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Abstract  
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är ett statligt industriföretag som verkar inom 
gruvbranschen. Företaget arbetar i dagsläget aktivt i syfte att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. 
Trots detta proaktiva arbete är både fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen ofrånkomligt och 
det är därmed viktigt att utveckla en välfungerande rehabiliteringsprocess. En arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsprocess innefattar arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen samt förändrande 
arbetsuppgifter eller utbildning. I denna process har individens närmaste chef en central roll. 
Studien syftar därför till att förmedla de ansvariga chefernas uppfattningar och upplevelser av 
företagets rehabiliteringsprocess. Insamlingen av datamaterial har utförts genom tolv 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer och bearbetningen genomfördes därefter utifrån en 
fenomenografisk analysmetod. Forskningsfrågorna behandlade chefernas uppfattningar och 
upplevelser av den nuvarande processen samt deras roll och ledarskap. Vidare undersöktes även 
de förbättringsområden som kunde identifieras. Studiens huvudresultat visade både likheter 
och skillnader mellan chefernas uppfattningar och upplevelser. Flertalet chefer upplevde den 
nuvarande rehabiliteringsprocessen som fungerande medan andra chefer upplevde att den 
fungerande mindre bra. Flera förbättringsområden identifierades där önskan om tydligare 
struktur genomsyrade samtliga förslag. Studiens resultat visade även likheter och skillnader i 
chefernas ledarskap. Analysen av chefernas uttalanden genererade två ledarprofiler där de 
tillhörde antingen en ledarprofil som karaktäriserades av stödjande egenskaper eller en profil 
som karaktäriserades av både stödjande och delegerande egenskaper. De chefer som tillhörde 
den sistnämnda profilen tenderade att anpassa sin ledarstil efter individ och situation. Detta 
flexibla arbetssätt kunde kopplas till situationsbaserat ledarskap vilket utifrån tidigare forskning 
visat sig leda till goda resultat.  

 

Key words: Return to work process, Occupational rehabilitation, Situational leadership, 
management, supervisors’ views 
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Begreppsförklaring 
Arbetslivsinriktad rehabilitering  

Begreppet innefattar åtgärder så som arbetsanpassning, omplacering och kompetenspåfyllnad. 
Detta begrepp kommer genom studien att benämnas som antingen enbart rehabilitering eller 
process. Begreppen arbetslivsinriktad rehabilitering, rehabilitering och process är således 
synonyma. 

Ansvariga chefer  

Begreppet innefattar samtliga respondenter som deltagit i undersökningen. Respondenterna 
kommer i studien att benämnas som cheferna. 

Individen 

Begreppet syftar på den person som är föremål för rehabilitering.  

Riktlinjer 

Begreppet innefattar företagets nedskriva dokument som i någon mening syftar till att styra 
eller strukturera rehabiliteringsprocessen.  
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Inledning  
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen i Sverige innefattar ett flertal aktörer och 
arbetet med rehabilitering har förändrats genom åren. Under slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet ökade andelen sjukskrivna och den stressrelaterade psykiska ohälsan ökade och blev 
nu lika hög som den fysiska ohälsan (Eklund, Lidvall och Marklund, 2005). Även 
sjukskrivningarnas längd förändrades och framförallt de sjukskrivningar som orsakats av 
psykiska besvär blev långvariga (Larsson Marklund och Westerholm, 2005). Larsson et al. 
(2005) beskriver att rehabiliteringsarbetet bedrevs av särskilda anpassningsgrupper för 
svårlösta fall under 1980-talet och första halvan av 1990-talet. Dessa grupper bestod av ledande 
kommunpolitiker, fackliga ordföranden, personalansvariga och vid behov handläggare från 
arbetsförmedling och försäkringskassa samt läkare.  Dessa grupper hade politiskt stöd och stora 
ekonomiska resurser satsades därmed på de lösningar som de lyfte fram. 

1991 kom en ny arbetsmiljölag vilken innebar ett högre tryck på arbetsgivaren gällande 
arbetsmiljö och aktivt rehabiliteringsarbete. Ett år senare skärptes kraven ytterligare och 
arbetsgivaren var nu skyldig att betala ut sjuklön under de två första sjukskrivningsveckorna. 
Under detta år infördes även begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering i lagen om allmän 
försäkring. År 2005 infördes medfinansiering av sjukpenningen för arbetsgivaren 
(Försäkringskassan Analyserar 2006:18). Syftet med dessa förändringar var att skapa 
ekonomiska incitament för arbetsgivaren att ta ansvar för arbetstagarnas hälsa och främja 
återgång arbete samt en god arbetsmiljö (Ekberg, 2004). Utvecklingen mot ett ökat 
arbetsgivaransvar gällande den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har stöd i tidigare forskning. 
Flera studier pekar på att arbetsplatser behöver driva ett aktivt och engagerat arbete för att 
processen ska leda till ett lyckat resultat (MacEachen, Clarke, Franche och Irvin, 2006). På 
arbetsplatsen bär individens närmaste chef det yttersta ansvaret för rehabiliteringsarbetet och 
innehar därmed en central roll. Tidigare studier indikerar att chefens beteende under den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen har stor betydelse för dess utkomst. Ytterligare forskning 
tyder på att det finns specifika faktorer som är särskilt effektiva gällande hantering av individen. 
Utifrån denna kunskap är det av intresse att undersöka processen utifrån chefernas perspektiv.  

Studien är utförd på uppdrag av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) i syfte att 
utvärdera rehabiliteringsprocessen utifrån ett organisatoriskt perspektiv. LKAB är en statligt 
ägd gruvdriftskoncern som står för 90 % av järnmalmsbrytningen inom EU. Företaget har totalt 
3676 anställda i Sverige och har sin huvudsakliga verksamhet baserad i Kiruna och Malmbergen 
(LKAB, 2015). Studien granskar rehabiliteringsprocessen och dess utfall utifrån ansvariga 
chefers perspektiv. De riktlinjer som återfinns i dagsläget gällande rehabilitering innefattar ett 
handlingsprogram för rehabilitering samt arbetsanpassning. Målet med den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen beskrivs i handlingsprogrammet på följande sätt: “Individen ska använda sin 
arbetsförmåga i ett för företaget och individen meningsfullt arbete” (LKAB, 2015a). För att 
uppnå detta mål är det essentiellt att ansvariga chefer har god kunskap om processen samt 
potentiella åtgärder. Cheferna bör även ha kunskap kring roll, ansvar och bemötande av 
individen. Studiens huvudsakliga mål syftar till att förmedla en bild av chefernas uppfattningar 
och upplevelser av samtliga delar inom den nuvarande rehabiliteringsprocessen. 
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Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att beskriva och analysera den nuvarande rehabiliteringsprocessen på LKAB 
utifrån ansvariga chefers perspektiv. Studien syftar även till att förmedla chefernas 
uppfattningar och upplevelser av de olika beståndsdelarna inom processen. 

• Hur uppfattar och upplever cheferna den nuvarande rehabiliteringsprocessen? 

• Hur uppfattar cheferna sin roll under rehabiliteringsprocessen? 

• Hur uppfattar cheferna sitt ledarskap i rehabiliteringssituationer?  

• Vilka förbättringsområden kan cheferna identifiera?  

Tidigare forskning  
Ledaren har en avgörande roll under rehabiliteringsprocessen då dennes beteende påverkar 
individen att formas och förändras. I denna kontext innebär detta att ledaren stöttar och leder 
individen mot tillfrisknande. Studien syftar till att bilda ny kunskap om denna 
påverkansprocess. Det pedagogiska forskningsfältet innebär kunskapsbildning om de processer 
genom vilka individer formas och förändras i olika sammanhang (Svensson, 2015). Studien 
tillhör således det pedagogiska forskningsfältet.   

Få studier har behandlat arbetsgivarens perspektiv på rehabiliteringsprocessen och den 
ansvarige ledarens beteende. Detta trots att tidigare forskning påvisat ledarens betydelse för 
processens resultat (Schreuder, Groothoff, Jongsma, van Zweeden, van der Klink och Roelen, 
2012). Då studiens utgångspunkt varit att studera chefernas uppfattningar och upplevelser av 
processen bidrar resultatet till ökad kunskap inom området. Studien belyser även chefens 
betydelse för processens resultat.    

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning på området samt de teoretiska utgångspunkterna 
knutna till fenomenet. Kommande avsnitt presenterar arbetslivsinriktad rehabilitering samt 
arbetsgivarens ansvar. Därutöver redogörs för hur denna process teoretiskt kan belysas genom 
Biggs 3P-modell. I avsnittet ges även en genomgång av situationsbaserat ledarskap samt chefens 
roll under processen.  

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering syftar på den process som leder individen åter till 
arbete. Processens olika delar inkluderar ansvarsområden, aktiviteter samt den aktuella 
lagstiftningens påverkan. Denna grundläggande kunskap är nödvändig för att förstå vilka 
faktorer som påverkar processen samt hur ett lyckat resultat kan uppnås.  

De främsta aktörerna inom rehabiliteringsprocessen i Sverige innefattar förutom arbetsgivare 
och individ dessutom försäkringskassan, företagshälsovården och sjukvårdspersonal (Kjellman, 
2014). Kjellman menar vidare att det är nödvändigt för arbetsgivaren att ha kompetenta ledare 
med förmåga att se individuella behov, ha kunskap om processen samt de lagar som råder. 
 Rehabiliteringsprocessen beskrivs genom tre faser: återhämtning, kompetenspåfyllnad och 
arbetsåtergång. Kjellman beskriver vikten av att dessa förhåller sig till de tidsramar 
försäkringskassan satt upp vid 91, 181 och 365 dagar för avstämning och bedömning av 
arbetsförmågan. Dessa tidsramar medför en problematik på grund av den komplexa och 
differentierade natur som kännetecknar varje enskilt rehabiliteringsärende. Kjellman (2014) 
förklarar att arbetslivsinriktad rehabilitering innefattar åtgärder såsom arbetsträning, 
anpassning av arbetsplatsen samt förändrade arbetsuppgifter eller utbildning. Hon förklarar att 
anpassningen av arbetsplatsen alltid bör göras efter individuella behov och i samarbete med 
berörda anställda. Arbetsträning är enligt Kjellman (2014) en av de mest kritiska åtgärderna för 
återgång till arbete. Arbetsträning innebär därmed att individen ges möjlighet att träna på 
arbetsuppgifter som kan stärka arbetsförmågan och främja full återgång till arbete. Vidare 
poängteras att närmaste chef är ansvarig för upplägg, tidsplan och kontakt med 
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försäkringskassan. Kjellman (2014) beskriver närmaste chef som speciellt viktig i 
rehabiliteringsarbetet. Denne är bland annat ansvarig för att gemensamt med individen 
upprätta den rehabiliteringsplan som ska strukturera vägen åter till arbete. 
Rehabiliteringsplanen presenteras som ett viktigt verktyg för både chef och individ där 
ansvarsfördelning och arbetsgång bör tydliggöras. Holmgren och Ivanoff (2006) menar att det 
är viktigt att denna planering görs i samråd mellan parterna och att arbetet fortlöper mot en 
gemensam målbild.  

Arbetsgivarens ansvar  

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen och 
denne ska undersöka behov och säkerställa att insatser inleds vid rätt tidpunkt (Kjellman, 
2014). Vidare klargörs att arbetsgivaren ska utreda möjligheter till arbetsanpassning vilka syftar 
till att underlätta för individen att återgå till ordinarie arbete. Arbetsgivaren ska dessutom 
uttömma samtliga möjligheter för återgång till annat arbete inom organisationen. Detta kan ske 
antingen med eller utan arbetsanpassning (Kjellman, 2014). 

