gemensamma 

värderingar och gynnar organisationen. Rehabilitering torde också kunna 

genomföras genom att se på hur andra organisationer bedrivit detta arbete och 

anta redan fungerande koncept. Utifrån en symbol-syn får chefen som uppgift att 

skapa positiva symboler som minskar förvirring och bidrar till en bra bild av 

organisationen, både utåt och inåt. Då chefen har en ledande position blir det 

troligen dennes uppgift att ta in nya trender och goda exempel på rehabilitering. 
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3. METOD 

I detta avsnitt beskrivs denna studies metodologiska val och struktur samt 

tillvägagångssätt. En förklaring kring vilket urval som gjorts och bakgrundsfakta 

om intervjupersonerna presenteras och vidare beskrivs även hur analysen 

genomförts samt studiens kvalitetskriterier och etiska förhållningssätt.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter och design 
Problemområdet i denna studie utgår från organisationen Stockholms stad med 

fokus på den del som behandlar rehabilitering ur ett chefsperspektiv. Studien är 

inspirerad av fallstudiemetodologi då utgångspunkt har varit att systematiskt 

studera en specifik företeelse (Merriam, 1994). Då studien utgår från endast ett 

fall, chefers arbete med rehabilitering inom Stockholms stad, kan det liknas med 

en enfallsdesign (Yin, 2007). Förutsatt att de stämmer överens med studies syfte 

finns det enligt Yin (2007) flera starka skäl till att använda sig av en 

enfallsdesign. I denna studie går det att utläsa två av dessa skäl. Det rör sig 

delvis om ett representativt fall då studien behandlar offentliga chefers arbete 

med rehabilitering, vilket är en process som även pågår inom andra kommuner. 

Samtidigt kan vi se en likhet med det som Yin (2007) kallar det uppdragande 

fallet, som är något som tidigare inte undersökts och därmed har en avslöjande 

karaktär. Hur cheferna inom Stockholms stad arbetar med rehabilitering är något 

som tidigare inte studerats eller undersökts.  

Yin (2007) menar vidare att ett antal frågor bör tas i beaktning för att ta reda på 

vilken undersökningsmetod som skall användas för en specifik studie. Den 

första innefattar vilken typ av forskningsfrågor som ställs. Frågorna i denna 

studie är av beskrivande och förklarade art vilket i enlighet med Yin (2007) 

motiverar användandet av fallstudie som undersökningsmetod. Den andra frågan 

som bör ställas är vilken grad av kontroll forskaren har över beteenden (Yin, 

2007). En förutsättning för fallstudie som metod är att det inte krävs någon 

kontroll av deltagares beteenden, vilket aldrig har varit avsikten med denna 

studie. Slutligen bör forskaren fundera över om de skeenden som studeras är 

historiska eller aktuella (ibid.). Fallstudier är att föredra då det gäller aktuella 

händelser vilket även här varit fallet då arbetet med rehabilitering i allra högst 

grad är aktuell för Stockolms Stad likväl som i andra organisationer.  

Denna studie fokuserar på en att beskriva chefers arbete med rehabilitering och 

ge läsaren förståelse av detta (Merriam, 1994). Dessa kriterier stämmer överens 

med de grundläggande egenskaperna i kvalitativt inriktade fallstudier som 

Merriam (1994) beskriver. Fallstudier är även induktiva då forskaren fokuserar 

på process, förståelse och tolkning snarare än att vara deduktiv och 

experimentell. I denna studie har teorier till stor del inhämtats och beskrivits 

efter genomförda intervjuer. Dock har studien till viss del utgått från en befintlig 
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teoretisk referensram då förförståelse för ämnet och kunskap om teorier har varit 

svåra att bortse från i genomförandet.  

3.2 Urval  
Enligt Merriam (1994) är ett sätt att få kontakt med intervjupersoner att gå via 

nyckelpersoner som i sin tur känner till andra personer med kunskap kring den 

specifika företeelsen. I denna studie kontaktades en nyckelperson på 

Stadsledningskontoret i Stockholms stad som i sin tur tog kontakt med personal-

ansvariga ute i verksamheterna som gav förslag på chefer med erfarenhet av 

rehabilitering.  

Med tanke på studiens tidsram begränsades urvalet till totalt nio verksamhets- 

eller enhetschefer inom Stockholms stad. Efter samtal med en informant på 

Stadsledningskontoret, som arbetat med rehabilitering under lång tid, 

begränsades studien ytterligare till att innefatta endast två typer av 

verksamheter. Fem av intervjupersonerna arbetade inom äldreomsorgen och fyra 

inom förskoleverksamheten. Detta urval gjordes då problemområdet inom dessa 

verksamheter är särskilt aktuellt och cheferna där besitter stor erfarenhet av 

rehabiliteringsutredningar. Då det rör sig om en organisationsstudie som med 

avsikt inriktats på vissa verksamheter kan detta ses som ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2009).    

Åtta av deltagarna var kvinnor och en var man. Samtliga deltagare hade 

utbildning inom respektive yrke och hade mellan 5-35 års erfarenhet som chef 

inom Stockholms stad. Alla förutom en hade arbetet som chef i minst 10 år. I 

övrigt hade majoriteten utöver detta även arbetat inom staden en lång tid innan 

de blev chef. Den yngsta i urvalet var 44 år gammal och den äldsta 63 år 

gammal. Medelåldern för hela urvalet var 54 år.        

3.3 Tillvägagångssätt 
Studiens arbete inleddes med inläsning och uppdatering kring ämnet 

rehabilitering. För att få bra kvalitet i intervjuerna läste vi in oss på de nya 

lagarna och reglerna kring rehabilitering samt viss tidigare forskning. En mer 

utförlig teoriförankring skedde sedan efter intervjuernas genomförande. Väl 

inlästa på ämnet utarbetades en intervjuguide (se bilaga 3). Guiden utformades 

efter ett antal teman med underliggande öppna intervjufrågor som speglade 

studiens syfte (Bryman, 2009). För att försäkra att intervjuguiden innehöll 

lättförståeliga frågor som respondenterna associerade med temana utfördes en 

pilotintervju (ibid.). Intervjupersonen i pilotstudien valdes eftersom denne hade 

erfarenhet av arbete som verksamhetschef med rehabilitering i offentlig 

verksamhet vilket stämde överens med urvalet i studien (Yin, 2007). Efter 

pilotintervjun finjusterades intervjuguiden ytterligare. Varje respondent fick 

innan intervjun ett missiv (se bilaga 2) skickat till sig med studiens syfte 
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presenterat (Patel & Davidson, 2003) samt intervjuguidens teman för att i största 

mån kunna känna sig förberedd och bekväm under intervjuns genomförande.    

Studiens syfte är att beskriva, analysera och diskutera chefers arbete med 

rehabilitering i praktiken och den huvudsakliga datakällan består därför av åtta 

kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009), en intervju genomfördes med 

två chefer samtidigt. Detta i och med att det är en metod som får fram chefernas 

egna uppfattningar (Merriam, 1994). Intervjuerna strukturerades efter 

intervjuguiden men med en öppenhet för att vidare diskutera intressanta ämnen 

som uppkom och en frihet för intervjuarna att ställa följdfrågor (Bryman, 2009). 

Studien består således av semi-strukturerade djupintervjuer där frågorna ibland 

avvek från intervjuguiden och inte alltid ställdes i den uppsatta ordningen 

(ibid.). Intervjuprocessen var på så vis flexibel för att inte missa någon viktig 

aspekt eller information av betydelse för beskrivningen av chefers arbete med 

rehabilitering. Genom att det uppstod en dialog mellan respondenten och 

intervjuaren framkom på så vis intervjupersonernas tankar och åsikter 

beträffande det undersökta ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid tillfället då 

två chefer intervjuades samtidigt uppstod en öppen dialog och diskussion där 

respondenterna fick möjlighet att komplettera varandra. Majoriteten av 

intervjuerna ägde rum på respektive respondents arbetsplats, varade mellan 25-

71 minuter och spelades in på bandspelare. En av intervjuerna blev flyttad till ett 

offentligt café för att få tiden att räcka till.                   

Ytterligare en datakälla som användes i studien var interna dokument som 

tillhandahölls från Stockholms stad – ”Gemensam rehabiliteringsprocess i 

Stockholms stad” samt stadens personalpolicy. Genom att använda dessa källor 

kunde information från intervjuerna bekräftas och ge mer specifika detaljer 

kring de olika ämnena som togs upp och diskuterades (Yin, 2007). För att 

undvika en skevhet i materialet och skapa en bild av chefers arbete med 

rehabilitering som närmar sig det verkliga förhållandet togs alla dokument, med 

relevans för studien, emot och bearbetades (Patel & Davidson, 2003). Inga 

dokument togs fram eller skapades endast i syfte för studien vilket i detta fall 

gör att det till stor grad går att bortse från påverkanseffekter i dokumenten 

(Bryman, 2009). Denna utökning av empiri kan liknas vid det Bryman (2009) 

benämner som triangulering då flera datakällor används.  

3.4 Bearbetning och analys av data  
Det vanligaste sättet att registrera intervjuer idag är, enligt Kvale och Brinkmann 

(2009), via bandspelare, vilket även användes i denna studie. Genom att spela in 

en intervju får forskaren frihet att själv koncentrera sig på ämnet och dynamiken 

i intervjun och en möjlighet att i efterhand komplettera den uppfattade 

informationen med detaljer som tonfall men även med information som 

eventuellt uppfattades felaktigt eller glömdes av under intervjuns gång (Kvale & 

Brinkmann, 2009).     
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När alla intervjuer hade genomförts transkriberades röstinspelningarna som 

sedan lästes igenom som en del av analysen för att få en struktur över materialet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Datareducering skedde kontinuerligt under hela 

studien för att sortera bort och fokusera data och därmed kunna urskilja underlag 

med relevans för studien (Miles & Huberman, 1994). Vidare i analysen av 

intervjutexterna gjordes en meningskategorisering (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kategorierna utgick delvis från de teman som användes under intervjun men 

enstaka kategorier växte även fram under analysens gång (ibid.). Genom att 

sortera materialet utefter kategorierna gavs en överblick över mängden utskrifter 

som studien frambringat och en möjlighet till att på ett effektivt sätt prioritera 

vissa delar av data och tolka resultatet (Denscombe, 2009). För att ge ett mer 

berikat intryck av intervjuernas innehåll valdes enstaka citat ut som redovisas i 

resultatet. För att underlätta förståelsen av citaten återges intervjupersonernas 

spontana talspråk i en läsbar skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Avkapningar i citaten har i enlighet med anvisningarna för uppsatsarbete 

markerats med tre punkter. Borttagning av hela meningar i mitten av citat har 

markerats med fyra punkter (Linköpings universitet, 2010)  

Enligt Merriam (1994) används ofta någon form av innehållsanalys för att 

analysera dokument i kvalitativa fallstudier, vilket även använts i denna 

undersökning. Innehållsanalysen användes för att på ett systematiskt sätt kunna 

beskriva och ta del av relevanta egenskaper i innehållet i dokumenten (ibid.), 

såsom rehabiliteringsprocessens tre steg samt organisationens syn på 

medarbetare och ledare. Rådata tolkades parallellt med konstruktioner av 

kategorier för att få fram kärnan i dokumenten (ibid.).    

3.5 Kvalitetskriterier  
I all forskning är det viktigt att säkra såväl validitet som reliabilitet. Bryman 

(2009) menar dock att många forskare har haft en diskussion om huruvida 

begreppen validitet och reliabilitet är relevanta för kvalitativa undersökningar. 

Denna studie förhåller sig därför i huvudsak till begreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet och pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

3.5.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet motsvaras enligt Bryman (2009) av begreppet intern validitet och 

handlar om att skapa en trovärdig bild av den studerade företeelsen. Detta 

innefattar att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att 

resultaten rapporteras till de personer som deltagit i undersökningen för att de 

ska få möjlighet att bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet på rätt sätt 

(Bryman, 2009). Yin (2007) menar att detta i fallstudieforskning även inbegriper 

att dra hållbara slutsatser om företeelsen. I denna studie har samtliga 

respondenter fått ta del av transkriberingar av respektive intervju. På detta sätt 

har de haft möjlighet att kontrollera felciteringar eller missuppfattningar om 

intervjuunderlaget för att deras verklighet inte ska återges felaktigt.  
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3.5.2 Överförbarhet  

Överförbarheten, eller extern validitet, handlar om hur generaliserbara en studies 

resultat är till en annan miljö. För att tillgodose detta bör forskaren göra täta och 

djupa beskrivningar av fenomenet så att läsaren ska kunna göra sig en 

uppfattning om huruvida resultaten är överförbara (Bryman, 2009). Vidare 

konstaterar Larsson (2009) att en kontext bör beskrivas utifrån såväl materiella 

omständigheter som aktörers beteenden samt kulturella förhållanden. Yin (2007) 

menar att fallstudier ofta får utstå kritik i detta avseende då ett enda fall inte 

utgör tillräcklig grund för generalisering. I detta metodavsnitt har typen av 

organisation samt studiens genomförande därför noga försökt återges. Vidare 

presenteras i resultatdelen respondenternas åsikter samt beteenden i 

rehabiliteringsarbetet, vilket kan antas motsvara Larssons (2009) resonemang 

om aktörers beteenden.  

3.5.3 Pålitlighet 

Som en motsvarighet till reliabilitet nämner Bryman (2009) begreppet 

pålitlighet. Detta innefattar att säkerställa en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av genomförandets alla faser. Bryman (2009) menar att kollegor 

sedan ska kunna granska forskningens gång och bedöma om tillvägagångssätt 

och procedurer håller god kvalitet. Vid fallstudier menar Yin (2007) att 

forskaren noga måste dokumentera sitt tillvägagångssätt för att en annan 

forskare ska kunna genomföra samma fallstudie en gång till. För att leva upp till 

dessa krav har studiens genomförande beskrivits i denna metoddel men specifikt 

under rubriken tillvägagångssätt. Även kontinuerlig kontakt med handledare har 

hållits där denne har bidragit med synpunkter om genomförandet.  

3.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

I samhällelig forskning går det inte att få någon fullständig objektivitet, därför är 

det viktigt att forskare agerar i god tro (Bryman, 2009). Detta innebär att 

forskaren inte låter egna värderingar eller åsikter påverka utförandet av eller 

slutsatserna från en undersökning. I denna studie har därför forskarnas 

personliga åsikter satts åt sidan. Under intervjuerna har så kallade ledande frågor 

i största mån försökt undvikas för att inte påverka riktningen i respondenternas 

svar. Vidare har slutsatserna och resultatdiskussionen genomförts utifrån 

intervjumaterialet som på inget sätt manipulerats.  

