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Abstract 

 

Aim The aim of this study was to highlight occupational health nurses experiences of the new 

rehabilitation chain which were introduced in Sweden 2008. 

 

Background  The rehabilitation chain was introduced to further control how long time the 

rehabilitationprocess may take for sick listed people in Sweden. Studies indicate that the 

cooperation between all concerned actors does not work as well. One actor in the cooperation, 

the occupational health nurse, is not mentioned in the studies. Therefore we find it interesting to 

also see their views on the new time constraints in the rehabilitation. 

  

Design Semistructured interviews was analysed with qualitative content analysis. 

  

Method The method used was semi-structured interviews with  an interview guide with ten 

questions. Data collecting and analysis of the results were conducted between April - May of 

2013. Participants in the study were eight occupational health nurses in public and private 

occupational health centers in Västernorrland. 

 

Results Our study showed that three key messages can be seen in the occupational nurses 

experiences of the rehabilitation chain. The time limits have a positive impact on rehabilitation 

work, there are weaknesses in design and the outcome of rehabilitation is largely dependent of all 

actors. 

 

Conclusion The rehabilitation chain has led to improvements, but a number of weaknesses can 

be seen. 

 

Keywords occupational health nursing, rehabilitation chain, rehabilitation process, sick 

insurance, sick leave, Sweden, vocational rehabilitation program, work ability. 

  



 
 

Abstrakt 

 

Syfte Syftet med den här studien är att belysa företagssköterskors upplevelser och erfarenheter av 

rehabiliteringskedjan som introducerades i Sverige 2008. 

  

Bakgrund Rehabiliteringskedjan infördes för att ytterligare tidsbegränsa rehabiliteringsprocessen 

för sjukskrivna personer i Sverige. Studier tyder på att samarbetet mellan berörda aktörer inte 

fungerar så bra. En aktör, företagssköterskan, nämns inte i studierna. Därför finner vi det 

intressant att även undersöka deras syn på de nya tidsgränserna inom rehabilitering. 

  

Design Semistrukturerade intervjuer analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

  

Metod Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide på tio 

frågor. Datainsamling och analys av resultaten genomfördes under april - maj 2013. 

Studiepopulationen bestod av åtta företagssköterskor inom privat och intern företagshälsovård i 

Västernorrland. 

  

Resultat Tre huvudbudskap framkom i företagssköterskornas upplevelser och erfarenheter av 

rehabiliteringskedjan. Tidsgränserna har en positiv inverkan på rehabiliteringsarbetet, det finns 

brister i utformningen och rehabiliteringens utfall är till stor del beroende av aktörerna. 

  

Konklusion Rehabiliteringskedjan har lett till förbättringar men ett antal brister kan ses. 

  

Keywords företagssköterska, rehabiliteringskedja, rehabiliteringsprocess, sjukförsäkring, 

sjukfrånvaro, Sverige, rehabiliteringsprogram, arbetsförmåga. 
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Sammanfattning  

 

Orsaken till att denna studie behövs: 

 

 Det finns i dag studier om olika aktörers arbete med rehabiliteringskedjan. En aktör som inte 

nämns är företagssköterskorna och deras arbete med rehabiliteringskedjan. 

 Det saknas kvalitativa studier som belyser och redogör för företagssköterskornas upplevelser 

och erfarenheter av rehabiliteringskedjan som introducerades i Sverige år 2008. 

 

Kunskap som denna studie tillför: 

 

 Studien tillför ny kunskap i form av företagssköterskornas upplevelser och erfarenheter av 

rehabiliteringskedjan som infördes år 2008. Denna kunskap har tidigare saknats i Sverige. 

 Företagssköterskorna är överlag positivare till tidsgränserna än övriga aktörer vid 

rehabilitering och de anser att rehabiliteringskedjan medfört en effektivare 

rehabiliteringsprocess. 

 Rehabiliteringens utfall är till stor del åtgärds- och aktörsberoende trots att 

rehabiliteringskedjan lagstadgades för att göra rehabiliteringen mer rättssäker och 

förutsägbar. 

 

Praktisk användning av studiens resultat: 

 Studien bidrar med kunskap om företagssköterskornas upplevelser och erfarenhet av att 

arbeta med rehabiliteringskedjan som introducerades år 2008 i Sverige. 

 Denna studie synliggör och ökar förståelsen för företagssköterskans arbete för att främja och 

återställa hälsa vid rehabiliteringsprocesser i Sverige. 

 Studien ger kunskap om vad företagssköterskorna upplever fungerar bra och dåligt med 

rehabiliteringskedjan, vilket kan leda till förändringar och förbättringar i omvårdnadsarbetet 

vid rehabilitering. 
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1. Introduktion 

 

Rehabiliteringskedjan infördes 2008 mot bakgrund av att ytterligare reglera hur lång tid 

rehabiliteringsprocessen får ta för sjukskrivna i Sverige. Fasta tider för bedömningar och beslut 

infördes och sjukskrivningen kan endast vid särskilda skäl överskrida ett år. Under de första 90 

dagarna av perioden bedömer försäkringskassan om den anställde har arbetsförmåga och kan 

klara av sitt vanliga arbete. Aktörer som företagshälsovård, arbetsgivare och försäkringskassan 

utreder även om arbetet kan anpassas till den anställde eller om personen kan få andra 

arbetsuppgifter. Efter att de 90 dagarna passerat och ifall personen fortfarande är sjukskriven har 

den anställde endast rätt till sjukpenning om den inte kan utföra något arbete hos sin 

arbetsgivare, i sådana fall upprättar Försäkringskassan kontakt med Arbetsförmedlingen. Under 

dag 91 till dag 179 har den sjukskrivne rätten att pröva andra arbeten med sin anställning kvar. 

När 180 dagar gått och sjukskrivningen fortlöper ska försäkringskassan undersöka om den 

anställde klarar av ett arbete på hela arbetsmarknaden om han eller hon med största sannolikhet 

inte kan gå tillbaka till sin tidigare anställning. Efter 365 dagar bedöms personens arbetsförmåga 

alltid mot hela arbetsmarknaden. Enligt kedjans regler kan personen således bli uppsagd från och 

med 181 dagar i sin sjukskrivning förutsatt att arbetsförmåga bedöms finnas i förhållande till 

hela arbetsmarknaden (SFS 1962: 381 kap, 3 kap. 7§, Ekberg 2010, 120). 

 

Rehabiliteringsansvaret vilar på flera aktörer i samhället där försäkringskassan har en 

samordningsfunktion och ska arbeta för att samtliga aktörer vidtar åtgärder för en effektiv 

rehabilitering (SFS 1962:381 22 kap. 5§). Arbetsgivarna har ansvaret för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen av sina arbetstagare, vilket kan innebära anpassning av arbetsplatsen, ändrade 

arbetstider och omplacering (AFS 1994:1, SFB 2010:110 30 kap. 6-7§, SFS 2010:1225). Enligt 

Socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110 30 kap. 8-11§) och Arbetsgivarverket (2011) ansvarar 

sjukvården för den medicinska rehabiliteringen vilket innebär att förbättra, upprätthålla och 

stärka funktionsförmåga hos arbetstagaren. Arbetsförmedlingen ska ansvara för den 

yrkesinriktade rehabiliteringen inkluderande bland annat vägledning, arbetsprövning, studie- och 

yrkesvägledning samt aktiviteter som förbereder inför en anställning. Försäkringskassan utreder, 

beslutar om samt koordinerar rehabiliteringsinsatser. Detta inkluderar bland annat att utröna 

lämplig ersättning i form av sjukpenning eller rehabiliteringspenning. Lagen om allmän 
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försäkring (SFS 1962: 381 22 kap. 5§) förtäljer att myndigheten också bedömer rätten till 

sjukpenning enligt rehabiliteringskedjans tidsramar.  

 

I en studie undersöktes upplevda konsekvenser av rehabiliteringskedjans tidsbegränsningar. 