Arbetsmiljöverket reglerar arbetsgivarens skyldigheter att genomföra underlättande åtgärder 
under rehabiliteringsprocessen (Försäkringskassan, 2015). AFS 1994:01 beskriver 
arbetsgivarens ansvar gällande arbetsanpassning och rehabilitering. Föreskriften beskriver att 
arbetsgivaren ska ha en löpande översyn av organisationen för att säkerställa en god arbetsmiljö 
samt agera i ett tidigt skede med arbetsanpassning och rehabilitering. Vidare klargörs att 
organisationen ska ha en aktuell rehabiliteringspolicy (Arbetsmiljöverket, 2015). Kjellman 
(2014) understryker att åtgärder under rehabiliteringsprocessen bör anpassas efter den enskilde 
individen. Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § uttrycker följande: “arbetsmiljöförhållandena ska 
anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar” (Arbetsmiljöverket, 2015a).  

Biggs 3P-modell 

Arbetet med rehabilitering är en process vilken individen genomgår med fullständig återgång till 
arbetet som mål. Som tidigare nämnt bär arbetsgivaren huvudansvaret för rehabilitering och 
den anställdes närmaste chef ansvarar för de olika delarna i denna process. En process kan delas 
in i tre delar vilka representerar processens tidsföljd. Uppdelningen underlättar förståelsen för 
de olika beståndsdelarna inom processens tre delar. 

Biggs (1999) har utformat 3P-modellen (Se figur 1) vilken ursprungligen förklarar 
lärandeprocessen samt relationen mellan lärare och elev genom att dela in lärprocessen i tre 
delar; premiss, process och produkt. Vi menar att Biggs 3P-modell kan användas för att beskriva 
och analysera chefers arbete med rehabiliteringsprocessen. Den ursprungliga modellen har 
därför modifierats för att passa studiens syfte. De aktörer och aktiviteter som återfinns inom 
modellen har ersatts av de aktörer och aktiviteter som ingår i rehabiliteringsprocessen. Lärare 
och elev benämns således som chef och individ i denna kontext. Enligt Biggs (1999) ska de tre 
delarna interagera med varandra för att resultatet av processen ska bli så bra som möjligt. Biggs 
3P-modell baseras på konstruktivism vilken är en kunskapsteori som menar att människor 
genererar kunskap då deras idéer och erfarenheter interagerar med varandra (Biggs, 1999). 
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Figur 1. 3P-modellen av undervisning och lärande (Biggs, 1999) 

Den första delen i modellen behandlar dels individens förutsättningar, förförståelse och 
motivationsnivå, dels det sammanhang som individen befinner sig i. I Biggs modell fokuseras 
lärprocessen och därför diskuterar modellen studenter och lärmiljöer. I den kontext vi studerar 
kan Biggs modell översättas till arbetstagares förutsättningar samt den arbetsplatskontexten där 
rehabiliteringsarbetet ska genomföras. Biggs (1999) uttrycker vikten av att individuella och 
kontextuella faktorer samspelar med varandra under hela processen. De krav som ställs på 
individen bör således överensstämma med de förväntningar som chefen har på individens 
resultat. Modellens andra del innefattar de aktiviteter som utövas i syfte att leda individen mot 
processens mål. Dessa aktiviteter och valda arbetssätt måste samspela med de mål som satts 
upp i modellens första del. Den sista delen i modellen är produkten vilket ska förstås som 
resultatet av processen. De mål som sattes upp i modellens första del ska nu var uppnådda. 
Målen är således en förutsättning för att en slutprodukt ska kunna tas fram. Enligt Biggs (1999) 
är interaktion mellan delarna nödvändigt för att processen ska fungera på ett tillfredsställande 
sätt och leda till långsiktiga framför kortsiktiga lösningar. Då mål, aktivitet och uppföljning 
samspelar med varandra blir resultatet av processen långsiktigt och hållbart. 

Den betydelsefulla ledaren 

Tidigare forskning pekar samstämmigt mot att närmaste chef har en väsentlig roll under 
rehabiliteringsprocessen (Holmgren och Ivanoff, 2006). Närmaste chef har ett stort ansvar 
under processens samtliga delar då denne förväntas leda individen mot uppsatta mål. Det är 
således intressant att undersöka chefens beteende och ledarstil samt hur dessa faktorer påverkar 
individens återgång till arbete. 

Ledarens roll 

Det finns starka bevis på att ledarens beteende påverkar individens återgång till arbete (Munir, 
Yarker, Hicks och Donaldson-Feilder, 2011). Munir et al. (2011)  beskriver vidare att det trots 
detta finns begränsat med forskning som undersöker vilka specifika beteenden som kan kopplas 
till en lyckad rehabiliteringprocess. Holmgren och Ivanoff (2006) har studerat chefers syn på 
arbetet med rehabilitering samt vilka faktorer som påverkar stödet till sjukskrivna individer. 
Regelbunden kontakt mellan chef och individ beskrivs underlätta återgång till arbete. De 
konkluderar att den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen är komplex med flera 
påverkansfaktorer att ta hänsyn till. De beskriver vidare att denna kunskap samtidigt skapar 
möjlighet att utveckla en mer framgångsrik rehabiliteringsprocess. I en studie av 
Nieuwenhuijsen, Verbeek, De Boer, Blonk och Van Dijk (2004) som undersöker hur chefers 
beteende påverkar återgång till arbete påvisas ännu en gång ämnets komplexitet. Forskarna 
analyserar till vilken grad chefers beteende påverkar återgång till arbete hos individer som är 
långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. I undersökningen definieras chefsbeteende 
utifrån tre faktorer, kommunikation med den sjukskrivne, förespråkande av gradvis återgång till 
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arbete samt konsultation med andra professionella. Resultatet visar att flera omständigheter 
påverkar vilken betydelse chefers beteende har för olika individer i processen. Undersökningen 
studerade en kohort bestående av individer med psykisk ohälsa indelade efter grad av ohälsa 
vilket baserades på de symptom respondenterna uppgett. Forskarna kunde inte utläsa något 
signifikant samband mellan chefers beteende och återgång till arbete hos individer med hög 
grad av depression, däremot återfanns detta samband hos övriga individer.  

Aas, Ellingsen, Linddoe och Möller (2008) genomförde en studie med långtidssjukskrivna och 
deras närmaste chefer i syfte att urskilja de ledaregenskaper vilka grupperna ansågs var mest 
värdefulla genom processen. Aas et al. förklarar även här att närmaste chef har en central roll då 
denne ska leda individen åter till arbete. De förklarar vidare att detta ansvar medför specifika 
krav på närmaste chef, framförallt på dennes ledaregenskaper. Studien redovisar en tudelad bild 
mellan respondenterna gällande önskvärda ledaregenskaper. Arbetstagarna värderar ledare som 
är stödjande, engagerad och inkluderande samt respektfulla och motiverande. Cheferna 
definierar sin roll med karaktärsdrag som realistisk, strukturerad, flexibel, ärlig och 
professionell. Studiens resultat visade att förmågan att ge socialt stöd var den enda 
gemensamma och avgörande påverkansfaktorn under rehabilteringsprocessen. Utöver detta 
kunde forskarna dock utläsa spridda svar. Aas et al. (2008) klargör därför att chefer med 
förmågan att anpassa sitt beteende efter den enskilda individens behov och situation var mest 
effektiva.      

I en studie från 2014 har Johnston, Way, Long, Wyatt, Gibson och Shaw tagit fram en 
kompetensmodell som de benämner “The Priority Competency Model”. Denna modell 
presenterar vilka kompetenser som visat sig vara effektiva för att stödja individen i den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen. De kompetenser som utarbetats sorterades efter 
färdigheter, sakkunskaper kring processen samt personliga egenskaper. Forskarna menar att en 
kombination av dessa är en nödvändighet för att stödja individen. Modellen illustrerar vidare 
skillnader i behov hos individer beroende på om anledningen till sjukskrivningen grundas i 
psykisk eller fysisk ohälsa. Att ärendet hanterades konfidentiellt och med diskretion gentemot 
individens arbetsgrupp var särskilt värdefullt för de som varit sjukskrivna på grund av psykisk 
ohälsa. Individer som var sjukskrivna på grund av arbetsskada värdesatte istället att närmaste 
chef kommunicerade på ett respektfullt och passande sätt. 

 Schreuder et al. (2012) beskriver i en studie om effektivt ledarskap att chefens attityd inför sitt 
arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering har stor inverkan på deras beteende och 
tillvägagångssätt i dessa frågor. Författarna klargör att en positiv attityd är grunden till ett 
framgångsrikt arbete. De påpekar vidare att ansvarig chef bör agera i ett tidigt stadie då även 
detta har stor betydelse för rehabiliteringsprocessens resultat. Munir et al. (2011) har studerat 
ansvariga chefers beteenden och attityder under rehabiliteringsprocessen och menar att en 
positiv kommunikation mellan chef och anställd ökar chansen till en snabb återgång till arbete. 
Forksarna menar även att en chef som visar upp ett mindre kommunikativt beteende har en 
starkt negativ inverkan på den anställde vilket resulterar i en mindre effektiv återgång till 
arbete. I undersökningen studerade Schreuder et al. (2012) olika ledarstilar och identifierade 
den situationsbaserade ledarstilen som det mest framgångsrika angreppssättet i hanteringen av 
rehabiliteringsärenden. Situationsbaserat ledarskap innebär att ledaren antingen intar en 
uppgiftsorienterad eller relationsorienterad fokusering beroende på individens individuella 
beredskaps- och motivationsnivå (Schreuder et al. 2012).  

Situationsbaserat ledarskap 

Northouse (2013) beskriver situationsbaserat ledarskap (SL) som ett av det mest erkända 
angreppsätten inom ledarskap. Hersey, Blanchard och Johnsson (2000) är tre 
förgrundspersoner som propagerar för hur situationsbaserade ledarskap kan bidra till ett mer 
effektivt ledarskap. De önskar förse ledare med förståelse för sambandet mellan en flexibel 
ledarstil och den beredskapsnivå individen befinner sig på. Beredskap innebär individens grad 
av kompetens och engagemang inför en viss uppgift. Hersey et al. (2000) konkluderar att 
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ledarskap enligt denna modell inte innebär att besitta personliga egenskaper. De menar att 
ledarskap är ett mönster av beteenden vilket vem som helst kan lära sig genom utbildning och 
utveckling. 

