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Förord  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla enhetschefer inom vård och omsorg som 

möjliggjorde genomförandet av denna studie. Vi vill också tacka Marcus Falk 

Johansson som handlett oss under processen att skriva vårt examensarbete. Studien 

har genomförts gemensamt och ansvaret har fördelats jämlikt med ambitionen att 

få en uppsats som har en textmassa som är förståelig och hänger ihop. Vi står båda 

bakom samtliga delar av studien, men har delvis delat upp och fördelat arbetet 

mellan oss. Detta gjordes av praktiska skäl. Susanne Strobl har främst ansvarat för 

inledning, teori och analys. Anders Palm har främst ansvarat för tidigare forskning 

och resultatredovisning. Resterande delar har vi skrivit gemensamt och samtliga 

delar har korrigerats av bägge parter. Antalet ord i uppsatsen är 12854 exklusive 

framsida, innehållsförteckning, förord, tabeller, figurer, sammanfattning på 

svenska, abstract på engelska, referenslista och bilagor. 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i 

DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt 

tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och 

synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information 

på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att 

publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka enhetschefernas upplevelser och erfarenheter 

av rehabsamtal utifrån ett makt- och stödperspektiv. Som referensram valdes 

Foucaults teorier om pastoralmakt och governmentality samt liberalism inom 

governmentality. Studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade 

intervjuer. Population bestod av åtta enhetschefer som jobbade inom två mindre 

kommuner inom äldreomsorgen och LSS-verksamheter. Resultatet visar flera olika 

uppfattningar som genererat åtta olika utfallsrum; begränsningar, regelstyrning, 

ansvar för organisationen, möjligheter, yrkesidentitet, dubbla roller, att känna sig i 

överordnad position och att vara stödjande. Dessa kan placeras under två mer 

övergripande domäner: organisatoriska förutsättningar för rehabsamtal, och 

chefens roll i rehabsamtalet.  Studien visar att det finns svårigheter i att hantera 

den dubbla rollen som enhetschef, eftersom de flesta först och främst vill stödja 

individen. Enhetscheferna är påverkade av olika sanningar och utsatta för styrning 

genom lagar och rutiner. Rutin och erfarenhet påverkade hur enhetscheferna 

agerade under rehabsamtalen.  

 

 

Nyckelord: återgång i arbete, ledaregenskaper, sjukskrivning, 

rehabiliteringsprocess, pastoralmakt.   
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate the Heads of Units’ perceptions and 

experiences of rehab conversations from a power and support perspective. 

Foucault's theories of pastoral power and governmentalitys presents the frame of 

reference. The study is a qualitative interview study with semi-structured 

interviews. The population consisted of unit manager who worked in the field of 

elderly care and LSS activities. The results show several different perceptions 

under two more general domains. organizational conditions and the manager’s role 

in the rehab conversation. These generated eight different outcomes; limitations, 

regulatory control, responsibility for the organization’s opportunities, professional 

identity, dual roles, to feel in superior position and to be supportive. The study 

shows that there are difficulties in dealing with the dual role since most people 

want to first and foremost support the individual. The manager is influenced by 

different truths and exposed to governance through laws and protocols. 

 

 

Key words: return to work, ledarship qualities, sick leave, 

rehabilitationprocess, pastoral power.   
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1.Inledning  

Studiens relevans utgår från att sjukskrivningar utgör ett omfattande problem i Sverige och 

medför konsekvenser för den sjukskrivne individen, (t.ex. sämre psykisk hälsa och risk för att 

hamna utanför arbetsmarknaden) och omfattande kostnader för samhällsekonomin och 

arbetsgivaren. (Skandia, 2017). Försäkringskassan (2018) visade att sjukfrånvaron är högre 

bland personal inom vård- och omsorgssektorn jämfört med andra branscher. Detta gjorde 

denna sektor till en särskilt utsatt grupp. Arbetsgivaren har i rehabiliteringsreformen som 

trädde i kraft den 1 januari 1992 fått ett huvudansvar för att uppmärksamma och utreda behov 

av rehabilitering (i så kallad arbetslivsinriktad rehabilitering) hos de anställda, samt ansvaret 

för ett effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete (Riksdagen, Kommittédirektiv 1997:90). 