Studien utgick från en kvalitativ analys och informanterna var sjukskrivna personer, 

arbetsgivare, handläggare från Försäkringskassan och läkare. Resultaten visade att läkare, 

sjukskrivna, och arbetsgivare upplevde att Försäkringskassan ofta var passiva i processen och de 

sjukskrivna själva fick ta ett stort ansvar för rehabiliteringen. Försäkringskassans aktörer 

upplevde att de fick arbeta mot sina etiska principer med de nya tidsbegränsningarna. De tyckte 

även att rehabiliteringskedjan är standardiserad och inte tar hänsyn till individuella faktorer. 

Slutsatserna tydde på att tidig aktivitet och snabb tillbakagång i arbete ibland har en motsatt 

effekt och innebär orättvisa för både sjukskrivna och Försäkringskassan (Ståhl et al. 2012). 

  

Även i Socialförsäkringsutskottets betänkande om rehabilitering har rehabiliteringskedjan fått 

kritik för att vara standardiserad, oflexibel och tidspressad sedan den verkställdes 

(Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU6). En studie av Ståhl et al. (2011) visar att 

reformen gett arbetsgivarna större möjlighet att kringgå sitt rehabiliteringsansvar under de första 

180 dagarna av sjukskrivningen, vilket innebär att myndigheter som Försäkringskassan fått 

överta mer av ansvaret för den sjukskrivne. De olika faserna i den “nya” rehabiliteringsprocessen 

ställer krav på aktörerna inom rehabilitering men verktygen som behövs för att kunna tillmötesgå 

kraven på ett tillfredsställande sätt har däremot inte tillhandahållits. 

  

De förändrade sjukförsäkringsreglerna kräver samarbete mellan Försäkringskassa, sjukvård, 

företagshälsovård och arbetsgivare men i praktiken fungerar detta samarbete dåligt (Ståhl et al. 

2011) bland annat på grund av otydlig ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och 

Försäkringskassan (Försäkringskassan 2013). Kunskap och redskap för att bedöma 

arbetsförmåga är undermåliga och personer med nedsatt arbetsförmåga kan inte konkurrera på 

lika villkor på arbetsmarknaden. Bland annat anser sig Försäkringskassans handläggare inte ha 

kompetensen att bedöma arbetsförmåga utifrån sjukintygen och lagstiftarna har inte tagit hänsyn 

till skillnaden mellan medicinsk och juridisk bedömning av arbetsförmåga. Det saknas också 
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påtryckningsmedel för Försäkringskassan för att få arbetsgivarna att ta sitt ansvar när det gäller 

rehabilitering (Ståhl et al. 2011). 

  

En studie visar att tillvägagångssättet vid rehabilitering från sjukvårdens sida skiljer sig och 

baseras på ett flertal metoder samt de aktuella professionernas tidigare yrkeserfarenheter (Millet 

& Sandberg 2003). De olika aktörerna har svårigheter att utgå ifrån en gemensam helhetsyn då 

de bland annat utför olika bedömningar av arbetsförmågan utifrån sin profession och 

organisation (Seing et al. 2012). Resultatet i en annan studie påvisar att det finns begränsningar i 

rehabiliteringsprocessen som kan härledas till att det saknas enhetliga tillvägagångssätt inom 

rehabiliteringen i Sverige (Millet & Vaittinen 2011). Ståhl et al. (2011) beskriver att både 

sjukskrivna och professionella aktörer inom rehabilitering såsom företagsläkare, arbetsterapeuter 

och handläggare på Försäkringskassan uttryckt missnöje över sjukförsäkringsreformen. 

 

Företagssköterskan ansvarar för omvårdnaden utifrån de enskilda arbetstagarnas behov i 

yrkeslivet genom att främja den sociala, psykiska och fysiska hälsan. Arbetsuppgifterna 

innefattar bland annat hälsopromotion, förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa hos enskilda och 

grupper samt att stödja och tillvarata arbetstagarens resurser för att bevara eller återvinna hälsa. 

Ytterligare arbetsuppgifter är bedömning av arbetsförmåga, arbetslivsinriktad rehabilitering för 

återgång i arbete och att stödja de sjukskrivna som behöver anpassning av arbetsuppgifter 

(Riksföreningen för företagssköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening 2010). 

 

1.1. Problemformulering  

Rehabiliteringskedjan är en relativt ny bestämmelse i rehabiliteringsprocessen och mycket tyder 

på att ytterligare forskning inom området behövs. Slutsatserna i de utredningar och 

undersökningar som gjorts ger intryck av en rad negativa konsekvenser med 

rehabiliteringskedjan. Samarbetet fungerar dåligt, det är otydlig ansvarsfördelning och den 

sjukskrivne får ta ett stort ansvar i processen. Att de olika aktörerna samarbetar på ett bra sätt är 

en viktig del i rehabiliteringen för att den sjukskrivne ska få så bra hjälp som möjligt. De aktörer 

som berörs i de studier som framkommit är mestadels handläggare på Försäkringskassan, 

arbetsgivare, ergonomer, läkare och sjukskrivna. En aktör som däremot inte förekommer i 

studier är företagssköterskan. Även företagssköterskans synpunkter och erfarenheter av 



4 
 

rehabiliteringskedjan är viktiga att synliggöra för framtidens arbete med rehabiliteringsprocessen 

så att fördelar och nackdelar med denna yrkeskategoris upplevelse framkommer. Eftersom det är 

en outforskad del inom detta område tycker vi att det var intressant att undersöka detta vidare. 

 

2. Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa företagssköterskors upplevelser och erfarenheter av 

rehabiliteringskedjan som introducerades i Sverige 2008. 

 

2.1. Frågeställningar 

 

De frågor som ställdes till företagssköterskorna vid intervjuerna rörde följande områden: 

 

-Hur rehabiliteringskedjan fungerar. 

-Hur företagssköterskan arbetar med rehabilitering. 

-Hur samarbetet mellan aktörerna fungerar. 

-När blir företagshälsovården inkopplad i rehabiliteringskedjan. 

-Syftet med rehabiliteringskedjan. 

 

3. Metod  

 

3.1 Procedur vid rekrytering 

 

Inledningsvis kontaktades chefer för olika företagshälsor i Västernorrlands län angående 

medgivande till förfrågan om deltagande i studien för företagssköterskorna. Därefter kontaktades 

företagssköterskorna via telefon för förfrågan om deltagande och muntlig information gavs om 

studiens syfte, frågeområden samt att det är en kvalitativ analys. Även ett brev skickades ut via 

mail med information om studien (bilaga 1). 
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3.2. Studiepopulation samt inklusions- respektive exklusionskriterier  

 

Företagshälsovårdens branschorganisation heter Sveriges företagshälsor och arbetar för hållbara, 

effektiva och attraktiva organisationer. Medlemskapet innebär en tydlig kvalitetsstämpel och 

90% av landets företagshälsor är medlemmar i organisationen. Ett kravdokument för 

företagshälsovård finns angående kvalitetsfrågor vilket möjliggör certifiering. Eftersom 

branschorganisationens medlemskap innebär en tydlig kvalitetsstämpel för företagen, har vi valt 

att exkludera företagshälsor som inte har medlemskap i branschorganisationen. Även 

företagshälsor som inte är certifierade exkluderas ur studien (Företagshälsor 2012 a).  

  

Sveriges företagshälsor har kravet att minst en av tre anställda ska vara specialistutbildade i 

företagshälsovård (Företagshälsor 2012 b). Sedan 2008 bedrivs företagssköterskeutbildningen på 

magisternivå vid universitet och högskolor (Sveriges riksförening för företagssköterskor och 

Svensk sjuksköterskeförening 2010). Den akademiska utbildningen till företagssköterska är 

därmed relativt ny. Många yrkesverksamma sjuksköterskor inom företagshälsovård har inte 

denna utbildning (Företagshälsor 2012 b). Ett inklusionskriterie blir därför yrkesverksamma 

företagssköterskor med eller utan universitets-/högskoleutbildning. Informanterna i vår studie 

består därmed av företagssköterskor inom företagshälsor i Västernorrland.  