 
Figur 2. Situational leadership II Model (Blanchard, Zigarmi och Zigarmi, 1985)   

Blanchard, Zigarmi och Zigarmi (1985) har skapat modellen ”Situational leadership II” (figur 2) 
som illustrerar det situationsbaserade ledarskapet. Modellen belyser kopplingen mellan 
ledarens beteende och individens beredskapsnivå. Författarna beskriver att en effektiv ledare 
har förmåga att anpassa sin ledarstil efter individens behov. Blanchard et al. (1985) synliggör 
fyra ledarstilar (återfinns i modellen som delegating, supporting, coaching och directing i figur 
2). Modellen visar att beteende inkluderar både relationella (supportive) och 
uppgiftsorienterade (directive) egenskaper. Blanchard et al. (1985) beskriver ett 
uppgiftsorienterat beteende som målfokuserat. Denne ledare hjälper individen genom att 
klargöra ansvarsfördelning, tidsramar samt visar vägen mot målet. Blanchard et al. (1985) 
förklarar att det uppgiftsorienterade ledarskapet kännetecknas av delegerande egenskaper men 
att ledaren står för beslutsfattande. Ett relationsorienterat beteende beskrivs av författarna som 
uppmuntrande där ledaren lyssnar och hjälper individen att lösa problem samt gemensamt 
beslutsfattande. Den nedre delen av modellen behandlar individens beredskapsnivå. Blanchard 
et al. (1985) förklarar att hög beredskapsnivå (D4) innebär att en individ har god kompetens och 
högt engagemang inför uppgiften. Den lägsta nivån (D1) illustrerar en individ med låg 
kompetens men högt engagemang. Beredskapsnivå (D2) representerar en individ som saknar 
både fullgod kompetens och engagemang. Blanchard et al. (1985) lägger stor vikt vid ledarens 
diagnostiska förmåga vid val av rätt ledarstil i en given situation. De menar att ledaren måste 
avläsa individens beredskapsnivå och därefter agera i enlighet med lämplig ledarstil. Blanchard 
et al. (1985) klargör vikten av att ledaren är lyhörd då individen pendlar mellan olika nivåer. 

Metod  
I metodavsnittet nedan kommer de metodval som gjorts genom studiens gång att presenteras. 
Dessa val innefattar datainsamlingsmetod, urval, genomförande av datainsamling, analys samt 
diskussion kring studiens kvalitet. Studien är kvalitativ och syftar till att återge chefernas 
uppfattningar och upplevelser av arbetet med rehabilitering. Detta går i linje med 
fenomenografisk forskning. Fenomenografin har för avsikt att beskriva, analysera och förstå 
människors olika uppfattningar om världen (Kroksmark, 2011). Den fenomenografiska analysen 
resulterade i en uppsättning av varierande uppfattningar och upplevelser vilket benämns av 
Dahlgren och Johansson (2015) som studiens utfallsrum. På grund av rehabiliteringsprocessens 
komplexitet har Biggs 3P-modell använts för att skapa tydlighet och struktur genom studien. 
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Modellen har således präglat utformandet av intervjuguide samt presentation av resultat och 
analys.  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer har använts som metod för datainsamling. Denna metod bidrar till 
att respondenten ges möjlighet att uttrycka sig fritt och detaljerat vilket ligger i linje med 
studiens syfte att söka varierande uppfattningar och upplevelser av fenomenet. 

Fenomenografin poängterar att teorin bör samspela med analysen (Fejes och Thornberg, 2015). 
Intervjuguiden (bilaga 1) strukturerades därmed efter tre teman kopplade till studiens syfte, 
forskningsfrågor och tidigare forskning på området. Intervjuguiden skapade således goda 
förutsättningar inför analysfasen då olika kategorier i datamaterialet synliggjordes. Två 
personer med erfarenhet av arbete med rehabilitering såg över intervjuguiden och gav 
återkoppling på huruvida frågorna var tydliga och lättförståeliga. Därefter genomfördes en 
pilotintervju med en slumpmässigt utvald chef ur studiens urvalsgrupp. Pilotintervjun hölls över 
telefon och spelades in med hjälp av diktafon. Under pilotintervjun testades de ursprungliga 
frågorna varpå mallen korrigerades och ett antal nya frågor lades till. Då chefen under 
pilotintervjun bedöms ha fått samma frågor som övriga chefer har materialet från denna 
intervju transkriberats och används i studien. 

På grund av det geografiska avståndet till uppdragsgivare och de chefer som ingick i 
urvalsgruppen bedömdes telefonintervjuer vara det mest lämpade alternativet. De främsta 
fördelarna med telefonintervjuer är att de är tids- och kostnadseffektiva (Bryman, 2011, 
Lindberg, 2012). Valet av denna datainsamlingsmetod resulterade i en tidsbesparing som 
möjliggjorde att fler intervjuer kunde genomföras vilket bedömdes vara positivt för studiens 
resultat. Tidigare studier har inte redovisat någon kvalitetsskillnad mellan en direkt intervju och 
telefonintervju (Bryman, 2011). 

Urval    

På LKAB i Kiruna återfanns totalt 128 chefer. Samtliga chefer hade rehabiliteringsansvar och 
erfarenhet av rehabiliteringsärenden. Cheferna arbetade vid olika avdelningar på moderbolaget 
och hade personalansvar över mellan fyra till 64 medarbetare. Chefernas erfarenhet 
dokumenterades vidare efter antal år som chef inom LKAB samt antal hanterade 
rehabiliteringsärenden under denna tid. Chefernas tid som chef inom LKAB varierade mellan ett 
till 25 år och deras erfarenhet av rehabiliteringsärenden varierade mellan ett till 40 ärenden. 
Chefernas kontaktinformation erhölls från personalregistret på LKAB. Då studien syftar till att 
återge chefernas uppfattningar och upplevelser av arbete med rehabilitering användes ett 
målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär enligt Bryman (2011) att de fall inom studien som 
anses vara relevanta i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor väljs ut. Denna 
urvalsmetod syftar inte till att generalisera resultatet till en större population (Bryman, 2011). 
Då studien syftar till att förmedla chefernas uppfattningar och upplevelser av det studerade 
fenomenet fanns ingen önskan om att generalisera studiens resultat. Studien syftar istället till 
att skapa en djupare förståelse vilken kan ligga till grund för uppdragsgivarens utveckling av 
processen. Urvalet genomfördes genom att förfrågan om deltagande i studien skickades ut till 
samtliga 128 chefer via mejl. Bland de 14 chefer som meddelat intresse för deltagande valdes 
tolv chefer ut slumpmässigt. Urvalet bestod således av totalt tolv chefer inklusive en 
pilotintervju. Ett brev med vidare information om studien samt den kommande intervjun 
skickades ut till samtliga tolv chefer (bilaga 2). 

Genomförande av datainsamling 

Samtliga intervjuer genomfördes över högtalartelefon. De fem första intervjuerna hölls 
gemensamt och resterande sju genomfördes separat på grund av chefernas val av tid för 
intervju. Under de fem gemensamma intervjuerna agerade en person intervjuledare medan den 
andre tog anteckningar för att sedan ges möjlighet att ställa kompletterande frågor på slutet. De 
gemensamma intervjuerna genomfördes före de separata intervjuerna för att säkerställa att de 
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separata intervjuerna skulle hållas på ett liknande sätt. Intervjuerna inleddes med att chefen 
återigen informerades om studiens syfte samt de etiska principerna och att denne när som helst 
fick lov att avstå från att svara eller avsluta intervjun. På grund av intervjuns semistrukturerade 
karaktär kunde frågeföljden anpassas efter chefernas svar vilket gav dem möjligheten att prata 
fritt och ge utvecklande svar. Under intervjuerna användes aktivt lyssnande (Rautalinko, 2013). 
Rautalinko (2013) beskriver aktivt lyssnande som ett sätt att uppmuntra talaren till att fortsätta 
utveckla sitt uttalande. Då intervjuerna genomfördes över telefon omöjliggjordes iakttagelse av 
kroppsspråk. Aktivt lyssnande ansågs därför viktigt för att säkerställa att talaren var färdig med 
ett uttalande innan nästa fråga inleddes.   

Bearbetning och analys 

Första steget i databearbetningen var transkribering av samtliga intervjuer. De sju intervjuer 
som genomförts separat delades upp efter intervjuledare och transkriberades av den som inte 
varit närvarande under intervjun. Detta gjordes i syfte att skapa en likvärdig förståelse inför 
analysarbetet av det insamlade materialet. Transkriberingarna gjordes för att skapa en överblick 
av materialet och underlätta analysarbetet. 

Analysen av det insamlade materialet inspirerades av en fenomenografisk analysmetod. Den 
fenomenografiska analysmetoden innebär att samla olika uppfattningar och upplevelser av ett 
fenomen (Fejes och Thornberg, 2015).  Fenomenografisk analys ansågs lämplig då studien syftar 
till att förmedla chefernas olika uppfattningar och upplevelser av rehabiliteringsprocessen. Fejes 
och Thornberg (2015) presenterar en fenomenografisk analysmodell i sju steg vilken har 
använts som vägledning under analysarbetet. Analysarbetet strukturerades enligt följande: 

Steg 1: Detta inledande steg innefattade inläsning av materialet i syfte att lära känna det 
transkriberade datamaterialet. 

Steg 2 och 3: Dessa steg genomfördes parallellt. Under dessa steg genomfördes kondensation 
och jämförelse. Detta gjordes genom att plocka ut olika betydelsefulla avsnitt ur 
transkriberingarna vilka samlades under kategorier. De avsnitt som plockades ur texten fick en 
siffra efter vilken chef den tillhörde samt radnummer. Detta system användes för att kunna gå 
tillbaka i transkriberingarna vid behov samt se vilken respondent avsnittet tillhörde. 
Kategorierna skapades utifrån studiens syfte, forskningsfrågor samt tidigare forskning. 
Kategorierna tilldelades olika färger för att tydligt särskilja dem under arbetet.  

Steg 4: I detta steg grupperades de funna likheterna och skillnaderna. För att sammanställa 
dessa användes Google dokument där ett dokument utgjorde en kategori. Detta skapade en god 
överblick av materialet.  

Steg 5: Under detta steg skapades flera underkategorier till de ursprungliga kategorierna. 
Materialet lästes igenom ännu en gång och diskussioner ledde fram till vart olika avsnitt skulle 
placeras. I vissa fall placerades samma avsnitt under flera underkategorier då de var talande i 
båda fall.  

Steg 6: I detta steg skrevs de olika dokumenten ut på papper för att sedan läsas igenom. Därefter 
analyserades varje kategori för sig.  

Steg 7: I denna sista fas jämfördes de olika kategorierna. De kategorier som skapats reducerades 
till mer sammanfattande kategorier. Utifrån det kvarstående materialet valdes beskrivande citat 
ut. De likheter och skillnader som respondenterna förmedlat hade nu tagits fram.  

Under analysarbetet användes även Biggs 3P-modell som ett komplement för att underlätta 
förståelsen av rehabiliteringsprocessen. Processen plockades således isär till tre delar: premiss, 
process och produkt. Dessa tre delar representerar de aktiviteter som sker före och under 
processen samt resultatet av detta arbete. Under analysfasen delades chefernas uppfattningar in 
under dessa tre kategorier utifrån uttalandets karaktär. Detta underlättade förståelsen av 
chefernas uppfattning av rehabiliteringsprocessen och skapande en tydlig bild av deras arbete. 
Under analysen av chefernas uppfattningar och upplevelser av ledarskap under processen har 
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Blanchards, Zigarmis och Zigarmis (1985) modell över situationsbaserat ledarskap använts som 
teoretisk utgångspunkt. Detta val baserades på att denna ledarstil utifrån tidigare 
forskning visat sig vara särskilt effektiv vid hantering av rehabiliteringsärenden (Kjellman, 
2014).  

