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Sammanfattning 

 
Examensarbetet utgår ifrån en kommun vars sjukfrånvarostatistik är bland de högsta i landet. 

Vi har fått möjlighet att undersöka i vilken grad kommunens chefer känner till och arbetar efter 

uppsatt policy i rehabiliteringsärenden, deras attityd gentemot denna samt om och i 

förekommande fall, vad de anses saknas i policyn. Vi har även att undersökt vilka faktorer som 

har en positiv inverkan på rehabiliteringsprocessen.  

 

Teorin utgår från faktorer som enligt forskning visat sig ha en positiv inverkan på 

långtidssjukskrivna, exempelvis arbetsanpassning, tidig återgång i arbete samt social kontakt 

mellan arbetsgivare och sjukskriven. Metoden har främst utgått från ett kvantitativt 

förhållningssätt, då vi använt enkäter för att samla in material till undersökningen. Samtidigt 

finns kvalitativa drag då materialet både analyserats kvantitativt samt kvalitativt.  

 

Resultatet visar att cheferna till stor del känner till och arbetar efter kommunens policy. 

Cheferna visar en positiv attityd till att erbjuda medarbetare förändringar som innebär en 

snabbare återgång i arbete men inser även att det kan finnas begränsningar både i arbetets 

karaktär samt kommunens resurser. Slutsatserna visar att kommunen har flera möjligheter att 

förbättra sitt rehabiliteringsarbete för att möjliggöra till att medarbetaren snabbare kan återgå i 

arbete. De behöver bland annat utbilda sina chefer i presenterade faktorer som har positiv 

inverkan på rehabilitering samt samverkan.  

 

Nyckelord: Rehabilitering, långtidssjukskrivning, rehabiliteringspolicy, tidig återgång i arbete, 

den sociala kontaktens betydelse vid återgång i arbete och samverkan. 

 

  



 

 
 

Summary 

 
The master thesis is based on a municipality whose sickness absence statistics are among the 

highest in the country. We have had the opportunity to investigate whether the municipality's 

managers work according to established policy in rehabilitation cases, as well as the attitude 

towards this and what they consider missing. We have also studied which factors have a positive 

impact on the rehabilitation process. 

 

The theory is based on factors that, according to research, have shown a positive impact on 

long-term sick leave, such as job adaptation, early return in work and social contact between 

employers and employee on sick leave. The method has primarily been based on a quantitative 

approach, we used surveys to collect material. At the same time there are qualitative features 

when the material is analysed both qualitative and quantitative.  

 

The results show that managers largely know and work according to the municipality´s policy. 

The managers also show a positive attitude to offer employees changes that mean a faster return 

to work, but also realize that there may be limitations in both the work´s nature and the 

municipality's resources. The conclusion shows that the municipality has several possibilities 

for change in order to improve their rehabilitation efforts to improve the opportunities for 

employees to return to work faster. One suggestion is to train their managers in presented factors 

that have a positive impact on rehabilitation.  

 

Keywords: Rehabilitation, long-term sickness, rehabilitation policy, early return to work, the 

importance of social contact on return to work and cooperation.   
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1. Inledning  

Långtidssjukskrivningar är något som påverkar organisationer och företag i dagens arbetsliv 

utan undantag. Det medför både ekonomiska och sociala problem för den som är sjukskriven 

och även för samhället (Nordenfelt, 2009). Från och med 1990-talets slut har kostnaderna för 

ohälsa ökat kraftigt i det svenska arbetslivet, räknat i både tid och 

kostnader för sjukskrivningar (Börnfelt, 2009).  Vid 2000-talets början var antalet 

sjukrivningar i Sverige beräknad till över 300 000 per år, för att under år 2010 sjunka till under 

100 000 per år, för att sedan succesivt öka igen (Regeringskansliet, 2016:8). Bara de senaste 

fem åren har antalet långtidssjukskrivningar ökat kraftigt, där främst kvinnor ligger i toppen 

(ibid). Det höga antalet långtidssjukskrivningar beror i många fall på den obalans som finns 

mellan kraven i dagens arbetsliv och arbetstagarens förmåga och kompetens (Johansson, 2009). 

Externa faktorer som den globala finansmarknadens snabba tillväxt, teknikens konstanta 

utveckling samt övriga förändringar i samhället, har även på lång sikt bidragit till ohälsa. 

Orsaken till långa sjukskrivningar och ohälsa har sin grund i en bristfällig överensstämmelse 

mellan vad individen klarar av samt vad arbetsplatsen efterfrågar (ibid). 

 

Johansson, (2009) och Gerner (2007), ger en bild av att vägen tillbaka till arbetet kan se olika 

ut för långtidssjukskrivna och ha olika grad av effekt för individerna. Den fysiska, det vill säga 

den kroppsliga läkningen kan inte påskyndas eller påverkas. Däremot kan anpassningar ske för 

att ge medarbetaren andra förutsättningar för att klara av sitt arbete på grund av såväl fysiska 

skador som bristande psykosocial arbetsmiljö eller utmattning (Johansson, 2009). Det är här 

rehabiliteringsarbetet kommer in som innebär att planera de reaktiva åtgärderna under en 

sjukskrivning.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att studera rehabiliteringsarbetet ur ett organisationsperspektiv 

samt undersöka förändringsmöjligheter för att långtidssjukskrivna medarbetare snabbare ska 

kunna återgå till arbetet. 

   

1.2 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning tillämpar kommunens chefer rehabiliteringspolicyn i praktiken?  
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2. Vad kan kommunen förändra internt för att förbättra rehabiliteringsarbetet så att 

sjukfrånvarotiden minskar?  

  

2. Bakgrund  

Här presenteras information som ger läsaren en förståelse för begreppet 

långtidssjukskrivning, vidare ges en bild av kommunens sjukfrånvaroproblematik/situtation. 

Slutligen presenteras en sammanfattning av kommunens policy som är relevant för studiens 

syfte.  

 

2.1 Definition av långtidssjukskrivning   

Det finns flera olika varianter av hur många dagar en arbetstagare ska ha varit sjukfrånvarande 

från arbetet för att det ska klassas som att vara långtidssjukskriven.  Försäkringskassans 

definition av långtidssjukskrivning är när arbetstagaren varit sjukfrånvarande från arbetet i mer 

än 60 dagar (Försäkringskassan, u,å). Statistiska Centralbyrån menar däremot att det inte finns 

någon vedertagen definition av när arbetstagaren är långtidssjukskriven, men att det ibland 

räknas ifrån det att arbetstagaren erhåller sjukpenning, det vill säga från dag 15 (SCB, u.å). I 

kommunens redovisade sjukstatistik räknas långtidsjukfrånvaro dock som minst 60 

sjukfrånvarodagar. Som arbetsgivare finns det inget krav att påbörja en rehabiliteringsutredning 

innan 60 dagar. Det hade dock varit fördelaktigt att sätta in resurser innan det har gått 60 dagar. 

Därmed påskyndas processen med att få tillbaka arbetstagaren tillbaka till arbetet, i enighet med 

5§ i AFS 1994:1, där det står att arbetsgivaren ska sätta in resurser så tidigt som möjligt och 

därmed påbörja rehabiliteringsarbetet.  

  

I examensarbetet har vi valt att använda definitionen att arbetstagaren betraktas som 

långtidssjukriven efter 60 dagar.  

 

2.2 Sjukfrånvarostatistik   

Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att varje år redovisa sin sjukfrånvarostatistik 

i form av sju nyckeltal (SFS 1997:614; SKL, 2016). Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) 

redovisar en samanställning av detta material där de tar fram ett medelvärde för hela landet. 

Under 2016 var vägda medelvärde för nyckeltalet total sjukfrånvaro 7,2 % medan den 

undersökta kommunens värde uppgick till strax under 9 %, vilket även innebär en 

liten ökning sedan föregående år. Den kommun som har högst total sjukfrånvaro ligger på 10,2 
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%, vilket visar att kommunen för den här undersökningen ligger bland de med högst total 

sjukfrånvaro i landet. Av kommunens totala sjukfrånvaro är andelen långtidssjukskrivna strax 

över 50 %, (SKL, 2016) vilket för denna kommun motsvarar omkring 60 heltidsarbetande 

medarbetares långtidssjukskrivningar år 2016. Redovisad statistik ger en bra bild av hur 

angeläget det är för kommunen att förbättra såväl arbetsmiljön i förebyggande syfte som 

rehabiliteringsarbetet, som denna studie fokuserar på, för att förbättra sin reaktiva förmåga då 

medarbetare blir långtidssjukskrivna.  

 

2.3 Kommunens rehabiliteringspolicy   

I policyn rehabiliteringshandledning (Kommunen, 2011) understryker kommunen vikten av att 

chefen förstår sin roll samt bedriver ett aktivt arbete med att få tillbaka den sjukskrivna i arbetet. 

Inom en vecka från det att arbetstagaren insjuknat, bör kontinuerlig kontakt upprättas av 

närmaste chef, där syftet är att höra om det finns något arbetsgivaren kan göra för att påskynda 

tillfrisknandet. Kontinuerlig kontakt är även viktig för att arbetstagaren inte ska känna sig 

bortglömd eller tappa kontakten med arbetsplatsen. Möjliga orsaker till sjukfrånvaro beskrivs i 

policyn, där också vikten av att se till arbetstagarens hela livssituation, även vad som händer 

utanför arbetet. Arbetsanpassning ses därför inte alltid som en lösning på sjukfrånvaro. I 

samband med anpassning av arbetet ställs höga krav på arbetsgivaren, som enlig lag är skyldig 

att anpassa arbetet efter arbetstagarens behov. Dock får inte andra arbetstagare bli drabbade 

eller anpassningen resultera i ett helt nytt yrke. Exempel på anpassningar som kommunen i 

vissa fall kan erbjuda är ändring av schema och hjälpmedel samt omfördelning av 

arbetsuppgifter.  

 

För att arbetsgivaren ska inleda en rehabilitering ska arbetstagaren ha varit helt eller delvis 

sjukskriven i mer än 28 dagar eller haft en upprepad sjukfrånvaro i fler än fem tillfällen under 

en tolv månaders period (Kommunen, 2011). Kommunen betonar vikten av att agera tidigt i 

sjukskrivningsprocessen. Om misstanke finns att sjukskrivningen kommer att bli långvarig, ska 

den ansvarige börja med utredningen omgående, enligt policyn.  Chefer ska aktivt arbeta med 

förebyggande hälsoarbete och rehabilitering på ett strukturerat sätt, som inkluderas av att visa 

omtanke om arbetstagaren samt vara uppmärksam på att se eventuella signaler om ohälsa. 

Chefer har ett omfattande ansvar gällande struktur och organisation av rehabiliteringsarbetet, 

för att motverka ohälsa. Chefen ansvarar för arbetstagaren tills dess att denne slutar sin 

anställning eller får en ny tjänst inom kommunen. Även arbetstagare har skyldigheter i en 
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rehabiliteringsprocess. Om arbetstagaren avbryter rehabiliteringen i förtid, eller vägrar att delta, 

avslutas utredningen. Arbetstagaren är ansvarig för sin egen hälsa, därför bör det diskuteras vad 

som kan göras för att medarbetaren själv kan påskynda tillfrisknandet.   

 

Kommunen har en rehabiliteringsplan med fem steg redovisad i figur 1, där varje steg beskriver 

vad den ansvarige ska göra. I steg ett ska en plan med dokumentation och planering av den 

sjukskrivne utformas, i steg två bör den som utreder ärendet fundera över om det finns ett annat 

arbete inom den egna arbetsplatsen och i steg tre om det fins ett annat arbete inom den egna 

förvaltningen. I det näst sista steget är annat arbete inom kommunen aktuellt, alltså 

omplacering till annan arbetsplats som den sjukskrivne har rätt kvalifikation för.  Efter det 

fjärde steget införs en kvalitetskontroll för att stämma av om de förgående stegen är uppfyllda. 

I det avslutande femte steget får utredaren besluta själv vilken typ av åtgärd som krävs, samt 

vilken aktör av; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, personalkontoret eller Lärcentrum 

som skall kontaktas om beslutsåtgärden.   

 
 

          

 

 

                                                                                       

 
  

 

Figur 1. Kommunens rehabiliteringsplan 
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3. Teoretisk referensram  

Nedan presenteras dels teori som är relevant för förståelsen av ämnet rehabilitering. Dels 

presenteras faktorer som enligt forskning kan påverka rehabiliteringsprocessen.    