 

Antalet arbetsplatser varierar mellan städerna men målet var att intervjua företagssköterskor i 

varje stad inom Västernorrlands län för att få en heterogen bild. Såväl privata som interna 

företagshälsor inkluderades i studien men eftersom närmare 90% av företagshälsorna är 

privatiserade är företagssköterskor från den privata sektorn överrepresenterade. Totalt deltog fem 

företagssköterskor från privata företagshälsor och tre företagssköterskor från intern 

företagshälsovård. De interna företagshälsorna är inbyggda i företaget, kommunen eller 

landstinget och är direkt kopplade till dessa. De privata företagshälsorna är externa företag som 

säljer tjänster i form av företagshälsovård (Arbetsmiljöforskning 2013). Deltagarnas ålder 

varierade mellan 40-60 års ålder med en medianålder på 53 där samtliga var kvinnor. Deras 

arbetslivserfarenhet som företagssköterska sträckte sig mellan 4-40 år. Inför studien diskuterades 

hur många informanter som skulle kunna delta utifrån gällande tidsramar för arbetet. Vi kom 

fram till att åtta var ett rimligt antal, vilket även visade sig vara tillräckligt för att uppnå 
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datamättnad. Fjorton företagshälsor kontaktades med förfrågan om deltagande i studien, sju av 

dessa nekade till att delta.  

 

3.3. Design 

Studien har en explorativ kvalitativ design. Den kvalitativa forskningen utgår från en 

uppfattning, om att sanningen finns hos intervjupersonen. En text bör ses i sitt sammanhang där 

omvärlden ses som komplex, konstruerad och subjektiv. Tolkningen bör göras med medvetenhet 

om personernas livsvillkor och personliga historia. Den kvalitativa innehållsanalysen används för 

att tolka texter och används framförallt inom beteendevetenskap, humanvetenskap och 

vårdvetenskap. Analysen kan delas in i deduktiv och induktiv. Den deduktiva delen kan vara en 

analys utifrån en utarbetad mall, modell eller en teori. Den induktiva ansatsen skildrar 

människors berättelser (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 

  

Eftersom vår studie baseras på deltagarnas beskrivningar och erfarenheter av 

rehabiliteringskedjan valde vi den induktiva innehållsanalysen samt semistrukturerade intervjuer 

för arbetet. Semistrukturerade intervjuer baseras på ett antal förutbestämda öppna frågor, en form 

av intervjuguide. Denna intervjuform valdes för att de öppna frågorna inbjuder informanten till 

reflektion och möjlighet till att detaljerat redogöra sina erfarenheter. Metoden är dessutom 

flexibel och kunde modifieras vid behov under intervjuernas gång för att erhålla ytterligare 

information (cf Baumbusch 2010). 

  

3.4. Datainsamling 

 

Insamlingen av datamaterialet genomfördes under april - maj månad 2013 genom 

semistrukturerade intervjuer innehållande tio förutbestämda frågor (se bilaga 2). Totalt 

medverkade åtta informanter i studien. Fem individuella intervjuer, en intervju med två 

informanter närvarande samt en skriftlig intervju genomfördes. Intervjun med två informanter 

tillkom efter att en av de individuella intervjuerna hade bokats men vid intervjutillfället infann 

sig två informanter och intervjun genomfördes därför med båda samtidigt. Den skriftliga 

intervjun tillkom då en informant på grund av tidsbrist bad att få besvara frågorna skriftligt i 
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stället för via intervju vilket medgavs. Frågeguiden skickades därmed till företagshälsovården 

där företagssköterskan sedan besvarade frågorna skriftligen varefter svaren returnerades. 

Intervjuerna genomfördes på företagssköterskornas arbetsplatser under arbetstid där tid avsatts 

för intervjuerna och de spelades in simultant med två mobiltelefoner. Intervjutiden sträckte sig 

till 25-30 minuter per intervju.  

 

 

3.5. Etiska överväganden 

 

Forskningsetik utgår ifrån autonomiprincipen, rättviseprincipen samt principerna om att göra gott 

och inte skada. Vid forskningsetiska överväganden beaktas individskyddet vilket innebär att 

deltagare i forskning inte får utsättas för kränkande handlingar. Individskyddet delas in i fyra 

grundläggande krav på hur forskning ska bedrivas. Det första är informationskravet där 

deltagarna bör få information om vilken uppgift de har i projektet, villkor för deltagandet och att 

det är frivilligt. Det andra är samtyckeskravet där forskaren skall inhämta samtycke för 

deltagande, att personen får avbryta sin medverkan när den vill utan negativa följder. 

Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter ska hållas konfidentiella och etiskt känsliga 

uppgifter bör undertecknas i en förbindelse om tystnadsplikt. Uppgifter om personer ska 

rapporteras på ett sätt att de inte kan identifieras och uppgifter om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet. Resultaten får inte användas för åtgärder och beslut rörande 

uppgiftslämnaren. Det sista kravet gäller deltagarens säkerhet där forskaren ansvarar för att 

avbryta forskningen om deltagaren upplever obehag eller biverkningar (Northern Nurses´ 

Federation 2003). 

 

4. Analys 

 

4.1. Analys av intervjuer 

 

Texten analyserades i flera steg enligt kvalitativ innehållsanalys. Vi delade upp intervjuerna 

mellan varandra och transkriberade texten utifrån de inspelade intervjuerna i Word-dokument. 
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Efter transkriberingarna lyssnades intervjuerna återigen igenom samtidigt som den skrivna texten 

genomlästes för att säkra att ingen information gått förlorad vid transkriberingen. Därefter lästes 

analysenheterna igenom och textens huvudfokus diskuterades utifrån sitt sammanhang. Efter 

detta indelades texten i domäner i enlighet med studiens syfte då två tydliga områden framträdde 

ur materialet. Dessa områden bestod av positiva och negativa erfarenheter av 

rehabiliteringskedjan (cf Lundman & Hällgren Granheim 2012).  

 

I nästa steg diskuterades fortsatt analysprocess och vi började därefter identifiera meningsenheter 

och kondenseringar på varsitt håll. Innan kondenseringen påbörjades hade vi kommit överens om 

att använda en mer språkskriftlig karaktär där uttryck som skratt och material som inte hörde till 

studiens syfte utelämnades. När vi identifierat meningsenheterna och skrivit ned våra 

kondenseringar i tabellform sammanfördes våra respektive kondenseringar i ett gemensamt 

dokument där vi jämförde och diskuterade resultaten för att säkra hur innehållet tolkades. Vi 

kodade den första intervjuns kondenseringar gemensamt och därefter kodades resterande 

kondenseringar på varsitt håll. Koderna fördes sedan samman i tabellen med kondenseringar och 

resultatet diskuterades. Utifrån kodernas likheter, olikheter och skillnader sorterades kategorier 

fram. Tre teman abstraherades därefter utifrån de genomgående innebörderna i kategorierna, 

textens helhetsbild och författarnas förnimmelser av det latenta budskapet (cf Lundman & 

Hällgren Granheim 2012). Exempel på analysprocessen redovisas (Tabell 1). Studien presenteras 

i enighet med författarinstruktioner gällande textsnitt, rubriker, manuskript och referenssystem i 

tidskriften Journal of Advanced Nursing. 
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Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondensering, kod, kategori och tema 

       

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Tema

  

Nackdelarna kan vara att lagen är 

litegrann svart eller vit och 

handläggarna kan vara lite svart 

eller vit, då kan det bli fel. Det 

måste finnas en flexibilitet i 

rehabkedjan vid vissa ärenden. Det 

finns alltid gråzoner och vi är 

individer som blir sjuka. 

Inget som är svart 

eller vitt, lagen tar 

ej hänsyn till 

individen. 

Hänsyn till 

individ saknas 
 

 

 

  

 

 
Avsaknad av 

individanpass- 

ning. 

Oflexibla 

och stela 

tidsgränser. 

 

Nackdelen är om man blindstirrar på 

dom här tiderna [tidsgränserna]. 

Väntar du på nån operation eller nåt 

på sjukhuset som tar månader innan 

det blir gjort, då har det ju redan gått 

den tiden. Det är liksom frågan om 

att det ofta är landstinget man får 

vänta på och det tar man inte hänsyn 

till. 

Nackdel att 

blindstirra på 

tidsgränserna, ingen 

hänsyn tas till 

inverkande 

faktorer. 