3.6 Etiska aspekter  
Enligt Vetenskapsrådet (Gustafsson, Hermerén, Petterson, 2005) ska resultat och 

metoder öppet redovisas vilket implicerar att forskarna talar sanning om sin 

forskning. Forskarna ska även granska och redovisa sina utgångspunkter samt se 

till att inga personer som involveras i forskningen kommer till skada. Under hela 

studiens gång har Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed tagits 

hänsyn till, samt de fyra uppsatta forskningsetiska principerna vilka beskrivs 

nedan (Vetenskapsrådet, 2010; Bryman, 2009).  
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I enlighet med informationskravet informerades de medverkade cheferna noga 

om syftet med studien samt att deras deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde avsluta sin medverkan. Detta förklarades i korthet i första kontakt 

med respondenterna och ytterligare information skickades sedan till respektive 

respondent innan intervjun ägde rum. Informationen bestod av ett missiv med en 

förklaring kring problemområdet, en presentation av studiens syfte och en 

beskrivning av de etiska principer studien följde. Respondenterna fick likaså ta 

del av intervjus huvudsakliga teman för möjligheten till förberedelse.  

Samtyckeskravet kräver att deltagare har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Detta togs självklart hänsyn till och presenterades i missivet samt 

muntligen vid intervjun. För att uppfylla samtyckeskravet fullt ut försäkrades att 

deltagarna, före intervjuerna påbörjades, samtyckte till syftet med studien och 

det förklarades tydligt att det var upp till respondenterna hur mycket de ville 

berätta då det studerade ämnet eventuellt kunde vara känsligt för vissa chefer.  

För att tillgodose konfidentialitetskravet har alla deltagare hållits anonyma i den 

mån att det inte går att utläsa på vilken förvaltning en deltagare arbetar. Det går 

heller inte att utläsa vem av respondenterna som sagt vad.  

I enlighet med nyttjandekravet sågs det till att respondenterna kände sig trygga 

med att informationen de lämnade ut endast skulle användas i studiens syfte och 

således inte skulle föras vidare i ickevetenskapliga sammanhang. Det 

tydliggjordes dock att den slutgiltiga rapporten skulle kunna komma att tryckas 

upp och finnas tillgänglig på Linköpings universitetsbibliotek samt att resultatet 

av rapporten kunde komma att användas för andra undersökningar inom 

Stockholms stad.   



22 

 

4. RESULTAT AV DOKUMENT 

I detta avsnitt presenteras i korthet de två dokument som använts i studien, 

stadens personalpolicy samt stadens gemensamma rehabiliteringsprocess. Det 

förstnämnda dokumentet har använts för att förstå vilka föreställningar staden 

har om såväl chefer som medarbetare och det senare för att tolka och förstå 

chefernas arbete med rehabilitering.   

4.1 Personalpolicy för Stockholm stad 
Stockholms stads allra viktigaste tillgång är stadens anställda. Genom att 

använda sig av en aktiv personalpolitik värnar staden om och utvecklar sina 

medarbetare. En förutsättning för detta arbete är tydliga gemensamma mål och 

ett tydligt ledarskap på lokal nivå.  

Personalpolicyn är ett verktyg som anger inriktningen och de gemensamma 

ramar som vägleder medarbetare och chefer åt samma håll i organisationen. Som 

medarbetare i staden är det viktigt att ha kunskap kring den egna verksamhetens 

mål, vilka resultat som förväntas av en och att aktivt delta i verksamhetens 

utveckling. Chefen i sin tur har ansvar för att förmedla verksamhets mål och se 

till att de uppnås genom att arbeta aktivt för delaktighet, inflytande och öppenhet 

på arbetsplatsen. Kompetenta och engagerade medarbetare skapar professionella 

och förtroendefulla möten med brukare, därför betonas en hög kompetens bland 

medarbetare i form av kunskap, förmåga och vilja. Chefens ansvar i denna 

situation är att inspirera till lärande, kreativitet och utveckling samtidigt som 

medarbetaren måste ta egna initiativ till att utveckla sin kompetens. Ledarskapet 

inom staden ska utövas genom dialog som gör medarbetare medvetna om sin 

potential och sina utvecklingsmöjligheter, samt genom att stötta medarbetares 

egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling.  För att kunna 

leda andra krävs ett gott självförtroende och en god självkännedom där ledaren 

förstår sina egna drivkrafter, reaktionsmönster och starka och svaga sidor.  

Stadens mål för arbetsmiljön är att förena väl fungerande verksamheter med ett 

långsiktigt hållbart arbetsliv. Genom en öppenhet i arbetsklimatet bidrar staden 

till att alla känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats, vilket 

främjar hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret när det gäller 

lagstiftningar, förordningar och föreskrifter som ska uppfyllas men 

medarbetaren och chefen ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

Rehabiliteringsarbetet inom staden bygger på tidiga insatser och en tydlig 

arbetsordning. Genom tydliga regler, ett tidigt ingripande och ett väl fungerade 

rehabiliteringsarbete uppnås även en förebyggande effekt.          

4.2 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad 
Enligt Stockholms stad är rehabilitering allas ansvar. Arbetsgivaren har det 

yttersta ansvaret vilket, som ovan nämnts, regleras i lagar, kollektivavtal och 
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föreskrifter. Chefen i sin tur ansvarar för att arbetsmiljön är god för 

medarbetarna och för att förebygga sjukdom och arbetsskador. Chefen är även 

skyldig att aktivt följa upp tecken på ohälsa samt planera och genomföra 

anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för medarbetarna. Vidare ska chefen 

lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att klarlägga 

behovet av rehabilitering. Slutligen ska chefen aktivt följa upp sjukfrånvaro och 

anmäla arbetsskador. 

Den enskilde medarbetaren ansvarar för att medverka i arbetsmiljöarbetet samt 

värna om den egna hälsan. Medarbetaren har dessutom skyldighet att aktivt delta 

i planering och genomförande av den egna rehabiliteringen och förväntas även 

lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behovet. I den mån det är 

möjligt ska medarbetaren hålla kontakt med arbetsplatsen under hela 

sjukskrivningsperioden. 

Försäkringskassan är en samarbetspartner i rehabiliteringsarbetet som i samråd 

med den anställde och arbetsgivaren (chefen) tar fram en rehabiliteringsplan 

samt samordnar dessa rehabiliteringsåtgärder. Företagshälsovården i sin tur är en 

samarbetspartner i arbetsmiljöarbetet vilka har möjlighet att göra medicinska 

bedömningar. Företagshälsovården arbetar även med arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet. Om medarbetaren så önskar kan facket vara med som 

en resurs i rehabiliteringsarbetet. Slutligen fungerar respektive förvaltningars 

personalfunktion som ett stöd för chefen och medarbetaren i rehabiliterings-

arbetet och medverkar vid omplaceringsutredningar.  

4.2.1 Rutiner vid sjukfrånvaro  

Vid den första sjukdagen ska medarbetaren anmäla sjukfrånvaro direkt till sin 

närmaste chef eller den personen som chefen angivit. Chefen i sin tur ansvarar 

för att en kontakt tas med medarbetaren den första dagen. Syfte med detta samtal 

är inte att kontrollera utan att visa omsorg och för att kunna göra 

personalplanering och utreda om det finns behov av åtgärder för medarbetaren.  

Vid den åttonde sjukfrånvarodagen är medarbetaren skyldig att lämna in ett 

läkarintyg och chefen ska i sin tur kontrollera att detta intyg tas in. Vid behov 

kontaktas personalavdelningen och/eller företagshälsovården för att göra en 

arbetsförmågebedömning.  

Chefen bör under hela sjukskrivningsperioden hålla kontinuerlig kontakt med 

medarbetaren och bjuda in denne till arbetsplatsträffar. Om chefen utifrån 

läkarintyg och medarbetarens uppgifter bedömer att denne kommer vara fortsatt 

sjukskriven efter den femtonde frånvarodagen ska chefen inom en månad ta 

fram en plan för återgång i arbete. Om medarbetaren efter en månad fortfarande 

inte är friskförklarad och återgått i arbetet går denne in rehabiliterings-

processens första steg.   
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Nytt i rehabiliteringsprocessen är att om en medarbetare varit sjuk mer än fyra 

gånger under en sammanhängande period på sex månader ska en kontakt med 

företagshälsovården etableras. Detsamma när någon varit sjukskriven en 

sammanhängande period som överstiger fjorton dagar. Syftet med detta är att så 

tidigt som möjligt sätta in åtgärder som förhindrar en längre sjukskrivningstid än 

vad som är nödvändig.  

4.2.2 Rehabiliteringsprocessens tre steg  

Rehabiliteringen kan omfatta tre steg. Det första steget innebär att utreda om det 

finns behov av rehabilitering. Vid rehabiliteringsbehov ska åtgärder vidtas för 

att medarbetaren ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete, med eller utan 

anpassningsåtgärder. Sådana anpassningsåtgärder kan vara arbetsträning, 

arbetsprövning eller anpassade arbetsuppgifter. Om medarbetare inte kan gå 

tillbaka till sitt ordinarie arbete inleds steg två. Då görs en inventering av andra 

tänkbara arbetsuppgifter inom förvaltningen. Om annat arbete inom 

förvaltningen inte finns går processen vidare till steg tre. Där utreds om det finns 

arbete på annan förvaltning inom organisationen. Arbetsgivaren har inte någon 

skyldighet att skapa nya arbeten och de arbeten som erbjuds måste vara skäliga 

för såväl arbetsgivare som medarbetare. För det arbete som slutligen söks måste 

medarbetaren besitta tillräckliga kvalifikationer. Om det framkommer att 

medarbetaren inte kan utföra något arbete av betydelse inom staden kan 

uppsägning föreligga, enligt undantagsregler i lagen om anställningsskydd. För 

mer detaljerad information om varje steg i rehabiliteringsprocessen se bilaga 1.  
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5. RESULTAT AV INTERVJUER 

I nedanstående avsnitt presenteras de resultat som framkommit i intervjuerna 

med verksamhets- och enhetscheferna. Resultatet har delats upp i kategorier, 

dels efter uppsatta frågeställningar, dels efter teman som har upptäckts efter 

hand. Studien håller genomgående ett chefsfokus. Den första kategorin 

behandlar chefernas dagliga arbete och ledarstil och den andra hur cheferna 

arbetar med förebyggande och tidiga insatser. Vidare beskrivs hur cheferna 

arbetar med rehabilitering i praktiken, vilka förställningar de har om 

rehabiliteringsarbetet samt vilken roll de har i detta arbete. Likaså presenteras 

chefernas föreställningar om medarbetaren samt vilka hinder och möjligheter 

som finns med rehabiliteringsarbetet.  

5.1 Dagligt arbete och ledarstil  
Samtliga respondenter är ense om att ingen dag är den andra lik. Att arbeta som 

enhets- eller verksamhetschef beskrivs som väldigt ombytligt och flexibelt. I en 

vanlig dag ingår en rad olika arbetsuppgifter och händelser. Det enda som 

chefen vet säkert på förhand är de inplanerade möten som bestämts sen tidigare. 

Att möten är en stor del i chefsarbetet bekräftas av respondenterna. Det kan 

innefatta möten om i princip vad som helst som har med verksamheten att göra 

och de beskrivs som både roliga och tråkiga. Utöver möten kan mer eller mindre 

vilka oförutsedda händelser som helst dyka upp under dagen. Det framkommer 

att mycket tid går till att gå igenom nyinkommen e-post varje dag. 

Hur mycket mejl som helst kan vara jättestressande. Ofta saker som skulle 

varit gjorda igår. (Respondent 8)  

Respondenterna betonar att det under en vanlig dag ofta dyker upp akuta 

arbetsuppgifter som måste tas om hand på en gång och problem som måste 

lösas. Detta beskrivs dock delvis som naturligt då de arbetar med människor. 

Samtliga respondenter uttrycker dock en generell uppskattning för arbetet och 

alla dess delar.  

Ja alltså det är ju lite blåljus…. alltså det är väl det som är lite tjusningen 

och djävligheten i det här jobbet, man vet aldrig vad som händer förutom att 

det är mycket möten. (Respondent 2)         

Positionen som chef innefattar att träffa och ha dialog med många människor 

dagligen. Både personal, föräldrar, barn, brukare och anhöriga hör av sig 

kontinuerligt med frågor och ärenden. Att få vara ute i organisationen, föra 

dialog och få vara med och påverka beskrivs som det mest givande arbetet. Det 

som generellt anses mindre attraktivt är administrativt arbete som tar mycket tid. 

Det framkommer att det finns förväntningar på att chefen i princip ska kunna allt 

ifrån egenkontrollprogram på kök och barnsäkerhet till brandsäkerhet och 

radonmätningar i lokaler. Chefsarbetet karaktäriseras även av arbete med 
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ekonomi-, personal- och utvecklingsfrågor, samt rehabiliterig. Respondenterna 

påpekar explicit att arbete med sjukskrivningar och rehabilitering är en del av 

det dagliga arbetet.           

Att befinna sig ute i organisationen betonas som viktigt för att vara en 

närvarande och synlig chef. Respondenterna beskriver sig själva som ödmjuka 

då de lyssnar till medarbetaren och för en kontinuerlig dialog. En av 

respondenterna berättar att det är viktigt att det finns en öppenhet mellan 

medarbetare och ledning, då problem inte går att lösa om inte ledningen känner 

till att det existerar. För att främja en öppenhet finns forum som 

samverkansmöten och APT-möten där medarbetare kan göra sin röst hörd. En av 

respondenterna skildrar förhållandet mellan chef och medarbetare som ett 

ömsesidigt beroende. 

Jag som chef behöver dom, men dom behöver mig också. Så är det. 

(Respondent 5)  

Överlag betonas en ledarstil som är stödjande men även vikten av att vara rak 

och tydlig i vissa situationer poängteras. En av respondenterna särskiljer på 

chefskap och ledarskap. Chefskapet beskrivs som ett mandat som anammas när 

en medarbetare till exempel missköter sin anställning. Ledarskapet å andra sidan 

används för att stödja beslut som fattas och se till att de fullföljs. Det senare 

innefattar även handledning och att få tillbaka medarbetare på rätt spår. 

Respondenterna talar även om medarbetarnas reaktion när de som ledare agerar 

hårt och rakt. Medarbetarna känner sig ibland ifrågasatta vilket i sin tur kan leda 

till ilska. Detta är något som respondenterna finner naturligt och som något de 

får stå ut med i arbetet som chef.  