 

 

3.1 Rehabilitering  

Rehabilitering är ett begrepp som främst används inom tre följande områden: medicin, sociologi 

och arbetsliv (Ekholm, Vahlne Westerhäll, Bergroth & Schüldt Ekholm, 2015). Övergripande 

definieras rehabilitering som de åtgärder som vidtas för att en individ på grund av psykisk, 

fysisk eller social skada ska kunna återgå till sitt normaltillstånd (Socialstyrelsen, 2007). Vidare 

betonar Socialstyrelsens termbank, (2007) att ”Rehabilitering står för tidiga, samordnade och 

allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter.” De åtgärder som vidtas vid 

rehabilitering bör motsvara individens förutsättningar och behov, vilket kan vara både 

medicinska, psykologiska och sociala (ibid.) För aktuellt syfte är den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsprocessen i fokus.   

  

3.2 Arbetsgivarens ansvar   

Socialförsäkringsbalken reglerar arbetsgivarens ansvar för rehabilitering på individnivå, medan 

arbetsmiljölagen reglerar på organisationsnivå (Ekholm et.al., 2015). Arbetsgivarens ansvar för 

rehabiliteringen är att införa arbetslivsinriktade åtgärder på arbetsplatsen som kan underlätta 

medarbetarens återgång i arbete.  Det kan ske genom en arbetsplatsanpassning eller 

underlättande hjälpmedel (Försäkringskassan, u.å.). Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringen 

är något diffust angett i lagen då det saknas tydliga riktlinjer (Ekholm et al, 2015). Däremot 

erbjuder Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) mer konkreta riktlinjer för vad 

arbetsgivaren kan göra för den sjukskrivne. AMU (1994) 1 § och 2 § är riktad till arbetsgivarens 

arbete med rehabilitering, där arbetssituationen skall anpassas efter arbetstagarens egna 

förutsättningar för att klara av att utföra arbetet. Arbetsgivaren ska påbörja 

rehabiliteringsarbetet så tidigt som möjligt, samt undersöka vilka åtgärder som krävs för 

arbetsanpassningen och bör fullgöra sitt rehabiliteringsansvar senast ett år från det att 

arbetstagaren har insjuknat (AMU, 1994; Iseskog, 2009, 2014). Arbetsgivare ska även påbörja 

rehabilitering då medarbetare visar tecken på behov av åtgärder, exempelvis vid upprepad 

korttidssjukfrånvaro (AMU, 1994). Att känna till arbetsgivarens ansvar är en utgångspunkt för 

att kunna motivera vad som kan krävas av kommunen som arbetsgivare i 



 

6 
 

rehabiliteringssammanhang. Därmed utgör redovisad teori en betydelse för att grunda senare 

analys och diskussion på.    

 

3.3 Faktorer som kan påverka rehabiliteringsprocessen  

Vid inhämtning av teori och tidigare forskning om ämnet rehabilitering samt 

långtidssjukskrivning har några faktorer utmärkt sig för att vara betydande för 

rehabiliteringens framgång och för att förkorta individens sjukfrånvaro. Dessa presenteras 

nedan. 

 

3.3.1 Arbetsanpassning 

Johansson (2009) lyfter fram en studie (Johansson, Lundberg & Lundberg, 2006) om hur 

anpassningar av uppgifter påverkar för individens återgång till arbetet. Följande faktorer utgör 

påverkan för förhållandet av återgång till arbetet: möjligheten till val av arbetsuppgifter, stöd 

från arbetskamrater, möjlighet till längre pauser, förkortade arbetsdagar i ett flexibelt arbete 

genom att kunna arbeta hemifrån. I resultatet framkom att desto fler anpassningsmöjligheter 

arbetsplatsen hade gjort, desto större var chansen att individen kunde återgå till samma arbete 

som den var sjukskriven från. Att modifiera en arbetstagares arbetsuppgifter kan dock ge 

negativ respons bland kollegorna, vilket påverkar arbetstagarens återgång till arbetet negativt. 

(ibid) Müssener, Svensson och Söderberg (2009) poängterar därför vikten av att arbetsgivaren 

har en positiv, välkomnande attityd vid återgången i arbetet. Arbetstagaren hamnar i en utsatt, 

ny position som den inte varit i förut. Det blir då extra viktigt att arbetsplatsen anstränger sig 

för att förbättra självförtroendet och självkänslan hos individen, för att bidra till en positiv 

återgång till arbetet (Müssener et al., 2009).  

 

3.3.2 Samverkan med externa aktörer  

Vid långtidssjukskrivning involveras flera aktörer i de individuella fallen, vilkas process 

därmed blir avhängig av en väl fungerande samverkan mellan aktörerna. Samverkan utgörs av 

det ansvar och de skyldigheter som finns i rehabiliteringsprocessen på individ- och 

verksamhetsnivå (Socialstyrelsen, u.å.). I samverkan ingår förutom arbetsgivaren, 

Försäkringskassan, företagshälsovården/ sjukvård, eventuell facklig representant och 

arbetstagaren.  Enligt AMU (1994) 8 § kan en skyldighet innebära ett samarbete med 

myndigheter, som besitter sakkunnighet inom området. Enligt Socialstyrelsen (u.å.) bör 

ansvarsområden och roller fördelas på en verksamhetsnivå, så att aktörerna vet vad som 

förväntas av dem. De bör även beakta vad lagarna och förordningarna säger. På individnivå 
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planeras rehabiliteringsinsatserna genom samverkan mellan den sjukskrivne och de inblandade 

aktörerna (ibid). Det finns även faktorer som kan förhindra utvecklingen av 

rehabiliteringsprocessen, vilket är juridiska, ekonomiska, kulturella eller organisatoriska 

faktorer genom bristande resurser (Ekholm et al., 2015). Det kan handla om höga kostnader för 

företaget, lagar eller en avsaknad av bristande kunskaper inom ämnet rehabilitering (Ekholm et 

al., 2015).  

 

Genom att samordna olika aktörer i rehabiliteringsprocessen så bidrar det till en enhetlig 

beslutsprocess, där samtliga strävar efter att uppnå samma resultat, att individen återgår till 

arbetet (Ekholm et al., 2015). I samband med en enhetlig process minskas risken att den 

sjukskrivnes utredning flyttas runt eller fastnar hos någon aktör. En lyckad samverkan bidrar 

därmed till positiva effekter för den sjukskrivnes återgång till arbetet samt för de övriga 

aktörerna i rehabiliteringsprocessen, vilket även styrks av tidigare forskning (Sturesson, 2015; 

Ekholm et al., 2015). Viss kritik har riktats mot samverkan som en effektiv 

rehabiliteringsprocess, på grund av att hela rehabiliteringsprocessen hänger på arbetsgivarens 

åtaganden och engagemang i processen (von Otter, 2010). Vid utebliven aktivitet från 

arbetsgivarens sida stannar därmed processen av. Därför är det nödvändigt att 

rehabiliteringsaktörerna förstår sina roller i processen, samt har en överblick över vad de ska 

göra (Sturesson, 2015).  Att samtliga involverade aktörer bör implementera nya sätt att arbeta 

på, så att det passar den sjukskrivne individens behov är också viktigt (ibid).   

 

3.3.3 Faktorer i krav-kontroll-stödmodellen 

Balans är ett återkommande ord inom arbetslivsforskningen för att uppnå hälsosamma 

förhållanden i arbetslivet. Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell illustrerar 

just avvägningen mellan krav och i vilken utsträckning medarbetaren har kontroll i arbetet. Det 

senare tillägget till modellen, stöd, ger en djupare dimension av sambanden mellan obalansen 

av dessa faktorer och psykisk ohälsa i arbetslivet. Krav avser hur hög arbetsbelastning samt 

grad av svårighet i arbetsuppgifter medarbetaren står inför. Kontroll i sin tur anger hur stort 

utrymme medarbetaren har till att fatta egna beslut i arbetet, möjlighet till utveckling 

och självuppfyllelse. Stöd avser individens tillgång till hjälp från medarbetare och överordnade 

i både faktiskt arbete samt i psykisk och social mening. (Karasek & Theorell 1990)  
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Granberg (2011) betonar att höga krav i sig inte är en orsak till ohälsa. Kombinationen däremot, 

av höga krav och låg grad av kontroll och stöd ökar stressen för medarbetaren vilket under 

långvarig exponering kan vara skadligt för hälsan (Abrahamsson & Johansson, 2013; Granberg, 

2011; Thylefors, 2015). Exempel på konsekvenser är minskad psykisk hälsa, minskad 

arbetstillfredsställelse samt utbrändhet. En balans mellan parametrarna verkar däremot 

utvecklande för individen. Thylefors (2015) menar att kontroll och stöd fungerar som en 

stötdämpare mot höga krav vilket gör att medarbetaren kan klara av höga krav i arbetet.  

   

Kritik som riktats mot krav-kontroll-stödmodellen menar att modellen är svår att omsätta i 

praktiken, då hög grad av egenkontroll har visat sig ha negativa effekter på medarbetares 

hälsa, trots att tidigare argument talar emot detta (Abrahamsson & Johansson, 2013). En 

tänkbar förklaring är att dagens arbetsliv präglas av delegering, delaktighet och ansvar inom 

många områden gällande arbetsplatsen (Granberg, 2011). Detta ökar arbetsbelastningen och 

ställer högre kompetenskrav på medarbetarna vilket bidrar till en förhöjd prestationspress som 

i sin tur skapar ohälsa (ibid). Ökade krav på övertid, produktivitet och ansvar kan därmed inte 

helt dämpas av ökad kontroll och stöd (Abrahamsson och Johansson, 2013).  

   

3.3.4 Den sociala kontaktens betydelse  

Social kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivning är en faktor som har uppmärksammats 

för att ha samband med förkortade sjukskrivningsperioder (AMU, 1994; 

Ekberg, MacEachen, Seing & Ståhl, 2015). Ekberg, Müssener, Selander och Tjulin (2015) 

instämmer och menar att tidig social kontakt med arbetsplatsen har visat ha en positiv inverkan 

på den som är sjukskriven och uppmuntrat individens syn på återgång i arbetet. Den positiva 

effekten gäller både kontakten med chefer och medarbetare (AMU, 1994; Ekberg et al., 2015). 

Arbetsgivare har, som tidigare fastställt, sina officiella skyldigheter under 

rehabiliteringsprocessen, där även kontakt med den sjukskrivne ingår enligt AFS 1994:1 2 § 

och 5 §. Kollegor har däremot inget officiellt ansvar för den sjukskrivne under 

rehabiliteringsprocessen, därmed är det intressant att en faktor utanför den formella 

rehabiliteringsplanen utgör en sådan stor betydelse för individens återgång i arbete (Ekberg et 

al., 2015). Utöver att faktiskt upprätta kontakt, är det viktigt att kontakten är av kvalitativ 

karaktär. Den som har varit sjukskriven och fått ett stödjande och engagerande bemötande av 

sina chefer och kollegor, menar, att det har haft en avsevärt positiv inverkan 

på rehabiliteringsprocessen (Ekberg et al., 2015).  
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I de fall där social kontakt mellan arbetsplatsen och den sjukskrivne saknas, grundar sig 

problematiken i avsaknad av kunskap hos arbetsgivare och kollegor om vilken betydelse deras 

insats kan ha för den sjukskrivne (Ekberg et al., 2015). För att stärka sambandet och betydelsen 

av kontakten med arbetsplatsen, behövs mer forskning inom ämnet som kan stärka dess position 

i exempelvis interna policys (Ekberg et al., 2015).   

 
 

4. Metod  

I följande avsnitt redovisas metodval, undersökningsdesign, datainsamling, forskningsetik, 

kvantitativ analysprocess samt reliabilitet och validitet. Valda delar problematiseras löpande 

medan en metodkritik finns i senare diskussionsavsnitt. 

 

4.1 Forskningsansats  

Examensarbetet utgår ifrån ett kvantitativt förhållningssätt. Kvantitativ forskning syftar till att 

producera resultat i form av siffror där forskaren kan söka mönster och korrelationer mellan 

olika händelser (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009; Denscombe, 2009). Även om kvantitativ 

forskning traditionellt tillhör naturvetenskapen har den fått genomslag för att vara effektiv i att 

mäta och kartlägga samhällsvetenskapliga företeelser (Bjereld et al., 2009). En kvantitativ 

utgångspunkt är därmed väsentlig, då studiens syfte fokuserar på att mäta chefers upplevelse av 

rehabiliteringsprocessen samt policyn, för att sedan kunna utvärdera läget hos kommunen och 

kartlägga förbättringsförslag. 