Tidsgränserna 

tar ingen hänsyn 

till inverkande 

faktorer. 

Kan upplevas något stelt med alla 

brytpunkter, allt går ju inte exakt 

enligt planen alla gånger. 

För stela 

brytpunkter, går 

inte alltid 

planenligt. 

För stela 

brytpunkter. 
 

 

 
Rehabiliterings-

kedjan är 

oflexibel. 
Behövs ibland mer tid än vad kedjan 

tillhandahåller för optimal rehab, 

som 80% av lönen under längre tid. 

Behövs mer tid och 

mer anpassning för 

optimal 

rehabilitering. 

Tidsmässig 

anpassning 

efterlyses. 

 

 

4.2. Giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet 

 

Överförbarhet och delaktighet kan bedömas utifrån redogörande av tillvägagångssättet i studien 

(SBU 2013). Hela proceduren dokumenterades i löpande text, allt från urval av studiepopulation 

till presentation av resultatet. Detta för att kunna ge en djup och detaljrik kunskap om 

tillvägagångssätt och valt forskningsområde. Läsaren kan därmed följa och ta ställning till 

sannolikheten i de val som gjorts under studiens gång. Eftersom genomförandet beskrivits kan 

läsaren också ta ställning till om den erhållna kunskapen kan överföras till liknande kontext.  
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Trovärdigheten i studien stärks av att semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes. 

Detta gav informanten möjlighet att fritt redogöra för sina erfarenheter och upplevelser av 

rehabiliteringskedjan. Samtidigt minskar även risken för att frågorna och intervjuaren påverkar 

informantens svar. Analysens giltighet stärks av att tolkning, kategoriseringar, kodning och 

tematisering diskuterades fortlöpande under processen (cf Lundman & Hällgren Granheim 

2012). 

 

5. Resultat 

 

Analysen resulterade i tre teman och tretton kategorier. Informanterna i denna studie utgörs av 

kvinnor i åldern 40-60 år med arbetslivserfarenhet som företagssköterska mellan 4-40 år. Första 

temat är Aktörsberoende och kategorierna till temat är: Företagssköterskans olika uppdrag i 

processen, Samarbete betydelsefullt, Arbetsgivarens ansvarstagande varierar, Arbetstagarnas 

engagemang varierar och Välfungerande faktorer i processen. Det andra temat är Ökad 

effektivitet med kategorierna: Effektivare och snabbare process, Positivt för arbetsgivaren och 

Bra med tidsgränser. Sista temat är Oflexibla och stela tidsgränser med tillhörande kategorier: 

Avsaknad av individanpassning, Rehabiliteringskedjan är oflexibel, Brister i aktörernas 

handläggning och Rädsla hos arbetstagarna. Citat från informanterna återfinns i varje kategori. 

Analysen redovisas (Tabell 2). 
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Tabell 2. Kategorier och teman 

 

Kategorier Teman 

Företagssköterskans olika uppdrag i processen 

Samarbete betydelsefullt 

Arbetsgivarens ansvarstagande varierar 

Arbetstagarens engagemang varierar 

Välfungerande faktorer i processen 

 

 

Aktörsberoende 

Effektivare och snabbare process 

Positivt för arbetsgivaren 

Bra med tidsgränser 

 

Ökad effektivitet 

Avsaknad av individanpassning 

Rehabiliteringskedjan är oflexibel 

Brister i rehabiliteringskedjan 

Rädsla hos arbetstagarna 

 

Oflexibla och stela tidsgränser 

 

 

 

5. 1. Aktörsberoende 

 

Temat Aktörsberoende abstraherades ur materialet då det framkommer att rehabiliteringskedjans 

utfall till stor del beror på handläggningen och de inblandade aktörerna. 

 

5.1.1. Företagssköterskans olika uppdrag i processen 

Denna kategori påvisar företagssköterskans arbetsuppdrag som hon arbetar med vid 

rehabilitering. Inom de olika företagshälsorna varierar arbetsuppdragen mycket. Arbetsgivaren 

initierar oftast rehabiliteringsuppdraget och företagshälsovården anlitas för att påbörja 

utredningar av hälsotillstånd. Alternativt övertas påbörjade utredningar från exempelvis 

primärvården. Arbetsgivaren avgör rehabiliteringsform och vilka åtgärder som ska vidtas. 
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Rehabiliteringen påbörjas i olika faser av rehabiliteringskedjan beroende på ohälsotillstånd och 

inblandade aktörer. Ungefär hälften av företagssköterskorna får arbetsuppdragen oftast innan 90 

dagar gått i sjukskrivningen medan resterande påvisar att uppdragen ofta kommer senare, ibland 

när det gått 180 dagar. Majoriteten av företagssköterskorna har som arbetsuppgift att samordna 

och slussa kunderna vidare till rätt behandling. Andra arbetsuppgifter är att guida företagen, 

upprätta policys, göra första bedömningar, kartläggningar och att delta i rehabiliteringsmöten och 

rehabiliteringsplaneringar. Arbetsuppdraget är till stor del även att uppmärksamma de upprepade 

korta sjukskrivningstillfällena för att förebygga ohälsa. De ohälsotillstånd och sjukdomar som 

företagshälsovården blir involverade i är mestadels rörelseapparaten och stress, men det kan även 

röra sig om missbruk och hjärt- och kärlsjukdomar. 

“Jag jobbar mest som samordnare med att sitta med genomgångar med samtliga chefer och 

individsamtal för bedömningar. Det är nånting av det mest spännande jag har jobbat med på 

jättelänge. För då blir det att man tar tag i det innan det blir en sjukskrivning och det är 

egentligen det som jag kan se att syftet är med vårt arbete överhuvudtaget. ” 

5.1.2. Samarbete betydelsefullt 

 

Enligt företagssköterskorna vilar en väsentlig del av en framgångsrik rehabilitering på 

samarbetet mellan de olika aktörerna i kedjan. Någon framhåller att samarbetet med 

Försäkringskassan inleds när det gått 180 dagar vilket innebär att avstämningsmöten inleder 

samarbetet. Andra påtalar att de direkt inleder samarbete med Försäkringskassan för att besluta 

om vem som ansvarar för vad i processen. Ett flertal tycker att samarbetet med försäkringskassan 

fungerar bra, de förr rigida reglerna i kedjan har börjat luckras upp. Även bra samarbete med 

arbetsgivaren framkom där det uppges att arbetsgivarna oftast tar sitt ansvar, om än med 

påbackning från företagshälsovården. Företagssköterskorna framhåller vikten av ett bra 

samarbete med Försäkringskassan, arbetsgivare och arbetstagare för en bra utformning och 

genomförande av rehabiliteringen. Några av företagssköterskorna i studien samarbetar inte med 

Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. 

 

“För att lyckas med det [rehabiliteringen] måste alla inblandade sträva åt samma håll och 

samarbeta.” 
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5.1.4. Arbetsgivarens ansvarstagande varierar  

 

Samtliga företagssköterskor konstaterar att det varierar mycket i vilket ansvar arbetsgivaren tar i 

rehabiliteringsarbetet, vilket kan bottna i inställningar, traditioner och mål hos de enskilda 

cheferna.  Ett flertal företagssköterskor påpekar att de ofta får vara tydliga med att det är 

arbetsgivarna som har rehabiliteringsansvaret. Arbetsgivarna uppfattas ibland som passiva, att de 

vill slippa rehabiliteringsansvaret, att de saknar rätt kunskaper och inte vet vilka lagar de kan 

stödja sig på vid rehabiliteringsarbetet. Företagssköterskorna upplever också att de ibland får 

överta arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar i rehabiliteringen. Men några företagssköterskor 

säger också att de upplever arbetsgivarna mer aktiva och kompetenta efter rehabiliteringskedjan. 

Det kan också finnas svårigheter för arbetsgivarna i individuella anpassningar eftersom de har 

dåliga resurser och individanpassningar på arbetet kan skapa konflikter och belasta 

arbetsgruppen. Ibland tvingas arbetsgivaren till att göra något radikalt för att lösa problemen på 

arbetsplatsen. Det framkommer att missbruksrehabilitering är ekonomiskt betungande för 

företagen. 