Kvalitet, trovärdighet och etiska överväganden 

Studiens kvalitet säkerställdes genom medvetna val med grund i vetenskaplig teori. Bryman 
(2011) lyfter reliabilitet och validitet som två viktiga kriterier för att kontrollera trovärdighet. 
Han föreslår dock att dessa begrepp kan ersättas av begreppen trovärdighet och äkthet då dessa 
kan lämpa sig bättre för kvalitativ forskning. I denna studie används begreppen reliabilitet och 
validitet i syfte att skapa tydlighet i diskussionen kring kvalitet och trovärdighet. Det 
förstnämnda begreppet, validitet inbegriper huruvida en studie mäter det den avser att mäta. 
 Svenning (2003) klargör att en viktig aspekt i en kvalitativ undersökning innefattar 
medvetenhet om den intervjuareffekt som intervjusituationen medför. Vidare beskrivs att 
forskaren bör göra genomtänkta val gällande urval, mätinstrument samt noggrannhet i 
utformandet av intervjufrågor. Det målstyrda urvalet resulterade i lämpliga respondenter med 
kunskap inom ämnet vilken medförde förhöjd validitet. Vidare har validiteten stärkts genom att 
intervjuguiden noggrant utformades efter studiens syfte och teoretiska ram. Den pilotintervju 
som genomfördes säkerställde därefter att samtliga frågor var förståeliga och entydiga. 
Reliabilitet beskrivs av Bryman (2011) som ett begrepp rörande studiens tillförlitlighet. En 
studies tillvägagångssätt bör därför presenteras utförligt för att skapa förutsättningar för vidare 
forskning. Svenning (2003) skriver att kvalitativa studier ofta medför lägre reliabilitet än 
kvantitativa studier. Detta beskrivs vara på grund av att kvalitativ forskning är mer 
exemplifierande än generaliserande. Författaren menar dock att studiens reliabilitet kan höjas 
med hjälp av olika åtgärder. Dessa åtgärder innefattar förtydligande av begreppsdefinitioner 
samt att forskaren är känslig inför synonymer i datamaterialet. I studien dokumenterades 
samtliga steg utförligt för att vara så transparent som möjligt gällande forskningsprocessen. För 
att stärka reliabiliteten ytterligare sammanställdes en lisa över begreppsförklaringar. Den 
interna reliabiliteten kopplas till den interna hanteringen av datamaterialet (Bryman, 2011). 
Denna säkerställdes då analysen av materialet i det inledande skedet gjordes separat. Detta 
möjliggjorde en jämförelse mellan tolkningarna och fungerade således som kvalitetskontroll. 

De fyra allmänna etiska principer som vetenskapsrådet (2002) tagit fram har präglat studiens 
framställande. Dessa principer utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna låg till grund 
för samtliga beslut gällande planering, datainsamling och presentation av resultatet. 
Informations- och samtyckeskravet uppfylldes genom att det mejl som skickades ut innehöll 
information om studiens syfte samt vad som förväntades av deltagarna. Cheferna kunde således 
göra ett informerat samtycke. De chefer som valde att delta informerades sedan ännu en gång 
vid intervjutillfället. Cheferna informerades även om rättigheten att när som helst avbryta sin 
medverkan eller avböja en fråga. Konfidentialitets- och nyttjandekravet har uppnåtts genom att 
samtligt material förvarats otillgängligt för utomstående. Under kodningsprocessen 
anonymiserades transkriberingarna genom att namn ersattes med siffror. Den information och 
data som samlats in har enbart använts i enlighet med studiens syfte. Uttalanden som ansågs 
vara alltför personspecifika valdes bort för att säkerställa konfidentialiteten. Samtliga chefer 
informerades om att den färdiga studien resulterar i en offentlig handling, samtliga chefer gav 
därefter sitt godkännande. Vetenskapsrådets (2002) principer har därmed varit vägledande 
under studiens samtliga delar för att säkerställa ett professionellt hanterande samt för att visa 
respekt inför de som valt att delta. 
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Resultat  
I kommande avsnitt presenteras chefernas uppfattningar och upplevelser av 
rehabiliteringsprocessen. Presentationen av studiens resultat är uppbyggt efter Biggs 3P-modell, 
resultatet har således delats in tre delar: Premiss, process och produkt. Inom respektive del 
presenteras studiens utfallsrum i tabeller. I tabellerna redovisas likheter och skillnader mellan 
chefernas uppfattningar och upplevelser. Tabellernas utseende varierar beroende på respektive 
utfallsrum. De likheter som återfinns hos samtliga chefer redovisas som underrubriker i 
tabellerna. Nedanför underrubrikerna redovisas likheterna och skillnaderna inom dessa 
områden. I de fall denna typ av likheter inte funnits redovisas likheterna och skillnaderna utan 
underrubrik.  

Premiss 

Premisser likställs i studiens kontext med chefernas uppfattningar och upplevelser av 
processens nuvarande förutsättningar. Denna del inkluderar grundförutsättningar så som 
struktur och kompetens. Processens förutsättningar innefattar även de faktorer cheferna 
upplever som betydelsefulla. I kommande del ges därmed en genomgång av chefernas 
uppfattningar och upplevelser av processens nuvarande förutsättningar 

Grundförutsättningar 

TABELL 1 Chefernas uppfattningar och upplevelser av processens grundförutsättningar 

Grundförutsättningar 

 Struktur och riktlinjer Kompetens 

Saknas gällande valmöjligheter  

Otydlighet kring initiativtagande 

Otydlighet kring ansvarsfördelning 

Osäker på om det finns riktlinjer 

Önskar förtydligande av de som finns 

Inget behov för egen del 

Behov för nya och erfarna chefer 

Saknas gällande arbetsgång 

Behov av rollförtydligande 

Önskar påfyllnad gällande psykisk ohälsa 

Fullgod kompetens 

Andra aktörer kompletterar kompetensbristen 

Önskar utbildning 

 

Samtliga chefer ser struktur och riktlinjer samt kompetens som viktiga grundförutsättningar. De 
har dock varierande uppfattningar inom dessa områden. Flera chefer upplever att det saknas 
tydlig struktur kring vilka möjligheter som finns samt hur de ska gå till väga. En del chefer 
upplever även att det är otydligt vem de bör vända sig till. Gällande riktlinjer skiljer sig 
chefernas uppfattningar och upplevelser åt. Ett flertal chefer är osäkra på huruvida det finns 
formella riktlinjer för rehabiliteringsprocessen och uppger att de inte arbetar efter skrivna 
rutiner. En mindre andel beskriver att de arbetar efter riktlinjer i form av direktiv från Human 
Resources (HR) samt tidigare erfarenhet på området. Ett flertal chefer upplever att de riktlinjer 
som finns är otydliga och beskriver en osäkerhet kring arbetsgången och möjligheter under 
denna. En chef uttrycker följande: “Jag har ju sökt den här informationen med den har ju inte 
funnits att läsa utan jag har ju ryckt i antal människor för att få fram den här informationen…” 
(Chef 11, personlig kommunikation, 23 april 2015). Flertalet chefer upplever att tidigare 
erfarenhet av olika rehabiliteringsfall får vägleda arbetet. En chef beskriver sitt arbete på 
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följande sätt: “jag har nog vänt mig rätt av gammal kunskap, genom någon gammal utbildning 
och kanske på intuition och sådant men det kan jag tänka mig att… det skulle man kunna 
förbättra” (Chef 3, personlig kommunikation, 23 april 2015). Flera chefer tar upp behovet av 
förtydligande av riktlinjer över rehabiliteringsprocessen. De erfarna cheferna understryker dock 
att detta förslag i första hand gäller nya och oerfarna chefer. De flesta chefer upplever att den 
nuvarande processen erbjuder de förutsättningar som behövs för att de ska ha möjlighet att 
utföra rehabiliteringsarbetet. Dessa förutsättningar innefattar internt samarbete och stöd från 
övriga kollegor. De upplever även att det finns tillräckligt med resurser för att bedriva 
rehabiliteringsarbetet. De menar att detta är en av fördelarna med att tillhöra en stor 
organisation. Andra chefer är av annan uppfattning då de upplever att det i dagsläget råder brist 
på resurser gällande omplaceringsmöjligheter. 

En stor del av cheferna beskriver att de har de förutsättningar de behöver för att bedriva arbetet 
trots att flertalet upplever att de inte har fullgod kompetens. De menar då att eventuell brist på 
kunskap inom vissa områden kompenseras av interna stödfunktioner. Dessa chefer uppger då i 
första hand HR och företagshälsovården. En chef uttrycker: “Jag har naturligtvis inte all 
kompetens, men jag har tillgång till den kompetens som jag så behöver” (Chef 9, personlig 
kommunikation 22 april 2015). En del chefer efterfrågar utbildning inom en rad olika områden. 
Samtliga uppger att de genomgått någon form av ledarskapsutbildning under deras tid som 
chef. Flera chefer upplever dock att de saknar utbildning som är särskilt inriktad mot 
rehabilitering. Ytterligare förslag på utbildning rör psykisk ohälsa då flera chefer upplever att de 
inte har tillräcklig kompetens gällande denna typ av fall. Rörande behov av utbildning uppgav 
en chef: “Ibland skulle man ju det, just när det är sådana här känsliga fall... där det spökar lite i 
nerverna” (Chef 8, personlig kommunikation, 21 april 2015). Dessa chefer efterfrågade då i 
första hand utbildning som behandlar bemötandet av dessa individer. Andra chefer önskade 
utbildning i praktisk coaching eller mindfullness i syfte att bli en bättre ledare under 
rehabiliteringsprocessen.  

Förutsättningar för ett lyckat resultat 

Tabell 2 presenterar chefernas uppfattningar och upplevelser av förutsättningarna för en lyckad 
process. De förutsättningar samtliga chefer upplever som betydelsefulla för en lyckosam process 
är huvudsakligen: individanpassad återgång till arbete och tydlighet. Inom dessa områden råder 
skillnader. 

TABELL 2 Förutsättningar för ett lyckat resultat 

Förutsättningar för ett lyckat resultat 

 Individanpassning Tydlighet 

Delaktighet 

Tillgänglighet 

Stöd och omtanke 

Samarbetsvilja/motivation hos 

individen 

Information   

Kommunikation 

Individens eget ansvar 

Trygghet för individen 

 

Cheferna upplever att det är viktigt att låta det enskilda fallet styra utformandet av processen. 
För att individen ska känna motivation att återgå till arbetet är det viktigt att utforma en process 
som passar den enskilde individen. Ett flertal upplever att individen måste ges den tid som 
denne behöver för att känna sig redo. En del chefer menar att förhastad återgång eller för hög 
produktionsgrad kan leda till återfall. En chef beskriver följande: ”Rehabiliteringen måste få ta 
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tid så att de är fullt återställda. Det tycker jag är en viktig faktor. Att ha tålamod!” (Chef 6, 
personlig kommunikation, 24 april 2015). Flera chefer uttrycker även vikten av att individen ges 
möjlighet till värdefulla arbetsuppgifter under rehabiliteringsprocessen. De upplever att 
detta är av betydelse för individens tillfrisknande. De förklarar att det därmed är viktigt att hitta 
goda lösningar åt individen och att detta blir ordentligt gjort. En chef beskriver värdefulla 
uppgifter som det absolut viktigaste: ”det är absolut det viktigaste att känna att man gör nytta, 
det är så otroligt viktigt” (Chef 1, personlig kommunikation, 21 april 2015). Andra chefer 
upplever även att olika former av delaktighet är av betydelse för individens återgång till arbete. 
De menar att det är viktigt att tillsammans med individen försöka hitta rätt vägar och hålla en 
kontinuerlig dialog. De flesta chefer uttrycker att de upplever att det är deras ansvar att hålla 
kontinuerlig kontakt med individen under processens gång. Ett flertal upplever att det är viktigt 
att de som ledare är synliga och bidrar till ett öppet klimat. De uppger då att de alltid försöker ta 
den tid som krävs då individen har behov av att prata samt att de uppvisar genuint intresse för 
individen. En chef uttryckte följande: ”Det är väl det att man ger de signalerna i gruppen man 
arbetar med att; här är det bara att komma in och prata, det är inga problem” (Chef 4, personlig 
kommunikation, 23 april 2015).  Andra chefer upplever att de alltid strävar efter att synliggöra 
den enskilde individen och försöka visa förståelse för dennes situation. De upplever detta som 
betydelsefullt för att skapa förutsättningar för framsteg. Då en individ återvänder till arbetet 
efter en sjukskrivning upplever cheferna att det är av stor betydelse att låta individen mötas av 
en välkomnande miljö. 