 

Studien kommer även att ha inslag av kvalitativ karaktär, då enkäten har vissa fritextfrågor som 

vi kommer att analyseras både kvalitativt och kvantitativt. Kvalitativ forskning tillhandahåller 

beskrivningar av företeelser, en omgivning eller individers åsikter samt synsätt (Sofaer, 1999; 

Yin, 2013; Bryman, 2011). Att vi valt att även ta med kvalitativa inslag beror på en vilja att ge 

en djupare bild av chefernas attityd till rehabiliteringsarbetet samt för att få med intressanta svar 

utanför ramen för fasta svarsalternativen.  

 

4.2 Undersökningsdesign  

Eftersom studien fokuserar på ett specifikt ämnesområde är det passande att 

använda fallstudie som forskningsdesign. Fallstudie används när en specifik plats, fall, 

organisation eller situation ska studeras (Bryman, 2011; Yin, 2014). Fallstudien karaktäriseras 
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av att det är fallet i sig som utgör intresset för undersökningen (ibid). Eftersom denna studie 

syftar till att undersöka hur rehabiliteringsprocessen ser ut på en specifik kommun, så är det 

kommunen som utgör intresset.  

 

Undersökningen kommer även att karaktäriseras av att vara en surveyundersökning. Denna 

forskningsstrategi syftar till att redovisa ett resultat som har en bred täckning för att kunna ge 

en överblick över fenomen forskningen behandlar (Denscombe, 2009). Surveyundersökningar 

kan utföras med olika metoder och vi har valt en typ av webbaserad enkätundersökning med 

hjälp av kommunens egna enkätsystem. Enkäter som metod ger oss även utrymme för att samla 

in ett brett material som tillåter ett större urval än exempelvis intervju. Därmed möjliggörs att 

resultatet visar en rättvis bild av hur rehabiliteringen fungerar i hela kommunen. (Denscombe, 

2009; Bryman, 2011) 

 

4.3 Urval  

Urvalet består av den totala populationen, det vill säga alla som går att tillgå (Denscombe, 

2009). I denna studie innebär det samtliga 55 chefer i olika positioner på varierande nivåer inom 

kommunen. Detta val har gjorts för att säkerställa att resultatet speglar den sanna bilden av 

rehabiliteringsprocessen på kommunen och inte specifikt utvalda förvaltningar. Kriterierna för 

deltagarna är därmed få och uppfylls genom att respondenten är chef inom 

kommunen.  Deltagarna kommer att vara anonyma. 

 

Vi funderade över problematiken med att vi inte visste om samtliga chefer hade erfarenhet av 

rehabilitering inom kommunen, samt om ett kriterium skulle vara att man måste ha erfarenhet. 

Tanken bakom detta var att de som hade erfarenhet kunde, till skillnad från dem som inte hade 

det, utvärdera hur processen fungerade i praktiken. Eftersom vi även ville undersöka om 

kunskapen fanns kring rehabilitering samt hur attityden till rehabilitering såg ut, kom vi fram 

till att vi även ville undersöka de chefer som inte hade den erfarenheten. Dels för att de kan 

ha bra idéer om förbättringar från andra arbetsplatser, dels för att ta reda på deras kunskapsnivå 

inför potentiella framtida rehabiliteringar.    

 

4.4 Instrument 
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För att utforma en enkät med relevanta frågor som genererade ett resultat som uppfyllde 

studiens syfte så valde vi att först genomföra en pilotstudie som gav underlag till enkäten. En 

pilotstudie är särskilt lämplig vid användning av enkät, då metoden saknar fysisk interaktion 

med respondenterna som kan avslöja möjliga otydligheter (Bryman, 2011). Pilotstudien bestod 

av två intervjuer med chefer på kommunen. Intervjuerna var semi-strukturerade för att täcka in 

de områden vi ville undersöka. Det fanns även utrymme för respondenten att tala fritt kring 

ämnet rehabilitering för att ge oss möjlighet att ta del av nya insikter om ämnet som vi inte 

tidigare känt till eller tänkt på.  

  

Respondenterna för pilotstudien kommer att förbli anonyma och deras svar kommer inte att 

redovisas i examensarbetet då deras syfte var att hjälpa till i utformningen av enkäten som 

senare genererade den empiri som redovisas i arbetet.  

   

Eftersom vi ville fånga kommunens chefers kunskap och attityd till rehabilitering valde vi att 

ta med frågor i enkäten baserade på deras policy samt faktorer ur teorin som har en positiv 

inverkan vid rehabilitering utifrån forskning. Svarsalternativen kan upplevas något riktade men 

vi utformade dem så att vi skulle kunna få svar på om de faktiskt följde kommunens policy 

genom att ange alternativ som beskrev policyn. 

 

Vid utformningen av enkäten lade vi inte bara stor vikt vid att frågorna passade syftet utan även 

att skapa en enkät som var lätt att förstå för att undvika att skapa tolkningsutrymme för 

respondenterna som kunde göra att resultatet blev snedvridet (Denscombe, 2009). Denna typ 

av snedvridning gör att forskaren inte har möjlighet att bekräfta undersökningens validitet i 

förhållande till dess syfte. (Bryman, 2011; Denscombe, 2009) Vi tog hjälp av handledare och 

bekanta för att testa enkäten och få respons som kunde hjälpa oss att förbättra den.  

 

En tydlig fördel vi såg vid valet av enkät var att metoden har en tendens att göra respondenter 

mer benägna att vara ärliga i sina svar, vilket är en förutsättning för ett användbart analysresultat 

av orsakerna till de höga sjukskrivningstalen. Brister och avsaknad av handlingsbenägenhet i 

rehabiliteringsarbetet kan vara känsligt att medge, eftersom de enligt policy och till viss del lag 

ska följa dessa.  

 

Det som vi såg som oroande vid val av enkät som metod var ovissheten gällande 

svarsfrekvensen. Vid enkätstudier har forskare ingen möjlighet att säkerställa en hög 
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svarsfrekvens (Denscombe, 2009). Vissa tillfrågade kan vägra att delta, vissa avstår på grund 

av tidsbrist, andra kan känna att ämnet är känsligt och avstår därmed på grund av sådana 

orsaker. Därmed är det bland annat viktigt att utforma enkäten så att den tid det tar att 

genomföra enkäten inte begränsar möjligheten att besvara den. Att även välja ett urval som har 

intresse av undersökningens ämne kan öka svarsfrekvensen då individer är mer benägna att 

delta om de har intresse av resultatet. (ibid) En låg svarsfrekvens gör att forskarna måste fundera 

över om resultatet är representativt för även dem som inte deltagit och om deras deltagande 

skulle ha haft en sådan påverkan på resultatet att det hade blivit annorlunda (Denscombe, 2009).  

  

4.5 Dokument  

Vi fick ta del av kommunens policydokument om hur rehabiliteringsarbetet ska gå till, 

vilket har utgjort underlag för enkätens utformning. Policydokumentet redogörs för i 

bakgrunden och används vid analys av datamaterialet för att se hur rehabiliteringsarbetet ser ut 

i dagsläget jämfört med kommunens policy. Vid användning av dokument i undersökningar 

talar forskare om hermeneutik. Hermeneutik innebär att tolka texter, så att tolkningarna 

återspeglar den avsikt som uppgiftslämnaren avsåg att ge (Bryman, 2011). Vidare avser 

hermeneutiken att genom dessa tolkningar förstå samband mellan det som studeras (Yin, 2013). 

Ett hermeneutiskt synsätt är därmed användbart vid analysen, då syftet fokuserar på att 

undersöka sambandet mellan policyn och hur det verkliga förhållandet, erfarenheter och tankar 

om kommunens rehabiliteringsprocess upplevs. 

 

4.6 Genomförande 

Samarbetet med kommunen började med kontakten med personalchefen på kommunen. Vidare 

bokades ett möte för att diskutera potentiella undersökningsämnen samt hur undersökningen 

skulle vara genomförbar rent praktiskt. Mailkontakt hölls för att diskutera syfte och samla in 

ytterligare uppgifter som var nödvändiga att ha i beaktning för att kunna formulera ett syfte och 

frågeställning. Syftet och frågeställningen omformulerades därefter ett flertal gånger för att 

betona essensen i det som kom överens om att undersöka.     

    

För att se om vi var på rätt spår samt för att få uppslag till fler relevanta undersökningsfrågor 

genomfördes pilotstudien på två av kommunens chefer. Intervjuerna tog plats på chefernas 

arbetsplats och varade i ca en timme vardera, chefernas informerades om studiens syfte 
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och de forskningsetiska principer vi arbetar efter. Vi hade gjort ett utkast till en enkät, under 

intervjuerna testade vi dessa enkätfrågor på cheferna där vi även hade möjlighet att ställa 

följdfrågor om intressanta aspekter och få utförligare förklaringar av diffusa påståenden.     

    

Efter pilotstudien omarbetades enkäten ett flertal gånger och testades för att få fram en så bra 

enkät som möjligt. När den var klar skickades den till kommunen som administrerade enkäten 

genom deras enkätverktyg. I samband med att enkäten skickades ut så fick respondenterna 

information i form av ett missivbrev som innehöll undersökningens syfte, deltagandets 

innebörd och samt det etiska förhållningssätt som vi arbetar efter. Respondenterna 

fick sju arbetsdagar på sig att besvara enkäten och efter fyra dagar skickades en påminnelse 

ut som uppmanade cheferna till att delta. När de angivna dagarna hade gått fick vi tillbaka 

enkäterna från kommunen som vi sedan sammanställde för att påbörja analysarbetet.     

 

4.7 Svarsfrekvens 

Det som talade för att undersökningen skulle ge en hög svarsfrekvens, var att det undersökta 

ämnet är av stort intresse för både kommunen som helhet men även för de individuella cheferna 

(Denscombe, 2009). Kommunens intresse ligger i att komma tillrätta med de höga sjuktalen 

och minska sjukfrånvarokostnaderna samt de negativa konsekvenserna det innebär för 

medarbetarna. För cheferna är intresset detsamma samt att eftersom det är de som får hantera 

konsekvenserna på arbetsplatsen av att medarbetarens frånvaro blir längre än vad den 

eventuellt behöver vara. Vår förutfattade mening var därmed att det låg i chefernas intresse att 

besvara enkäten och att de skulle värdesätta denna möjlighet till att förbättra 

rehabiliteringsarbetet på kommunen. Även med tanke på att undersökningen är gjord på deras 

arbetsplats samt då den behandlar ett ämne som är relevant i deras arbete.    

 

Att svarsfrekvensen då blev lägre än väntat kan bero på diverse faktorer, såsom att tiden för 

utskick av enkäter sammanföll med en högtid som inkluderade flera röda dagar. Eller att 

respondenterna inte förstod vilken möjlighet de hade till att lämna synpunkter på 

rehabiliteringsarbetet. 

 

4.8 Analys  
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Analys syftar till att identifiera företeelser hos det egna datamaterialet, som ger en djupare bild 

av det ämne som studeras (Denscombe, 2009). Även om enkäten genererar kvantitativ 

respektive kvalitativ data så kommer analysen av de olika perspektiven inte att vara uppdelad 

på samma sätt. Kvantitativ data kan analyseras kvalitativt och tvärtom (Bryman, 2011). Detta 

gör att vi både kan ge en bild av hur det aktuella läget ser ut på kommunen i form av siffror 

men samtidigt tolka dessa siffror kvalitativt, samt fritextsvaren för att få en djupare förståelse 

av kommunens rehabiliteringsarbete. Att analysera kvantitativ data kvalitativt, har gett oss 

möjligheten att få en större helhetsbild av problematiken hos kommunen för att kunna analysera 

mer träffsäkra förbättringsförslag. 

 

Vi har analyserat vårt datamaterial genom att söka efter samband och avvikelser mellan policy 

och resultat, vidare har vi utifrån teori sett vad som kan göra att avvikelserna minskar men även 

om det är policyn i sig som behöver förändras. Enligt deduktion utgår analysen därmed från ett 

teoretiskt perspektiv som syftar till att dela in data i redan befintliga begrepp eller kategorier 

(Yin, 2013). I analysen kommer även hermeneutiken in gällande tolkning av material. Generellt 

så producerar kvantitativa metoder mer objektiva resultat i jämförelse med kvalitativ forskning, 

vilket är en styrka med vår undersökningsmetod (Bryman, 2011). Det vi måste tänka på vid 

analysen och tolkningen av materialet, är att minimera den subjektiva påverkan på resultatet för 

att upprätthålla en trovärdig undersökning, som speglar de verkliga förhållanden och den 

mening som respondenterna avsåg att delge genom sitt deltagande. 