 

“Skillnaden i dag för mig är helt beroende på arbetsgivare och hur intresserad, kunnig man är 

och hur det ser ut på företaget med policys. Det är det som är helt avgörande hur 

rehabiliteringen ska gå.” 

 

5.1.5. Arbetstagarnas engagemang varierar 

  

Företagssköterskorna lägger stor vikt vid individens eget ansvar vid rehabilitering. Det 

framkommer i materialet att företagssköterskorna upplever att individernas engagemang i sin 

rehabilitering varierar mycket. De flesta arbetstagare är delaktiga i sin rehabilitering men få 

individer tar egna initiativ. Företagssköterskorna framhåller att arbetstagarna via sin anställning 

påtagit sig att dessa uppgifter ska fullföljas. Det förekommer att individer som inte tar ansvar för 

sin rehabilitering blir uppsagda då de inte uppfyller överenskommelser som gjorts i så kallade 

rehabkontrakt. Inom vårdyrken är det vanligt att arbetstagarna kämpar på i tysthet och arbetar 

heltid trots att de egentligen hade behövt sjukskrivning eller deltidsarbete. Företagshälsovårdens 
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arbete regleras bland annat under sekretesslagen. Förmedling av företagshälsovårdens 

medicinska bedömningar och åtgärder kan därför bara ske med berörd arbetstagares 

godkännande. Om arbetstagaren önskar sekretess gentemot exempelvis arbetsgivaren kan detta 

försvåra rehabiliteringsarbetet. 

 

“Ja, det beror väl på individen. Vad har jag för drivkraft, vad vill jag. Vill jag tillbaka eller vill 

jag inte tillbaka. Eller har jag tänkt mig nåt annat?” 

 

5.1.6. Välfungerande faktorer i processen  

Många företagssköterskor upplever att det finns ett flertal faktorer som fungerar bra i arbetet med 

rehabilitering. Dessa faktorer beror oftast inte på rehabiliteringskedjan utan är i första hand 

arbetsplats- och individberoende. Större företag har ofta mer rutiner och policys för 

rehabiliteringsarbete vilket resulterar i bättre lösningar. Företagshälsovårdens styrka vid 

rehabilitering är tidiga återkopplingar, att informera om sitt arbetssätt till arbetsgivarna och att 

rehabilitering fungerar bra vid tidiga insatser, där arbetstagaren snabbt kommer i arbete.  

Rehabiliteringen påskyndas vid vissa företagshälsor genom att de köper in tjänster och använder 

externa konsulter.  

 

“Större företag har oftast en personalavdelning med ett bra upplägg, med bra rutiner, riktlinjer. 

Hamnar vi i den här situationen då gör vi så här, hamnar vi här gör vi så här medans det har 

inte kanske så ofta de mindre företagen.” 

 

5.2. Ökad effektivitet  

 

Genomgående i materialet ger företagssköterskorna uttryck för att rehabiliteringskedjan haft en 

positiv inverkan och medfört ökad effektivitet i rehabiliteringsarbetet hos samtliga aktörer. Detta 

synliggörs under temat ökad effektivitet. 
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5.2.1. Effektivare och snabbare process  

I och med rehabiliteringskedjan har mer fokus lagts på tidiga insatser vilket har lett till att det 

händer mer och går snabbare vid rehabiliteringsarbetet. Metoder som används är hälsoprofiler 

och sjuk-friskskrivningssystem, som uppmärksammar och fångar upp hälsoproblem snabbare 

vilket gör att rehabilitering ofta påbörjas innan det blir en sjukskrivning. Målsättningen är att 

rehabilitering ska ha påbörjats innan dag 90 i sjukskrivningen, även om detta av olika skäl inte 

alltid uppfylls. 

 

“Jag tycker att man jobbar tidigare, alltså att man jobbar bättre med tidigare insatser idag än 

vad man gjorde förut.” 

 

5.2.2. Positivt för arbetsgivaren 

Rehabiliteringskedjan har medfört ett större ansvar för arbetsgivarna när det gäller rehabilitering 

samtidigt som de har fått bättre lagligt stöd för att vidta åtgärder. De tidiga åtgärderna har 

dessutom påvisat vinster med snabbare återgång i arbete.  

 

“Dom har ju mera stöd på nåt vis. Både och i och för sig. Generellt så ha dom mera att luta sig 

mot, har liksom ett stöd i tidsgränserna.” 

 

5.2.3. Bra med tidsgränser 

Tidsgränserna upplevs som positiva och stimulerande, ett sätt att göra inblandade aktörer mer 

alerta och företagsamma vid rehabilitering vilket ger vinster både för individen och 

samhällsekonomiskt. Långa sjukskrivningar ger negativa följder för individerna, de mår inte bra 

av att vara borta från arbetet länge och det blir svårare att komma tillbaka. Tydliggörandet av 

processen med tidsgränserna har enligt företagssköterskorna medfört positiva effekter i form av 

effektivare rehabilitering. Det uppges dock att denna kedja kan förbättras ytterligare. 

 

“Så att det tvingar ju så att säga alla aktörer egentligen att bli mer aktiva och det tror jag också 

är gynnsamt att det inte får bara gå på.” 
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5.3. Oflexibla och stela tidsgränser 

 

I företagssköterskornas berättelser framgår att rehabiliteringskedjan inte tar hänsyn till den 

enskildes problem och svårigheter. Sjukförsäkringsärenden bedöms likartat fastän varje individ 

har sin unika situation med sina inverkande faktorer vid rehabiliteringen. 

 

5.3.1. Avsaknad av individanpassning  

Företagssköterskorna ger uttryck för att lagen är alltför standardiserad. Anpassade jobb och 

individanpassade bedömningar vid prövning om sjukpenning och sjukersättning efterfrågas. 

Klimatet på arbetsmarknaden upplevs som hårdare. För individer med försämrad eller obefintlig 

arbetsförmåga har arbetsmarknaden och sjukförsäkringen inte mycket att erbjuda. 

 

“I takt med hur det utvecklas kan jag tycka att det idag inte finns jobb där du kan göra nåt utan 

att gå på full fart.” 

 

5.3.2. Rehabiliteringskedjan är oflexibel  

Företagssköterskorna beskriver att brytpunkterna i rehabiliteringskedjan är för stela, att det inte 

ges utrymme för inverkande faktorer i rehabiliteringen såsom väntetider för undersökningar och 

behandlingar. Somliga av företagssköterskorna upplever också att arbetsgivarna på grund av 

tidsgränserna kan göra ekonomiska förtjänster på att sjukskrivna slutar. Arbetsgivarna kan uppge 

att de exempelvis inte kan omplacera den sjukskrivne så att arbetstagarens arbetsförmåga måste 

prövas mot hela arbetsmarknaden. Sjukskrivna och deltidsjukskrivna förlorar ekonomiskt på 

rehabiliteringskedjan och tvingas tillbaka i arbete innan de är redo.  

 

“Kan upplevas något stelt med alla brytpunkter, allt går ju inte exakt enligt planen alla gånger.” 

 

5.3.3. Brister i aktörernas handläggning 

Ett flertal brister i rehabiliteringskedjan och arbetet med rehabilitering framkommer ur det 

insamlade materialet. Tjänstemännens arbetssätt och tolkning av regelverket avgör den 
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sjukskrivnes möjligheter inom sjukförsäkringssystemet och rehabilitering. Många aktörer är 

inblandade i rehabiliteringskedjan som den sjukskrivne slussas emellan, där alla arbetar utifrån 

olika premisser och med olika tillvägagångssätt för exempelvis bedömning av arbetsförmåga. 

Företagshälsovården arbetar för att arbetsgivarna ska satsa på förebyggande åtgärder medan 

arbetsgivarna inte alla gånger har samma synsätt. En informant upplever i stället att antalet 

rehabiliteringsfall ökar. Det är otydligt om vem som ska initiera olika åtgärder och 

företagssköterskorna uppger att rehabiliteringskedjan behöver förbättras med exempelvis 

riktlinjer.  

“Vissa individer och att då pratar jag individer och tjänstemän. De tolkar det precis som det står 

och då blir det gärna inte konflikt, men det blir väldigt obehagligt för alla inblandade på nåt 

sätt.” 