 

1.1. Bakgrund 

Utgångspunkten i uppsatsen var att få en förståelse för hur enhetschefer upplever makt och 

stödaspekter i rehabsamtal som sker i arbetslivsinriktad rehabilitering. I denna utsatta sektor 

jobbar ofta utbildade socionomer som enhetschefer. Dessa förväntas att hålla i samtal under 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Enligt Einarsson (2009) kan dessa samtal upplevas märkliga 

eftersom det finns en spänning mellan en maskerad auktoritet och ett förtroligt samtal.  

Arbetsmiljöns förskrifter (AFS; 1994:10) i 7§ belyser kontakten och vikten av en god relation 

mellan båda parterna för att uppnå goda resultat. AFS (1994:1) och SOU (1988:41) 

förtydligar även vikten av tidiga insatser eftersom en lång tids inaktivitet eller frånvaro från 

arbetet minskar förutsättningarna för rehabilitering mycket kraftigt. Snabb och regelbunden 

kontakt i form av samtal mellan den sjukskrivne samt arbetskamrater och arbetsledning bidrar 

till att förkorta sjukskrivningstiderna. Kommunala rutiner i arbetslivsinriktad rehabilitering 

som exempelvis Vansbro kommun (2014, bilaga 4) följer samma tankar om tidigare insatser 

och anpassning av arbete. Det läggs ett ansvar på enhetscheferna att både hålla kontakten 

under längre sjukfrånvaro och följa upp återkommande korttidsfrånvaro. Rehabsamtalen görs 

således för att se om det behövs åtgärder för rehabilitering, anpassning av arbetet eller om det 

ligger något annat bakom sjukfrånvaron (Vansbro kommun 2014, bilaga 4).  

 

1.1.1. Aspekter i arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetlivinriktad rehabilitering utgår från olika aspekter som handlar bland annat om stöd i 

rehabilitering, styrning, prioritering och engagemang. Dessa aspekter påverkar resultatet av 
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arbetlivinriktad rehabilitering. Exempelvis hade enligt Ahlstrom, Hagberg och Dellve (2012) 

chefens sociala kompetens och dennes attityder en betydande roll för resultatet i 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Dunstan, Mortelmans, Tjulin & MacEachen, (2015) menade 

att det är många chefer som är omedvetna om detta faktum, att de sociala relationerna i 

rehabilitering påverkar resultatet i rehabiliteringen. Seing, MacEachen, Ekberg & Ståhl (2014) 

kom fram till att chefer har en tendens att engagera sig olika i rehabiliteringen beroende på 

hur viktig den anställde anses vara för verksamheten. Orsakerna ligger ofta i ekonomiska 

aspekter gällande verksamheten, som därav prioriteras högre än de juridiska och etiska 

ansvaren. 

Wall, Selander & Bergman (2019) ville få en ökad förståelse för rehabiliteringsprocessens 

ambition om tidig återgång i arbete och vad detta innebar för långtidssjukskrivna kvinnor. 

Forskarna visar hur sjukskrivna bland annat definieras som motstridiga i relation till de 

normer (som tidiga återgång till arbetet och försörjning genom arbete) återfinns som del av 

rehabiliteringsprocessen. De långtidssjukskrivna kvinnorna gjorde motstånd på olika sätt mot 

rådande normer. Studier har även påvisat att för vissa individer är det direkt skadligt att gå 

tillbaka till arbetet för tidigt. Forskarna menade att det fanns brister i den individuella 

anpassningen i rehabiliteringen (Wall, Selander & Bergman, 2019). 

 

1.2. Problemformulering och syfte 

Utförande verksamheter i sektorn vård och omsorg har en hög sjukfrånvaro. Huvudansvar i 

rehabilitering och dess samtal ligger på enhetscheferna i denna sektor. Det behövs en 

förståelse om stöd och maktaspekten i en flertydig relation. Detta är en förutsättning för att 

kunna se möjligheter men även begränsningar som enhetschef, samt att kunna förvalta sin 

makt på ett etiskt försvarbart sätt. Tidigare forskning berör till största del stödaspekter inom 

rehabilitering och vilka aspekter som bidrar till en lyckad rehabilitering. Däremot finns 

mindre av forskning som berör både makt och stödaspekter. Einarssons (2009) utgångspunkt 

om maktens dilemma i samtal mellan chef och medarbetare, innebär en spänning mellan att 

vilja stödja medarbetaren och att vara chef. Utgångspunkten antyder att spänningen även kan 

finnas i rehabsamtal. Mot ovanstående bakgrund kan det därav finnas en kunskapslucka som 

beskriver makt och stödaspekter i rehabsamtal.  
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1.3. Syfte 

Syftet med arbetet är att få en förståelse hur aspekter som makt och stöd i arbetslivsinriktad 

rehabilitering upplevs, genom att undersöka enhetschefers upplevelser och erfarenheter av 

rehabsamtal utifrån ett makt- och stödperspektiv. 