Samtliga chefer upplever att tydlighet är en förutsättning för att de ska kunna föra arbetet 
framåt och underlätta för individen. Cheferna beskriver tydlighet på varierande sätt. Ett flertal 
chefer beskriver att det är viktigt att som chef belysa problemet och informera individen om hur 
processen kommer att se ut. En chef beskriver det på följande sätt: ”Jag tror det är att belysa 
problemet, visa vad vi har för möjligheter på LKAB. Hjälpa dem med att förklara läget” (Chef 12, 
personlig kommunikation 23 april 2015). En del chefer uppger även att tydlighet medför 
beslutsfattande i syfte att driva processen framåt. En chef beskriver: ”Jag tror inte att det är bra 
för individen att gå hemma och inte veta vad som ska hända” (Chef 8, personlig 
kommunikation, 21 april 2015). Andra chefer menar att det är viktigt att vara öppen med vad 
som pågår och både uppmuntra framgångar samt meddela då något måste förändras. Tydlighet 
beskrivs bland dessa chefer som en viktig faktor för att individen ska känna sig trygg. En del 
chefer upplever att individens egen vilja och attityd gentemot situationen är en viktig faktor för 
en framgångsrik process. Dessa chefer beskriver att det är betydligt svårare att försöka hjälpa en 
individ om denne inte visar upp eget engagemang. De upplever även att det är svårt att hantera 
individer som inte är samarbetsvilliga eller visar upp ovilja under rehabiliteringsprocessen. De 
upplever att det är svårt att skapa delaktighet under processen när individen inte förmedlar sina 
problem och uppvisar vilja att genomgå processen. En chef beskriver följande: ”vi löser ju aldrig 
några problem om vi inte får reda på att det finns ett problem” (Chef 4, personlig 
kommunikation, 23 april 2015).  En annan chef beskriver följande: ”har man inte viljan, så då 
funkar det inte” (Chef 7, personlig kommunikation, 28 april 2015). Ett par chefer ser individens 
vilja som avgörande för processens resultat.   

Förbättringsområden 

Flera chefer efterfrågar antingen tydligare riktlinjer eller skapande av riktlinjer. De uppvisar 
dock ett varierande behov av riktlinjernas innehåll. En del chefer önskar en övergripande 
beskrivning av arbetsgång och ansvarsfördelning under processen. Andra chefer uppger att de 
önskar en generell beskrivning över av vem som bör göra vad samt vart de kan vända sig i vid 
frågor. Flera chefer efterfrågar enbart riktlinjer kring rollförtydligande och andra kring vilka 
möjligheter och åtgärder företaget har att erbjuda. Majoriteten av cheferna upplever att 
ansvarsfördelningen och arbetsgången är otydlig.  
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Process 

Följande del presenterar chefernas uppfattningar och upplevelser av det nuvarande arbetet med 
rehabilitering samt de förbättringsområden de identifierat. I denna kontext innefattas begreppet 
process av det arbete chefen utför under processen. Arbetet inkluderar hantering av individen 
samt beskrivning av dessa aktiviteter. Processen innefattar även chefernas upplevelser av roll, 
ansvar samt deras olika ledarstilar. I begreppet inkluderas allt som sker under processens gång. 
Därmed inkluderas även stöd och samarbete. Stöd och samarbete innebär det chefen erhåller 
från organisationen i form av chefsstöd och samarbete med andra interna aktörer.  

Arbetsgång och hantering av individen 

Tabell 3 presenterar chefernas uppfattningar och upplevelser av arbetsgång och hantering av 
individen. Tabellen innefattar likheter och skillnader mellan chefernas uppfattningar och 
upplevelser. 

TABELL 3 Arbetsgång och hantering av individen 

Arbetsgång och hantering av individen 

Svårigheter gällande omplacering 

Osäkerhet gällande psykisk ohälsa 

HR eller företagshälsovården tar initiativ 

Chefen tar initiativ 

Chefen ytterst ansvarig 

HR eller företagshälsovård ytterst ansvarig 

Ingen osäkerhet kring psykisk ohälsa 

Arbetsgången varierar beroende på typ av ärende 

 

Rehabiliteringsprocessen beskrivs starta då en individ uppvisar någon form av ohälsa alternativt 
då chefen får en signal från HR att en individ har hög korttidsfrånvaro. Hög korttidsfrånvaro 
innebär fler än sex frånvarotillfällen under en period av ett år. Ett rehabiliteringssamtal ska då 
hållas tillsammans med individen, facklig representant, företagshälsovården samt ansvarig chef. 
Under samtalet undersöks problematiken bakom frånvarotillfällena och tillvägagångssätt för 
rehabilitering diskuteras fram gemensamt. Om det är möjligt skapas förutsättningar för 
individen att stanna kvar på arbetsplatsen genom att ändra de fysiska arbetsförhållandena. Som 
tidigare nämnt uppger samtliga chefer att rehabiliteringsärendena varierar och processens 
längd kan vara mellan en månad och flera år. Anledningarna till rehabilitering kan vara både 
psykisk och fysisk ohälsa samt alkohol- och drogrelaterad problematik. En del chefer upplever 
att det är dennes ansvar att ta initiativ till rehabiliteringsprocessen samt vara aktiv och 
tillgänglig under hela processen. Andra upplever att det är företagshälsovården eller HR som 
ska ta initiativet samt ta ansvar för de stora bitarna. En del upplever även brister i 
initiativtagandet till rehabilitering och att processen därför kan bli mycket utdragen och 
problematisk för individen. Chefens arbete beskrivs i form av deltagande på möten samt att 
hitta lösningar tillsammans med företagshälsovården och andra aktörer.   

Vid hantering av individen under rehabiliteringsprocessen upplevs psykisk ohälsa som mer 
komplicerat än fysisk ohälsa. Flertalet chefer upplever en högre osäkerhet under hela processen 
då individen lider av psykisk ohälsa. En chef uttrycker följande: “sen kan man ju råka ut för folk 
som mår väldigt psykiskt dåligt och där kan man ju ha lite problem att man inte alla gånger vet 
riktigt hur man ska handskas med de människorna. För man, det är inte ens vardag direkt.” 
(Chef 4, personlig kommunikation, 23 april 2015). Ett antal chefer uttrycker att de främsta 
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svårigheterna ligger i identifierandet av individens problematik samt själva bemötandet av 
individen. Dessa chefer upplever att det ofta resulterar i utdragna processer då det är svårare att 
planera rehabiliteringen i dessa fall. I kontrast till detta uppger andra chefer att de inte upplever 
några svårigheter i hanteringen av fall med psykisk ohälsa. En chef uttrycker följande: “Det är 
som lättare, då kan man ju som fysiskt i alla fall jobba kvar på arbetsplatsen, det är ju bara att 
rätta till det andra så att säga. Då har man ju arbetsförmågan kvar i alla fall“ (Chef 1, personlig 
kommunikation, 21 april 2015). 

I de fall individen inte har möjlighet att utföra sitt ordinarie arbete ska problematiken lösas med 
omplacering, individen tilldelas då om möjligt en lättare tjänst. Då problemet är tillfälligt 
återgår individen till sitt ordinarie arbete efter rehabilitering och i de fall problemet är 
bestående kan den lättare tjänsten bli permanent. Omplacering kan bero på att den fysiska 
arbetsmiljön skapar ohälsa hos individen vilket leder till permanent omplacering. Vid behov av 
omplacering beskrivs chefens utmaning vara att finna ett nytt arbete med lämpliga 
arbetsuppgifter som matchar individens kompetens. Finns det inte tillgång till passande tjänst 
försöker chefen skapa nya uppgifter på arbetsplatsen. Chefen ser då över vad som behöver göras 
och om individen i fråga kan ta sig an dessa arbetsuppgifter. Planeringen av vilka 
arbetsuppgifter individen ska tilldelas kan ske både kortsiktigt och långsiktigt. Vid 
problematiska omplaceringar upplever en del chefer att de kan vända sig till HR för hjälp att 
hitta nytt arbete åt individen. Andra chefer upplever att det är problematiskt att hitta lättare 
tjänst åt individen. En chef uttrycker följande: “... utifrån det då så blir det ju kanske 
småningom lättare tjänst men det är jättesvårt det så med lättare tjänst på LKAB, vi har som 
inge!” (Chef 1, personlig kommunikation, 21 april 2015). Andra chefer uttrycker svårigheten i att 
hitta meningsfulla arbetsuppgifter vid skapande av ny tjänst. En chef uttrycker: “Det är klart alla 
dagar kan man ju inte ha meningsfulla arbeten, så är det ju” (Chef 1, personlig kommunikation, 
21 april 2015).  I de fall då individens ohälsa orsakas på grund av de lokaler denne arbetar i 
upplevs också svårigheter i att upprätthålla gemenskap och tillhörighet med den omplacerade. 

Stöd och samarbete under processen 

Tabell 4 presenterar chefernas uppfattningar och upplevelser av stöd och samarbete under 
processen. Tabellen innefattar likheter och skillnader mellan chefernas uppfattningar och 
upplevelser. 

TABELL 4 Stöd och samarbete under processen 

Stöd och samarbete under processen 

Fungerande stöd 

Saknar stöd 

Har informellt utbyte med andra chefer 

Har formellt utbyte med andra chefer 

Har inget utbyte med andra chefer 

Önskar utbyte 

Önskar utbyte vid behov 

Fungerande samarbete med andra aktörer 

 

Cheferna visar upp en mycket varierande bild gällande upplevelsen av stöd och samarbete. En 
del upplever att stödet fungerar bra och andra att det fungerar mindre bra. Bland de som 
upplever att det fungerar mindre bra uppges en förklaring vara att det beror på relationen till 
närmaste chef. Flertalet chefer upplever att alla inblandade i processen har hög kompetens. 
Dessa chefer menar att de på så vis täcker alla kompetensområden rehabiliteringsprocessen 
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innefattar. En del chefer upplever att samarbete och kommunikation med andra interna aktörer 
under processen fungerar väl medan andra chefer upplever att samarbete och kommunikation 
fungerar mindre bra. En chef uttrycker följande:  

Så jag har känt mig ganska utlämnad när jag har försökt göra en bra insats i det här... I alla 
fall förstå vad det är som förväntas av mig. Sen som sagt var det här rehabteamet och det här 
har ju fungerat till personen som då är sjuk... men... stöd till chef tycker jag saknas i det här 
(Chef 11, personlig kommunikation, 23 april 2015). 