5.3.4. Rädsla hos arbetstagarna 

Två av informanterna uppgav att det händer att arbetstagarna blir skrämda av försäkringskassans 

påtryckningar och rehabiliteringskedjans hårda regler. Företagssköterskorna påtalar också att 

arbetstagarna har ansvar för sin egen rehabilitering, att de inte kan överlåta ansvaret till andra 

som exempelvis företagshälsovården eller sin arbetsgivare. 

 

“Sen är det väl mest individen som är mest skrämd idag, det är väl den känsla jag har. Den 

känner sig hotad, att nu har de varit på mig och jag måste komma in med. Det kommer mycket 

såna samtal.” 

 

6. Diskussion 

 

Studiens syfte var att belysa företagssköterskornas upplevelser och erfarenheter av 

rehabiliteringskedjan som introducerades i Sverige 2008. Tre huvudbudskap framträder i 

företagssköterskornas upplevelser och erfarenheter; utfallet av rehabiliteringsarbetet är till stor 

del aktörsberoende, tidsgränserna har inverkat positivt på rehabiliteringsarbetet och det finns 

brister i rehabiliteringskedjans utformning. Resultatet uppvisar likheter med tidigare studier 

utförda på andra aktörer inom rehabilitering men det framkommer även skillnader då 
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företagssköterskorna också upplever mer fördelar med den nya lagstiftningen än övriga aktörer 

inom rehabilitering. I vår litteraturgenomgång har vi inte funnit att företagssköterskan 

upplevelser, synpunkter eller erfarenheter beskrivits inom området. Om så är fallet tolkar vi 

därför dessa resultat som ny kunskap inom området men begränsningar ses i detta med tanke på 

att detta är en mindre studie.   

 

6.1.1. Aktörsberoende 

 

Genom införandet av rehabiliteringskedjan med gränssättning för sjukpenning och fasta 

tidpunkter för prövningar ansåg regeringen att sjukförsäkringen skulle bli mer rättssäker och 

förutsägbar (ISF 2011:4). Om så blev fallet råder det tveksamheter kring. Problem i 

rehabiliteringsprocessen som framhålls av företagssköterskorna är att de olika aktörerna har olika 

villkor, förutsättningar och mål för rehabiliteringen. Även samma aktörer inom rehabilitering 

arbetar på olika sätt, exempelvis företagshälsorna och Försäkringskassan (cf Millet & Sandberg 

2003). Det förekommer bland annat oförklarliga skillnader i handläggningarna och besluten vid 

Försäkringskassan (ISF 2011:4). Detta framträder även i företagssköterskornas berättelser, där 

skillnader i handläggningen kan ses mellan olika aktörer och städer.  

 

I en studie av Ståhl et al. (2011) beskrivs hur lagstiftarna ställt krav på hur rehabiliteringsarbetet 

ska genomföras och att aktörerna ska samarbeta. Men dessa krav har utformats utan att 

tillhandahålla det stöd aktörerna i rehabiliteringskedjan behöver för att kunna genomföra detta 

praktiskt på ett bra och funktionellt sätt. I en studie av Millet och Vaittinen (2011) beskrivs att 

rehabiliteringen hanteras väldigt olika eftersom det inte finns några enhetliga metoder eller 

modeller för rehabiliteringsprocessen. Detta ses också i företagssköterskornas upplevelser. På 

vissa företagshälsor är rehabiliteringen välfungerande och rehabiliteringen påbörjas direkt, 

medan det på andra ställen förekommer att rehabiliteringen inte påbörjas förrän dag 180 i 

rehabiliteringskedjan. 

 

Vi tolkar också att rehabiliteringens utfall kan vara beroende av bland annat vilka ekonomiska 

resurser aktörerna i företagshälsovården har att tillgå. Vissa interna företagshälsor som är 

kopplade till företag med större ekonomiska förutsättningar kan hjälpa individer snabbare och de 
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får mer hjälp för sina problem. Medan andra företagshälsor har sämre förutsättningar ekonomiskt 

för att rehabilitera vilket följaktligen påverkar hur tidsgränserna i rehabiliteringskedjan kan 

hållas och vilka åtgärder som kan vidtas (cf Företagshälsor c 2012). 

 

Enligt Ståhl et al. (2011) kräver de förändrade sjukförsäkringsreglerna ett större samarbete 

mellan Försäkringskassa, sjukvård, företagshälsor och arbetsgivare men i praktiken fungerar 

detta samarbete dåligt. En av de bidragande orsakerna till samarbetsproblemen vid rehabilitering 

som företagssköterskorna påpekar är sekretessen. De upplever att det innebär svårigheter för 

rehabiliteringsprocessen när arbetstagaren exempelvis inte ger samtycke till att arbetsgivaren får 

ta del av dennes behandling. Detta verkar vara en barriär av flera som försvårar arbetet med 

rehabilitering. I likhet med ovan nämnda studie har vi funnit att samarbetet av olika orsaker inte 

fungerar mellan vissa av aktörerna samt att arbetsgivare och arbetstagare inte tar alltid tar ansvar 

för rehabiliteringen. Men även dess motsats kan ses, att ett flertal företagssköterskor upplever att 

samarbetet med Försäkringskassan fungerar bra och även att ett bra samarbete kan ses med 

arbetsgivarna och arbetstagare.  

 

6.1.2. Ökad effektivitet  

 

I vår studie upplever majoriteten av företagssköterskorna att tidsgränserna i rehabiliteringskedjan 

medfört en viktig positiv förändring i rehabiliteringsarbetet. Detta styrks även av ISF 2011:4 där 

det framkommer att andra aktörer tycker att tidsgränserna medfört en aktivare 

rehabiliteringsprocess. Under övriga teman i vår studie kan vi se att mycket behöver förbättras 

med reglerna. Men återkommande genom intervjuerna var att tidsgränserna medfört att 

rehabiliteringsarbetet idag går snabbare och inneburit en tydligare markering. Detta motsägs till 

viss del av ISF 2011:4 som säger att prövning av arbetsförmågan inte sker tillräckligt snabbt i 

utredningen. Enligt Seing et al. (2012) kan de olika aktörernas organisatoriska intressen leda till 

olikartade bedömningar och resultat av rehabiliteringarna. Detta kan ses som ett problem 

eftersom rehabiliteringsprocessen avgörs av de aktuella aktörerna. Utifrån materialet i vår studie 

relaterar även vi att utfallet av rehabiliteringen kan vara aktörsberoende och avhängande av de 

insatser som utförs. De informanter som deltog i vår studie har mer positiva erfarenheter av 

tidsgränserna vilket då kan bottna i deras arbetssätt och insatser vid rehabiliteringen.  
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En stor del av de medverkande i studien pekar på betydelsen av arbetet med tidiga insatser för att 

förhindra långa sjukskrivningar. I likhet med detta stöder en annan studie att den korta 

sjukfrånvaron kan få konsekvenser för framtida längre sjukskrivningar, vilket visar på nyttan 

med att arbetsgivare uppmärksammar arbetstagarnas upprepade korta sjukskrivningar för att 

minska långvariga sjukskrivningar (Hultin et al. 2012). Informanterna upplever dessutom att 

tidsgränserna gynnar arbetstagarna eftersom sjukskrivningarna tidigare haft en tendens att fortgå 

under lång tid, vilket inte heller gynnar individerna. Detta styrks i en studie där syftet var att 

undersöka konsekvenserna av långvarig sjukskrivning från offentlig sektor i Sverige. Resultaten 

visade att långvariga sjukskrivningar medför att arbetstagarna känner mindre entusiasm för sitt 

arbete och att det medför negativa konsekvenser för löneutveckling och karriär (Sieurin et al. 

2009). Ståhl et al. (2012) har påpekat motsatt effekt av tidig rehabilitering och snabb återgång i 

arbete, att de sjukskrivne i stället får sämre möjligheter vid tidig återgång. En reflektion är att de 

varierande resultaten av dessa studier kan relateras till att olika arbetssätt använts vid 

rehabiliteringarna.  