Respondenterna belyser även betydelsen av delegering och att medarbetarna ska 

vara delaktiga. Lika självklart som att ledarna ska ha koll på verksamheten och 

känna sin personal är det att medarbetarna ska känna till verksamhetens mål och 

åtaganden. En av respondenterna menar att medarbetarna ska vara delaktiga i 

formulerandet av dessa. Som en del av ledarskapet anses det viktigt att ge 

medarbetaren eget ansvar i sitt arbete, samtidigt som ett tydligt samarbete 

betonas som en förutsättning för ett bra ledarskap. En av cheferna beskriver sig 

själv som en teamledare då denne har ett nära samarbete med sina medarbetare 

och en tydlig öppen dialog. För att exemplifiera detta beskrev respondenten en 

situation där det fattades personal och denne själv ryckte in i arbetet. Vidare 

skildrar respondenterna vikten av att motivera sina medarbetare, att agera 

visionär och inspirera. En av respondenterna menar att det är viktigt att 

uppskatta sina medarbetare men även att ge dem uppskattning.  Ledarskapet 

innefattar kvalitets- och kompetensutveckling av medarbetare. Utöver detta 

betonas en positiv attityd hos chefen och även vikten av att vara kommunikativ.      



27 

 

5.2 Tidiga insatser och förebyggande arbete 
Respondenterna berättar att stadens gemensamma rehabiliteringsprocess och de 

nya lagförändringarna ställer större krav på chefer att agera tidigt. De menar att 

detta är en av de tydligaste riktlinjerna i den nya processen och att det är viktigt 

att fånga upp medarbetare som riskerar att gå in i sjukskrivning.  

… att som chef vara observant och se att någonting är på gång. Att ha det 

här iakttagandet i sig och kunna se förändringar hos personalen, ‟vad beror 

det på?‟… det tror jag är oerhört viktigt att ha med sig som ledare. 

(Respondent 6) 

Vidare framkommer att det kan vara svårt att uppfatta dessa signaler från 

medarbetare med en annan kulturell eller etnisk bakgrund. Därav upplevs det 

desto viktigare att i hög grad känna sin personal för att förstå hur de agerar och 

beter sig i olika situationer för att kunna vidta tidiga åtgärder.   

Förebyggande insatser lyfts fram som viktiga för att fånga upp och hjälpa 

medarbetare som har olika typer av besvär. Det kan handla om allt i ifrån att 

anskaffa tekniska och ergonomiska hjälpmedel i arbetet till att erbjuda 

samtalsstöd. På en arbetsplats har medarbetarna själva byggt upp ett litet gym 

med hantlar men även massagestolar. Vikten av att skapa en gemenskap i 

gruppen lyfts också fram som viktigt då samhörighet är minst lika viktigt i det 

förebyggande arbetet som insatserna för fysisk hälsa. En respondent berättar att 

det därför arrangeras olika idrotts- och sociala aktiviteter där personal från olika 

arbetsplatser inom verksamheten får möjlighet att träffas och umgås efter 

arbetstid.  

Slutligen framkommer det som positivt att företagshälsovården kan kopplas in 

tidigt i processen idag. De fungerar som ett bra stöd för att vidta förebyggande 

och tidiga rehabiliteringsinsatser. I samband med detta säger en respondent att 

långtidssjukskrivning inte kommer vara lika vanligt i framtiden eftersom man 

kommer fånga upp sjuka medarbetare mycket tidigare än förut.  

5.3 Det praktiska arbetet med rehabilitering 
Det finns olika system inom staden och förvaltningarna som hjälper cheferna att 

ha kontroll över vilka medarbetare som är sjukskrivna och hur ofta. Från den 

egna förvaltningen kan cheferna få information och statistik om vilken 

sjukfrånvaro verksamheten har och vilka medarbetare det gäller. Utöver detta 

finns ett verktyg som heter MedHelp. När medarbetare blir sjuka kontaktar de 

MedHelp, vilka i sin tur skickar denna information vidare till chefen via 

antingen sms eller e-post. Det framkommer att respondenterna vill att 

medarbetare när de blir sjuka även ska ta kontakt med sin närmsta chef samt den 

egna arbetsplatsen. På detta sätt får de överblick över hur sjukfrånvaron ser ut i 

deras verksamhet. 
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När en medarbetare är på väg att uppnå fyra korttidssjukfrånvarotillfällen under 

en sexmånadersperiod eller överstiger fjorton dagars sjukskrivning tar chefen 

kontakt med medarbetaren. Chefen och medarbetaren pratar om vad som har 

hänt och vad sjukskrivningen beror på. Om sjukfrånvaron sedan passerar 

gränsen kontaktas företagshälsovården. När företagshälsovården kopplas in 

träffas medarbetare tillsammans med chefen på Företagshälsovårdens kontor i 

centrala Stockholm där de för ett trepartssamtal. Tillsammans försöker de ta reda 

på vad som orsakat sjukskrivningarna och vilka insatser som kan vidtas för att 

hjälpa medarbetaren att återgå till arbete. Beroende på vilken typ av frånvaro det 

rör sig om vidtas olika åtgärder hos företagshälsovården. Många chefer nämner 

att förstadagsintyg kan krävas vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Förstadags-

intyg innebär att medarbetare måste träffa en läkare på företagshälsovården från 

första sjukdomsdagen. Läkaren bedömer sedan sjukdomstillståndet och ger intyg 

därefter. Respondenter som har använt sig av förstadagsintyg menar att 

korttidssjukfrånvaron har sjunkit drastiskt när denna åtgärd har vidtagits. En 

respondent menar också att denna korttidssjukfrånvaro ökade när medarbetare 

inte längre var tvungna att ringa direkt till sin chef och meddela sjukdom. När 

denna rutin återinfördes sjönk återigen sjukfrånvaron. Respondenten menar att 

detta beror på att medarbetarna inte gillar att bli konfronterade och eventuellt 

ifrågasatta huruvida de är sjuka.  

Vid längre sjukskrivningsperiod kan chefen i samråd med företagshälsovården 

utföra en funktions- och arbetsförmågebedömning. Denna bedömning fungerar 

som underlag för vilka vidare åtgärder som krävs för att medarbetaren ska kunna 

återgå till sitt ordinarie arbete. För att medarbetaren ska kunna arbeta kvar kan 

vissa arbetsanpassningar även göras. Dock påpekas att arbetsgivaren inte är 

skyldig att skapa några nya arbeten. När en medarbetare varit sjukskriven en 

längre tid kopplas även Försäkringskassan in som tar del i diskussionerna och 

bedömningarna. Även förvaltningens personalavdelning fungerar som ett stöd 

för cheferna i rehabiliteringsarbetet. De medarbetare som går in i en längre 

sjukskrivning kan sedan komma tillbaka och arbetsträna på arbetsplatsen. Om 

detta inte leder till att medarbetaren kan återgå till sitt ordinarie arbete kopplas 

företagshälsovården och Försäkringskassan in för vidare samtal och utredningar 

om vilka åtgärder som kan vidtas. I detta skede talar respondenterna även om att 

personalavdelningen kopplas in för att utreda om det finns några 

omplaceringsmöjligheter inom förvaltningen som personen i fråga kan vara 

anställningsbar för. Visar utredningen att det inte finns några sådana möjligheter 

går personen i fråga vidare till Stadsledningskontoret (SLK). Efter att SLK gjort 

en omplaceringsutredning i hela staden, under en månads tid, kan det visa sig att 

staden inte har några tjänster att erbjuda. En respondent berättar att när 

medarbetaren blir medveten om detta och inser att uppsägning kan föreligga vill 

ofta personen i fråga göra ett nytt försök på sin arbetsplats.  Detta ses som ett 
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trögt steg i processen då alla åtgärder redan vidtagits för att se ifall medarbetaren 

kan återgå i arbete och ett nytt försök då anses onödigt.    

Respondenterna uttrycker att rehabiliteringsprocessen blir svårare när det gäller 

långtidssjukskrivna medarbetare som varit frånvarande från arbetet i flera år. I 

många fall har respondenterna aldrig ens träffat dessa medarbetare och det kan 

ha gått över tio år sedan de senast var i arbete.  

Och där ser jag att där är ju problemet allra störst egentligen, dom här 

personerna som kanske har haft fem sex chefer vet ju inte ens var 

arbetsplatsen ligger… Det har påbörjats, ständigt påbörjats en process med 

dom, men det har inte gått. Man har inte kommit någon vart egentligen. 

(Respondent 6) 

I många fall befinner sig medarbetare som varit frånvarande från arbete i flera år 

utanför rehabiliteringsprocessen men att Försäkringskassan idag stramar åt 

reglerna menar respondenterna har resulterat i rotation. Långtidssjukskrivna blir 

kallade till Försäkringskassan som gör en utredning om personen har rätt till 

fortsatt sjukskrivning eller inte. Blir den sjukskrivne inte beviljad fortsatt 

sjukersättning görs en rehabiliteringsutredning inom staden. Personen i fråga går 

igenom processens tre steg och respondenterna berättar att det har fått tillbaka 

medarbetare som har varit borta i mer än tio år och att de idag arbetar på heltid 

utan sjukfrånvaro.  

Men sen en vacker dag så sa Försäkringskassan att ‟du får inte vara hemma 

något mer‟, han fick inte ens arbetsträna. Han fick börja på måndagen här…. 

Dom drog in hans sjukersättning utan nåt…. Och med honom har det funkat 

jättebra, han är en omtyckt medarbetare, kunderna tycker om honom 

jättemycket… Han är som natt och dag, det kan jag säga. (Respondent 4)  

Det framkommer även att särskilda åtgärder, för att få tillbaka medarbetare som 

har varit borta i många år, har förekommit. Åtgärderna har vidtagits i samarbete 

med företagshälsovården där man har följt de långtidssjukskrivna under en viss 

period och försökt få in dessa i rehabiliteringsprocessen. Väl inne i processen 

har nya utredningar kunnat genomföras. En respondent berättar att dessa 

åtgärdsprogram har reducerat antalet långtidssjukskrivna drastiskt, en del har 

blivit uppsagda medan ett flertal har kunnat återgå i antingen nytt eller ordinarie 

arbete. En annan respondent berättar att ett sådant program inte utfallit som 

önskat då det har varit svårt att få in dessa medarbetare i rehabiliterings-

processen, vilket beror på att dessa medarbetare ofta är väldigt sjuka.  

Slutligen har sjukskrivna medarbetare möjlighet att ta tjänsteledigt och delta i 

program på Arbetsförmedlingen där de tilldelas en jobbcoach som under tre 

månader hjälper till att söka nytt arbete. Resulterar detta inte i något arbete 

kommer de återigen in i rehabiliteringsprocessen i staden. Respondenterna 

betonar vikten av kontinuerlig dokumentation genom hela rehabiliterings-
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processen och samtliga ense om att rehabilitering är en planerad process som 

sällan dyker upp akut. 

5.4 Erfarenheter av rehabiliteringsarbetet   
Arbetet med rehabilitering är något som respondenterna uttrycker blir lättare och 

mer tydligt i takt med ökad erfarenhet. Samtliga respondenter anser sig har 

mycket erfarenhet av rehabiliteringsarbete, dock varierar det något hur mycket 

erfarenhet respondenterna har när det gäller rehabilitering av medarbetare som 

varit långtidssjukskrivna i många år. Vidare framkommer att samtliga 

respondenter genom åren tagit del av olika typer av utbildningar i rehabilitering. 

Respondenterna beskriver att arbetet med rehabilitering är något som sitter i 

ryggmärgen att de därför inte känner behov av mer utbildning. Dock uttrycker 

enstaka att det är bra med uppfräschningar och information i samband med att 

processerna förändras. En av respondenterna säger att trots att denne har fått 

mycket utbildning i det mesta kring rehabilitering aldrig känner sig fullärd 

eftersom processerna och reglerna ständigt förändras.  

Respondenterna känner väl till dokumentet ”Gemensam rehabiliteringsprocess i 

Stockholms stad” men åsikterna om användarvänligheten varierar. Dokumentet 

anses bra att använda som ett uppslagsverk eller lathund och det kan också 

användas i samtal med medarbetare. Genom att visa upp och förklara vad som 

står i materialet får medarbetarna bättre förståelse för chefens agerande och vilka 

steg i processen som måste genomföras.  

Majoriteten av respondenterna upplever att materialet är ett tillämpbart och 

lättanvänt verktyg som tydligt beskriver hur chefer ska arbeta med 

rehabilitering. En respondent uttrycker dock motsatsen, att materialet inte är 

användarvänligt och att det innehåller för många blanketter. Andra upplever att 

det är just blanketterna som är bra och att de används mycket för dokumentation. 

Åsikterna kring dokumentet varierar också beroende på hur aktuellt 

rehabiliteringsarbete är för respektive chef vid intervjutillfället. På en arbetsplats 

där sjukskrivningstalen är låga har chefen inte tittat på eller använt dokumentet i 

någon större utsträckning men tror att det kan vara ett bra stöd för nya och 

osäkra chefer.  

Även vad gäller den nya rehabiliteringskedjan som process och system går 

åsikterna isär. En allmängiltig åsikt speglas dock i följande citat:  

Uppdraget med rehabilitering är mycket tydligare idag. Att det är ett 

uppdrag vi har, det var inte lika tydligt förut. (Respondent 7)  

Vidare framkommer att samverkan med bland annat Försäkringskassan och 

företagshälsovården har blivit mer aktiv och kontinuerlig i samband med de nya 

processerna. Respondenterna använder sig idag av förstadagsintyg vilket 

upplevs ha haft en positiv inverkan på korttidssjukfrånvaron. Det framkommer 
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dock att många medarbetare inte uppskattar detta då de uppfattar det som en 

form av kontroll eller bestraffning. Respondenterna är ense om att det i vissa fall 

kan röra sig om en form av kontroll av medarbetare då misstankar om fusk 

finns, men att förstadagsintyget framförallt används för att tidigt fånga upp 

medarbetare som ofta är sjuka. På detta sätt ses intyget som en tjänst och en 

förmån snarare än en bestraffning eftersom medarbetaren får chans att träffa en 

företagsläkare vid varje sjukskrivningstillfälle.  

Visst missnöje uttrycks också kring samverkansarbetet. Åsikter framkommer om 

att det idag är för många aktörer involverade i rehabiliteringsarbetet och att 

processerna därför tar för lång tid. Processerna upplevs som tröga och 

byråkratiska och att det tar för lång tid innan man kommer till steg tre i 

rehabiliteringen. En respondent menar att vissa medarbetare själva uppger att de 

varken vill eller kommer kunna utföra sitt ordinarie arbete igen och att det därför 

vore bättre för alla om vissa sjukskrivna kunde gå direkt in i processens andra 

steg. I liknande anda uttrycker en respondent att eftersom de olika stegen tar så 

lång tid, och eftersom belastningen i övrigt i arbetet som chef är stor, utförs 

rehabiliteringsarbetet ad hoc utan ordentlig kvalitet. Vidare framkommer åsikter 

om att samverkan och dialogen med olika myndigheter ibland fungerar 

bristfälligt.  

Alltså vi kan inte föra en dialog tillsammans. Jag pratar om människan, jag 

känner personen bakom det här, och han pratar utifrån vad som står i 

boken... jag tycker man måste se över det här igen. Man måste hitta ett 

system som är anpassat efter människan och verkligheten. (Respondent 2)   

Samtliga respondenter är dock samstämmiga i att de vill och försöker prioritera 

arbetet med rehabilitering. Dels med tanke på att det är ett tydligt uppdrag i 

deras tjänst, och dels för att det ses som viktigt att medarbetare i deras 

verksamheter är friska och mår bra.  