 

4.9 Forskningsetik   

För att genomföra en etiskt korrekt undersökning och för att skydda enkätdeltagarna, har 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet varit i fokus vid utformningen och utförandet av studien. 

Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fick information i samband med enkäten i 

form av ett missivbrev om studiens syfte, deras rättigheter som deltagare, samt hur deras svar 

kommer att hanteras samt redovisas. Genom att frivilligt välja att delta i enkäten samtyckte 

deltagarna till sin medverkan. Genom missivbrevet blev enkätdeltagarna informerade om 

den konfidentialitet som råder gällande deras medverkan. Slutligen försäkras deltagarna om att 

deras uppgifter endast kommer att redovisas i denna studie och inte nyttjas av någon annan, 

enligt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002)  
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4.10 Reliabilitet och validitet    

Med hänvisning till att vår undersökning till största del är av kvantitativ karaktär har vi valt att 

använda begreppen validitet och reliabilitet. Uttrycken beskriver hur pass trovärdig och 

tillförlitlig en undersökning är (Denscombe, 2010). Reliabilitet mäter tillförlitligheten, vilket 

säkerhetsställs genom att liknande resultat ska uppnås även om undersökningen görs av olika 

forskare vid olika tillfällen (Johannessen & Tufte, 2003). Validitet uppnås genom att använda 

beprövade metoder samt använda dessa enligt god forskningspraxis. Validitet är endast ett mått 

på kvalitén och undersökningen behöver inte uppnå absolut perfektion av trovärdighet, då de är 

resurskrävande att uppnå det (ibid).   

  

Att göra undersökningen transparent, det vill säga noggrant redovisa och motivera val av 

tillvägagångssätt, gör att mottagaren kan se processen och därmed själv 

avgöra tillförlitligheten genom förda motiveringar (Denscombe, 2009). Vi har tyvärr inte haft 

möjlighet att säkerställa reliabiliteten genom upprepade undersökningar. Däremot har vi så 

noggrant som möjligt planerat och redovisat våra metodval för att skapa transparens samt följt 

god forskningspraxis för att skapa en reliabel och valid undersökning. Vi har även varit 

medvetna om vår subjektiva påverkan på undersökningen och försökt att anamma ett kritiskt 

förhållningssätt till vår egen påverkan för att kunna minimera denna.  

 

4.11 Förförståelse 

Vi som skriver detta examensarbete och har gjort denna undersökning, har kunskaper, 

erfarenheter och tankesätt som vår förförståelse baseras på. Vi har genom bland annat kurser 

vid Högskolan Dalarna, från arbetslivet samt från vår sociala omgivning, formats på ett visst 

sätt som präglar det vi producerar. Vår förförståelse är något unik och samtidigt som innebörden 

av ordet utmärker oss själva, så är det viktigt att vara medveten om hur andra utmärker sig och 

uppfattar oss som individer. Speciellt när det som vi producerat ska ha ett värde för andra genom 

att vara noggrant och trovärdigt utfört.  
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5. Resultat  

Nedan presenteras den kvantitativa empirin i form av stapeldiagram samt den kvalitativa 

empirin i textform. Empirin är indelad i fem ämnesområden som är framtagna utifrån den 

teoretiska referensramen. Det interna bortfallet för samtliga kvantitativa flervalsfrågor är 0, 

förutom en fråga som hade ett internt bortfall på 1, medan det interna bortfallet för 

fritextfrågorna varierar från 7 till 13.  
 
 

Av totalt 55 chefer var det 32 som svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent samt ett 

bortfall på 23, alltså 42 %. Av den totala population respondenter som deltog så svarade inte 

alla på samtliga enkätfrågor, vilket resulterade i att enskilda frågor har ett internt bortfall. 

Respondenter från kommunens samtliga fem förvaltningar; vård och omsorg, 

kommunstyrelsen, miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, bildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen deltog i undersökningen. En majoritet av respondenterna som deltog 

representerade bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Antalet år som samtliga 

respondenter hade arbetat som chef inom kommunen, ligger inom ett spann från 0,5 år till 40 

år. Antalet medarbetare som cheferna hade personalansvar för varierade mellan 6 stycken till 

45 stycken, varav en angav att denne hade ansvar för ca 600 medarbetare.  

 

 
Figur 2. Hur många fall av rehabilitering har du erfarenhet av inom kommunen? 

 

Utifrån figur 2 går det att utläsa att majoriteten 37,5 % har haft ett till fyra fall av rehabilitering, 

medan minoriteten 9 % har haft 13–16 fall. 12,5 % uppger att de saknar erfarenhet, medan 22 

% har haft 17 eller fler fall.   
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Figur 3. Känner du till kommunens rehabiliteringspolicy? 

 

Figur 3 visar att majoriteten av kommunens chefer känner till rehabiliteringspolicyn och arbetar 

efter den. 16 % känner till policyn men vet inte vad den innebär eller känner inte alls till den.   

 

5.2 Rehabiliteringspolicyn 

Figur 4. Om du tänker tillbaka på det senaste fallet av rehabilitering du hade ansvar över, 

efter ungefär hur många sjukfrånvarodagar initierade du en rehabiliteringsutredning för 

medarbetaren? 

 

Utifrån figur 4 går det att utläsa att 28 % började redan efter 1–14 dagar medan majoriteten 

31% initierade en rehabiliteringsutredning efter 15–29 dagar. 9 % initierade en utredning efter 

30–59 dagar, minoriteten 3 % väntade till efter 60 dagar. 28 % svarade att de inte visste. 
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den.

Ja jag vet att den finns men vet inte riktigt vad den
innebär.

Ja, jag vet var den finns, vad den anger men arbetar
inte efter den.
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5.2.1 Öppen fråga 1 

Om det hade gått mer än 15 sjukfrånvarodagar för medarbetaren innan du initierade 

rehabiliteringsutredningen eller inte inledde någon överhuvudtaget, vad var orsaken? 

 

Av totalt 32 respondenter var det 25 svarande, vilket gav ett internt bortfall på 7.    

   

Enligt samtliga respondenter var orsaken till utebliven initiering, att:  

• De var nya som chefer, saknade kunskap eller inte hade någon pågående utredning för 

tillfället.    

• Det var oklart när en rehabiliteringsprocess ska börja eller avslutas och att det var svårt 

att förutse om arbetstagaren skulle bli fortsatt sjukskriven    

• De väntade på ett läkarutlåtande.    

• Det fanns en skillnad på om sjukfrånvaron var på grund av psykisk eller fysisk karaktär, 

för betydelsen om initiering av processen   

• Om sjukfrånvaron berodde på att medarbetaren väntade på en operation, så fanns det en 

vetskap om att medarbetaren skulle komma tillbaka till arbete, då ansågs det ej 

nödvändigt med en rehabiliteringsprocess   

• Upprepad korttidsjukfrånvaro angavs som en orsak till att ingen rehabiliteringsprocess 

inletts.    

• Även att det underlättade för samtliga respondenter att veta orsaken till sjukskrivningen, 

för att då kunna planera vilken typ av resurser som skulle sättas in.    

 

 

Figur 5. Anser du att kommunens rehabiliteringspolicy är tillräcklig för att genomföra en 

effektiv rehabiliteringsprocess för medarbetare? 
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Nej, jag anser inte att kommunens
rehabiliteringspolicy är tillräcklig.

Jag anser att vissa delar är tillräckliga.

Ja, jag anser att det underlag vi har att arbeta efter
är tillräckligt.
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Figur 5 visar att majoriteten, 66 % anser att policyn utgör ett tillräckligt underlag för att 

genomföra effektiva rehabiliteringar av långtidssjukskrivna medarbetare medan 19 % svarade 

"att vissa delar är tillräckliga" och 6 % svarade "nej". 9 % svarade "vet ej" vilket kan bero på 

att saknar kännedom om rehabiliteringspolicyn eller att de inte har erfarenhet av rehabilitering 

inom kommunen.   

 

 

Figur 6. Anser du att det finns faktorer som kan förhindra utvecklingen av 

rehabiliteringsprocessen? Exempelvis ekonomiska, kulturella, organisatoriska och/eller 

juridiska faktorer? 

 

81 % svarade att det fanns en eller flera faktorer som kan förhindra eller till viss del förhindra 

utvecklingen av rehabiliteringsprocessen medan 19 % ansåg att föreslagna faktorer inte hade 

en påverkan.  

 

5.2.2 Öppen fråga 2 

Motivera vilka faktorer som du anser kan förhindra utvecklingen av rehabiliteringsprocessen. 

 

23 respondenter av totalt 32 svarade på frågan vilket gav ett internt bortfall på 9.   

   

Majoriteten 43 % svarade ekonomiska faktorer och brist på resurser.  De resterande svarade: 

juridiska faktorer, samordning, brist i sjukvården, fysisk belastning, avsaknad av tjänster vid 

omplacering och respektive arbetsanpassning. Även att det uppstod problem med att erbjuda 

arbetstagaren annat arbete inom samma förvaltning eller inom kommunen, där orsaken var brist 

på kompetens för ledigt arbete eller en ovilja till att prova nytt arbete.     
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Nej, jag tycker inte det.

Till viss del, i vissa utredningar har jag upplevt det.

Ja, jag tycker att det finns en faktor som förhindrar
utvecklingen av rehabiliteringsprocessen.

Ja, jag tycker att det finns flera faktorer som förhindrar
utvecklingen av rehabiliteringsprocessen.
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Figur 7. Har du som chef fått någon information om, eller utbildning i hur 

rehabiliteringsarbetet ska se ut sedan du började arbeta hos kommunen? 

 

Majoriteten, 94 % angav att de fått någon typ av information eller utbildning gällande hur 

rehabiliteringsarbetet ska utformas. Av dessa angav 13 % "annat" och svarade genom 

fritextfråga 3 att de fick utbildning genom ledningsgruppen, BAM- (bättre arbetsmiljö) 

utbildning, information och utbildning genom alla fyra ovanstående alternativ samt att de skulle 

få utbildning inom de närmaste månaderna. 6 % svarade "nej".   

 

5.2.3 Öppen fråga 3 

Anser du att du som chef saknar kunskap för rehabilitering? Om ja, vad skulle du vilja ha för 

typ av utbildning? 

 

Av totalt 32 respondenter var det 19 svarande, vilket gav ett internt bortfall på 13.    

   

47 % svarade att de inte saknade kunskap om rehabiliteringsprocessen. De 53 % som svarade 

att de saknade tillräcklig kunskap om rehabilitering, menade att mer information behövdes om 

när man ska inleda en rehabiliteringsprocess. Även att information kring vilket lagstöd cheferna 

har vid rehabilitering behövs samt en detaljerad beskrivning av hur processen bör gå till stegvis. 

Samtliga respondenter önskade en gemensam utbildning med alla aktörer inom 

rehabiliteringskedjan, för att klargöra ansvarsfördelningen i processen. Respondenterna hade 
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även en önskan om att införa deadlines för när olika insatser och ärenden ska avslutas, 

exempelvis vid omplaceringsutredningar som ej resulterat i erbjudande om annat arbete.    

   

 

Figur 8. Lägger du någon vikt under rehabiliteringsarbetet vid faktorer i medarbetarens 

privatliv som kan ha bidragit till sjukfrånvaron? 

 

Majoriteten 62,5 % svarade att de tyckte det var viktigt att få ett helhetsperspektiv av 

medarbetaren, 31 % menade att de var viktigt om det påverkat arbetsprestationen. 6,5 % ansåg 

att det var viktigt endast om de hade betydelse för rehabiliteringens framgång.   

  

5.2.4 Öppen fråga 4 

Vad anser du saknas i rehabiliteringspolicyn? 

 

Av totalt 32 respondenter var det 19 som svarade, vilket gav ett internt bortfall på 13.    

   

38 % svarade att de tyckte att policyn var tydlig samt att inget saknades. Resterande 62 % angav 

olika faktorer som saknades samt förslag på flera förbättringsmöjligheter;   

• En tidslinje för när samtliga åtgärder bör sättas in samt ett tydligt avslut   

• Utbildning om rehabiliteringspolicyn   

• Arbeta förebyggande genom ett tidigt agerande på individbasis   

• Information om arbetstagarens ansvar och skyldigheter vid rehabiliteringsprocessen    

• Uppdatering av policyn i samspel med samtliga rehabiliteringsaktörer   
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komma till rätta med orsaken till sjukfrånvaron.