 

Vi som författare funderar även om företagssköterskornas position som aktör har betydelse för 

deras upplevelse av processen. De har inte huvudansvaret för rehabiliteringen, beviljar inte och 

tar inte beslut i de olika ärendena samt påverkas inte personligt av hur rehabiliteringens utfall 

blir. I andra studier vi funnit i vår litteraturgenomgång har ibland upplevelserna från andra 

inblandade varit mer negativa och därmed skiljt sig från våra informanters upplevelser. Med 

tanke på att andra aktörer har andra uppdrag och förutsättningar i rehabiliteringsarbetet är frågan 

om även detta påverkar skillnaderna i upplevelserna av de nya tidsgränserna.  

 

6.1.3. Oflexibla och stela tidsgränser 

 

Rehabiliteringskedjan har införts med några av de mest effektiva förändringsinstrumenten såsom 

politiska beslut, lagar och ekonomiska incitament. Det har varit ett kraftfullt verktyg för att 

implementera rehabiliteringskedjan i berörda verksamheter. Dock framkommer att fokus på 

individen kan åsidosättas för att klara tidsgränserna (Bakshi et al. 2011). Detta konstateras även i 
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ISF 2011:4 där det framkommer att åtgärdsplanering och utredningar av arbetsförmågan inte 

fungerar optimalt.  

 

Likaså framhåller företagssköterskorna ett flertal brister i rehabiliteringskedjan som pekar på att 

denna inte fungerar optimalt. Bland annat så efterlyses individanpassning i rehabiliteringen. 

Oavsett ohälsotillstånd, diagnos och hjälpbehov bedöms sjukskrivna på samma sätt av 

tjänstemännen utifrån tidsgränserna. I SFB 2010:110 30 kap. 3 § anges att rehabiliteringsåtgärder 

ska utgå från individuella behov och så ser det inte ut i dag. En individ med kroniskt sjukdom 

kan exempelvis bedömas utifrån samma kriterier som en individ med en tillfällig åkomma som 

beräknas att återfå full arbetsförmåga. Detta framkommer även i vår studie när informanterna 

uppger att tjänstemännens tolkningar av den rigida lagen styr och att tidsgränserna inte kan 

anpassas efter den enskildes situation. Vissa informanter upplever dock att detta har förbättrats 

under åren som gått sedan införandet av rehabiliteringskedjan. Som tidigare diskuterats kan 

dessa upplevda förbättringar vara aktörsberoende eftersom alla informanter inte uppgav samma 

sak. 

 

I en studie undersöktes sjukskrivnas upplevelser av mötet med Försäkringskassans personal. 

Resultaten visade att återgång till arbete stod i relation till positiva och negativa möten  

med Försäkringskassan personal vilket förstärks av om individen känner sig respekterad eller ej 

(Lynöe et al. 2013). I vår studie framkommer också resultat som pekar på att försäkringskassan 

har en inverkan på individerna, att de framförallt är skrämda av Försäkringskassans 

påtryckningar vilket då kan påverka rehabiliteringen negativt. Informanterna uttrycker både för- 

och nackdelar med rehabiliteringskedjan. För att rehabiliteringskedjan ska kunna fungera 

optimalt tolkar vi det som att det skulle behövas enhetligare metoder i det praktiska 

rehabiliteringsarbetet samt en översyn på lagstiftningen så att aktörerna utgår ifrån individen och 

dennes problem (cf Betänkande 2012/13:SfU6). 

 

6.2. Metodologiska överväganden 

 

I vår studie har vi tagit hänsyn till gällande etiska principer och krav för etiska överväganden vid 

forskning. Information om konfidentialitet samt att informanterna kunde avbryta sitt deltagande 



22 
 

ifall de senare väljer att inte delta angavs både skriftligt och muntligt vid rekryteringen. 

Deltagarna delgavs att inspelning av intervjuerna sker med två privata mobiltelefoner samt 

anledningen till detta. Vi informerade om att materialet inte kan spåras till varken person, 

arbetsställe eller tidpunkt. Informanterna delgavs också att intervjuerna skulle bearbetas genom 

innehållsanalys. Uppgiftslämnarna fick slutligen information om att intervjuerna sparas till 

projektet är slutfört och att de därefter raderas (cf Northern Nurses´ Federation 2003). 

 

Utifrån vårt syfte med studien ansågs induktiv innehållsanalys med en explorativ design vara en 

lämplig metod att använda då företagssköterskans arbete med rehabiliteringskedjan tidigare inte 

studerats. Med kunskap om företagssköterskan upplevelser och erfarenheter av 

rehabiliteringskedjan ges möjligheter att förändra och förbättra omvårdnadsarbetet vid 

rehabilitering (cf Elo & Kyngäs 2008).  

 

De nackdelar vi ser med innehållsanalysen är att den är tidskrävande och forskaren arbetar med 

både närhet och distans till informanterna samt texten. Tolkningar inom innehållsanalysen sker 

dessutom på olika abstraktionsnivåer vilket kan försvåra arbetet. I och med att meningsenheter 

tas ut kan texten bli fragmenterad och risken finns att innehåll kan förloras eller tolkas utanför 

sitt sammanhang (cf Lundman & Graneheim Hällgren 2012). Skapandet av kategorier innebär att 

forskarna tolkar det manifesta budskapet mer eller mindre textnära (Kondracki et al. 2002), 

medan teman innebär att forskaren tolkar det latenta budskapet i texten som framträder i 

kategorierna. Kategorierna ska vara homogena och skilja sig från övrigt material. Detta innebär 

att koderna bör tillhöra en relevant kategori, men att de samtidigt inte kan läggas i mer än en 

kategori. Skapandet av kategorier och teman är en väsentlig del i metoden, där det finns risk för 

att innehållet som bildar kategorier inte helt överensstämmer eller skiljer sig från de övriga 

kategorierna (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Under analysprocessen upplevde vi att meningsenheterna ibland blev splittrade och tappade 

innehåll. Vi har då gått tillbaka i processen för att kontrollera giltighet och anpassat våra enheter. 

Eftersom de olika områdena i rehabiliteringskedjan är sammanlänkade och beroende av varandra 

har vi upplevt att vissa koder passat i fler än en kategori och varit svåra att särskilja. På samma 

sätt har svårigheter förekommit med att utveckla logiska och hållbara teman, då vissa kategorier 
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passat i fler än ett tema. Under analysens gång har vi därför kontinuerligt utvärderat 

abstraktionsnivåernas giltighet genom att kontrollera och diskutera meningsenheter, 

kondenseringar, koder och kategorier i ett gemensamt dokument för att se att data inte förlorats 

eller tagits ur sitt sammanhang. Vi valde att presentera studiens resultat via teman då en röd tråd 

av budskap såsom Aktörsberoende, Ökad effektivitet samt Oflexibla och stela tidsgränser 

framträdde i kategorierna. Läsaren kan i studien följa analysprocessen och kan därmed värdera 

resultatets trovärdighet (cf Lundman & Graneheim Hällgren 2012).  

 

I kvalitativa studier är det ofrånkomligt att intervjuaren och deltagaren åtminstone till viss del 

påverkar varandra då forskaren utgör en del av forskningsinstrumentet. En kvalitativ studie kan 

aldrig bli helt objektiv. Under insamlande av datamaterialet och vid analysen strävade vi efter att 

vår förförståelse inte skulle påverka analysresultatet utan att låta texten tala. Texten är en 

samskapelse mellan informanter och forskare vilket vi är medvetna om och belyser genom att 

redogöra för analysarbetet (cf Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 

 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer vid sex intervjutillfällen; vid ett tillfälle deltog två 

informanter samtidigt. Vidare valde en deltagare att besvara frågorna skriftligt. Att intervjua två 

deltagare samtidigt kan liknas vid en fokusgruppsintervju. Att kombinera individuella intervjuer 

med fokusgrupper ger möjlighet för en djupare förståelse (cf Lambert & Loiselle 2008). Att 

besvara intervjufrågor skriftligt har både för och nackdelar. Fördelen är att intervjupersonen får 

större möjligheter att reflektera över frågorna och därmed kan ge mer genomtänkta svar. 