5.5 Chefernas roller i rehabiliteringsarbetet 
Hur respondenterna agerar som ledare i rehabiliteringsarbetet, menar de själva, 

inte skiljer sig från hur de agerar i det övriga dagliga arbetet. Då en chef har 

ansvar för bra arbetsmiljö är samtliga respondenter ense om att de har det 

yttersta ansvaret för rehabiliteringsarbetet. Många medarbetare som är 

sjukskrivna mår jättedåligt och det är då viktigt att detta arbete prioriteras.  

Respondenterna berättar att ett stort ansvar ligger hos chefen att få den 

sjukskrivne medarbetaren att känna sig välkommen tillbaka till arbetsplatsen. 

Detta är en del i chefens ansvar men även arbetsplatsens och kollegornas ansvar. 

Genom att ha en kontinuerlig kontakt mellan kollegor och den sjukskrivne, samt 

mellan chef och den sjukskrivne, ses det som ett steg närmare återgång i arbete. 

Det är viktigt att den sjukskrivne medarbetaren hela tiden vet vem som är 

dennes chef, vilka kollegor som arbetar på arbetsplatsen men även att denne är 
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uppdaterad på hur arbetet på arbetsplatsen förändras med tiden. En av 

respondenterna berättar att det är viktigt att en sjukskriven medarbetare kommer 

till arbetsplatsen och hälsar på, under en lunch, ett APT-möte eller liknande, 

vilket är något som chefen även ska kommunicera till medarbetaren. Dock 

framkommer att långtidssjukskrivna medarbetare sällan dyker upp när sådana 

initiativ tas. Medarbetaren behöver ändock känna att den är efterlängtad och 

behövd.  

För det vet man ju att personer som är hemma länge får dåligt 

självförtroende och känner sig icke-behövda. Och då är det inte heller så lätt 

att ta steget tillbaka in i arbetslivet. (Respondent 4)  

Detta framkommer som ytterst viktigt för att medarbetaren inte ska fastna i en 

rutin som sjukskriven. 

Det är inte människovärdigt att vara hemma i 10 år och inte ha kontakt. För 

det blir ju också en sanning att vara hemma, det blir också ett arbete på sitt 

sätt. (Respondent 5)  

Chefen har även ett stort ansvar innan rehabiliteringen är ett faktum. Det är 

viktigt att vara delaktig, känna sina anställda, lyssna till deras behov och 

motivera dem. När korttidssjukfrånvaron börjar närma sig gränsen för vad som 

är tillåtet under en sexmånadersperiod berättar en av respondenterna att det är 

viktigt att ta initiativ till dialog på en gång. Chefen måste förklara processens 

alla steg och medarbetarens ansvar i den samt agera som coach och vägledare. 

Stöd kan visas genom att till exempel anpassa arbetsuppgifter i samråd med 

kollegor eller genom att vara empatisk och låta medarbetaren prata ut. Det 

betonas även som vitalt att chefen är ärlig, bestämt visar vad det är som gäller 

och aktar sig för att agera kurator. Medarbetaren ska underrättas om vilka 

alternativ, för att fortskrida i processen, som finns tillgängliga och det ses som 

viktigt att det är medarbetaren själv som tar beslutet. Det är även att chefernas 

ansvar att kontrollera medarbetarna, vilket dels kan utföras genom att be dem gå 

till företagshälsovården och få förstadagsintyg men även genom samtal.  

En kontinuerlig dialog och samtal är en stor del av arbetet med rehabilitering. 

Det framkommer att vissa samtal är svårare än andra, till exempel när det gäller 

övertalighet. Det förvänts ofta att chefen ska göra underverk och de menar att 

det är svårt att ge beskedet att någon måste sluta, förklara varför och juridiken 

kring det. I samtal med medarbetaren kring sjukfrånvaro är syftet att ta reda på 

hur denne mår och varför personen i fråga varit sjuk. Framkommer ett behov av 

vidare utredning skickas medarbetaren vidare till företagshälsovården vilket kan 

leda till att medarbetaren blir upprörd och arg. En respondent berättar att samtal 

är extra svåra när de gäller misshandel eller missbruk. En av respondenterna 

betonar dock att det är för medarbetarens bästa då denne får en ordentlig 

utredning och hjälp med sina problem. I samtalet med medarbetaren berättar 

även en av cheferna att det är viktigt att visa vem man är.   
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Men det gäller ju också lite att man måste bjussa på sig själv. Och jag 

känner att vara chef... när man jobbar med människor, måste man vara lite 

nyfiken och utvecklas själv och utmana och tala om vad man inte är bra på. 

Att liksom visa lite grann vem men är, men ändå vara professionell. 

(Respondent 7)    

Vidare uttrycks det som en fördel att som chef i rehabiliteringsarbetet vara trygg 

i sig själv i. Att vara ödmjuk, prestigelös och kunna erkänna eventuella fel som 

kan vara ett resultat av ens eget handlande, då det är medarbetarens hälsa och 

återgång i arbete som bör vara i fokus. 

5.6 Uppfattningar om medarbetare 
Respondenterna betonar att deras inställning till de sjukskrivna medarbetarna är 

essentiell. De menar att utgångspunkten alltid bör vara att medarbetare ska bli 

friska och komma tillbaka till arbetet. För att möjligöra detta måste det finnas en 

tro om att allt är möjligt.  

Första tanken nu är att se till att de får hjälp och stöd och behandling och 

möjlighet till återgång till jobb…. Man får inte tänka, ‟gud dom är så sjuka 

så att de kommer aldrig att kunna jobba‟. Det vet man inte förens man har 

gått igenom så mycket som vi kan gå igenom. Sen kan jag tycka att det tar 

jättelång tid ibland, det måste jag säga. (Respondent 8) 

Vikten av att inte se en sjukskriven medarbetare som stigmatiserad betonas 

även. När en medarbetare kommer tillbaka till en arbetsplats ska personen i 

fråga ses som resurs och inte ett problem. Vidare finns det en samstämmighet 

vad gäller medarbetarens ansvar. Den sjukskrivne medarbetaren måste ta ett 

större eget ansvar idag än förr och medverka i hela rehabiliteringsprocessen, 

vilket respondenterna menar kan vara tufft för personen. Det är även upp till 

individen att rannsaka sig själv och se över vad som kan förändras i dennes liv 

för att åstadkomma en bättre hälsa. Rehabiliteringen ses som ett samarbete 

mellan medarbetare och chef men medarbetarna måste själva ta ansvar över vad 

de vill göra med sina liv. Vilken medarbetare de än må ha att göra med 

framkommer det som viktigt att tänka i positiva banor.  

Jag måste försöka se det positiva i alla människor och det tror jag liksom är 

en styrka och som man måste lära sig utav. (Respondent 4)     

I intervjuerna framkommer stundtals även en hårdare syn på medarbetaren när 

respondenterna berättar att de ibland blir trötta på de inblandade personerna. Vill 

en medarbetare inte göra som processen kräver menar en av respondenterna att 

den personen likaväl kan säga upp sig. En annan respondent exemplifierar det 

utifrån att om medarbetaren inte kan utföra sitt jobb som den är anställd för vill 

arbetsgivaren helt enkelt inte köpa dennes tjänster. Detta är ingenting som 

cheferna visar öppet gentemot medarbetaren utan de understryker vikten av att 

ständigt agera professionellt. Samtidigt framkommer en förståelse hos 
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respondenterna då de betonar att de bryr sig och vill att det ska bli så bra som 

möjligt för personen i fråga.          

Medarbetarens roll i rehabilitering ses som aktiv och deltagande. De måste ställa 

upp på de insatser som erbjuds för att de ska bli så friska som möjligt. En 

respondent menar att det är chefens ansvar att inte tillåta isolering. För att 

undvika detta kan de exempelvis tillsammans komma överens om att 

telefonkontakt ska ske var fjortonde dag. Respondenterna anser att det är bra för 

den sjukskrivne medarbetaren att komma ut och träffa folk då det ses som en 

bidragande faktor till att må bättre. Det framkommer att alla människor behöver 

ha något vettigt att göra och bör vara en del av ett socialt sammanhang.     

Innan, under och efter en medarbetare blir sjukskriven menar samtliga 

respondenter att det har en påverkan på arbetsplatsen. Det kan byggas upp en 

irritation hos kollegor då personen i fråga eventuellt inte kan utföra alla sysslor. 

Det kan innebära merarbete för kollegor och rubbningar i rutinerna för brukare. 

Något som betonas starkt är att se över hur kollegorna som är kvar på 

arbetsplasten mår, då det finns en risk för att de överanstränger sig och även de 

blir sjukskrivna. Som chef betonas det vara av vikt att snabbt se medarbetarnas 

behov och tillsätta vikarier där det behövs. En av respondenterna lyfter fram 

vikten av att ge de medarbetare som har kort tid kvar till pension mycket hjälp 

och stöttning för att de ska få avsluta på ett värdigt sätt. 

5.7 Hinder i rehabiliteringsarbetet  
Då samtliga respondenter har flera års erfarenhet av arbetet som chef och 

därmed även stor erfarenhet av rehabilitering finns en uppfattning om att de vet 

hur de ska gå tillväga i arbetet.  Dock finns vissa gemensamma faktorer som kan 

utgöra hinder och svårigheter vilket gör att rehabiliteringsarbetet ibland kan 

upplevas som kämpigt och tufft.   

Tiden framkommer som en faktor som kan begränsa detta arbete på flera sätt. 

Först och främst är det svårt att hitta tider som passar alla inblandade vid träffar 

med bland annat företagshälsovården och Försäkringskassan. För att få ihop 

dessa träffar måste chefen ringa runt till olika personer och de upplever därför 

att planering och organisering av rehabiliteringsarbetet i samverkan med andra 

aktörer tar otroligt mycket tid. För det andra framkommer också att mycket tid 

går åt till att åka med sjukskrivna medarbetare till företagshälsovården inne i 

centrala Stockholm. Detta uppfattas ibland som frustrerande då det tar tid från 

annat viktigt arbete. En respondent spekulerar i att de nya reglerna kring 

korttidssjukfrånvaro kommer bidra till att rehabiliteringsarbetet i framtiden 

kommer ta ännu mer tid än idag då företagshälsovården kommer behöva 

kontaktas oftare.  

Att arbeta med rehabilitering av psykiskt sjuka medarbetare uppfattas också som 

en svårighet. En respondent talar om att det är svårt då det ofta rör sig om 
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komplicerade sjukdomar som är svåra att definiera. När det är fysiska besvär 

som skall tas hänsyn till går det ofta att göra anpassningar i arbetsmiljön, men 

när besvären är psykiska är det svårare att hitta lämpliga lösningar. 

Respondenterna beskriver att det är svårt att ”komma åt“ dessa medarbetare och 

att det därför är besvärligt att finna åtgärder. Vidare framkom att det vid 

utformandet av en funktions- och arbetsbedömning är svårt att definiera vilka 

psykiska styrkor som krävs i ett visst arbete och att det därför är svårt att fånga 

upp medarbetare som har psykisk ohälsa.  

De chefer som har erfarenhet av medarbetare som varit långtidssjukskrivna i 

flera år menar att det är svårt att hitta lösningar som fungerar för dessa personer 

när de återigen ska komma in i rehabiliteringsprocessen. En allmänt rådande 

uppfattning hos dessa chefer är att det är betydligt lättare att rehabilitera 

medarbetare som blir sjuka idag än de som varit borta i tio år. För det första för 

att cheferna ofta aldrig träffat dessa medarbetare tidigare. För det andra för att de 

ofta har flera besvär, både psykiska och fysiska. En chef talar också om att 

många av dem som gått hemma flera år skaffat sig ett liv som sjukskriven och 

att det därför är svårt att motivera dem att börja arbeta igen. Det talas också om 

att dessa människor ofta känner sig utanför och stigmatiserade och att de därför 

är rädda för att återgå i arbete.  

Ytterligare ett hinder är medarbetare som inte vill samarbeta i sin egen 

rehabilitering. Dessa medarbetare tar även mycket tid att jobba med då de, gång 

på gång, inte dyker upp på inplanerade möten eller samverkansträffar. Vidare 

framkommer att nya regler och processer kan bidra till att arbetet stannar upp 

och att det på så sätt är svårt att få kontinuitet i rehabiliteringsarbetet. En annan 

svårighet är medarbetare som fuskar med sin egen korttidssjukfrånvaro och 

istället stannar hemma för vård av sjukt barn.  

Det var ju en period då man såg att när sjukfrånvaron minskade så ökade 

vabben. (Respondent 9)  

Vidare uttrycks ett missnöje med att alla personalavdelningar inte längre har en 

anställd som på heltid sysslar med rehabiliteringsfrågor. Det framkommer att det 

finns brist på personer med fullödig kunskap i ämnet och som kan stötta 

verksamhets- och enhetscheferna i rehabiliteringsarbetet. En av respondenterna 

spekulerar även i huruvida det kan vara så att de förvaltningar där sjukfrånvaron 

sjunkit faktiskt haft en personalavdelning där någon arbetat på heltid med dessa 

frågor.  

Slutligen framförs missnöje med att förvaltningarna inte särskiljer lång- och 

korttidssjukfrånvaro i statistiken. I följande citat exemplifieras hur statistiken ser 

ut i en verksamhet med sju anställda varav en är långtidssjukriven. 
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… då ser man där 30 procents frånvaro, och vad ger det mig för signaler 

som chef. Ser ju fullkomligt idiotiskt ut. Ser ut som den arbetsplatsen, här är 

30 procent frånvarande jämt, eller? Och då vet jag att det bara är en, men de 

andra sex personerna de är alltid på plats. Det här är någonting som gör mig 

tokig.... Där måste staden hitta bra uppföljningssystem som svarar upp mot 

det som jag vill se. Annars är det ingen vits med det, annars är det bara en 

stressfaktor. (Respondent 8) 

5.8 Möjligheter i rehabiliteringsarbetet 
Trots att ett visst missnöje uttrycks med att en del förvaltningar inte har en 

anställd som på heltid sysslar med rehabiliteringsfrågor är cheferna överlag 

väldigt nöjda med det stöd de får från personalavdelningen. De menar att 

personalavdelningen är ett bra stöd i framförallt de arbetsrättsliga frågorna. 

Sedan de nya reglerna infördes har kontakten med företagshälsovården blivit 

mer kontinuerlig vilket också lyfts fram som positivt. Dessutom upplevs det som 

positivt att medarbetare numer alltid har samma kontaktperson på företags-

hälsovården då det bidrar till bättre kvalitet och effektivitet i rehabiliterings-

arbetet.  

... de vi har kontakt med, det är ju PA-avdelningen och sen är det ju 

Försäkringskassan och företagshälsovården. Och där tycker jag att 

samarbetet har blivit mycket, mycket bättre mot vad det har varit tidigare. 