 
 

1.4. Forskningsfrågor 

1. Vilka erfarenheter och upplevelse har enhetscheferna inom vård och omsorg av att hålla i 

rehabsamtal? 

2. Hur upplever enhetscheferna sin roll under insatsen och rehabiliteringen? 

3. Hur kan enhetschefernas upplevelser av rehabsamtal förstås utifrån termerna makt och 

stöd? 

 

1.5. Avgränsning  

Studien kommer handla om stöd och maktaspekter i rehabsamtal som genomförs under 

rehabiliteringsprocessen. Eftersom sektorn vård- och omsorg är speciellt utsatt av den höga 

sjukfrånvaron är studien begränsad till enhetschefer som arbetare inom denna sektor.  
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2. Begreppsdefinitioner och ordlista 

2.1. Rehabiliteringskedjan 

Enligt Försäkringskassans (u.a.) definition innebär en rehabiliteringskedja en bedömning av 

arbetsförmåga beroende på hur länge man har varit sjuk. Denna bedömning är förknippat med 

rätten till sjukpenning. 

 

2.2. Rehabiliteringsprocess 

Avser den tidsperioden när personen är sjukskriven och får insatser på arbetsplatsen för 

återgång till arbete. 

 

2.3. Rehabsamtal eller rehabiliterande samtal 

Avser olika typer av samtal som ingår i rehabiliteringsprocessen.  

 

2.4. Sjukfrånvaro 

Begreppet definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å) som frånvaro från arbete på grund av 

sjukdom. 

 

2.5. Enhetschef 

Syftar till linjechefer med personalansvar inom vård och omsorgssektorn. 

 

2.6. Heroma 

Personaladministrativt datasystem där personalens arbete och frånvaro registreras. 

 

2.7. HR (Human resourses) 

En kommuns personalavdelning. 
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2.8. Arbetlivinriktad rehabilitering 

Avser de åtgärdar som görs för att anpassa arbete så långt det är möjligt så att medarbetaren 

kan arbeta, till exempel genom att anpassa arbetsuppgifter, arbetstid eller arbetsplats 

(Försäkringskassan u.å.). 
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3.Tidigare forskning 

Tidigare relevant forskning kring rehabsamtal berör till största del stödaspekten. Det handlar 

om olika åtgärder, chefsegenskaper, relationen mellan arbetstagare och chef och om 

individuella anpassningar på arbetsplatsen. Forskning visar att tidiga rehabiliterande åtgärder 

generellt sett har positiva effekter på möjligheten att kunna återgå i arbete. Detta gäller 

forskning gjord i Sverige såväl som i andra länder (Selander, Tjulin, Mussener & Ekberg, 

2015; Arnetz, Sjögren, Rydéhn, & Meisel, 2003). Det finns ett mindre antal forskningprojekt 

som berör maktaspekter som till exempel diskurser angående rehabiliteringen. Några av 

artiklarna vi tagit med behandlar hur man rehabiliteras efter rådande diskurser som har sin 

grund exempelvis i “Tidig och samordnad rehabilitering” (SOU 1988:41) och ekonomiska 

överväganden. Samtidigt indikerar tidigare forskning att det kan finnas en kunskapslucka som 

behandlar både stöd - och maktaspekter i rehabiliteringen.  