Gällande erfarenhetsutbyte med andra chefer har cheferna skilda uppfattningar. En del chefer 
uppger att de har ett informellt utbyte med andra chefer och andra uppger att de har ett mer 
formellt och strukturerat utbyte. Ett flertal chefer uppger att de inte har något utbyte gällande 
rehabilitering. De chefer som har ett formellt utbyte upplever detta som värdefullt. Chefen ges 
då möjlighet till stöd i sitt eget rehabiliteringsarbete samt att få ta del av andras erfarenheter. 
Bland de chefer som uppger att de har ett informellt utbyte alternativt inget utbyte uppger en 
del att de önskar formellt utbyte eller utbyte vid behov. 

Ett flertal chefer uppger att de har tillgång till stöd vid behov. Flera upplever att stödet från både 
HR och företagshälsovården är välfungerande vid de tillfällen de aktivt kontaktat dem. En del 
chefer upplever att kontakten med läkare och rehabiliteringssamordnare fungerar väl. De chefer 
som har eller har haft uppföljningsmöten med rehabiliteringssamordnaren anser att även detta 
fungerat bra. Dessa chefer uppskattar att samordnaren tar kontakt och kontrollerar att 
processen går framåt. Gällande samarbete upplever ett flertal chefer att samarbetet med interna 
aktörer fungerar bra. En chef uttrycker följande: “det har ställts upp hela vägen med, framförallt 
med, även när vi har försökt hitta andra arbetsuppgifter, där har vi ju också dukat att vi har en 
HR-funktion som hjälper till” (Chef 7, personlig kommunikation, 28 april 2015). En del chefer 
upplever att det HR-stöd företaget erbjuder samt den interna företagshälsovården är en förmån. 
En chef uttrycker följande angående intern företagshälsovård: ”att vi har allting i huset är guld 
värt. Det avlastar mig som chef väldigt mycket” (Chef 7, personlig kommunikation, 28 april 
2015). De beskriver att denna tjänst underlättar för dem att få hjälp då den person de kontaktar 
är insatt i problematiken. De chefer som uppgav att de hade stöd från HR gällande kontroll av 
korttidssjukskrivningar uttryckte att detta var mycket positivt.  
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Effektivt ledarskap 

Utifrån en sammanställning av chefernas uppfattningar av sig själva som ledare i 
rehabiliteringssituationer har två profiler tagits fram; Ledarprofil 1 samt Ledarprofil 2. 
 Profilerna speglar chefernas likheter och skillnader i ledaregenskaper i 
rehabiliteringssammanhang. Detta utfallsrum presenteras i två tabeller: Ledarprofil 1 och 
Ledarprofil 2.  

TABELL 5 Ledarprofil 1 

Ledarprofil 1 

Lyhörd, empatisk och stödjande 
Sätter sig in i individens situation 

Försöker förstå problematiken 

Skapar ett öppet klimat 

Skapar förtroende 

Skapar trygghet 

Engagerad och delaktig 
Vilja att hjälpa individen med externa 

kontakter 

Står till tjänst med det individen behöver 

Försöker ge individen möjlighet till 

meningsfulla arbetsuppgifter 

Tar sig tid  

 

Tydlig och ärlig 
Har en god kommunikation 

Kontinuerlig kontakt och dialog med 

individen 

Initiativtagande 
Skapar en väg framåt och finner lösningar 

Tillgänglig och hjälpsam 

 

De chefer som tillhör Ledarprofil 1 stöttar individen under hela rehabiliteringsprocessen genom 
aktivt lyssnande, empati och omhändertagande. En chef uttrycker följande: “Jag ser ju min roll 
som... ja det är ju att stötta min medarbetare igenom det här” (Chef 11, personlig 
kommunikation 23 april 2015). Dessa chefer strävar efter att vara tydliga i sin kommunikation 
där individen ges stort utrymme att uttrycka känslor, tankar och åsikter. De upplever att 
hjälpsamhet och tillgänglighet är mycket viktigt i dessa situationer och de är lyhörda inför 
individens behov av hjälp. Engagemang och delaktighet är mycket viktigt för dessa ledare och de 
står till tjänst med att hitta lösningar och meningsfulla arbetsuppgifter åt individen. De upplever 
att rehabiliteringen får ta den tid som krävs och att det under denna period är viktigt att hålla en 
kontinuerlig kontakt med individen. De upplever att det är viktigt att individen känner trygghet 
under processen. En chef som tillhör denna profil uttrycker följande: “Det är ju det här med 
trygghet och omtänksamhet... det är absolut det viktigaste” (Chef 5, personlig kommunikation, 
24 april 2015). 
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TABELL 6 Ledarprofil 2 

Ledarprofil 2 

Tydlig, ärlig och instruerande 
Kontinuerlig kontakt med individen 

Tydlig i de situationer som kräver tydlighet 

Försöker ge rätt information vid rätt tillfälle 

Står fast vid sitt ord och sina beslut 

Fattar beslut för att komma framåt 

Håller en rak och tydlig kommunikation 

Stödjande, empatisk och coachande 
Tror på medarbetarens egen förmåga 

Utvärderande genom att poängtera det som är 

positivt respektive negativt 

Skapar förtroende 

 

Strukturerad och resultatorienterad  
Försöker sätta tydliga mål och delmål  

Uttrycker vikten av en rehabiliteringsplan 

Ser individen som företagets viktigaste resurs 

Tillgänglig och synlig 
Lyhörd inför individens behov 

Tar sig tid 

 

 

De chefer som tillhör Ledarprofil 2 har flera likheter med de som tillhör Ledarprofil 1. De 
upplever att det är mycket viktigt att stötta individen genom hela rehabiliteringsprocessen samt 
att vara tillgängliga och delaktiga i arbetet. En chef uttrycker följande: ”Jag försöker vara synlig, 
försöker att inte prata lika mycket som jag lyssnar! Ehm, Finnas till hands, eh ja” (Chef 2, 
personlig kommunikation, 21 april 2015). Dessa chefer är empatiska och lyhörda inför 
individens behov av stöd och hjälp. De har även en rak och tydlig kommunikation och i de 
situationer som kräver, fattar de beslut i syfte att leda processen framåt. En chef uttrycker 
följande: 

Jag tar beslut, och får jag ingen respons av den vi håller på att rehabilitera, då tar jag det 

beslutet åt dem. Jag ser ju naturligtvis till att de som behöver den här rehabiliteringen inte 

behöver jobba med någonting som förvärrar deras skada men jag är ju inte kompromissvillig 

med att man ska ha kvar sina skift fast man är sjuk och inte kan göra jobbet (Chef 12, 

personlig kommunikation, 23 april 2015). 

Dessa chefer upplever att en rehabiliteringsplan framtagen tillsammans med individen är av 
stor betydelse för processens framgång. De coachar individen mot uppsatta mål och stöttar och 
hjälper individen att komma vidare i svåra situationer. Under processens gång upplever de att 
det är viktigt att poängtera det som är positivt och förändra och förbättra det som är negativt 
vilket resulterar i en kontinuerlig utvärderande dialog. De försöker att hela tiden se framåt och 
hitta goda lösningar tillsammans med individen. 
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Roll och ansvar under processen 

Tabell 7 presenterar chefernas uppfattningar och upplevelser av deras roll och ansvar under 
processen.  

TABELL 7 Roll och ansvar under processen 

Roll och ansvar under processen 

Viktigt och avgörande Tillgänglig 

Hålla samtal med individen 

Underlätta för individen 

Samarbetsvilja hos individen behövs för att 

chefsrollen ska fungera 

Hitta lösningar 

Skapa meningsfulla arbetsuppgifter 

Anpassa arbetsplatsen efter individens behov 

Individanpassad återgång till arbete 

HR och företagshälsovården hanterar de stora 

delarna av processen 

Lyhörd och uppmärksam 

Skapa trygghet 

Svårt att vara tillgänglig vid stora 

personalgrupper 

Hålla kontinuerlig kontakt 

 

Samtliga chefer uppfattar sitt ansvar och sin roll under rehabiliteringsprocessen som mycket 
viktig och avgörande. De upplever även att det är viktigt att vara tillgänglig. Utöver dessa två 
likheter varierar chefernas uppfattningar inom de olika områdena. En del chefer beskriver 
rollen som viktig på grund av att de bär ansvaret för att arbeta förebyggande i syfte att upptäcka 
problem och undvika skador på arbetsplatsen. Dessa chefer menar att det förebyggande arbetet 
innefattar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Andra chefer upplever att deras roll 
är otydlig. En chef uttrycker följande: “ja, vad är min roll egentligen? Jag är en kommunikation 
mellan den berörda och hälsan och HR det är väl litegrann det som är min roll“ (Chef 4, 
personlig kommunikation, 23 april 2015). 

Flertalet chefer upplever att det är deras ansvar att hitta goda lösningar för individen och se till 
att individen har meningsfulla arbetsuppgifter under rehabiliteringsprocessen. Dessa chefer 
uppger även att det är viktigt att arbetsanpassa arbetsplatsen efter individens behov. Både i de 
fall där individen befinner sig i hemmet och där individen befinner sig på arbetsplatsen upplever 
de flesta att det är deras ansvar att hålla kontinuerlig kontakt. Under processens gång upplever 
flertalet chefer att deras roll handlar om att vara hjälpsam och underlätta för individen så 
mycket som möjligt. Andra chefer upplever att individens samarbetsvilja och vilja att komma 
tillbaka till arbetet är viktig för att chefens roll ska fungera på ett effektivt sätt under processen. 
HR och företagshälsovården beskrivs av ett antal chefer som de funktioner som hanterar de 
största delarna av rehabiliteringsprocessen.  

Majoriteten av cheferna upplever att rollen som ledare innebär att de ska finnas tillgängliga för 
sina medarbetare.  Flertalet chefer upplever även att det är viktigt att vara lyhörd. Andra chefer 
upplever att det är viktigt att vara uppmärksam inför varningssignaler för att en eventuell 
problematik ska upptäckas i ett tidigt skede. Ett par chefer beskriver att de ska utgöra en 
trygghet för medarbetarna. Andra upplever att det är problematiskt att hinna vara tillgänglig för 
alla medarbetare i de fall där personalgrupperna har varit större än omkring 15 medarbetare.  
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Förbättringsområden 

Processen beskrivs av ett flertal chefer som utdragen där ett av de utmärkande problemen 
innebär att de upplever en otydlighet kring initiativtagande. Det råder således delade meningar 
kring vem som bör inleda processen. En del chefer anser att det inte är deras ansvar att initiera 
processen.  

Flertalet chefer efterfrågar en högre grad av tydlighet kring det ansvar deras roll kräver. De 
upplever att det behövs bättre struktur kring hur hanteringen av individen ska gå till samt vilka 
åtgärder som kan erbjudas. Flertalet chefer upplever att omplacering kopplat till rehabilitering 
skulle underlättas om de hade tillgång till ett mer strukturerat system. Dessa chefer menar att 
systemet skulle kunna innefatta information om de individer som är i behov av ny tjänst samt 
vilka tjänster och arbetsuppgifter de olika avdelningarna är i behov av. Andra chefer arbetar 
individuellt efter ett liknande system och menar att ett gemensamt system skulle främja ett 
bättre samarbete mellan cheferna. De uttrycker även att det skulle medföra större möjlighet för 
individen att erhålla lämpliga arbetsuppgifter. Ytterligare ett förslag för att skapa bättre ordning 
innebär att organisationen utvecklar det redan existerande datorsystem för att ha att möjlighet 
till mer systematiskt kontroll av exempelvis korttidsfrånvaro.  