(Respondent 6)   

De chefer som arbetar i team med en ledningsgrupp lyfter fram detta som en 

styrka i rehabiliteringsarbetet. De menar att rehabiliteringsarbetet blir både 

lättare och roligare att hantera när man har andra chefskollegor som ett 

bollplank. En respondent berättar att om ett samarbete mellan chef och 

medarbetare i ett rehabiliteringsarbete inte fungerar kan en annan chef i 

ledningsteamet ta över denna kontakt för att utredningen skall fortskrida. 

Ledningsteamet bidrar även till att chefsarbetet inte upplevs som lika ensamt. 

Tack vare ledningsteamet blir det också enklare att bedriva andra kvalitets- och 

utvecklingsfrågor i verksamheterna vilket är viktigt för att förhindra ytterligare 

sjukskrivningar bland medarbetarna.  

Vidare lyfts återigen att chefernas ansvar och roll i rehabiliteringsarbetet har 

blivit tydligare i och med den nya rehabiliteringsprocessen. Tydliga mål och 

uppgifter har underlättat arbetet med rehabilitering och dokumentet ”Gemensam 

rehabiliteringsprocess i Stockholms stad” upplevs av majoriteten som ett stöd. 
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6. ANALYS  
I tabellen nedan sammanfattas och analyseras studiens resultat utifrån den 

tidigare presenterade tabell 1, Rehabiliteringsarbete - ur organisationsteoretiska 

perspektiv. I diskussionskapitlet förs djupare resonemang kring detta.    

Tabell 2 

Empiridriven analysmodell - rehabilitering ur ett chefsperspektiv.  

 

Aspekter  

 

 

HR-syn  

 

Struktur-syn 

 

 

Konflikt-syn 

 

 

Symbol-syn  

 

 

Varför? 

 

För att 

medarbetaren ses 

som stadens 

viktigaste 

tillgång. Det finns 

ett ömsesidigt 

beroende mellan 

medarbetare och 

chef. 

 

 

För att 

rehabilitering är ett 

tydligt uppdrag 

från arbetsgivaren 

där utgångspunkten 

är att medarbetarna 

ska återgå i arbete.  

 

För att cheferna 

måste förhålla sig 

till nya direktiv 

och regler som 

instiftas av 

samhällsaktörer.   

 

För att 

rehabilitering är 

av betydelse för 

organisationen. 

 

Hur? 

 

Genom ett 

samspel mellan 

medarbetare, 

arbetsgivare och 

utomstående 

aktörer. Dialog 

och bra 

kommunikation är 

av stor vikt. 

 

 

Genom att alla i 

staden följer en 

gemensam 

rehabiliterings-

process där 

förstadagsintyg och 

MedHelp är 

verktyg för att 

kontrollera 

medarbetaren och 

dennes 

sjukfrånvaro. 

  

 

Genom att chefen, 

medarbetaren och 

övriga aktörer har 

rehabiliterings-

möten där 

handlingsplaner 

tas fram. Olika 

åsikter och syner 

på medarbetaren 

framkommer och 

diskuteras.  

 

Genom att 

organisationen 

har utarbetat ett 

koncept för hur 

rehabiliterings-

arbetet ska 

bedrivas, vilket 

cheferna 

tillämpar. 

Rehabiliterings-

processen blir 

synlig även för 

utomstående.  

  

 

Chefens roll 

 

Att ha en 

stödjande 

ledarstil. Deras 

roll beskrivs som 

tillgänglig och 

ledarskapet ska 

utövas på sätt som 

frambringar det 

bästa hos 

medarbetarna.  

 

 

Att i vissa 

situationer anta en 

hårdare roll då de 

ska förhålla sig till 

rehabiliterings-

processens tre steg. 

 

Att i 

rehabiliterings-

mötena framföra 

sin ståndpunkt 

gentemot 

medarbetare och 

övriga aktörer. 

 

Att agera som 

en förebild för 

sina 

medarbetare för 

att skapa 

förtroende. 
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7. DISKUSSION  
Först i detta avsnitt presenteras en kort sammanfattning av resultatet. I 

resultatdiskussionen relateras resultatet till den tidigare presenterade teorin och i 

metoddiskussionen görs en kritisk granskning av studien. Slutligen presenteras 

studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  

7.1 Resultatdiskussion  
I denna del diskuteras resultatet i förhållande till den uppsatta teoretiska 

referensramen. Rubrikerna utgår från studiens frågeställningar. 

7.1.1 Chefs- och rehabiliteringsarbetet i praktiken 

I linje med Hales (1986) berättar cheferna att deras arbete är väldigt ombytligt 

och flexibelt. Deras dagar präglas av mycket möten och ständiga kontakter med 

människor i och kring organisationen. I rehabiliteringsarbetet har de mycket 

kontakt med andra aktörer, däribland myndigheter. Yukl (2010) menar att 

kontakter utanför den egna organisationen kan förse chefen med betydelsefull 

information som kan påverka dennes arbetsprestation. Med avseende på 

rehabiliteringsarbetet är detta tydligt då cheferna inte besitter samma kunskap 

som till exempel företagshälsovården och Försäkringskassan. Därmed 

kompletteras chefernas kunskaper med utomstående aktörers vilket kan bidra till 

ett bättre rehabiliteringsarbete. Cheferna bekräftar också att deras arbete präglas 

av avbrott och akuta händelser (jfr. Hales, 1986) vilket de beskriver som 

naturligt eftersom de arbetar med människor. Dock framkommer att 

rehabiliteringsarbetet, som i allra högst grad rör människor, är en planerad 

process som sällan dyker upp akut och därför inte avbryter annat arbete. Detta 

torde hänga ihop med att rehabilitering är en process som pågår under lång tid.  

Det praktiska arbetet med rehabilitering ses som en del av chefernas dagliga 

arbete och det framkommer att rehabiliteringen startar redan innan en 

medarbetare har blivit sjuk. Cheferna lyfter fram vikten av tidiga insatser och 

förebyggande arbete, vilket också stöds av stadens personalpolicy samt Heijbel 

och Josephson (2009). En uppfattning bland cheferna är att de förebyggande 

åtgärderna bör bestå av såväl fysiska som sociala aktiviteter då social 

gemenskap är minst lika viktigt för att förebygga sjukdom. Detta belyses även i 

HR-synen (Bolman & Deal, 2005; Ellström, 1992) som betonar vikten av 

gemenskap och självförverkligande. Att sammanföra medarbetare och chefer 

utanför den egna arbetsplatsen torde ha en positiv effekt på individers hälsa då 

känslan av gemenskap ökar. Även Ekberg (2006) menar att hälsofrämjande 

insatser och aktiviteter är centralt för att undvika sjukskrivningar. Det verkar 

även sannolikt att känslan av gemenskap är viktig, inte bara för medarbetarna, 

utan också för cheferna då de många gånger upplever chefsarbetet som ensamt 

och stressigt.  
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När en medarbetare blir sjukskriven och rehabiliteringsprocessen sätter igång 

framgår det att cheferna i huvudsak följer stadens rehabiliteringsprocess. 

Cheferna nämner dock inte explicit de tre stegen utan berättar om sitt 

rehabiliteringsarbete i kronologisk ordning vilket i stora drag stämmer överens 

med dokumentet. Detta torde dels ha att göra med hur intervjufrågorna ställdes, 

dels att rehabilitering vid intervjutillfällena inte var aktuell för alla chefer varför 

de inte var helt kunniga om alla stegen i processen. De chefer som har mindre 

erfarenhet av att arbeta med långtidssjukskrivna medarbetare torde följaktligen 

inte heller ha samma kunskaper om processens två sista steg.  

Vid en jämförelse av resultat av dokument och intervjusvaren är det dock tydligt 

att cheferna och deras medarbetare följer de rutiner som finns vid korttids-

sjukfrånvaro. Bland annat MedHelp och förstadagsintyget är något som cheferna 

tillämpar flitigt vid korttidssjukfrånvaro, vilket kan liknas vid kontrollformer 

(jfr. Heijbel & Josephson, 2009). Nyttjandet av dessa kan härledas till struktur-

synen som understryker just betydelsen av att ha kontrollfunktioner inom en 

organisation (Bolman & Deal, 2005; Ellström, 1992). Enligt Bolman och Deal 

(2005) bidrar sådana kontrollfunktioner till att olika individers och enheters 

ansträngningar kopplas samman. Detta tar sig uttryck genom exempelvis 

chefernas möjlighet att begära förstadagsintyg från sina medarbetare, vilket visat 

sig bidra till minskad korttidssjukfrånvaro i många verksamheter. Om alla 

verksamheter inom staden utnyttjar denna möjlighet kan deras sammanlagda 

ansträngningar vara en bidragande faktor till att staden når målet med fem 

procents sjukfrånvaro vid årsslutet.  

Det finns en uppfattning bland cheferna om att dokumentet ”Gemensam 

rehabilitering i Stockholms stad” fungerar som ett stöd i det praktiska 

rehabiliteringsarbetet. Då cheferna inte är experter på rehabilitering utgör 

sannolikt dokumentet en viktig del i rehabiliteringsarbetet där kunskap finns att 

hämta. Detta bekräftas av cheferna som menar att de ofta använder dokumentet 

som uppslagsverk och att rehabiliteringsprocessen är tydligare idag.  Vikten av 

att ha tydliga strukturer och ramar belyses i struktur-synen (Bolman & Deal, 

2005; Ellström, 1992) och utan ett vägledande dokument som sätter upp 

riktningen för rehabiliteringen torde cheferna inte kunna utföra detta arbete med 

lika god struktur. Detta går även hand i hand med tidigare resonemang om att de 

sammanlagda ansträngningarna kopplas samman (Bolman & Deal, 2005) tack 

vare kontrollfunktioner. I detta avseende kan även dokumentet ses som en 

kontrollfunktion som säkerställer att alla chefer inom Stockholms stad arbetar 

med rehabilitering på samma sätt och mot samma mål. Åsikter har dock 

framförts om att dokumentet varken är användarvänligt eller tillämpbart. Trots 

det ter det sig som att cheferna överlag använder sig av dokumentet, om än inte 

alltid från pärm till pärm.  
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7.1.2 Chefernas roller i rehabiliteringsarbetet  

Att kunna lyssna, stötta och vara ödmjuk är egenskaper som samtliga chefer 

lyfter fram som viktiga i både rehabiliteringsarbetet och det övriga arbetet. Av 

resultatet framgår att Stockholms stads personalpolicy samt ledarna själva anser 

att det är vikigt att föra dialog med medarbetare för att tidigt fånga upp, 

motivera och se vilka behov som finns bland medarbetarna. Allt detta kan liknas 

vid Wallos (2008) ledarroll Supporter men även Moqvists (2005) nutida chef då 

dessa ledare motiverar och stödjer sina medarbetare. Precis som Ekstam (2001) 

menar finns det också en uppfattning bland cheferna om att de måste vara öppna 

mot sina medarbetare och kunna bjuda på sig själva för att medarbetaren ska få 

förtroende för chefen.  

Cheferna använder dokumentet ”Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms 

stad” i dialog med medarbetarna och som stöd för sig själva i rehabiliterings-

arbetet. Genom att visa upp vilka steg som kan genomgås och vilka uppsatta mål 

som finns kan chefen inta rollen som Educator (Wallo, 2008). Detta torde 

medföra att medarbetaren vet vad som gäller och därmed även lättare kan 

förhålla sig till processen. I HR-synen går det att utläsa vikten av att ge 

medarbetarna information, stöd och uppmuntran till självständighet (Bolman & 

Deal, 2005; Ellström, 1992).  Utifrån detta resonemang kan det ses som viktigt 

att medarbetarna är väl införstådda med vad som förväntas av dem för att de i 

sin tur ska kunna leva upp till processens krav. Detta kan även tänkas bidra till 

att medarbetaren kan ta egna initiativ och bli mer ansvarfull i sin rehabilitering. 

Cheferna torde dessutom med dokumentet kunna rättfärdiga sina handlingar 

inför medarbetaren och på så vis eventuellt få ett ökat självförtroende, vilket 

betonas i stadens personalpolicy.  

I vissa lägen måste cheferna inta en hårdare roll gentemot medarbetaren vilket 

kan inbegripa att ställa krav på denne att samverka i sin egen rehabiliterings-

process samt genomgå de steg som förväntas. Att anta en sådan roll kan relateras 

till ledarrollen Confronter (Wallo, 2008). Men bakgrund av detta kan det vara av 

stor vikt att medarbetarna medvetandegörs om vilka regler de måste förhålla sig 

till för att de ska ha möjlighet att reflektera över vilka konsekvenser deras 

beteende kan få (jfr.1982:80, 7). Således kan det viktigt att chefen kan anta en 

konfronterande men även en vägvisande roll. I likhet med tidigare resonemang 

kan ett konfronterande ledarskap även utläsas i de situationer där medarbetare 

får förstadagsintyg. Många medarbetare uppfattar förstadagsintyget som en 

bestraffning och kan enligt cheferna bli arga och känna sig misstänkliggjorda 

över att behöva gå till företagshälsovården. Av resultatet framgår dock att 

möjligheten att få gå till företagshälsovården inte nödvändigtvis behöver vara 

som en form av kontroll utan också som en förmån som arbetsgivaren betalar 

för. Med en Confronterroll, i ett läge där medarbetaren ber att få slippa 

förstadagsintyget, står chefen fast vid sitt beslut och viker sig inte för 

medarbetarens defensiva beteende (Wallo, 2008). I de fall där förstadagsintyget 
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trots allt ses som en kontrollfunktion av medarbetaren kan chefens roll liknas vid 

Moqvists (2005) dåtida chef då denne likställs vid en övervakare. Chefen kan 

med förstadagsintyget övervaka medarbetarens hälsotillstånd och även upptäcka 

om medarbetaren tidigare varit oärlig gällande detta. Detta resonemang styrks av 

att det i resultatet framkommer att det har funnits situationer där medarbetare 

stannat hemma av ren slentrian. När de därför blir föreskrivna förstadagsintyg 

övergår de till att istället stanna hemma för vård av sjukt barn. I dessa fall, då 

förstadagsintyget används som en kontrollmetod, kan detta resonemang påvisa 

att förstadagsintyget inte alltid fungerar vilket torde öka betydelsen av att agera 

som övervakare. 