 

3.1. Individuella rehabiliteringsprocesser   

 Individuella rehabiliteringsaspekter gentemot rådande diskurser är en av aspekten som lyfts 

av Wall, Selander & Bergman (2019). Studien som utgår från en svensk kontext har 

analyserat utsagor från 26 kvinnor som varit sjukskrivna på grund av psykisk hälsa. Genom 

diskursanalys, baserad på myndighetsmaterial och svaren på en öppen enkätfråga visar de hur 

makt och motstånd framträder i materialet. Forskarna visar hur sjukskrivna bland annat 

definieras som motstridiga i relation till de normer som återfinns som del av 

rehabiliteringsprocessen ifrågasatte om tidiga insatser alltid var det bästa. Studien poängterade 

att allt för snabba insatser kunde ha skadliga effekter. Forskarna föreslog därför att det kan 

vara nödvändigt att kunna anpassa rehabiliteringsprocessen utifrån individens behov (Wall, 

Selander & Bergman 2019). Även Tjulin, MacEachen & Ekberg (2011) menar att det behövs 

en mer nyanserad bild vad gäller de tidiga kontakterna och insatserna. Det är inte alltid de 

tidiga kontakterna som är avgörande utan också hur de kontakterna genomförs. Forskarna 

menar att det finns ett starkt behov att forma mer individanpassade rehabiliteringsprocesser.  

 

3.2. Aspekter som påverkar rehabiliteringsprocessen 

En tydlig aspekt som ofta framkommer i forskningen är vikten av socialt stöd i 

rehabiliteringsprocessen. En svensk surveyundersökning undersökte kvaliteten på kontakter 
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mellan den sjukskrivne och dess chefer, HR-avdelningar, företagshälsovård, fackföreningar 

och sina medarbetare. Undersökningen visade att bland de respondenter som uppfattade sina 

kontakter som stöttande och konstruktiva fanns en större optimism att fortare kunna komma 

tillbaka till sitt arbete. Kontakten mellan chefer och arbetskamrater lyftes i studien fram som 

central för den sjukskrivnes process för att kunna återgå till arbete (Selander, m.fl. 2015). 

Att sociala relationer och ett socialt stöd är avgörande för en lyckad rehabiliteringsprocess har 

också påvisats i flertalet studier. Dunstan, Mortelmans, Tjulin & MacEachen (2015) tittade 

närmare på studier gjorda i Sverige, Canada och Belgien. De kom fram till att kollegornas 

sociala stöd ofta spelade en viktig roll för att sjukskrivna kollegor snabbare skulle kunna 

komma tillbaka till arbetet, tyvärr var det något som cheferna sällan drog nytta av. Ahlstrom, 

Hagberg & Dellve (2012) genomförde en longitudinell studie på långtidssjukskrivna kvinnor i 

en av Sveriges största städer. De konstaterade att som stödjande villkor sågs bland annat 

socialt stöd, känslan av gemenskap och bra kvalité på ledarskapet. De som upplevde stödjande 

villkor ifrån sin arbetsplats under sin rehabilitering skattade sin egen arbetsförmåga högre 

över tid och dessutom kom de tillbaka i arbete i större utsträckning än de som inte hade 

upplevt stödjande villkor. De som medverkade i arbetsplatsförlagd rehabilitering var de som 

ökade sin arbetsförmåga och återgick till arbete. Resultatet visade också att de som kände sig 

nöjda med chefens stöd hade en ökad arbetsförmåga (Ahlstrom, Hagberg & Dellve, 2012). 

 

3.3. Cheferna 

 Aas, Ellingsen, Lindøe och Mo (2008) genomförde en norsk fallstudie som inkluderade 30 

långtidssjukskrivna och deras chefer. I studien identifierades 78 ledaregenskaper och sju 

ledarskapstyper som efterfrågades hos cheferna i rehabiliteringsprocesser. De fem egenskaper 

som blev högst rankade var: Förmåga att ta kontakt, att visa hänsyn, att visa förståelse, att 

vara empatisk och att vara uppskattande. De tre högst värderade ledarskapstyperna var: 

beskyddaren, problemlösaren och kontaktskaparen. Forskarna kunde se en skillnad mellan 

vad de anställda och cheferna värderade högst. De anställda rankade uppmuntrare, 

”igenkännare” och Beskyddare högst, medan cheferna värderade ansvarstagare och 

problemlösare högst. Studiens resultat visade att spektrumet av ledaregenskaper som kan 

behövas inom rehabiliteringsprocessen är väldigt brett, att många mjuka och stöttande värden 

var de som rankades allra högst, samt att cheferna i större grad istället lyfte fram egenskaper 

som handlade om praktiska lösningar (Aas, Ellingsen, Lindøe och Mo, 2008). 
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Chefernas uppfattning om sin roll i rehabiliteringsprocessen skiljer sig åt. Baril, Clarke, 