 

22 
 

5.3 Arbetsanpassning  

 

Figur 9. Hur är din inställning till att erbjuda medarbetaren arbetsanpassning vid 

rehabilitering som exempelvis: Förändring av schema, t.ex. kortare arbetsdag, längre raster, 

möjlighet att arbeta hemifrån? 

 

Majoriteten var positivt inställda till att erbjuda arbetsanpassning, 56 % hade möjlighet till att 

erbjuda arbetsanpassning, 44 % hade ingen möjlighet på grund av "arbetets karaktär" eller på 

grund av "för få resurser". 

 

 

Figur 10. Hur är din inställning till att erbjuda medarbetaren arbetsanpassning vid 

rehabilitering med omplacering till arbete med andra arbetsuppgifter? 
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74 % var positivt inställda till att erbjuda arbetsanpassning varav 32 % menade att de tyvärr 

inte alltid hade möjlighet medan 26 % trodde att omplacering inte skulle göra någon skillnad 

för medarbetare.     

 

 
Figur 11. Hur är din inställning till att erbjuda medarbetaren arbetsanpassning vid 

rehabilitering med fysiska hjälpmedel? 

 

Det går att utläsa att majoriteten 78 % regelbundet avsätter resurser för fysiska hjälpmedel i 

budgeteten medan 3 % inte såg någon mening med fysiska hjälpmedel och att det inte skulle 

göra någon skillnad. 16 % saknade möjlighet att erbjuda hjälp på grund av arbetets karaktär och 

3 % saknade tillräckliga resurser.  

 

 

Figur 12. Hur är din inställning till att erbjuda medarbetaren arbetsanpassning vid 

rehabilitering med psykisk hjälp, t ex kognitiv beteendeterapi, samtal med terapeut? 
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Majoriteten 97 % svarade att de har möjlighet att erbjuda resurser för psykisk hjälp. 3 % svarade 

att de saknade tillräckliga resurser för att kunna erbjuda psykisk hjälp till medarbetaren.  

 

5.4 Samverkan med externa aktörer 

 

Figur 13. Vet du hur ansvarsfördelningen ser ut i rehabiliteringsprocessen, alltså vilka aktörer 

(Försäkringskassan etc.) som ansvarar för vad? 

 

Figur 13 visar att 53 % av respondenterna vet hur ansvarsfördelningen ser ut i 

rehabiliteringsprocessen, medan 46 % menar att de till viss del vet det.   

 

5.5 Faktorer i krav-kontroll-stödmodellen som kan påverka 

rehabiliteringsprocessen      

 

Figur 14. Hur ser ditt ledarskaps ut i samband med rehabilitering? 
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Till viss del.

Ja, jag vet om mitt eget ansvar som chef samt den
sjukskrivnes skyldigheter, samverkande aktörers
ansvar så som försäkringskassan sjukvården och
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97 % angav att deras ledarskap var "stöttande, att de gav ett positivt bemötande och visade 

respekt" för den sjukskrivne. 3 % svarade "vet ej" vilket kan bero på att respondenten inte har 

erfarenhet av rehabilitering inom kommunen.     

 

 

Figur 15. Ser ni att sjukskrivningar har orsakats på grund av att medarbetaren saknar kontroll 

och stöd i sitt arbete i förhållande till de krav som ställs på individens arbetsprestation? 

 

Majoriteten 69 % svarade "delvis, men även att andra faktorer spelar in", 6 % svarade att de 

inte visste och 25 % såg inget samband mellan sjukfrånvaro och brist på kontroll och stöd.  
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5.6 Den sociala kontaktens betydelse    

 

Figur 16. Har du under de senaste fallen av rehabilitering i egenskap av chef haft en 

kontinuerlig kontakt med långtidssjukskrivna arbetstagare under rehabiliteringsprocessen? 

 

59 % angav att de hade "kontinuerlig kontakt" medan 28 % angav att de höll kontakt till "viss 

del" med den långtidssjukskrivne medarbetare. 13 % hade ingen erfarenhet av att rehabilitera 

medarbetare inom kommunen.  

 

 

6. Analys 

Nedan analyseras de mest relevanta delarna från resultatet under de sex områdena utifrån 

teori och bakgrund.   

 

6.1 Arbetsgivarens ansvar 

Socialförsäkringsbalken reglerar arbetsgivarens ansvar för rehabilitering på individnivå, medan 

arbetsmiljölagen reglerar på organisationsnivå (Ekholm et.al., 2015). Av kommunens 

rehabiliteringspolicy kan vi utläsa att de har organiserat sig på ett sätt som uppfyller det 

lagstadgade krav de har på sig som arbetsgivare vid rehabilitering. Senare kommer vi att 

återkomma till att analysera huruvida det lagstadgade kravet är tillräckligt i policyn för att 

genomföra framgångsrika rehabiliteringar på kommunen. En del av syftet med examensarbetet 

är att undersöka huruvida kommunens chefer arbetar efter kommunens rehabiliteringspolicy. 

Av resultatet kan vi utläsa att majoriteten känner till kommunens policy samt arbetar efter den 

vid rehabilitering. Tre av respondenterna angav att de visste var policyn fanns men inte riktigt 
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vad den innebar, två respondenter angav att de inte kände till policyn och därmed inte arbetade 

efter denna. En möjlig anledning till de två senare svaren kan vara att fyra respondenter svarade 

att de saknade erfarenhet av rehabilitering inom kommunen och troligtvis därmed inte satte sig 

in i policyn. En annan orsak kan vara brist på tid och resurser till att sätta sig in i policyn vid 

exempelvis nyanställning eller när policyn uppdateras. Trots dessa anledningar anser vi att det 

nödvändigtvis inte föreligger en stor brist gällande kännedomen om policyn. Däremot kan det 

vara en fördel att vid introduktion till chefsposter se till att tid avsätts specifikt för att sätta sig 

in i kommunens policy för att vid framtida ärenden vara förberedd och uppmärksamma tecken 

på att en medarbetare riskerar att hamna i en långtidssjukskrivning. Men främst skall policyns 

innehåll lyftas fram vid introduktion för att säkerställa att den nya chefen får kunskap. Detta för 

att ge medarbetaren de bästa förutsättningarna till en bra rehabilitering som minskar 

sjukfrånvarotiden. 

 

6.2 Rehabiliteringspolicyn  

Utifrån diagrammet svarade majoriteten, 66 procent, av respondenterna att kommunens policy 

utgör ett bra underlag för att genomföra utredningar av långtidssjukskrivna och 25 % svarade 

att vissa delar var tillräckliga. Av de 9 % som svarade vet ej, tror vi oss se ett samband med de 

12,5 % som svarade att de saknade erfarenhet av rehabilitering. En annan förklaring kan vara 

att samma respondenter inte riktigt kände till vad rehabiliteringspolicyn innebar och därmed 

inte kan uttala sig om den. I nuläget läggs ett stort ansvar på chefer att själva ta reda på hur de 

utifrån policyn ska arbeta, vilket på grund av bristande tid och resurser kan leda till att processen 

stannar av, på grund av okunskap.  

 

Vi funderar över hur det kommer sig att policyn till stor del upplevs som tillräcklig vid 

rehabilitering samtidigt som kommunens sjukfrånvarostatistik visar på höga siffror. Just de 

höga siffrorna påvisar att det finns förbättringsmöjligheter för kommunen både gällande den 

reaktiva förmågan genom rehabilitering, men samtidigt även se över och i att se över sitt 

proaktiva arbete med arbetsmiljö. En spekulation är att cheferna bara vet det de känner till, det 

vill säga att de känner till det som står i policyn och kommunens sätt att hantera rehabilitering, 

men att det finns ett behov av att vidga kunskapsområdet. Detta är även en av anledningarna 

till varför vi skriver denna uppsats, för att ge förslag på faktorer som kan förbättra 

rehabiliteringsprocessen och förkorta sjukfrånvaron.    
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Enligt kommunens policy, ska arbetsgivaren inleda en rehabilitering efter att arbetstagaren har 

varit helt eller delvis sjukskriven i mer än 28 dagar eller haft en upprepad sjukfrånvaro vid fler 

än fem tillfällen under en tolv månaders period. 31 procent av respondenterna uppgav att de 

hade initierat en rehabiliteringspolicy efter 15–29 dagar. Vi anser att som de 28 % av 

respondenterna angav att de gjorde, redan under spannet 1–14 dagar initiera en utredning för 

att ge medarbetaren de bästa förutsättningarna för en snabb återgång i arbete. I och med att 

påbörja en tidig utredning, så är chanserna större att den sjukskrivne fortare återgår i arbetet. 

Arbetsgivaren har då möjlighet att ta reda på orsaken till sjukskrivningen och då möta 

individens behov genom att utföra flertalet arbetsanpassningar (Johansson, 2009). Vi vill dock 

betona att chefer måste göra en individuell bedömning av sina medarbetare, för att kunna sålla 

ut vanliga sjufrånvaroorsaker som exempelvis förkylning.  

 

 Vi funder över om det kan finnas en problematik med att initiera en rehabiliteringsprocess för 

tidigt? Vi anser att, med hänvisning till forskning om ämnet, är det uppenbara svaret så tidigt 

som möjligt och att fördelarna är övervägande. Men samtidigt måste vi beakta om det finns 

någon risk med att starta en rehabiliteringsprocess tidigt och därmed stämpla medarbetare som 

långtidssjukskrivna. Det som även kan vara till nackdel med en så pass tidig utredning, är att 

arbetstagaren är osäker på vad orsaken till sjukfrånvaron är, och att fel behandling påbörjas. 

Det kan generera att processen blir ännu längre och mer kostsam i resurser än vad de hade blivit 

om arbetsgivaren väntat med utredningen. Detta kan vara en realitet i vissa fall men vi vill 

betona att teorin (AFS: 1994:1 5 §, 4§; Iseskog, 2009, 2014) till största del presenterar fördelar 

med tidiga insatser för en snabb återgång i arbete. Även kommunen betonar att rehabilitering 

ska starta tidigt om det finns misstankar om att sjukfrånvaron kommer att bli lång. Med hänsyn 

till kommunens höga sjukfrånvarostatistik ser vi att de måste förbättra implementeringen och 

användandet av policyn.   

 

Gällande de 9 % av respondenterna som svarade 30–59 dagar och de 3 % som väntade till efter 

60 dagar frågar vi oss om orsaken till detta är bristande resurser eller att utredningen hamnat 

"mellan stolarna". Vid exempelvis byte av chef eller en frånvarande chef? Enligt AFS: 1994:1 

så bör arbetsgivaren fullgöra sitt rehabiliteringsansvar ett år efter frånvaron. Det gör att 

respondenterna som väntade till efter 30–59 och efter 60 dagar fortfarande har tid på sig att 

fullgöra sitt rehabiliteringsansvar men saknar de fördelar som en tidig initierad 

rehabiliteringsprocess hade inneburit. Beroende på orsaken till sjukfrånvaron kan 

rehabiliteringens resultat visa på en markant skillnad i hur lång tid det tar för medarbetaren att 
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återgå i arbete om den överhuvudtaget kommer att kunna återgå. Oavsett för och nackdelar så 

följer de som initierar rehabilitering efter 30–59 och efter 60 dagar inte den egna kommunens 

riktlinjer, om att tidigt initiera en utredning.  

 

Något respondenterna angav att de saknade i policyn var mer specifika hålltider för när en 

rehabiliteringsprocess ska påbörjas och avslutas. Exempelvis saknas en tidsmässig angivelse 

för när en medarbetare ska sägas upp då rehabiliteringen varken resulterat i återgång till 

befintligt arbete eller omplacering till annat arbete hos kommunen.  

 

 

          

 

 

                                                                                       

 

 

Det finns information samt riktlinjer att tillgå om vad arbetsgivaren kan göra, exempelvis i AFS 

1994:1 eller hos Försäkringskassan. Därför ger vi som förbättringsförslag att samtliga chefer, 

främst de som saknar erfarenhet, bör fördjupa sig i policyn samt att HR-funktionen kompletterar 

med information och uppbackning. Trots att majoriteten 94 % av de tillfrågade respondenterna 

angav att de redan fått utbildning gällande rehabiliteringsarbetet, anser vi att utbildning utgör 

den största delen av förbättringsmöjligheterna. I och med utbildning har cheferna möjlighet att 

erhålla verktyg, för att enligt Socialstyrelsens termbank (2007), på bästa sätt anpassa 

rehabiliteringen så att de motsvarar individens behov och förutsättningar. Detta styrks av de 62 

% som i fritextfråga fyra, angav utbildning som förbättringsförslag i policyn, samt att tidigt i 

processen gå in på individbasis, för att ge bästa möjliga hjälp för den sjukskrivne.  