Cheferna uttrycker något skilda åsikter gällande arbetsgivarens ansvar under processen. En del 
chefer upplever att organisationen tar för stort ansvar i en del fall och att arbetsgivaransvaret 
borde ha en tydligare slutgräns. En chef beskriver följande: 

Har man utrett en person och den personen har fått pröva på x antal olika arbetsplatser och 

det likväl inte fungerar på någon arbetsplats, då tycker jag att, då tycker jag faktiskt att 

arbetsgivaransvaret, eh, att det borde räcka med det. Och att det kanske skulle övergå till 

andra enheter (Chef 2, personlig kommunikation, 21 april 2015).  

Dessa chefer menar att processen kan resultera i att individen tilldelas opassande 
arbetsuppgifter som endast skapats för ändamålet vilket missgynnar både individ och 
verksamhet. Andra chefer menar att cheferna borde ta större ansvar och upplever att en del 
chefer inte ser över sina möjligheter ordentligt. En chef förklarar att: “Det hjälper ju inte att 
skriva rutiner! Utan det handlar ju om det personliga engagemanget från cheferna” (Chef 5, 
Personlig kommunikation 24 april 2015). En annan chef uttrycker en problematik i att flera 
chefer inte förstår att ansvaret löper genom hela processen och anser att den ansvarige chefen 
ofta lämnar över ansvaret för tidigt.  

Cheferna är överlag nöjda med det stöd organisationen erbjuder. Trots detta upplever en del 
chefer att det finns brister samt att de saknar stöd i flera rehabiliteringsfrågor. Detta gäller i 
första hand stöd och vägledning under omplacering samt upplysning kring vilka möjligheter 
organisationen kan erbjuda. Flera chefer upplever även att de saknar någon att diskutera med 
under processens gång samt återkoppling på huruvida de gör ett bra arbete. En del chefer 
uttrycker en önskan om återkoppling kring frågor som: ”Gör jag rätt? Jobbar jag rätt? Eller hade 
jag kunna göra på ett annat sätt?“ (Chef 1, personlig kommunikation, 21 april 2015). Ytterligare 
en chef uttrycker följande: “Ja, det skulle nog vara bra... chefen har ju inte sagt någonting, så då 
måste ju det ha varit bra också” (Chef 10, personlig kommunikation, 28 april 2015). Ett flertal 
chefer påpekar att det är viktigt för främst nya eller oerfarna chefer att erbjudas stöd och hjälp 
genom hela processen. En del chefer uttrycker att de tidigare upplevt att de saknade stöd och vid 
en del tillfällen kände sig utelämnade. Dessa chefer menar att informationen borde finnas 
lättillgänglig och erbjudas till de nya eller oerfarna cheferna utan att de ska behöva fråga eller 
leta. Flera chefer efterfrågar även riktlinjer att arbeta efter och förtydligande av 
ansvarsfördelning. Dessa chefer påpekar att rätt information och stöd i ett tidigt skede medför 
att chefen snabbt känner att sig trygg i den nya rollen. Ett förslag till en naturlig stödfunktion 
är införande av löpande möten var tredje månad. Cheferna menar att dessa möten ska innebära 
avsatt tid enbart för rehabiliteringsfrågor. Cheferna förklarar att de på dessa möten kan 
strukturera upp vilken avdelning som har behov av arbetskraft samt utbyta erfarenheter. Ett 
annat förslag som presenterades innebär att chefen ska ges möjlighet att ta kontakt med 
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rehabiliteringssamordnaren för att erhålla kontaktuppgifter till chefer som hanterar liknande 
fall.  På så vis kan cheferna få ett utbyte vid behov där de får möjlighet att diskutera lösningar. 

Produkt 

Processens tre delar bör interagera med varandra för att möjliggöra ett lyckosamt resultat 
(Biggs, 1999). Denna avslutande del representerar således resultatet av de två tidigare delarna. I 
kommande avsnitt presenteras chefernas uppfattningar och upplevelser av 
rehabiliteringsprocessens resultat.  

Upplevelse av processens resultat 

Tabell 8 presenterar chefernas uppfattningar och upplevelser av processens resultat.  

TABELL 8 Upplevelse av processens resultat 

Upplevelse av processens resultat 

Varierande resultat av processen 

Lyckat resultat Misslyckat resultat 

Delaktighet 

Tillgänglighet 

Stöd och omtanke 

Samarbetsvilja/motivation hos 

individen 

Information 

Kommunikation 

Individens eget ansvar 

Trygghet för individen 

 
Cheferna beskriver olika typer av resultat på processen där de både upplevt ett lyckat resultat 
samt ett mindre lyckat. Gemensamt för samtliga chefer är att de upplever processens resultat 
som varierande. Cheferna upplever att processen i en del fall avslutats med ett misslyckat 
resultat. Flera chefer beskriver att ett lyckat reslutat innebär att individen har återfått god hälsa 
och därmed återgått till sin ordinarie tjänst. Andra chefer upplever även att ett lyckat resultat 
kan innebära att individen fått en ny tjänst som bättre passar dennes behov. Ett misslyckat 
resultat kännetecknas enligt en del chefer av långa och utdragna processer. De menar att dessa 
processer saknar framsteg då individen uppvisar ovilja att återgå till arbete. Andra chefer 
upplever att ett misslyckat eller mindre lyckat resultat är då en lösning har funnits men den är 
inte optimal. Flertalet chefer upplever att målet med rehabiliteringsprocessen innebär att hitta 
en god lösning åt individen. Detta innebär i första hand att individen ska återgå till sin ordinarie 
tjänst alternativt en ny och mer passande tjänst. I de fall då individen ges ny tjänst upplever 
flera chefer att det är viktigt att detta är meningsfulla sysselsättningar där individen känner att 
denne är betydelsefull.  

Flertalet chefer uppger att LKAB som organisation är fantastisk då företaget alltid tar hand om 
sin personal. Ett flertal chefer poängterar att organisationen har en god inställning till 
människan och alltid strävar efter att hjälpa individen. En chef uttrycker följande: ”… man 
försöker verkligen hjälpa människan på alla sätt och vis och alla får en andra chans…” (Chef 4, 
personlig kommunikation 23 april 2015).  

Resultatsammanfattning 

Studiens syfte har sin utgångspunkt i ansvariga chefers upplevelse av rehabiliteringsprocessen 
på LKAB. Resultat pekar på både likheter och olikheter i chefernas upplevelser. De huvudsakliga 
likheterna är den positiva upplevelsen av LKAB som arbetsgivare där företaget uppvisar en stark 
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vilja att hjälpa varje individ åter till arbete. Majoriteten av chefer anser att de har den tid och de 
resurser som krävs för att utföra ett gott arbete. Samtliga chefer upplever sin roll som viktig men 
uppger en olik bild av deras ansvarsområden i processen. Ansvarsfördelningen under processen 
upplevs av flertalet chefer som otydlig. Resultatet visar att cheferna saknar ett gemensamt 
arbetssätt i rehabiliteringsarbetet. Flera chefer uppger att mer informativa, formella riktlinjer 
skulle möjliggöra ett strukturerat arbetssätt. De har dock varierande uppfattningar av för vem 
dessa skulle behövas samt hur de borde utformas. I kontrast till detta upplever en del chefer att 
arbetet istället kan vägledas av tidigare erfarenhet. Chefernas olika uppfattningar av deras 
ledarskap under processen resulterade i två differentierade ledarstilar. Ledarprofil 1 
karaktäriseras av stödjande egenskaper medan Ledarprofil 2 karaktäriseras av både stödjande 
och delegerande egenskaper.  

Analys 
Vikten av riktlinjer och struktur 

Flera chefer beskriver en överlag fungerande rehabiliteringsprocess vilken präglas av 
komplexitet. Cheferna menar att alla rehabiliteringsfall är individuella och bör hanteras 
därefter. Förbättring efterfrågas inom flertalet av processens olika områden. 

Cheferna uttrycker vikten av att individen ska ges möjlighet att utföra meningsfulla 
arbetsuppgifter. Flertalet chefer upplever dock en problematik i att hitta meningsfulla 
arbetsuppgifter åt individen då företaget saknar ett strukturerat system för omplacering. Flera 
chefer gav förslag på olika sätt att förbättra denna process. Samtliga förbättringsförslag 
indikerade en önskan om en mer strukturerad process. Kjellman (2014) understryker vikten av 
att chefen upprättar en rehabiliteringsplan tillsammans med individen då denna plan ska leda 
båda parterna genom processen på ett strukturerat sätt. Vidare förklaras att 
rehabiliteringsplanen utgör ett viktigt verktyg i processen då arbetsgång och målbild tydliggörs. 
Biggs (1999) beskriver med sin 3P-modell vikten av att de tre delarna premiss, process och 
produkt samspelar med varandra för att uppnå önskat resultat. Författaren poängterar vikten av 
att mål och delmål sätts upp i processens alla delar för skapa struktur. En del chefer uppger att 
de inte arbetar efter några formella riktlinjer medan andra chefer uppger att de saknar tydliga 
riktlinjer. Endast ett fåtal uppger att det arbetar efter tydliga mål. Flera chefer uppger att 
planering av processen sker tillsammans med andra aktörer. Majoriteten av cheferna uppger att 
de ej upprättar en formell rehabiliteringsplan. Riktlinjer och formulering av mål tillhör de 
grundläggande premisserna, dessa är avgörande för att uppnå ett lyckat resultat (Biggs, 1999). 
Flera chefer upplever att de har hög kompetens gällande hantering av individer med fysisk 
ohälsa. Dock upplever flera att de har en bristande kompetens gällande hantering av individer 
med psykisk ohälsa. Tidigare forskning tyder på skillnader i behov hos individen beroende på 
om de lider av psykisk eller fysisk ohälsa och kräver därför differentierande 
kompetens (Johnston et al. 2014).  

Tidigare forskning visar att närmaste chef har en avgörande roll under rehabiliteringsprocessen 
och att det därmed är viktigt att tydliggöra chefens ansvar och uppgifter (Holmgren och Ivanoff, 
2006). Samtliga chefer som deltog i studien upplever att deras roll under processen är mycket 
viktig. De beskriver att deras uppgift huvudsakligen går ut på att finnas tillgänglig för individen 
samt skapa trygghet och försöka hitta lösningar. Utöver detta har cheferna beskrivit en 
differentierande syn på roll och ansvar under processen då de uppger att de arbetar på olika 
sätt. Ett flertal chefer beskriver en osäkerhet kring deras specifika ansvar som närmaste chef i 
processen och flera chefer upplever även en osäkerhet kring initiativtagandet till processen. 
Flertalet chefer lyfte ansvarsfördelningen gällande kontroll av antal korttidssjukrivningar under 
året. Detta kontrollerades antingen av HR eller av chefen själv vilket har bidragit till en 
osäkerhet i ansvarsfördelningen. Studiens resultat pekar på att det inte råder en gemensam syn 
på chefens roll och ansvar gällande rehabilitering.  
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Ett flertal chefer uppger att det är viktigt att arbeta proaktivt genom att vara lyhörd inför 
varningssignaler i syfte att fånga upp individen i ett tidigt skede. Detta är något Schreuder et al. 
(2012) förklarar har stor betydelse för rehabiliteringsprocessens slutresultat. Cheferna uppger 
att kontinuerlig kontakt med individen är av stor betydelse vilket Holmgren och Ivanoff (2006) 
menar är en viktig faktor för en lyckosam rehabiliteringsprocess.  