Av resultatet framkommer vidare att medarbetare som går in i sjukskrivning 

många gånger mår väldigt dåligt och att chefens roll i ett sådant skede är oerhört 

betydelsefull. Vi ser därför att sjukskrivning kan liknas vid en krissituation 

(Lind Nilsson, 2003) där medarbetarens förväntningar på chefen ökar (Yukl, 

2010). Att cheferna därför är öppna mot sina medarbetare och bjuder på sig 

själva torde vara av särskilt stor vikt när medarbetare mår dåligt. Detta kan 

vidare liknas vid det Lind Nilsson (2003) kallar för personlig handling. Genom 

att chefen agerar vägvisare och förebild kan medarbetaren och chefen 

tillsammans arbeta för att situationen ska upplevas som mindre kritisk och på så 

sätt förbättra förutsättningarna för medarbetarens återgång i arbete. Slutligen bör 

poängteras att cheferna, i likhet med Wallo (2008), inte värderar de roller de 

antar i rehabiliteringsarbetet. Detta kan ses som en styrka hos cheferna och deras 

bedömningar av vilken roll som passar i vilken situation kan antas vara en 

konsekvens av chefernas gedigna erfarenhet av rehabiliteringsarbete.   

7.1.3 Uppfattningar om medarbetare och deras ansvar  

Samtliga chefer poängterar att de tycker att rehabiliteringsarbetet är viktigt och 

att de i så stor utsträckning som möjligt försöker prioritera detta arbete. När en 

medarbetare behöver rehabilitering läggs annat arbete åt sidan. Detta speglar sig 

i en överlag framträdande HR-syn (Bolman & Deal, 2005; Ellström, 1992) bland 

cheferna. Det är tydligt att cheferna i de flesta situationer ser en ”win-win” 

situation med rehabiliteringsarbetet vilket återger antagandet att medarbetare 

och organisation behöver varandra (ibid). En sjukskriven medarbetare behöver 

rehabilitering och verksamheten behöver rehabilitera medarbetaren för att inte 

förlora en viktig resurs och tillgång. Ur en struktur-syn går det även att se att 

rehabilitering utförs för att få tillbaka medarbetare i sina ordinarie roller 

(Bolman & Deal, 2005; Ellström, 1992). När medarbetarnas rollmönster bryts, 

det vill säga att de försvinner från arbetsplatsen, kan problem uppstå varför 

rehabiliteringen blir en lösning. Detta är sannolikt viktigt ur ett organisations-

perspektiv då uppbrutna rollmönster torde leda till vad Lind Nilsson (2003) 

benämner som en krissituation. Ur detta synsätt har rehabilitering av 

medarbetare en avgörande roll för såväl individ som organisation.      
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Cheferna lyfter fram att medarbetarna har ett stort eget ansvar för sin hälsa och 

för att agera förebyggande för att inte bli sjuk. Dock finns stor förståelse för att 

vissa sjukdomar och besvär varken går att undvika eller förebygga. Att träna och 

hålla sig i god fysisk form torde vara viktigt att poängtera redan vid rekrytering 

då arbete inom förskola och äldreomsorg kräver god fysik. Att förmedla detta i 

ett tidigt skede skulle sannolikt också kunna minska förslitningsskador och 

således minska behovet av rehabilitering i framtiden. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att dessa arbeten, som involverar människor, även kräver en viss psykisk 

hälsa. Därför torde det vara viktigt att cheferna uppmärksammar den psykiska 

hälsan hos medarbetarna. Som nämnt i resultatet framkommer att cheferna 

anordnar gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen, vilket vi tror är ett gott 

initiativ för att stärka medarbetares psykiska hälsa (jfr. Heijbel & Josephson, 

2009).  

Som nämnt tidigare har cheferna i vissa situationer även en hårdare syn på 

medarbetaren och dennes ansvar i rehabiliteringen, något som främst är synligt 

då cheferna talar om medarbetare som inte samverkar i sin egen rehabilitering. 

När medarbetare inte tar ansvar eller samarbetar i sin rehabilitering orsakas 

frustration hos cheferna. Detta torde emellertid vara en naturlig och i viss mån 

rättfärdigad reaktion, då medarbetare enligt stadens rehabiliteringsprocess är 

skyldiga att medverka i sin egen rehabilitering (jfr.1982:80, 7). Generellt 

förekommer dock en uppfattning hos cheferna om att de måste se det bästa hos 

alla medarbetare och utgå från att alla medarbetare har någonting att bidra med 

till organisationen. Därav anses det återigen viktigt att satsa på rehabilitering för 

att inte förlora viktiga resurser för verksamheten (jfr. Bolman & Deal, 2005; 

Ellström, 1992). Vidare framkommer föreställningar om medarbetare 

genomgående i resultatets alla teman.  

7.1.4 Lång-långtidssjukskrivna i rehabiliteringsprocessen? 

Av resultatet framgår en gemensam föreställning om att långtidssjukskrivna som 

varit frånvarande från arbetet i flera år är en svår grupp att arbeta med. Likaså 

framgår att personer med psykiska besvär är svåra, vilka kan vara inkluderade 

bland de som varit borta i flera år. För att i diskussionen kunna särskilja mellan 

de som varit sjukskrivna i flera år och de som blir sjukskrivna idag kommer de 

tidigare att benämnas som lång-långtidssjukskrivna.  

Cheferna betonar vikten av att föra en kontinuerlig dialog med medarbetarna 

genom hela rehabiliteringsprocessen (jfr. Gerner, 2007). Möten mellan 

medarbetare och chef kan utövas genom samtal och dessa samtal kan bli onödigt 

svåra beroende på hur chefen ser på sin motpart (Ekstam, 2006). Ser cheferna 

sina sjukskrivna medarbetare som besvärliga kan detta leda till att samtalet med 

den sjukskrivne medarbetaren upplevs som svårt fastän det egentligen inte skulle 

behöva vara det (ibid.). En chef som ser sina lång-långtidssjukskrivna 

medarbetare som besvärliga, likaså de med psykiska besvär, torde ha en negativ 
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och eventuellt hämmande effekt på arbetet med rehabilitering. I resultatet 

framkommer dock inte en explicit negativ attityd gentemot de sjukskrivna 

medarbetarna utan snarare en positiv inställning framhävs som högst vital. 

Samtidigt uttrycker dock cheferna viss frustration över att processen som 

sjukskrivna medarbetare måste gå igenom ibland är trög. Det framkommer även 

att viss irritation gentemot medarbetare kan uppkomma, exempelvis om denne 

inte är engagerad i sin rehabilitering eller förlänger processen mer än 

nödvändigt. Denna bakomliggande frustration torde eventuellt kunna påverka 

synen på rehabiliteringsprocessen och personerna i den och medföra att arbetet 

upplevs som svårare än vad det skulle behöva vara (ibid.). 

För att underlätta arbetet med lång-långtidssjukskrivna medarbetare har ett nära 

samarbete med företagshälsovården etablerats genom vilka specifika insatser 

och åtgärder har vidtagits. Syftet med dessa insatser har varit att få in de lång-

långtidssjukskrivna medarbetarna i rehabiliteringsprocessen. Ståhl (2010) 

påpekar att kommunikationen och samverkan mellan arbetsgivare och 

företagshälsovård är vital för att undvika hinder i rehabiliteringsprocessen. 

Initiativen har i vissa fall visat sig framgångsrika och i andra inte. Kan det då 

vara kvaliteten på samverkan som skilt de framgångsrika fallen från de mindre 

lyckade eller har det med andra omständigheter att göra? Kan det till exempel 

bero på att dessa medarbetare lider av psykiska besvär, vilka för cheferna är 

svåra att hantera?   

Utöver de speciella insatserna som omnämns i resultatet framkommer inte ifall 

ytterligare åtgärder har vidtagits för att få in de lång-långtidssjukskrivna 

medarbetarna i processen. Cheferna delger istället exempel där det framgår att 

de avvaktar tills Försäkringskassan drar in ersättningen för den sjukskrivne 

medarbetaren, vilket medför att denne antingen återgår i arbete direkt eller först 

då kommer in processen för att utredas. Enligt en struktur-syn (Bolman & Deal, 

2005; Ellström, 1992) ska det finnas en formell ordning med tydliga mönster 

och förutbestämda handlingsplaner som ska leda chefer i deras arbete. 

Avsaknaden av sådana bestämda planer, i frågan om att få in lång-

långtidssjukskrivna i processen, torde vara en orsakande faktor till chefernas 

väntan på Försäkringskassans beslut. Vidare bör sannolikt denna avsaknad 

kunna leda till försämrade prestationer och problem (Bolman & Deal, 2005; 

Ellström 1992), vilket kan ha bidragit till att cheferna inte vidtagit några andra 

åtgärder. En annan aspekt av detta kan vara tiden, som framkommer som ett 

begränsande element. Chefsarbetet karaktäriseras av många olika sysslor och det 

är mycket under en dag som ska hinnas med, dels planerade aktiviteter men även 

oförutsedda (jfr. Hales, 1986). Att cheferna ska hinna med ännu ett omfattande 

arbete med sjukskrivna medarbetare, som de i många fall aldrig ens har träffat, 

kanske därmed inte är realistiskt med tanke på chefernas nuvarande 

arbetsmängd. Dock framställs i ”Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms 

stad” att cheferna har ett ansvar vad gäller planera och genomföra anpassnings- 
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och rehabiliteringsåtgärder (jfr. 1977:1160), samt hålla en kontakt med 

medarbetaren genom hela sjukskrivningen. Det framkommer tydligt i resultatet 

att detta fullföljs med medarbetare som blir sjuka idag men vad händer med de 

långtidssjukskrivna medarbetarna som varit frånvarande i flera år? Har cheferna 

fullbordat sitt ansvar om dessa medarbetare inte befinner sig i processen?  

Något som kan tas i beaktning är även att rehabiliteringsprocessen är relativt ny, 

vilket eventuellt innebär att den ännu inte hunnit åskådliggöra sin fulla kapacitet. 

Parallellt med denna process har även andra regler och direktiv gällande 

sjukskrivning introducerats i Sverige (Försäkringskassan, 2010), vilka alla kan 

ha påverkat chefernas prestationer i rehabiliteringsarbete då det innefattar nya 

arbetssätt och rutiner som ska anammas. Detta kan liknas med en konflikt-syn 

då aktörer med mest makt ställer krav på rehabilitering som måste efterföljas 

(Bolman & Deal, 2005; Ellström, 1992). Det framkommer även av resultatet att 

cheferna ibland upplever att införandet av nya processer och arbetssätt kan 

medföra att arbetet stannar upp. Lind Nilsson (2003) menar att förändringar i 

arbetslivet kan leda till krissituationer som berör många olika aktörer. 

Medarbetarna förväntar sig i dessa situationer att chefen ska vara extra bestämd 

och vägledande (Yukl, 2010), vilket resultatet påvisar att cheferna har gjort när 

det gäller medarbetare som blivit långtidssjuka idag. Återigen går det dock inte 

att utläsa någon tydlig struktur eller rutin (jfr. Bolman & Deal, 2005; Ellström 

1992) för hur denna bestämda och vägvisande roll ska yttra sig gentemot de 

lång-långtidssjukskrivna.    

En orsak till att många lång-långtidssjukskrivna inte befinner sig i processen 

framkommer i resultatet vara att dessa medarbetare är väldigt sjuka. Vart i de tre 

stegen i processen är det meningen att dessa medarbetare ska passa in? Ska de 

genomgå processen från början till slut trots allvarig sjukdom? Det kan även 

tänkas att de lång-långtidssjukskrivna lider av såväl fysiska som psykiska besvär 

och vi tänker oss då att de tre stegen i processen i lika stor grad bör fokuseras på 

psykiska som fysiska bedömningar och aspekter. Dessa svårigheter är en 

generell uppfattning hos cheferna, då det nämns att processen kan vara trög och 

att vissa sjukskrivna medarbetare borde kunna flyttas fram till nästa steg på en 

gång. Enligt en struktur-syn ska en formell ordning vara utformad på rätt sätt så 

att det finns utrymme för individuella skillnader (Bolman & Deal, 2005; 

Ellström 1992). Även HR-synen betonar att organisationen existerar för att 

uppfylla medarbetarens behov (Bolman & Deal, 2005; Ellström 1992). I stadens 

personalpolicy framgår att medarbetarna är Stockholms stads viktigaste resurs 

och därför kan man fråga sig varför processen inte är mer flexibel och 

anpassningsbar för särskilda fall. Inte minst med tanke på att det har förekommit 

fall där chefen tillsammans med den sjukskrivne medarbetaren är ense om att 

återgång till den specifika tjänsten inte kommer att vara möjlig.  
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En chef bör enligt Heijbel och Josephson (2009) ha en kontinuerlig kontakt med 

sina sjukskrivna medarbetare för att underlätta återgång i arbete och för att få 

dem att känna sig välkomna tillbaka. Detta betonas även i resultatet och av Ståhl 

(2010) som menar att ett arbete kan bidra till en social identitet vilken är viktig 

att underhålla under sjukfrånvarotiden. Det blir svårare för en sjukskriven 

medarbetare att återgå i arbete då denne blivit socialt exkluderad från 

arbetsplatsen och frånvaron kan även öka risken för kroniska sjukdomar (Ståhl 

2010). Detta påvisar problematiken med de lång-långtidssjukskrivna. Det 

framkommer exempelvis att dessa medarbetare inte alltid kommer till 

arbetsplatsen när de blir inbjudna på möte eller lunch. Detta skulle kunna bero 

på att de känner sig socialt exkluderade då de många gånger varken känner chef 

eller kollegor på arbetsplatsen längre. En konsekvens kan tänkas vara att det 

utvecklas en ond spiral – chefen engagerar sig och tar kontakt men medarbetaren 

dyker inte upp då denne inte känner en tydlig tillhörighet till arbetsplatsen. Detta 

i sin tur skulle kunna leda till att initiativ från chefens håll sakteligen upphör då 

det finns en hel del andra arbetsuppgifter att utföra (jfr. Hales, 1986) och den 

sjukskrivne medarbetaren blir än mer exkluderad från arbetsplatsen. Annat 

arbete inom rehabilitering som eventuellt prioriteras i dessa fall kan vara att 

arbeta hälsofrämjande med de medarbetare som finns kvar på arbetsplatsen men 

även se till så att de medarbetare som blir långtidssjukskrivna idag får det stöd 

som behövs (jfr. Ekberg, 2006). En annan potentiell förklaring till svårigheten 

att få in lång-långtidssjukskrivna i processen, som framkommer i resultatet, är 

att det finns en risk för sjukskrivna medarbete att gå in i rollen som sjukskriven, 

vilket kan vara svåra invanda mönster att bryta. Även detta skulle kunna orsaka 

en, som ovan nämnd, ond spiral där medarbetaren drar sig för att samverka och 

chefens engagemang stagnerar.  