 

Utifrån resultatet gällande om chefer ansåg att faktorer i arbetstagens privatliv spelade in på 

rehabiliteringsarbetet, ansåg 62,5 % att de gjorde det. 31 % tyckte det var viktigt att få ett 
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helhetsperspektiv av arbetstagaren, speciellt om privatlivet gick ut över arbetet. 6,5 % ansåg att 

de var viktigt om de hade betydelse för rehabiliteringarbetets framgång. Kommunens policy 

omfattar möjliga orsaker till sjukfrånvaro, därav att se till hela arbetstagarens livssituation, 

inkluderat vad som händer utanför arbetet. Vi anser att det skulle behövas en mer ingående 

beskrivning i policyn, av hur chefer kan närma sig detta problem utan att arbetstagaren känner 

sig obekväm i situationen. Eftersom det är ett känsligt ämne finns det möjlighet att chefer 

känner sig obekväma med att utreda arbetstagarens privatliv och då är de extra viktigt att de har 

en hållbar policy som uppbackning. Även HR: s roll kan utgöra en betydande funktion genom 

stöttning och feedback i situationen. Om arbetstagarens privatliv tar för stort utrymme så att de 

drabbar arbetsuppgifterna, kan det vara en bidragande faktor för psykisk ohälsa i form av stress 

och utbrändhet. Vid misstanke om att arbetstagaren har privata problem, tror vi att det är viktigt 

att agera tidigt, trots att det inte primärt berör arbetsplatsen i sig.  

 

6.3 Arbetsanpassning 

Arbetsgivare är skyldiga att bedriva rehabiliteringsarbete inom sin verksamhet för att 

tillfredsställa de rättigheter som medarbetaren har under sjukfrånvaron (Försäkringskassan 

(u.a.). Där ingår det att införa exempelvis arbetsanpassning eller underlättande hjälpmedel som 

kan hjälpa medarbetarens återgång i arbete (ibid.). Kommunens policy utgår ifrån lagen och ger 

inga övriga direktiv om hur cheferna kan arbeta med arbetsanpassning.      

 

Resultatet visar att respondenternas attityd till arbetsanpassning var till övervägande del positiv. 

Flertalet chefer hade möjlighet att erbjuda arbetsanpassning, exempelvis genom förändring av 

schema, kortare arbetsdagar, längre raster och möjlighet att arbeta hemifrån. Samtidigt svarade 

32 procent att de inte hade dessa möjligheter på grund av arbetets karaktär och 13 % angav att 

de saknade resurser för att täcka upp för ordinarie arbete. Vi ser därmed att problematiken med 

arbetsanpassning hos kommunen inte ligger i chefernas attityd, utan i större utsträckning i 

bristen på resurser eller hinder i arbetets karaktär. Vi ser svårigheter i att föreslå 

förändringsmöjligheter kring arbetsanpassning där arbetets karaktär förhindrar detta då vi 

saknar tillräcklig information om vilken typ av arbete det gäller. Däremot kan vi rekommendera 

att kommunen ser över dessa arbeten för att undersöka om det finns innovativa sätt att förändra 

arbetssituationen på, då forskning visar att chanserna att medarbetaren återgår i arbete ökar ju 

fler arbetsanpassningar som införs (Johansson, 2009).  
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6.4 Samverkan med externa aktörer 

Samverkan vid rehabilitering syftar till att samordna olika aktörer i rehabiliteringsprocessen för 

att skapa en enhetlig beslutsprocess där samtliga aktörer arbetar mot att uppnå samma resultat 

(Ekholm et al., 2015). Kommunen nämner inget om samverkan i sin policy vilket gör att vår 

undersökningsfråga kring samverkan syftar till att ta reda på om kunskapen finns kring externa 

aktörer utan att dessa redogörs för i policyn. Diagrammet som handlar om ansvarsfördelningen 

vid rehabiliteringsprocessen, visar att 53 % av respondenterna var införstådda med sitt och 

andra aktörers ansvar vid rehabilitering, övriga angav till viss del. De som angav till viss del 

kan utgöra ett samband med de 13 % som uppgav att de saknade erfarenhet av rehabilitering 

och kan därmed vara mindre insatt i de olika aktörernas uppgifter. Samtidigt är det många som 

har erfarenhet av rehabilitering som svarade till viss del. Gemensamt för närmare hälften av 

respondenterna som svarade till viss del oberoende om de har erfarenhet eller ej av 

rehabilitering, är att kunskapen om externa aktörer är bristfällig. Ansvarsområden och roller 

bör fördelas på en verksamhetsnivå, så att aktörerna vet vad som förväntas av dem 

(Socialstyrelsen, 2015). Kommunens policy uppmuntrar till att vid behov konsultera externa 

eller interna aktörer, men anger inte specifika hållpunkter eller vad syftet är med de olika 

aktörerna. En fråga som uppstår, är om kommunens chefer utnyttjar de kompetensområden de 

har, för att fullt ut ge sina medarbetare de bästa förutsättningarna för att snabbare kunna återgå 

till arbete, om de är osäkra på aktörernas roller vid rehabilitering?  

 

Kritik har riktats mot att samordning och samverkan bidrar till en effektiv rehabiliteringsprocess 

och att detta endast stämmer då arbetsgivaren är engagerad och åtar sig det största ansvaret i 

processen (von Otter, 2010). Vi ser att den bristande kunskapen gällande externa aktörer kan 

ha en inverkan på i vilken utsträckning chefernas samverkan bidrar till att medarbetaren 

snabbare återgår i arbete. Avsaknaden av denna kunskap gör att cheferna kan gå miste om en 

bidragande faktor för att medarbetaren snabbare ska kunna återgå i arbete. För att förbättra 

samverkan från kommunens sida föreslås att dels förtydliga samverkande aktörer i policyn samt 

att dels bjuda in representanter från externa aktörer så som Försäkringskassan och 

företagshälsovården för att utbilda cheferna i de olika aktörernas del i rehabilitering. Utifrån 

teorin (Ekholm et al., 2015; Sturesson, 2015) kan vi se att god samverkan främjar en snabbare 

återgång till arbetet för den sjukskrivne. Ett annat förslag är att göra en informationsfilm som 

presenterar samtliga aktörer med ansvarsområden i rehabiliteringsprocessen, för att därigenom 

sprida kunskap om samverkan på ett informativt och lättillgängligt sätt till alla chefer.     
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6.5 Krav-kontroll-stödmodellen som faktor  

I krav-kontroll-stödmodellen belyser Karasek och Theorell (1990) avvägningen mellan krav 

och i vilken utsträckning arbetstagaren har kontroll samt tillgång till stöd i arbetet. En obalans 

mellan ovanstående faktorer kan bidraga till stress, utbrändhet, psykisk ohälsa samt minskad 

arbetstillfredsställelse (Abrahamsson & Johansson, 2013; Granberg, 2011; Thylefors, 2015). 

Utifrån diagrammet om i vilken grad cheferna såg ett samband mellan avsaknaden av krav, 

kontroll, stöd och långtidssjukskrivningar, svarade 69 % "delvis", men påpekade att även andra 

faktorer spelade in. 25 % såg inget samband mellan sjukfrånvaro och brist på kontroll och stöd, 

vilket kan bero på att de saknar kunskap om vilken betydelse krav och kontroll har för 

arbetstagaren. Kommunens policy saknar även information om att dessa faktorer i den 

sjukskrivnes arbetssituation ska ses över vid rehabilitering, för att vid exempelvisen 

sjukskrivning orsakad av stress, utreda arbetssituationen för att åtgärda obalansen. Eftersom 

samtliga faktorer har en inverkan på arbetsmiljö och arbetstagares hälsa, enligt angiven 

litteratur, så var avsikten med enkätfrågan att cheferna skulle bli medvetna om faktorerna. 

Därför föreslår vi att kommunen belyser dessa faktorer i policyn, för att göra dem medvetna om 

sambandet mellan höga/låga krav samt stöd i arbetet och sjukfrånvaro för att vid rehabilitering 

se över dessa faktorer i medarbetarens arbetssituation.   

 

6.6 Den sociala kontaktens betydelse  

Att arbetstagaren har en kontinuerlig kontakt med sin chef samt arbetskollegor under sin 

frånvaro, har en positiv inverkan i samband med återgång i arbetet (Ekberg, Müssener, Selander 

& Tjulin, 2015). I diagrammet framkom det att 59% av respondenterna hade kontinuerlig 

kontakt med den sjukskrivne och att 28 % höll kontakt till viss del. Att 59 % har kontinuerlig 

kontakt ser vi som positivt för kommunen, dock hade det varit önskvärt om det var ett högre 

procentuellt antal, då det enligt forskning bidrar till arbetstagares återgång i arbetet. En möjlig 

anledning till att 28 % svarade till viss del, kan vara att deras medarbetare exempelvis väntade 

på operation och därmed föreligger inga tydliga risker med att medarbetaren inte skulle komma 

tillbaka till arbetet om operationen visar sig lyckad. Därmed finns det en risk att kontakten inte 

blir lika kontinuerlig som vid exempelvis långtidssjukskrivning av psykisk karaktär där vi kan 

se att behovet av stöd och kontakt är större för att medarbetaren snabbare ska kunna återgå i 

arbete.  
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Den sociala kontakten är något som kommunen lägger stor vikt vid i sin policy, vilket samtliga 

chefer borde vara införstådda med. Det kan därför diskuteras vidare varför då endast 59 % håller 

en kontinuerlig kontakt och inte alla respondenter. Genom bibehållen kontakt med 

arbetsgivaren kan arbetstagaren känna sig delaktig i ett sammanhang, trots att denne 

arbetstagaren som sjukskriven hamnar i en utsatt situation (Ekberg et al., 2015). Den sjukrivna 

blir då inte helt avskärmad från jobbet utan är införstådd med strukturen och eventuella 

förändringar, vilket underlättar när arbetstagaren återgår i arbete. Enligt litteraturen (Ekberg et 

al., 2015) har kollegor inget officiellt ansvar för att hålla kontakten med en sjukskriven 

arbetskamrat. Dock kan det utgöra en betydande faktor för arbetskollegor att ha kontakt med 

den sjukskrivne, för att undvika missförstånd, skvaller och rykten. Det kan tänkas att vissa 

arbetstagare blir missnöjda om de får extra arbete på grund av den sjukskrivne arbetstagaren, 

vilket kan resultera i ett infekterat arbetsklimat. En annan viktig aspekt är att HR-funktionen 

bör stötta cheferna och uppmana till att upprätthålla kontakten med medarbetaren. Det kan vara 

så att chefer avstår från att upprätthålla kontakt för att de inte förstår meningen med det, eller 

att de inte får någon respons av den sjukskrivne. Gällande den sociala kontakten anser vi att 

kommunens policy undantagsvis är komplett. Det betonas där bland annat att den sjukskrivne 

medarbetaren ska bjudas in till personalmöten och övriga jobbrelaterade aktiviteter samt att 

kontinuerlig kontakt ska hållas med medarbetaren. Enligt gällande förbättringsmöjligheter 

anser vi att kommunen ska arbeta vidare med att implementera policyn och genom utbildning 

trycka på att informera om de positiva effekterna. 

 

 

7. Diskussion och slutsatser 

Nedan presenteras utvalda delar av resultat och analys som vi valt att lyfta fram och 

diskutera vidare med anknytning till arbetets syfte. Vi har även presenterat förslag till vidare 

forskning, metodkritik och slutligen följer en sammanfattning och slutsats av arbetet.  

 

Utifrån resultatet är det tydligt att respondenterna till stor del tycker att policyn utgör ett bra 

underlag för rehabilitering samt att de arbetar efter den. Dock syns ingen minskning av den 

totala sjukfrånvarostatistiken från år 2015, vilket gör att chefernas attityd till policyn inte 

motsvarar det verkliga utfallet. Gällande frågan om cheferna känner till kommunens 

rehabiliteringspolicy och huruvida de arbetar efter den svarade majoriteten, 84 % att de kände 

till den och arbetade efter den. Om vi ser över andra frågor utifrån resultatet som riktar in sig 
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på olika delar av policyn så kan vi konstatera att övervägande del följer detta mönster. Endast 

en fråga avviker från det generella resultatet om att policyn efterlevs. Det gäller frågan 

angående när rehabilitering ska påbörjas. I policyn står att en rehabiliteringsplan ska upprättas 

efter 28 dagars sjukfrånvaro, samtidigt som kommunen trycker på vikten av att göra en tidig 

utredning. Detta kan skapa förvirring om när det är dags att påbörja en rehabiliteringsutredning. 