Effektivt ledarskap  

Nieuwenhuijsen et al. (2004) red0gör för att chefens beteende har betydelse för 
rehabiliteringsprocessen i alla fall förutom då individen lider av svår depression. Munir et al. 
(2011) instämmer med detta men klargör att det finns begränsat med forskning om vilka 
utmärkande beteenden som är avgörande i en rehabiliteringssituation. Cheferna upplever 
rehabiliteringsärendena som komplexa och beskriver arbetsgången som varierande då flera 
aspekter påverkar processens karaktär.  

Blanchard et al. (1985) beskriver begreppet ledarstil som det beteendemönster ledaren 
använder sig av när denne vill påverka andra. Bearbetningen av datamaterialet resulterade i två 
ledarprofiler. En del chefer beskrev beteenden kopplade till Ledarprofil 1 såsom stödjande, 
engagerad och tillgänglig. Andra chefer beskrev liknande beteenden men uppgav även 
delegerande och instruerande egenskaper. De chefer som tillhörde denna ledarprofil 
poängterade att de skiftar beteende beroende på situation och individens motivationsnivå. 
Ledarprofil 2 kan liknas vid det Blanchard et al. (1985) benämner situationsbaserat ledarskap. 
Schreuder (2012) har identifierat den situationsbaserade ledarstilen som den mest passande 
ledarstilen i rehabiliteringssammanhang.  Den situationsbaserade ledarstilen innebär att chefen 
växlar mellan en relationsorienterad eller uppgiftsorienterad ledarstil beroende på individens 
beredskapsnivå. Chefen måste därför anpassa sin ledarstil under processens gång utifrån 
individens engagemang och arbetsförmåga. Individen måste således befinna sig på en specifik 
beredskapsnivå för att en relationsorienterad ledarstil ska vara effektiv (Blanchard et al. 1985). 
Blanchard et al. (1985) menar att förutsättningarna för att bedriva ett situationsbaserat 
ledarskap är en diagnostisk förmåga som alla kan lära sig genom utbildning och utveckling. 

Schreuder (2012)  menar att chefens attityd till sitt arbete med rehabiliteringsfrågor påverkar 
deras beteende och tillvägagångssätt. Flertalet chefer uppgav att de antingen har eller tar sig den 
tid rehabiliteringsarbetet kräver. Sammantaget pekar chefernas upplevelse på en positiv 
inställning inför arbetet med rehabilitering. En positiv attityd är grunden till ett framgångsrikt 
arbete med rehabilitering och därmed ett lyckosamt resultat (Schreuder, 2012). Munir et al. 
(2011) konkluderar även att de ansvariga chefernas inställning har inverkan på 
rehabiliteringsprocessens resultat. De menar vidare att en effektiv kommunikation mellan chef 
och individ skapar bättre förutsättningar för återgång till arbete. Flertalet chefer uppgav att de 
strävar efter att hålla en tydlig kommunikation med individen genom hela processen. 

Diskussion  
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i Sverige är under ständig förändring och påverkas av 
både samhälleliga strukturer och politiska beslut. Den historiska utvecklingen har inneburit ett 
ökat rehabiliteringsansvar för arbetsgivaren då skyldigheterna har utvidgats. Denna utveckling 
har medfört en ökad medvetenhet hos arbetsgivaren gällande arbetsmiljö och ohälsa på 
arbetsplatsen. En god, hälsofrämjande arbetsmiljö minskar kostnaderna för rehabilitering samt 
skapar en attraktiv arbetsplats. Genom att erbjuda en attraktiv arbetsplats kan arbetsgivaren 
attrahera kompetent personal vilket medför lönsamhet för organisationen. De ekonomiska 
fördelarna med ett välutvecklat rehabiliteringsarbete är således mycket stora. Detta gäller för 
alla organisationer oavsett vilken bransch de verkar inom.  

Tidigare forskning på området behandlar till stor del individens perspektiv på rehabilitering och 
få studier har studerat chefens perspektiv på arbetet. Då chefens roll och ledarskap har visat sig 
ha betydelse för processens resultat bör organisationer ha detta i beaktning under utformandet 
av rehabiliteringsprocessen. Tidigare forskning pekar även på vikten av planering och struktur 
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under processen som en förutsättning för att chefen ska utföra ett bra arbete. Vi anser att vikten 
av ledarskap och struktur under processen är generellt för alla organisationer och att dessa bör 
ges större utrymme. Denna studie belyser vikten av ett medvetet individanpassat ledarskap 
genom hela processen samt individanpassad struktur och planering. Vidare forskning på 
området bör behandla hur rehabiliteringsprocessen bör struktureras samt skillnader vid fall av 
fysisk respektive psykisk ohälsa. Detta för att tidigare forskning har visat skillnader i behov hos 
individer beroende på sjukskrivningsorsak. Framtida studier bör även studera hur den 
situationsbaserade ledarstilen bör användas vid hantering av fysisk och psykisk ohälsa för att 
uppnå ett lyckat resultat. Genom denna kunskap kan organisationer utforma en effektiv och 
individanpassad rehabiliteringsprocess samt skapa ökad trygghet hos ansvariga chefer i arbetet 
med rehabilitering. 

Metoddiskussion 

Detta avsnitt syftar till att belysa de områden som kan ha påverkat studien positivt eller 
negativt. Något som eventuellt hade underlättat framställningen av studien är en mer specifik 
problemformulering med grund i formella dokument och statistik. Denna typ av information 
hade gett oss en bild av nuläget vilket vi upplever hade genererat både fördelar och nackdelar. 
Studiens resultat hade möjligen påverkats positivt på grund av den förförståelse en 
nulägesanalys skulle bidra till.  Då vi utformat intervjuguiden samt intervjuerna efter tidigare 
forskning hade möjligen även denna påverkats av djupare kunskap kring företagets 
rehabiliteringsarbete. Vi hade eventuellt haft större möjlighet att skapa tillit till cheferna genom 
att göra dem införstådda med att vi var insatta i processen. Vi hade då haft möjlighet att ställa 
mer specifika följdfrågor under intervjuerna. Vi anser dock att fördelen med att vi inte hade 
denna förförståelse var att vi därmed kunde angripa studien mer fördomsfritt. Förförståelsen 
hade kunnat bidra till subjektiva uppfattningar vilket hade skapat svårigheter under den 
fenomenografiska analysen. En tydlig bild av den nuvarande rehabiliteringsprocessen hade 
eventuellt färgat vår förförståelse då denna bild möjligen hade medfört en subjektiv uppfattning. 
Vi hade således riskerat att förbise uppfattningar och upplevelser som avvek från denna bild. Då 
fenomenografin syftar till att förmedla en variation av uppfattningar och upplevelser var det 
positivt att vi inte hade denna förförståelse under studiens genomförande. Studiens urval bestod 
av ett stickprov på tolv chefer ur en population av totalt 128 chefer. Samtliga chefer var 
ansvariga för rehabilitering och var således lämpliga att delta i studien. De tolv chefer som 
svarade på vår förfrågan var möjligen personer som hade ett högre intresse för 
rehabiliteringsfrågor vilket kan ha påverkat studiens resultat. Resultatet pekade på att cheferna 
har en generellt positiv bild av rehabiliteringsarbetet vilket möjligen inte hade varit fallet om vi 
haft möjlighet att utföra urvalet annorlunda. 

Samtliga intervjuer genomfördes över telefon och spelades in med diktafon. Vi upplever att 
detta tillvägagångssätt medförde både för- och nackdelar. Den främsta nackdelen var den 
fysiska frånvaron då det vid enstaka tillfällen var svårt att tolka respondentens signaler. Den 
fysiska frånvaron innebar dock minskad intervjuareffekt och möjliggjorde effektiv 
tidsanvändning vilket var positivt. Sammantaget upplever vi att telefonintervjuer som metod 
inte medförde en negativ effekt på studiens resultat. 

Slutsats 
Enligt chefernas uppfattningar och upplevelser innefattar rehabiliteringsprocessen på LKAB 
flera olika åtgärder. Resultatet tyder på att cheferna har ett varierande arbetssätt under 
rehabiliteringsprocessen och åtgärderna kan skilja sig åt. En del chefer upplever att de saknar 
formella riktlinjer vilket är en grundläggande del i en strukturerad process. I kontrast till detta 
upplever andra chefer att de inte är i behov av formella riktlinjer då de istället arbetar efter 
erfarenhet. Cheferna uppfattar sin roll under processen som viktig och avgörande. De har dock 
olika upplevelser av det ansvar rollen innebär och visar därmed upp en differentierad bild. 
Sammantaget upplever cheferna att rehabiliteringsprocessen är fungerande men kräver 
förbättring på olika områden. Cheferna har varierande uppfattningar av deras ledaregenskaper 
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under hanteringen av rehabiliteringsärenden. Dessa varierande uppfattningar har resulterat i 
två ledarstilar vilka benämns i studien som Ledarprofil 1 och Ledarprofil 2. Dessa ledarprofiler 
har både likheter och skillnader gällande ledaregenskaper och visar upp varierande arbetssätt. 
Ledarprofil 1 karaktäriseras av stödjande egenskaper och Ledarprofil 2 av både stödjande, 
delegerade och instruerade egenskaper. Gällande arbetssätt skiljer sig profilerna åt då den 
sistnämnda tenderar att i högre utsträckning anpassa sitt beteende efter situation. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Avdelning/enhet/befattning och antal år i den befattningen/antal år som chef 

Hur många medarbetare har du personalansvar över? 

Hur många rehabiliterings ärenden har du i genomsnitt hanterat? 

 

Kan du beskriva ditt arbete med rehabilitering?  

• Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? 

• Följer du några speciella riktlinjer? 

• Fungerar dessa riktlinjer bra eller mindre bra?  

 

Kan du beskriva hur du ser på din roll som ledare/ansvarig i 
rehabiliteringsprocessen? 

• Önskar du att det fanns tid/möjligheter till att arbeta på ett annat sätt? 

• Vilka faktorer upplever du är mest betydelsefulla för att hjälpa en person åter till 
arbete?  

• Upplever du att du har tillräcklig kompetens?  

• Hur ser du på samarbetet med andra aktörer i rehabiliteringsarbetet? 

 

Vilken typ av stöd får du i ditt arbete från organisationen? (Exempelvis HR-stöd) 

• Hur upplever du att det fungerar? 

• Vad kan förbättras? 
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Bilaga 2. Missivbrev  
 

Hej Namn, 

     

Tack för att du valt att vara med som deltagare i vår studie! Nedan följer kort information om 
studiens syfte samt din kommande intervju: 

      

Studiens syfte: 

Syftet med vår studie är att göra en utvärdering av rehabiliteringsprocessen på LKAB utifrån 
arbetsgivarens perspektiv och vi vänder oss därför till er chefer som arbetar med rehabilitering. 
Intervjun kommer huvudsakligen att handla om din syn på ditt arbete och ditt ansvar samt hur 
du ser på de förutsättningar som finns för att utföra ett gott arbete. 

      

Intervjun: 

Intervjun kommer vara runt 30-40 minuter lång och spelas in med diktafon. Vid frågor vill vi 
gärna att ni kontaktar oss i förväg. Du kan när som helst under intervjun välja att avbryta eller 
välja att inte svara på en fråga utan att detta kommer att ifrågasättas. Allt material kommer att 
hanteras konfidentiellt och endast användas för studiens syfte. 

      

Plats: telefon 

Datum och tid: xx-04-2015 

 

      

Vi ser fram emot vår intervju!  

 

Med vänliga hälsningar, 

 
Amanda Hallengren och Ida Junger  

 

  