7.1.5 Betydelsen av samarbete 

I resultatet framkommer att samtliga chefer har en gedigen erfarenhet av att 

arbeta som chef och därmed även av arbetet med rehabilitering. Erfarenhet i sig 

räcker dock inte för ett lyckat rehabiliteringsarbete utan Ståhl (2010) poängterar 

även ett bra samarbete mellan olika aktörer som en stor och vital del. Detta 

bekräftas även av cheferna då de menar att hur processen fortskrider i många fall 

beror på övriga inblandade aktörer. Denna samverkan med bland annat 

Försäkringskassan och företagshälsovården har blivit mer aktiv och kontinuerlig 

i samband med att nya processer introducerats. Överlag framkommer det dock 

mer åsikter om företagshälsovården än om Försäkringskassan. Den förstnämnda 

lyfts fram som ett stort stöd i rehabiliteringsprocessen, vilket även Heijbel och 

Josephsons (2009) styrker då de menar att företagshälsovården besitter viktig 

kunskap angående rehabilitering som cheferna bör ta del av. Detta scenario kan 

även kopplas till konflikt-synen då samarbetet mellan olika aktörer kan ses som 

en maktkamp mellan olika intressenter (Bolman & Deal, 2005; Ellström, 1992). 

Detta torde medföra att den aktören med mest makt även får sin vilja igenom 
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och uppmärksammas. Om detta är fallet för företagshälsovården torde det även 

gynna medarbetaren då deras arbetsuppgift är att genomföra rehabiliteringen.  

Samtidigt framkommer av resultatet att samarbetet inte alltid fungerar fullt ut, 

vilket istället torde utgöra en begränsning (jfr. Ståhl, 2010). Detta kan kopplas 

samman med de tidigare nämnda insatser som cheferna tillsammans med 

företagshälsovården etablerat i syfte att underlätta för lång-långtidssjukskrivna 

att komma in i rehabiliteringsprocessen. Är det skillnader i samarbete som gjort 

att vissa av insatserna lyckats och andra inte? En uppfattning kring varför 

samarbetet inte alltid fungerar är att det är för många aktörer involverade i 

rehabiliteringsarbetet, vilket kan leda till att processen tar lång tid. Tid är 

återigen någon som cheferna inte har mycket av och en förlängd process 

tillsammans med den övriga mängden dagligt arbete (Hales, 1986) kan tänkas 

innebära en stressfaktor för chefen. Likaså framkommer en humanistisk syn hos 

cheferna vad gäller rehabilitering. De betonar människan bakom processen 

vilket de andra aktörerna inte uppfattas göra i samma utsträckning. Kan detta 

påverka samarbetet som Ståhl (2010) resonerar kring? Om de olika aktörernas 

uppfattningar skiljer sig åt vad gäller människorna i rehabiliteringsprocessen 

torde det kunna utgöra en begränsning i chefernas handlingsutrymme och 

framgång med detta arbete. I en HR-syn (Bolman & Deal, 2005; Ellström 1992) 

betonas det att passformen mellan system och individ bör vara god för att öka 

möjligheten av att uppfylla såväl organisationens som individens mål och syften. 

Detta torde ytterligare bekräfta vikten av en gemensam syn hos organisationen 

och övriga aktörer. Enligt en konflikt-syn kan olika intresseområden hos aktörer 

i sin tur ses som en maktkamp som formar och avgör utgången (Bolman & Deal, 

2005; Ellström, 1992). Konflikter antas vara en förutsättning för att 

organisationen ska utvecklas och fungera, vilket motsäger vikten av att ha en 

gemensam syn på rehabilitering och människorna däri.    

Personalavdelningen på respektive förvaltning är ytterligare en funktion som 

cheferna betonar som ett stort stöd. Dock framkommer önskningar om än mer 

stöd och någon som tar sig an rehabiliterings arbetet på heltid. Detta går i linje 

med dokumentet om rehabiliteringsprocessen samt Bratton och Gold (2007) som 

menar att samarbetet mellan chefen och HR-avdelningen är essentiell för en 

effektiv verksamhet. Rehabilitering är endast en av många arbetsuppgifter som 

cheferna har ansvar för (jfr. Hales, 1986) och i resultatet framkommer en åsikt 

där detta i vissa situationer kan innebära att rehabiliteringsarbetet utförs ad hoc, 

utan ordentlig kvalitet. Detta torde tala för betydelsen av att ha en specifik 

person på varje förvaltnings personalavdelning som är väl insatt i 

rehabiliteringsarbetet och de olika verksamheterna, en person som kan agera 

expert och förmedla värdefull kunskap (jfr. Yukl, 2010). Enligt Hales (1986) 

ägnar chefer även en stor del av sin tid åt att kommunicera med andra chefer, 

vilket bekräftas i resultatet. Att arbeta i en ledningsgrupp med andra chefer 

understryks som väldigt positivt i resultatet då det skapar ett forum att diskutera 
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olika frågor samt att chefarbetet inte blir lika ensamt. Denna samverkan torde i 

vissa fall även kunna kompensera bristen av stöd från annat håll.   

Åstadkommandet av en god arbetsmiljö ska enligt personalpolicyn ske genom 

en samverkan mellan medarbetare och chef (jfr. 1977:1160). Som tidigare nämnt 

betonas även detta i resultatet från intervjuerna då dels cheferna har ett ansvar 

att arbeta hälsofrämjande men även medarbetaren har ett stort eget ansvar att 

värna om sin egen hälsa. Utifrån en symbol-syn torde en chef agera förebild för 

sina anställda för att främja en god organisationskultur (Bolman & Deal, 2005; 

Ellström 1992). I resultatet framkommer ett exempel på en situation där en chef 

exemplifierar sitt nära samarbete med sina anställda. Chefen hoppade in och 

utförde en frånvarande medarbetares arbetsuppgifter då det inte fanns någon 

annan som kunde ställa upp. Enligt symbol-synen är det inte vad som händer 

som är viktigt utan vilken betydelse det har (Bolman & Deal, 2005; Ellström 

1992). Genom att som chef utföra arbetet själv torde det skapa förtroende för 

chefen samt göra denne till en förebild för de anställda (jfr. Bolman & Deal 

2005; Ellström 1992). Chefens handling kan även liknas vid Lind Nilssons 

(2003) personliga handling. Genom att hantera situationen utifrån detta 

perspektiv lyfter chefen fram sina starka sidor och agerar som vägvisare och 

förebild för medarbetarna för att de tillsammans ska kunna hantera situationen 

på ett bra sätt (Lind Nilsson, 2003). Ekberg (2006) menar vidare att ett stödjande 

och omtänksamt ledarskap har ett tydligt samband med hög arbetstillfreds-

ställelse, vilket i sin tur är nära relaterat till medarbetares hälsa. Att ställa upp för 

sina medarbetare och undvara dem överbelastning torde vara att bry sig om sina 

medarbetare, även om det på många sätt också gynnar organisationen (jfr. 

Bolman & Deal, 2005; Ellström 1992). Ekberg (2006) betonar likaså att 

arbetsplatsens förmåga att skapa bra arbetsförhållanden till stor del bestämmer 

återgången i arbete efter sjukskrivning. Vetskapen om att ha en chef som ställer 

upp och bryr sig kan därmed tänkas vara en sådan faktor.  

7.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt förs en kritisk diskussion om studiens genomförande samt kring 

hur vi har förhållit oss till etiska aspekter och kvalitetskriterier.     

7.2.1 Studiens genomförande 

Att denna studie är inspirerad av fallstudiemetodologi styrks av att syftet är att 

beskriva, analysera och diskutera fenomenet chefers praktiska arbete med 

rehabilitering inom en specifik organisation, vilket i likhet med Merriam (1994) 

benämns som en specifik företeelse. Trianguleringen i studien är ytterligare en 

faktor som motiverat valet av metodologi (Bryman, 2009). Studien stämmer 

även överens med två av de förutsättningar som Yin (2007) lyfter för 

enfallsdesign. Dessa metodologiska utgångspunkter känns rimliga då de 

överensstämmer med våra, såväl som uppdragsgivarens, ändamål med studien.   
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Avgränsningarna i urvalet bidrog till att respondenterna kunde ge mer 

djuplodade svar och att materialet hade bättre kvalitet än om vi hade intervjuat 

vilka chefer som helst inom staden. Dock framkom att rehabilitering vid 

intervjutillfället inte var helt aktuellt för alla chefer då alla inte hade pågående 

utredningar just då. Detta kan ha utgjort en begränsning för vissa chefer då de 

var tvungna att dra sig till minnes för att kunna ge fullödiga svar på alla frågor. 

Dock anser vi att underlaget totalt sett har gett en heltäckande förståelse av hur 

cheferna arbetar med rehabilitering. 

Genomförandet av kvalitativa intervjuer ansågs lämpligt då vi ville få en så 

heltäckande bild som möjligt av företeelsen samt få fram respondenternas egna 

uppfattningar kring den (Merriam, 1994). Fallstudieintervjuer bör enligt Yin 

(2007) vara av öppen karaktär med icke-hotande frågor, viket vi anser att denna 

studie väl levt upp till då intervjuguiden formulerats efter teman med öppna 

frågeställningar. Att frågorna inte upplevdes som hotande av respondenterna kan 

inte sägas med säkerhet, dock upplevde vi aldrig att någon respondent tog illa 

vid sig av frågorna. De var dessutom kontrollerade av såväl handledare som 

kontaktperson före intervjuernas genomförande. Yin (2007) menar att en brist 

vid intervjuer kan vara att respondenterna ger de svar som denne tror att 

forskaren vill ha. Då samtliga respondenter varit medvetna om att vi gjort 

studien på uppdrag av deras arbetsgivare har vi funderat över om de i så fall kan 

ha undvikigt att uttrycka sina verkliga åsikter. Vi hoppas och tror dock att detta 

inte skett då vi varit noga med att upplysa respondenterna om att vi följt kravet 

på konfidentialitet (Bryman, 2009; Vetenskapsrådet, 2010).  

Som helhet fungerade studiens intervjufrågor bra. Trots att en pilotstudie 

genomförts visade sig dock en fråga vara oklar då vi vid samtliga intervjuer fick 

omformulera denna fråga. Frågan löd ”Finns det faktorer i din egen arbets-

situation som chef som påverkar arbetet med rehabilitering?”. Orsaken till 

missförstånden tror vi är att ordet faktorer kan upplevas som otydligt. Vid 

omformulering användes istället ordet omständigheter vilket respondenterna 

verkade uppleva som tydligare. Vidare inser vi nu i efterhand att det utifrån 

frågan ”Hur arbetar du med rehabilitering, kan du beskriva ett av dina 

rehabärenden?” inte framkom exakt hur cheferna arbetar efter de olika stegen i 

rehabiliteringsprocessen. Hade vi däremot frågat rakt ut hur de arbetar efter 

processen är vi rädda att frågan hade blivit ledande och att de inte hade svarat 

utifrån minnet utan tittat i dokumentet och givit ett mer tillrättalagt svar.   

7.2.2 Etiska aspekter 

I enlighet med Vetenskapsrådet (Gustafsson et al., 2005) har denna studies 

resultat och metod öppet redovisats. Analysmetoden meningskategorisering har 

inneburit viss datareducering (Miles & Huberman, 1994). De resultat som inte 

ansetts intressanta utifrån studiens syfte eliminerats, men därutöver har samtliga 

resultat och studiens genomförande noga redovisats i metod- och resultatkapitel. 
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Vidare har vi förhållit oss till Brymans (2009) och Vetenskapsrådets (2010) 

etiska riktlinjer.     

Samtyckeskravet är en etisk aspekt som vi funderat kring i vår studie. Innan 

respondenterna blev kontaktade av oss hade deras respektive personalavdelning 

kontaktat dem för att informera om studien. Här frågar vi oss huruvida deras 

samtycke till att bli intervjuade grundar sig i att de upplevt intervjuerna som ett 

uppdrag från arbetsgivaren och inte som ett frivilligt åtagande. Vi anser dock att 

vi varit noga med att uttrycka att respondenternas deltagande varit frivilligt.  

I enlighet med konfidentialitetskravet har samtliga respondenter i denna studie 

avidentifierats så att det inte går att utskilja inom vilken förvaltning 

respondenterna arbetar. En aspekt som vi funderat kring är dock, som ovan 

nämnt, huruvida respondenterna tillrättalagt sina svar då de varit medvetna om 

att studien gjorts på uppdrag av deras arbetsgivare. Intrycket är dock att samtliga 

respondenter gav utförliga och ärliga svar med både positiva och negativa 

åsikter kring arbetet med rehabilitering. 

7.2.3 Kvalitetskriterier 

Vad gäller tillförlitligheten i studien gavs alla respondenter möjlighet att 

kommentera sina respektive intervjuer då vi per e-post skickade 

transkriberingarna till varje respondent. Detta säkerställde att vi uppfattat 

respondenternas verklighet på ett riktigt sätt (jfr. Bryman, 2009). Då ingen av 

respondenterna besvarade mailet tolkades det som att respondenterna ansett att 

det inte fanns risk för misstolkningar i deras svar. Vid resultatskrivning lästes 

transkriberingarna noggrant igenom flera gånger för att inga citat eller 

beskrivningar skulle bli felaktiga eller missvisande.  

Yin (2007) menar att generaliseringar av fallstudier ofta kan vara otillräckliga då 

det rör sig om enstaka fall. Det knappa underlaget till trots, tror vi att studiens 

resultat kan vara överförbara till andra verksamheter och organisationer med 

samma förutsättningar som de studerade verksamheterna i Stockholms stad. 

Vidare torde resultaten vara särskilt intressanta för övriga verksamheter inom 

staden då problembilden gäller för hela organisationen.  

Bryman (2009) och Yin (2007) diskuterar utifrån begreppen pålitlighet och 

reliabilitet i vilken utsträckning en studie kan upprepas. Då denna studie baseras 

på kvalitativa intervjuer är det sannolikt svårt att upprepa exakt samma 

förfarande. Dock har vi i metoddelen noggrant försökt beskriva vårt 

genomförande och våra tillvägagångssätt för att uppnå hög pålitlighet. Vi tror 

även att pålitligheten har stärkts genom att vi har varit två personer som 

genomfört denna studie (jfr. Bryman, 2009). Genom att tillsammans diskutera 

kring vår objektivitet har personliga åsikter åsidosatts vilket torde underlätta en 

upprepning av studien, givet att samma kontextuella förutsättningar föreligger.  
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7.3 Slutsatser och praktiska implikationer  
Utifrån resultatet i denna studie går det att dra ett antal slutsatser angående 

chefers arbete med rehabilitering. Först och främst kan det konstateras att de 

intervjuade cheferna prioriterar arbetet med rehabilitering. De anser att 

medarbetaren är en viktig resurs som behöver tas tillvara. Rehabilitering ses som 

en arbetsuppgift som alla andra och i och med den nya rehabiliteringsprocessen 

upplever cheferna att detta ansvar har tydliggjorts. Vikten av tidiga insatser för 

att förhindra långtidssjukskrivning är också en betydande skillnad som cheferna 

uppmärksammat och omsatt i praktiken. Det kan fastslås att cheferna följer 

rehabiliteringsprocessen och använder den som utgångspunkt i arbetet men 

förlitar sig likaså på erfarenhet och tidigare kunskap.  

En andra slutsats är att cheferna antar olika roller i rehabiliteringsarbetet. 