Samtliga chefer har också uppgett i resultatet att de önskar en tidslinje om när de ska påbörja 

en utredning. Enligt vår uppfattning behövs det förtydligas när utredningen ska börja för att gå 

i linje med kommunens direktiv om att påbörja rehabilitering tidigt, för att medarbetaren 

snabbare ska kunna återgå i arbete.  

 

Som tidigare nämnt anser vi, med stöd i presenterad teori, att tidigt påbörja en rehabilitering är 

effektivt för att påverka utfallet av processen samt längden av individens sjukfrånvarotid. 

Samtidigt funderar vi över om det finns någon problematik i att starta en rehabilitering för tidigt 

och därmed stämpla medarbetaren som "långtidssjukskriven". En annan fundering vi haft under 

arbetets gång är huruvida begreppen rehabilitering och långtidssjukskrivning nödvändigtvis 

hänger ihop. Det vill säga, krävs det att medarbetaren är långtidssjukskriven för att rehabiliteras 

och tvärt om? Det senare anser vi är självklart, det vill säga att en långtidssjukskriven 

medarbetare ska rehabiliteras oavsett orsak, för att få de bästa förutsättningarna för en hälsosam 

och snabb återgång i arbete. Gällande om medarbetaren måste vara långtidssjukskriven anger 

AFS 1994:1 att rehabilitering ska genomföras då behovet av det finns. Även kommunen anger 

i sin policy att rehabilitering skall påbörjas vid exempelvis upprepad korttidssjukfrånvaro eller 

då tecken på en kommande långtidssjukskrivning uppenbarar sig. Därmed ser vi att det kan 

finnas en risk att en tidig rehabilitering kan uppfattas som en "sjukdomsstämpel" för 

medarbetaren. Vi anser att det däremot inte bör vara något negativt och handlar mer om att 

arbetsgivaren måste arbeta med att bygga en positiv uppfattning och inställning till 

rehabilitering. Detta för att det som är tänkt att förebygga en potentiell längre tids sjukfrånvaro 

inte ska skapar negativa effekter för individen. I och med detta anser vi att kommunen bör lägga 

resurser på att tidigt fånga upp arbetstagare som de bedömer ligger i riskzonen för att långsiktigt 

bli sjukfrånvarande från arbetet.  

 

Vi vill poängtera att tid inte alltid är något som kan begränsas eller styras vid rehabilitering. 

Eftersom tid är en faktor som är individuell för varje fall, kan orsaken till sjukfrånvaron ha 

betydelse för hur lång sjukfrånvaron eller rehabiliteringen blir. Slutsatsen är att vi inte kan 

avgöra i förväg hur lång eller kort en sjukfrånvaro kan komma att bli, men att tidigt börja 
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rehabiliteringsprocessen har enligt forskning en betydande effekt på hur utgången av resultatet 

kommer att se ut.  

 

Det är även viktigt att komma ihåg att rehabilitering inte kan lösa alla problem gällande 

sjukrivningar. Arbetet med att skapa en sund arbetsmiljö kan vara det viktigaste för att undvika 

sjukskrivningar, vilket är där den främsta problematiken kan finnas. Särskilt vid de arbeten som 

är oundvikligt slitande på medarbetare. Rehabilitering är av vår förförståelse, den länk i kedjan 

som traditionellt står för det reaktiva arbetet med bristande arbetsmiljö och medarbetare som 

får nedsatt förmåga för att utföra sitt arbete. Därmed måste denna process vara väl utarbetad för 

att spara både ekonomiska medel men även för att "spara" på medarbetarna.  

 

Enkätfrågan gällande orsaken till varför inte en rehabilitering initierats inom loppet av 15 

sjukfrånvarodagar, där några chefer angav att de var nya i chefsrollen, har fått oss att fundera 

över vad chefer ska kunna i sin roll. Vi anser att cheferna bör vara kompetenta i de frågor som 

rör den personal de har personalansvar för. Därför vill vi trycka på vikten av att anställa chefer 

med rätt kompetens eller att ge chefer utbildning i de ansvarsområden deras tjänst omfattar, för 

att medarbetarna ska få de bästa förutsättningarna för en bra rehabilitering. Detta innebär att 

utbilda cheferna i de olika rehabiliteringstegen för en fördjupad kunskap om policyarbetet, samt 

hur de ska samverka med de olika rehabiliteringsaktörer. Detta måste ske då en ny chef börjar, 

för att undvika att chefens bristande kunskap ska inverka på medarbetares 

rehabiliteringsmöjligheter. Personalchefen på kommunen är fullt medveten om den höga 

sjukfrånvarostatistiken men vi kan tänka oss att ett hinder för förändring hos kommunen ligger 

i ekonomiska eller organisatoriska resurser. Därmed måste även politiker, ledning och chefer 

inse allvaret i de höga antalet sjukskrivningar, för att på lång sikt sörja för sitt behov av 

kompetent och hälsosam personal. Det innebär en betydande investering att på lång sikt utbilda 

chefer så att de får rätt kompetens, att förebygga långtidssjukskrivning och ge arbetstagarenar 

adekvat hjälp i tid. Kommunen skulle förslagsvis även kunna utveckla sina chefsträffar med 

tillhörande workshops, där cheferna i grupp får göra fiktiva utredningar, vilket gynnar de som 

helt saknar erfarenhet.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att kommunen till en del jobbar med många av de faktorer som av 

forskning anses effektiva för att skapa rehabiliteringar där medarbetare snabbare kan återgå i 

arbete. Exempelvis betonar kommunens policy vikten av tidig rehabilitering och att se till alla 

omständigheter rörande medarbetarens sjukfrånvaro, även privatlivet. Vidare anges 
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arbetsanpassning som en åtgärd, men inte så ingående som vi önskar och ser nödvändig. Även 

chefens roll och vikten av att hålla kontakt med den långtidssjukskrivne behandlas. En faktor 

som vi identifierat att kommunen helt saknar i sin policy, är fördelarna med att samverka med 

externa aktörer. De anger att Försäkringskassan och företagshälsovården kan konsulteras men 

framhäver inte de positiva effekter som samverkan kan ha för en medarbetares 

rehabiliteringsprocess. Det ser vi som en allvarlig brist, eftersom det utifrån teorin framgår att 

samverkan främjar arbetstagarens återgång i arbetet.  

 

För att sammanfatta förbättringsförslagen anser vi att kommunen bör satsa på utbildning för 

chefer, både gällande reaktiv och proaktiv rehabilitering samt gällande samverkan med externa 

aktörer. De bör även implementera rutiner för fortbildning där alla chefer får ta del av samma 

information då nya regler ska tillämpas eller nya tillvägagångssätt implementeras. Vidare 

behövs tydligare riktlinjer i policyn gällande hållpunkter för olika åtgärder för att cheferna ska 

känna att de har stöd av kommunen vid beslut om och under rehabilitering. Kommunen bör 

även i större grad betona den sociala kontaktens betydelse oavsett orsak till sjukskrivning, för 

att den sjukskrivne ska känna sig betydelsefull som medarbetare hos arbetsgivaren. De bör även 

uppmärksamma konsekvenserna av obalans mellan krav, kontroll och stöd i arbetet. Det senare 

är nödvändigt för att ge cheferna större förståelse för att det i många fall kan behövas 

förändringar i arbetet, exempelvis genom arbetsanpassning och inte enbart att medarbetaren 

rehabiliteras och sedan återvänder till samma arbetssituation.  

 

Vi hoppas att undersökt kommun finner undersökningen informativ och vägledande i fortsatt 

satsning med att utveckla sitt rehabiliteringsarbete för att minska antalet långtidssjukskrivna. 

Genom proaktivt arbete samt reaktiva förändringar menar vi att kommunen kan få medarbetare 

att snabbare återgå i arbetet. 

 

Intresset för studiens ämne, rehabilitering och långtidssjukskrivning, har växt fram från 

arbetsmiljö- och personalekonomikurserna på personal- och arbetslivsprogrammet. Ämnet får 

vittgående konsekvenser både för medarbetare som drabbas av att deras arbetsförmåga blir 

nedsatt och för företag där konsekvenserna av långa sjukskrivningar påverkar resultat och 

organisation. Examensarbetet har, förutom att ha givit oss möjlighet att undersöka och tillägna 

oss kunskap om ett aktuellt ämne, väckt ett starkt engagemang hos oss för denna viktiga fråga. 

Vi hoppas och tror att vi får möjlighet att använda oss av dessa kunskaper, när vi nu kommer 

ut i arbetslivet som personalvetare.    



 

37 
 

 

7.1 Metodkritik 

Vi anser att vald enkätmetod har fungerat bra i syfte att få en övergripande bild av det aktuella 

läget på kommunen. Fritextfrågorna har gett en viss fördjupning av hur chefernas attityd till 

policyn ser ut. Det som vi har saknat under arbetets gång, är integration med respondenterna, 

som kunde ha skett om vi exempelvis hade valt intervjuer som metod. Genom att göra intervjuer 

hade vi även fått en djupare bild av hur cheferna förhåller sig till   policyn och rehabilitering 

samt kunnat samlat in material utanför vår dåvarande kunskapsram. Däremot ser vi att 

enkäterna har genererat ett tillfredsställande material för valt syfte samt att det har möjliggjort 

för en mer träffsäker generalisering gällande resultatet, då fler respondenter kunnat deltaga 

jämfört med andra metoder.         

 

Vi blev något överraskade när vi fick tillbaka enkäterna med en svarsfrekvens på endast 58 %. 

Vi hade räknat med en något högre svarsfrekvens, då vi ansåg att ämnet för underökningen var 

av betydande relevans för cheferna samt att de skulle vara mer benägna att delta med hänvisning 

till att undersökningen var efterfrågad av deras arbetsplats genom HR-chefen. Samtidigt finns 

det olika uppfattningar om hur hög en svarsfrekvens bör vara för att vara godkänd (Bryman, 

2011). Med hänvisning till att måttet för godkänt är 60 %, anser vi att undersökningen uppnått 

en acceptabel svarsfrekvens i kombination med att skillnaden mellan 58 och 60 % berodde på 

en chefs deltagande.  

 

Även om vi anser att svarsfrekvensen är acceptabel kan tillförlitligheten styrkas något genom 

att reflektera över om antalet deltagare är representativt, för att dra generella slutsatser om hela 

populationen, det vill säga alla kommunens chefer. Vi måste även fundera över om resultatet 

skulle ha sett markant annorlunda ut om hela populationen deltog. Genom att efterfråga vilken 

förvaltning respektive respondent tillhörde, har vi kunnat säkerställa att alla förvaltningar är 

representerade. Genom att resultatet omfattar alla förvaltningar i förhållande till individuell 

storlek, anser vi att det föreligger generaliserbarhet hos materialet för att appliceras på hela 

populationen samt tillförlitlighet till undersökningen. 

 

Även om pilotstudien genererade relevanta underlag för enkäten, var vi medvetna om att 

intervjuerna representerade endast en mycket liten del av den totala populationen av chefer. 

Därför kan vi ha gått miste om intressanta aspekter som kan ha varit specifikt för enskilda 



 

38 
 

förvaltningar. För att mildra denna effekt bad vi personalchefen att se över enkäten för att ta 

reda på om vi fått med de relevanta aspekter som var karaktäristiska för samtliga förvaltningar.   

 

7.2 Vidare forskning 

Under examensarbetets gång har vi inhämtat en mängd information om parametrar utanför 

syftes ramar och sett att det även finns möjlighet att arbeta proaktivt med rehabilitering. Vi vill 

därmed lyfta detta ämne som intressant för vidare forskning. Exempelvis erbjuder 

Försäkringskassan arbetstagare möjligheten att få förebyggande sjukpenning i syfte att 

förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden (Försäkringskassan, u.å.). Medarbetaren kan 

då få tid för medicinsk behandling, återhämtning samt ta reda på orsaken till ohälsan och göra 

förändringar i exempelvis sitt privatliv, för att klara av ett fortsatt arbetsliv (ibid.). Eftersom vi 

inte har undersökt om kommunen använder angett medel är det svårt att säga något om det, men 

vi vill oavsett uppmuntra till att kommunen lyfter fram detta som ett alternativ till sjukskrivning. 