Nackdelar kan vara att det inte ges möjlighet till uppföljande frågor. Vår bedömning är att de 

olika sätten att samla in data gav likartade resultat (cf SBU 2013).  

 

Vi som genomfört den här studien bor på olika orter i Västernorrland med långt avstånd från 

varandra. Med tanke på tid och kostnader för resor till olika arbetsplatser i hela länet 

genomfördes inte intervjuerna gemensamt. Intervjuerna delades upp mellan författarna och 

genomfördes i hemstaden och dess angränsande städer. Att intervjuerna genomfördes av två 

personer kan innebära att informanterna fick olika följdfrågor vilket vi inte ser som någonting 

negativt. Vi bedömer att detta gett en ökad möjlighet att tillvarata variationer av 

företagssköterskornas upplevelser (cf Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 
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Då det förekommer skillnader i lagstiftning, försäkringssystem och tillvägagångssätt vid 

rehabilitering mellan olika länder tror vi att en jämförelse av rehabiliteringskedjan med andra 

länders rehabiliteringssystem och användande av studier med andra rehabiliteringsformer skulle 

innebära en alltför komplex sammankoppling. Ställningstaganden till en mängd olika faktorer 

som rör rehabiliteringslagstiftningen i stort skulle behövas och inte bara i andra länder utan även 

här i Sverige. Eftersom rehabiliteringskedjan är specifik för Sverige och vi belyser 

företagssköterskornas upplevelser och erfarenheter av denna är frågan om studier som inte har 

samma förutsättningar gällande rehabilitering skulle hamna utanför syftet med den här studien. 

Vi har därför använt oss av nationella studier gällande rehabiliteringskedjan (cf Johansson et al. 

2011). 

 

Som vi tidigare nämnt anser vi att våra resultat kan ses som ny kunskap inom området men att 

begränsningar finns eftersom studien pågått under en kortare tid och med ett begränsat antal 

deltagare. Vi finner därför vissa tveksamheter kring resultatens överförbarhet och överlåter till 

läsaren att bedöma huruvida resultatet kan överföras till andra kontext.  

 

6.3. Implikation i arbetsliv och hälsa 

 

Tidigare forskning inom ämnet har till största delen berört områden i rehabiliteringsprocessen 

som inte involverar företagssköterskor eller deras upplevelser och erfarenheter av hur 

rehabiliteringskedjan fungerar. Vår förhoppning är att resultatet kan bidra med kunskap om 

företagssköterskans upplevelser och därmed synliggöra eventuella förhållanden som inverkar på 

företagssköterskans arbete med rehabilitering. Det här är en mindre tidsbegränsad studie med 

små resurser, mer forskning inom området skulle öka förståelsen för företagssköterskan och 

omvårdnadsarbetet i processen. Detta skulle i längden kunna leda till ett förbättrat samarbete 

mellan alla personer involverade i rehabiliteringskedjan. 
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7. Konklusion 

 

I studien finns företagssköterskor från både privata och interna företagshälsor representerade 

med en mångfald gällande erfarenheter av företagssköterskeyrket, arbetsmetoder och 

handläggning vid rehabilitering. Vi kunde identifiera flera områden med både positiva och 

negativa upplevelser av rehabiliteringskedjan där deltagarna uttryckte liknande upplevelser vilket 

validerar resultatet. Majoriteten av företagssköterskorna ger uttryck för att rehabiliteringskedjan 

har medfört positiva effekter i arbetet med rehabilitering vilket skiljer sig från studierna i vår 

litteraturgenomgång där resultaten påvisade negativa sidor med förändringarna. Samtidigt 

upplever företagssköterskorna i likhet med andra aktörer att rehabiliteringskedjan är alltför 

standardiserad. I studien framkommer också att rehabiliteringens resultat avgörs av de 

handläggande aktörerna och de insatser som utförs. Sammantaget framträder en mängd olika 

faktorer som påverkar företagssköterskans arbete med och upplevelse av rehabiliteringskedjan. 

Denna studie uppfattas vara värdefull att beakta i sitt kontext. 
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Bilaga 1. Brev till informanter 

Hej! 

Vi heter Malin Pettersson och Mona Hållander, vi studerar till företagssköterskor vid Umeå Universitet. Vi kommer 

inom ett par veckor påbörja vår D-uppsats och har valt ett ämne som handlar om rehabilitering. Deltagare kommer 

vara företagssköterskor arbetande i Västernorrland. Därför kontaktar vi dig med ett brev där vi förklarar ämnet och 

syftet närmare samt gör en förfrågan om deltagande i vår studie. 

 

Umeå Universitet                                                                                                             2013-03-18 

  

Förfrågan om deltagande i ett forskningsprojekt 

Rehabiliteringskedjan infördes 2008 mot bakgrund att ytterligare begränsa sjukskrivningstiderna 

i rehabiliteringsprocessen. Undersökningar och utredningar har gjorts för att identifiera 

konsekvenser och effekter med den nya bestämmelsen. I dessa beskrivs ofta aktörer som 

handläggare från försäkringskassan, läkare, arbetsgivare och den sjukskrivne. En aktör som inte 

nämns är företagshälsovården och företagssköterskan syn på de nya tidsbegränsningarna. Vi 

tycker därför att det skulle vara intressant och viktigt att även belysa företagssköterskans 

erfarenheter av rehabiliteringskedjan vilket kommer vara syftet i den kommande studien. 

  

Detta är en förfrågan om deltagande i den här studien. Urvalet är företagssköterskor som arbetar 

inom företagshälsor i Västernorrland. Företagshälsorna ska vara certifierade och vara 

medlemmar i branschorganisationen Sveriges företagshälsor. Eftersom du arbetar på en 

företagshälsovård med de kriterierna har vi därför kontaktat dig om deltagande i vår studie. 

  

Studien kommer att baseras på intervjuer som spelas in och skrivs ner, intervjuerna beräknas ta 

30-45 minuter. Vi kommer be dig att besvara ett antal frågor rörande rehabiliteringskedjan, hur 

uppdraget brukar se ut, hur samarbetet fungerar och ange negativa/positiva erfarenheter av den. 

  

Deltagandet är frivilligt och konfidentiellt, alla uppgifter som kommer fram under intervjun 

kommer inte lämnas ut till någon utomstående. Det är bara vi som genomför studien och vår 

handledare som kommer se resultaten och det kommer redovisas så att ingen enskild kan kännas 

igen. Materialet kommer efter projektet raderas från inspelningsutrustningen. Om du väljer att 



 
 

delta och du under projektets gång ångrar deltagandet kan du när som helst utan orsak avbryta 

din medverkan. 

  

Vill du ha mer information eller har frågor om projektet kan du kontakta oss eller vår handledare. 

Vi kommer börja med projektet och intervjuerna den 2 april, vill du vara med kan du skicka ett 

e-mail om tid och plats som passar dig så kommer en av oss för intervjun. 

  

Med vänliga hälsningar 

Malin Pettersson och Mona Hållander 

  

Handledare: Berit Lundman, Professor emerita, institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet. 

Telefon 0907869254 

Malin Pettersson, telefon xxxxxxxxxx 

Mona Hållander, telefon xxxxxxxxxx. 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 2. Frågeguide 

 

1. Hur kan arbetsuppdraget från arbetsgivaren se ut gällande rehabilitering? 

2. I vilken fas i rehabiliteringskedjan kommer oftast uppdraget? 

3. Är det vanligt att en utredning redan gjorts för den aktuella personen när ni får uppdraget? 

4. Kan du (kortfattat) beskriva hur du brukar arbeta med rehabilitering utifrån 

rehabiliteringskedjan? 

5. Kan du beskriva hur du upplever att inblandade parter tar ansvar för rehabiliteringen 

(Försäkringskassa, arbetsgivare, företagshälsovård, arbetstagare, arbetsförmedling)? 

6. Hur fungerar samarbetet mellan inblandade aktörer? 

7. Vilket syfte har rehabiliteringskedjan ur din synvinkel?  

9. Vilka fördelar/nackdelar bedömer du att rehabiliteringskedjan har, såsom den ser ut i dag? 

10. Har du något som du vill tillägga till denna intervju? 

 

 