Cheferna beskriver sig själva främst ha en stödjande roll där medarbetaren 

uppmärksammas och genom kontinuerlig dialog får det stöd den behöver. Det 

framkommer dock att cheferna antar olika roller beroende på vad en viss 

situation kräver. Därför ser vi att chefernas roller kan beskrivas som situations- 

och medarbetaranpassade. Om en medarbetare till exempel upplevs som 

besvärlig antar cheferna en mer konfronterande och bestämd roll.   

En tredje slutsats rör chefernas föreställningar om sjukskrivna medarbetare. 

Cheferna har överlag en HR-syn där ett nära samarbete med medarbetaren 

betonas och vikten av att uppfylla dennes (rehabiliterings)behov. Vidare finns en 

föreställning om att medarbetare måsta vara i god fysisk form för att orka arbeta. 

Det är dock inte lika tydligt vilka psykiska styrkor som krävs för arbetet. En 

praktisk implikation kan därav vara att det, redan i ett tidigt skede, borde vara 

uttalat vilka psykiska styrkor som krävs hos en medarbetare. Att stundtals 

behöva stå till svars inför upprörda och arga föräldrar, arbeta med gnälliga barn 

och ha daglig kontakt med sjuka och döende åldringar torde ställa krav även på 

psykisk hälsa. Föreställningarna kring sjukskrivna medarbetare är starkt 

sammankopplade med de svårigheter som cheferna upplever i samband med 

rehabiliteringsarbetet.  

Medarbetare med psykiska besvär har även visat sig vara svåra att hantera i 

rehabiliteringen. Ytterligare en svårighet är att det inte verkar finns någon tydlig 

steg i rehabiliteringsprocessen där lång-långtidssjukskrivna passar in. En fjärde 

slutsats är därför att båda dessa svårigheter kan utgöra hinder i rehabiliterings-

arbetet. Cheferna tycks behöva mer kunskap vad gäller hantering av 

medarbetare med psykiska besvär samt en tydligare handlingsplan för hur lång-

långtidssjukskrivna ska komma in i processen. Samverkan i sin tur, både intern 

och extern, framstår som både hinder och möjligheter i rehabiliteringsarbetet. En 

femte slutsats är att gott samarbete är en förutsättning för ett framgångsrikt 

arbete medan en sådan avsaknad kan fördröja och dra ut på processerna. 

Cheferna har ett brett arbetsområde vilket talar för att de behöver stöd i arbetet 
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med rehabilitering, något som framförallt personalavdelningarna och 

företagshälsovården står för.    

En sista och övergripande slutsats är att Stockholms stad tillsammans med 

cheferna har en kombinerad HR- och struktursyn. HR-synen är framträdande i 

chefernas bemötande och agerande gentemot medarbetarna likväl som i stadens 

personalpolicy. Struktur-synen i sin tur yttrar sig i att det finns en gemensam 

rehabiliteringsprocess som stadens alla chefer ska arbeta efter. Konflikt- och 

symbol-synen är inte lika framstående i rehabiliteringsarbetet, dock förekommer 

tillfällen där symbolik och makt yttrar sig. Sammanfattningsvis vill vi säga att 

de intervjuade cheferna arbetar med rehabilitering efter en struktur där individen 

uppmärksammas, enligt konstens alla regler. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning    
När ämnet sjukskrivningar diskuteras finns det alltid minst två perspektiv att 

utgå från. Denna studie har sin utgångspunkt i ett chefsfokus och medarbetar-

perspektivet har därför inte tagit lika stor plats. Genomgående i studien har det 

dock dykt upp intressanta frågor som legat utanför studiens ramar. Hur ser 

medarbetarna på rehabiliteringsprocessen? Detta är ett ämne som skulle vara 

intressant att forska mer i för att få en helhetsbild av processen där både chefs- 

och medarbetarperspektivet åskådliggörs.     

Vidare vore det intressant att undersöka vad lång-långtidssjukskrivna 

medarbetare själva ser för svårigheter med återgång i arbete. Har de rotat sig i 

ett liv som sjukskriven och ramlat in i mönster som är svåra att bryta trots att de 

eventuellt skulle kunna klara av ett arbete? Ytterligare en fråga som framkommit 

under studiens gång är hur bra det går i längden för de sjukskrivna som lyckats 

komma tillbaka till en arbetsplats efter dryga tio år. Klarar de sig utan att falla 

tillbaka in i sjukrivning? Att gå från att vara heltidssjukskriven i tio år till att 

arbeta heltid kan tänkas påverka individen. Sliter de ut sig igen för att de vill 

visa att de kan eller är det så att de är utvilade och faktiskt orkar ta nya tag?     

Slutligen, i och med att Stockholms stads rehabiliteringsprocess är relativt ny 

och det kommit nya direktiv kring sjukskrivning, vore det intressant att göra vår 

studie igen om fem år. Kan det tänka sig att det idag finns barnsjukdomar på 

grund av att processen är ny? En av respondenterna menar att de lång-

långtidssjukskrivna medarbetarna inte kommer att vara ett lika stort problem i 

framtiden. Denna tes vore intressant att följa upp.  
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BILAGA 1 – Rehabiliteringsprocessens tre steg  

I detta avsnitt beskrivs den del ur dokumentet ”Gemensam rehabiliterigprocess i 

Stockholm stad” som tar upp de tre uppsatta stegen i rehabiliteringsprocessen. 

Figurer och texter nedan är sammanfattningar baserade på originaldokumentet.      

Steg 1 

 Figur 1. Steg 1 – återgång i ordinarie arbete 

I det första steget i rehabiliteringsprocessen ska det utredas om och vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att medarbetaren ska kunna återgå i ordinarie 

arbete. För att vidta rätt åtgärder genomför chefen en arbetsförmågebedömning. 

Detta görs genom att lista medarbetarens samtliga arbetsuppgifter i en blankett 

för ”funktionsbedömning”. Medarbetaren tar med sig denna blankett till 

behandlande läkare på företagshälsovården och utifrån det medicinska utlåtandet 

kan chefen sedan göra en bedömning av vilka uppgifter som medarbetaren kan 

utföra. Denna arbetsförmågebedömning ger således svar på om medarbetaren 

kan utföra några arbetsuppgifter helt, delvis eller inte alls. Möjligheten skall här 

finnas till anpassningsåtgärder.  

Vid ett rehabiliteringsmöte utreds vilka möjligheter till anpassningsåtgärder som 

kan vidtas för att medarbetaren ska kunna återgå i sitt arbete. Vid ett 

rehabiliteringsmöte kan förutom chef och medarbetare även en facklig 

representant, företagshälsovården och personalfunktionen delta. Om 

Försäkringskassan bedömer att det finns behov av avstämningsmöte är det deras 

uppgift att tillkalla samtliga aktörer till ett sådant eftersom de har 

samordningsansvar. Liksom vid rehabiliteringsmötet utreds vid detta möte vilka 
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åtgärder som behöver vidtas för att medarbetaren ska kunna återgå i ordinarie 

arbete. I denna handlingsplan utredes vem av aktörerna som ansvarar för vad 

och under hur lång tid rehabiliteringen ska pågå. Åtgärder för att underlätta 

återgången kan bland annat vara att skaffa tekniska och ergonomiska 

hjälpmedel, ge sjukgymnastik, samtalsstöd eller arbetsträning.  

I situationer då medicinsk behandling förekommer påbörjas inte den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen förrän den medicinska rehabiliteringen är 

färdig. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kvarstår dock och chefen har 

skyldighet att hålla kontakt med medarbetaren för att planera en återgång i 

arbete. När åtgärderna enligt rehabiliteringsplanen är genomförda och 

medarbetaren är åter i arbete avslutar chefen rehabiliteringen formellt. Om 

återgång inte är möjlig, dokumenteras orsakerna till detta noggrant, och 

processen går vidare till steg två.   

 

Steg 2 

Figur 2. Steg 2 – åter i annat arbete på egen förvaltning  

Om medarbetaren inte kan återgå i sitt ordinarie arbete görs en utredning av 

vilka andra arbeten som kan vara tänkbara inom förvaltningen. I denna 

utredning tas hänsyn till den arbetsförmågebedömning som gjordes i det första 

steget. De arbeten som sedan erbjuds måste vara rimliga och skäliga för både 

arbetsgivare såväl som medarbetare. Medarbetarens förmåga och kvalifikationer 

matchas sedan med lediga tjänster och utifrån denna kartläggning utformas en 

handlingsplan. Handlingsplanen visar vilka insatser som ska genomföras och det 

kan då vara aktuellt med till exempel arbetsprövning, arbetsträning och 

kompetensutveckling. Sedan är det chefens samt personalfunktionens ansvar att 

utreda vilka möjligheter till omplacering inom förvaltningen som finns. I 
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dokumenteringen av denna utredning ska det framgå vilka lediga tjänster som 

finns vid omplaceringstillfället. Om återgång i annat arbete på förvaltningen inte 

är möjlig tar chefen kontakt med en arbetsrättslig expert på personalstrategiska 

avdelningen för beslut om fortsatt handläggning.  

 

Steg 3 

Figur 3. Steg 3 – förvaltningsöverskridande omplacering 

När förvaltningen har uttömt sina möjligheter till både rehabilitering, anpassning 

och omplacering kontaktas omställningskansliet. Under fyra veckors tid hjälper 

de till med en förvaltningsöverskridande omplacering i staden. För detta 

upprättas en handlingsplan. Personaldirektören är sedan den som beslutar om 

eventuell förvaltningsöverskridande omplacering. Om ny anställning inte är 

möjlig kan det leda till uppsägning. Enligt lagen om anställningsskydd 

(1982:80) är sjukdom, enligt huvudregeln, inte saklig grund för uppsägning, 

dock finns undantagsfall. Om medarbetarens arbetsförmåga är stadigvarande 

nedsatt och om denne därför inte kan utföra något arbete av betydelse för 

arbetsgivaren, om arbetsgivaren inte funnit något annat arbete eller om 

medarbetaren tackat nej till ett skäligt erbjudande, kan uppsägning föreligga. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan i dessa fall ta över ärendet och 

ge fortsatt stöd till medarbetaren. Försäkringskassan börjar med att göra en 

bedömning om det behövs ytterligare rehabilitering och startar sedan, 

tillsammans med arbetsförmedlaren, en process för att ge medarbetaren stöd för 

återgång i arbete på den övriga arbetsmarknaden.  
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BILAGA 2 – Missiv  
 

Hej, 

Vi är två studenter från Linköpings universitet som läser vår sista termin på personal- och 

arbetsvetenskapliga programmet. Till vår kandidatuppsats har vi fått i uppdrag av 

personalstrategiska avdelningen på stadshuset i Stockholm att undersöka hur verksamhets- 

och enhetschefer inom staden arbetar med rehabilitering.  

Ämnet är angeläget av flera anledningar, dels har ny lagstiftning angående sjukskrivning trätt 

i kraft vilken ställer förändrade krav på arbetsgivares arbete med rehabilitering. Dels arbetar 

Stockholms stad sedan 2007 intensivt med att sänka sjukfrånvaron. Målet är 5 procents 

sjukfrånvaro för helåret 2010 och helåret 2009 landade på 6,8 procent. 

Under hela studiens gång kommer vi att förhålla oss till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet satt upp för forskning inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

Ditt deltagande är frivilligt och i den slutliga rapporten kommer det inte att kunna utläsas vem 

som sagt vad. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande och du bestämmer själv hur 

mycket information du vill delge oss. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut 

och om du så önskar får du ett exemplar av transkriberingen. Materialet från din medverkan 

kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas till studiens syfte. Den slutliga 

rapporten kommer dock tryckas upp och finnas tillgänglig för studenter på Linköpings 

universitetsbibliotek. Resultatet av rapporten kan även komma att användas för andra 

undersökningar inom Stockholms stad. Du kan läsa mer om vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer på www.vr.se.  

Syftet med studien är mer precist att beskriva, analysera och diskutera chefers arbete med 

rehabiliteringsprocessen på Stockholms stad. I och med att det kommer att vara en öppen 

intervju med rum för diskussion har syftet specificeras i fem teman med underliggande öppna 

frågor. Det första temat innefattar övergripande bakgrundsinformation om dig, din 

yrkeskarriär och ditt dagliga arbete. Nästföljande tema går sedan in mer specifikt på arbetet 

med rehabilitering men på ett övergripande plan. Det tredje temat tar upp hur 

rehabiliteringsarbetet utövas i praktiken och det fjärde innefattar allmänna frågor kring 

medarbetare i rehabiliteringsprocessen. Sist men inte minst kommer vi att belysa sådant som 

eventuellt kan påverka arbetet med rehabilitering.  

Om du har frågor angående studien eller intervjun, kontakta oss gärna via mail eller telefon. 

Ulrika Hamrén    Elisavet Kalingas Ruin 

Mail: xxxx      Mail: xxxx  

Telefon: xxxx    Telefon: xxxx 

Handledare:  

Andreas Wallo 

Mail: xxxx 

Telefon: xxxx  

 

Tack för att du tar dig tid att medverka i vår studie! 



 

 

BILAGA 3 – Intervjuguide  

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vad har du för befattning? 

Hur många år har du arbetet som chef inom Stockholms stad? 

Kan du kort beskriva din bakgrund innan du blev chef i Stockholms stad? 

Hur många medarbetare ansvarar du för idag? 

Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

Rehabiliteringsarbetet 

Har du deltagit i någon utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering? 

Skulle du säga att du har mycket eller lite erfarenhet av 

rehabiliteringsutredningar?  

Känner du till den gemensamma rehabiliteringsprocessen för Stockholms stad?  

- Hur uppfattar du den? Är den tillämpbar? 

Chefens roll 

Hur arbetar du med rehabilitering, kan du beskriva ett av dina rehabärenden?  

- Är det här ett typiskt förfarande i ett rehabiliteringsfall? 

Hur skulle du beskriva din roll i rehabiliteringsarbetet?  

- Vilket ansvar uppfattar att du som chef har för sjukskrivna medarbetare?  

Sjukskrivna medarbetare 

Hur ser du på medarbetarens roll vid sjukskrivning och rehabilitering?  

Hur upplever du att arbetssituationen på den här arbetsplatsen påverkas när 

någon blir sjukskriven?  

- Kollegors arbete, ditt arbete etc. Vad påverkas?  

Påverkande faktorer 

Finns det faktorer i din egen arbetssituation som chef som påverkar arbetet med 

rehabilitering?  

- Vilka omständigheter underlättar eller försvårar ditt arbete? 

Finns det något som du tycker är särskilt svårt med rehabiliteringsarbetet? 

Avslutning 

Om vi går tillbaka till din ledarstil, hur ska du då vara som ledare i 

rehabiliteringsarbetet?  

Är det något mer du vill berätta om ditt arbete som chef som inte framkommit i 

intervjun? 

 

Tack för din medverkan! 