Förebyggande sjukskrivning har fördelar för arbetsgivaren som slipper betala ut sjuklön, då 

Försäkringskassan står för hela kostnaden och för medarbetaren i och med att det inte finns 

någon karensdag där denne går miste om ersättning (Försäkringskassan u.å.). Ett möjligt 

resultat av att använda förebyggande sjukpenning är att medarbetaren helt undviker 

långtidssjukskrivning eller att sjukskrivningen i varje fall blir kortare. Kommunen sparar då 

pengar dels då de inte behöver betala ut sjuklön, dels om de lyckas undvika 

långtidssjukskrivning eller minska sjukfrånvarotiden. Synen på rehabilitering bör därmed 

utifrån vår förförståelse få mer tyngd för att vara ett medel att arbeta proaktivt med, då det kan 

vara ett effektivt sätt att förhindra eller förkorta långtidssjukskrivningar.  
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Missivbrev   

   

Hej!   

Vi är två studenter, Karin och Kristina, från Högskolan Dalarnas Personal- och 

arbetslivsprogram. Vi skriver för tillfället vår kandidatuppsats om ämnet rehabilitering och fick 

i uppdrag av er HR-chef att undersöka hur rehabiliteringsprocessen ser ut ur ett 

arbetsgivarperspektiv hos er på Hedemora kommun.    

   

Vi vill, som nämnt, undersöka hur rehabiliteringsprocessen går till hos kommunen ur ett 

arbetsgivarperspektiv samt hur rehabiliteringspolicyn fungerar. Vi vill även se vilken 

inställning ni som chefer har till rehabilitering. Det ger underlag till att dra slutsatser om vad 

kommunen kan förändra för att förbättra rehabiliteringen så att långtidssjukskrivna 

medarbetare snabbare ska kunna återgå i arbete.   

   

Undersökningen kommer att genomföras genom en enkät där du i egenskap av chef får svara 

på 14 frågor om rehabilitering. Det är viktigt att du svarar så sanningsenligt som möjligt för att 

vi ska få ett underlag som speglar de verkliga förhållandena för att kunna analysera och se 

passande förbättringsmöjligheter. Resultatet kommer att redovisas i en rapport. Enkäten är 

något lång men vi uppmanar er till att ta er tid till att besvara den utförligt.   

   

Undersökningen kommer att präglas av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, 

vilket innebär att information angående undersökningen ges, du som deltagare måste ge 

samtycke till att dina uppgifter används för angivet syfte, vilket du gör då du väljer att delta. 

Dina uppgifter kommer endast att nyttjas för angivet syfte samt att dina uppgifter kommer att 

hanteras konfidentiellt och vara anonymt så att dina uppgifter inte kan länkas till dig 

personligen. Deltagandet är frivilligt men vi uppmuntrar er till att delta då en hög svarsfrekvens 

ger ett mer representativt resultat för kommunen.    

   

Tveka inte med att höra av dig om du har några frågor!    

   

Vänliga hälsningar   

Karin och Kristina   

   
   

Kontakt:   

   

Karin Eriksson                 h14karer@du.se   

073-8081025   

   

Kristina Törnkvist            h14kritr@du.se   

070-3686066  
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 Frågebatteri  
 
Definition av långtidssjukskriven: Enligt Försäkringskassan är det den arbetstagare som varit 
sjukfrånvarande i mer än 60 dagar. 

 
• Vilken förvaltning arbetar du inom?           

Svar: 
 

• Hur många år har du arbetat som chef inom kommunen? 

Antal:  
 

• Hur många år har du arbetat som chef utanför kommunen? 

Svar: 
 

• Hur många medarbetare har du personalansvar för?  

Antal: 
 

 
Välj ett svarsalternativ i nedanstående frågor. 
 

1. Känner du till kommunens rehabiliteringspolicy? 

A. Ja, jag vet var den finns, vad den anger och jag arbetar efter den.  

B. Ja, jag vet var den finns, vad den anger men arbetar inte efter den 

C. Ja jag vet att den finns men vet inte riktigt vad den innebär. 

D. Nej, jag känner inte till kommunens rehabiliteringspolicy och arbetar därmed inte 

efter den.      

 
2. Hur många fall av rehabilitering har du erfarenhet av inom kommunen?  
A. 0 

B. 1-4 

C. 5- 8 

D. 9-12 

E. 13-16 

F. 17 eller fler  

 
3. Vet du hur ansvarsfördelningen ser ut i rehabiliteringsprocessen, alltså vilka aktörer 
(Försäkringskassan etc.) som ansvarar för vad?  

A. Ja, jag vet om mitt eget ansvar som chef samt den sjukskrivnes skyldigheter, 
samverkande aktörers ansvar så som försäkringskassan sjukvården och 
företagshälsovården. 

B. Till viss del. 
C. Nej. 
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4. Om du tänker tillbaka på det senaste fallet av rehabilitering du hade ansvar över, efter 
ungefär hur många sjukfrånvarodagar initierade du en rehabiliteringsutredning för 
medarbetaren?    
A.1- 14        
B. 15-29       
C. 30-59 
D. 60-> 
E. Vet ej 
 
 
5. Om det hade gått mer än 15 sjukfrånvarodagar för medarbetaren innan du initierade 
rehabiliteringsutredningen eller inte inledde någon över huvud taget, vad var orsaken? 
Fritextsvar, vänligen svara så utförligt som möjligt: 
 
 
6. Hur är din inställning till att erbjuda medarbetaren arbetsanpassning vid rehabilitering som 
exempelvis: 

Vänligen välj endast ett alternativ. 
A. Förändring av schema, t.ex. kortare arbetsdag, längre raster, möjlighet att arbeta 

hemifrån?       
1. Jag ser positivt på att erbjuda medarbetaren denna typ av förändringar, och jag har 

möjlighet att erbjuda en del resurser för detta vid behov. 
2. Jag ser det som positivt men har tyvärr inte möjlighet att erbjuda detta på grund av 

arbetets karaktär. 
3. Jag ser det som positivt men har tyvärr inte möjlighet att erbjuda detta på grund av 

för få resurser att täcka upp med. 
4. Jag ser ingen mening med att erbjuda den här typen av förändring, då jag inte tror att 

det skulle göra någon skillnad.  

 
B. Omplacering till arbete med andra arbetsuppgifter?   

1. Jag ser positivt på att erbjuda medarbetaren, om möjligt, förändringar som innebär att denne kan 

återgå till förvärvsarbete. 

2. Jag ser det som positivt men har tyvärr inte alltid möjlighet att erbjuda detta då det krävs att det finns 

ett ledigt jobb som medarbetaren har kompetens för. 

3. Jag ser ingen mening med att erbjuda den här typen av förändring, då jag inte tror att det skulle göra 

någon skillnad.  

4. Jag ser ingen poäng i att erbjuda förändrade förhållanden än de som finns. 

 
      C.  Fysiska hjälpmedel, t.ex. höj och sänkbara bord? 

1. Jag ser positivt på att erbjuda medarbetaren förändringar som innebär att den kan klara av att återgå 

till sitt arbete och jag avsätter regelbundet resurser för sådant i budgeten. 

2. Jag ser det som positivt men har tyvärr inte möjlighet att erbjuda detta på grund av arbetets karaktär. 

3. Jag ser det som positivt men har tyvärr inte möjlighet att erbjuda detta på grund av otillräckliga 

resurser. 
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4. Jag ser ingen mening med att erbjuda den här typen av förändring, då jag inte tror att det skulle göra 

någon skillnad.  

 
D.  Psykisk hjälp, t.ex. kognitiv beteende terapi, samtal med terapeut 
1. Jag ser positivt på att erbjuda medarbetaren förändringar som innebär förbättrad hälsa. 

2. Jag ser det som positivt men har tyvärr inte möjlighet att erbjuda detta på grund av för få resurser att 

täcka upp med. 

3. Jag ser ingen mening med att erbjuda den här typen av förändring, då jag inte tror att det skulle göra 

någon skillnad.  

 

7. Hur ser ditt ledarskaps ut i samband med rehabilitering?  
1. Jag ger ett positivt bemötande, är stöttande och behandlar medarbetaren med 

respekt. 
2. Mitt ledarskap är frånvarande vid rehabilitering, då jag inte har kunskapen om att det 

har någon inverkan på individens rehabilitering.  
3. Jag saknar tillgång till de resursers som krävs för att utföra ett bra ledarskap i 

samband med rehabilitering 
4. Vet ej.  

 
8. Har du som chef fått någon information om, eller utbildning i hur rehabiliteringsarbetet ska 
se ut sedan du började arbeta hos kommunen? 
Vänligen välj ett eller flera svar som passar in på dig. 

A. Vid introduktion till tjänst, e-utbildning. 
B. Kompetensutbildningar inom arbetsplatsanpassning och rehabilitering.  
C. Inhyrd personalkonsulent, med expertkompetens inom rehabilitering. 
D. Chefsträffar. 
E. Nej. 
F. Annat:…......................................................... 

 
9. Anser du att du som chef saknar kunskap för rehabilitering? Om ja, vad skulle du vilja ha för 
typ av utbildning? 
Fritextsvar, vänligen svara så utförligt som möjligt: 

 
10. Har du under de senaste fallen av rehabilitering i egenskap av chef haft en kontinuerlig 
kontakt (via telefon, mail eller besök) med långtidssjukskrivna arbetstagare under 
rehabiliteringsprocessen? 

A. Ja, jag hade kontinuerlig kontakt med den sjukskrivne. 
B. Jag höll till viss del kontakt med den långtidssjukskrivne. 
C. Jag ansåg att behovet inte fanns av att hålla kontakt. 
D. Den sjukskrivne ville inte ha regelbunden kontakt. 
E. Har ingen erfarenhet av att rehabilitera medarbetare.  

 
11. Att ha kontroll och stöd i sina arbetsuppgifter i förhållande till dess krav ses som en aktuell 
teori för att skapa balans hos individen för att denna ska klara av sitt arbete. Ser ni att 
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sjukskrivningar har orsakats på grund av att medarbetaren sakar kontroll och stöd i sitt arbete i 
förhållande till de krav som ställs på individens arbetsprestation? 

1. Ja, jag ser att sjukskrivningar har orsakats på grund av att medarbetaren inte fått 
tillräckligt med kontroll och stöttning i sitt arbete i förhållande till de krav som ställs 
på denne.  

2. Delvis, men även andra faktorer har spelat in. 
3. Nej, jag ser inget samband mellan medarbetarens sjukfrånvaro och brist på kontroll 

och stöd.  
4. Vet ej 

 
12. Lägger du någon vikt under rehabiliteringsarbetet vid faktorer i medarbetarens privatliv 
som kan ha bidragit till sjukfrånvaron? 

A. Ja, jag tycker det är viktigt att få ett helhetsperspektiv av medarbetaren för att kunna 
komma till rätta med orsaken till sjukfrånvaron.  

B. Ja, jag tycker det är viktigt om det har påverkat arbetsprestationen. 
C. Till viss del, om det har betydelse för rehabiliteringens framgång.  
D. Nej, jag anser inte att det är chefens uppgift att se till individens privatliv. 

 
13. Anser du att det finns faktorer som kan förhindra utvecklingen av rehabiliteringsprocessen? 
Exempelvis ekonomiska, kulturella, organisatoriska och / eller juridiska faktorer?  

A. Ja, jag tycker att det finns flera faktorer som förhindrar utvecklingen av 
rehabiliteringsprocessen. 

B. Ja, jag tycker att det finns en faktor förhindrar utvecklingen av 

rehabiliteringsprocessen. 
C. Till viss del, i vissa utredningar har jag upplevt det.    
D. Nej, jag tycker inte det. 

 

Har du svarat A-C, vänligen motivera vilka faktorer som påverkar: 
Fritextsvar, vänligen svara så utförligt som möjligt: 
 

14. Anser du att kommunens rehabiliteringspolicy är tillräcklig för att genomföra en effektiv 
rehabiliteringsprocess för medarbetare? 

A. Ja, jag anser att det underlag vi har att arbeta efter är tillräckligt. 

B. Jag anser att vissa delar är tillräckliga 

C. Nej, jag anser inte att kommunens rehabiliteringspolicy är tillräcklig.  

D. Vet ej. 

 
Om du svarat B eller C vänligen ange vad du anser saknas i rehabiliteringspolicyn 
Fritextsvar, vänligen svara så utförligt som möjligt: 
                 
 

 
Tack för din medverkan! 