Friesen, Stock & Cole (2003) the Work-Ready Group, & Work-Ready Group utforskade detta 

i tre kanadensiska provinser. De ville undersöka uppfattningen hos flera olika aktörer som är 

involverade i rehabiliteringsprocessen kring sjukskrivna arbetare. De fokuserade på 

framgångsrika rehabiliteringsprocesser och ville se faktorer som kunde vara hindrande eller 

underlättande för processen. En intressant aspekt som lyftes fram var att vissa handledare 

upplevde en rollkonflikt när de var ansvariga för både produktionskvoter och rehabilitering 

(Baril m.fl. 2003).  

Forskningen indikerar således att chefer kan uppleva en rollkonflikt mellan att vara ansvariga 

för både produktionskvoter och rehabiliteringsprocesser. Att arbetsgivare inte tar sitt juridiska 

och moraliska ansvar i rehabiliteringsprocesser kan bero på rollkonflikten som Baril m.fl. 

(2003) antyder. Samtidigt är det en indikation på att chefer och organisationer prioriterar 

ekonomin högre än välmåendet hos sina anställda. En svensk undersökning som också 

poängterar rollkonflikten är Seing, MacEachen, Ekberg & Ståhl (2014). Resultatet visar att 

den svenska lagstiftningen och den rådande policyn inte alltid är tillräcklig för att ”tvinga” 

arbetsgivare att engagera sig och ta sitt rehabiliteringsansvar gentemot sina anställda. De 

menade att det ofta berodde på att ekonomiska överväganden prioriterades högre än de 

juridiska och etiska ansvaren. Undersökningen påvisade att det fanns skillnader i hur mycket 

cheferna engagerade sig i rehabiliteringen beroende på hur viktig den anställde ansågs vara 

för verksamheten och att arbetare med ett lägre värde för arbetsplatsen löpte större risk att bli 

uppsagda (Seing, MacEachen, Ekberg & Ståhl, 2014). Ekberg & Ståhl, 2014). 

  

  

 

https://www.tandfonline.com/author/Seing%2C+Ida
https://www.tandfonline.com/author/MacEachen%2C+Ellen
https://www.tandfonline.com/author/Ekberg%2C+Kerstin
https://www.tandfonline.com/author/St%C3%A5hl%2C+Christian
https://www.tandfonline.com/author/St%C3%A5hl%2C+Christian
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4. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgår från Foucaults teorier om pastoralmakt och 

govermentality. Litteratur användes från Foucaults egna föreläsningar och andras tolkningar 

av hans teorier. Enhetschefers omsorg om personalen och organisationen kan förstås utifrån 

teorin om pastoralmakt. Teorin utgår från både stöd och makt utifrån en individnivå. 

Governmentality däremot riktar sig mot aspekter som handlar om styrning på en högre nivå 

och bygger på praktiker som lagar och rutiner samt sanningar. Arbetslivsinriktad 

rehabilitering förhåller sig i detta sammanhang både mot lagar och statens utredningar som en 

sanning. Liberalismen blir ett viktigt inslag eftersom governmentalitys målgrupp inte bara är 

samhället utan även ekonomin. Det kan förstås genom att praktiker riktar sig både till 

individens självdisciplinering och samhällets ekonomi. Samtidigt utgår den liberala 

govermentality från en hög värdering av rationell kunskap, tilltro till möjligheten att styra den 

offentliga sfären genom praktiker som lagstiftning, planering och reglering. Sanningskapande 

experter och problematiseringen av olika områden har i detta avseende fått en central roll i 

den liberala governmentalityn. 

 

4.1. Pastoralmakten, att styra genom omsorgsmakten 

Pastoralmakten är en maktform som återfanns i de första århundradena och dominerade 

kyrkans domäner under femtonhundra år, där man lärde sig att styra och låta sig styras. 

Relationen mellan hjälpare och den som tar emot hjälpen utgör kärnan i pastoralmakten. 

Kärnan i denna maktform sammanfattas av Foucault (2010) i fyra punkter: 

1. Herdens makt utgår över en begränsad flock eller grupp av människor. 

2. Herden samlar sin flock och håller ihop den.  

3. Herdens roll innebär också att skydda och rädda flocken.  

4. Makten är i grunden en välviljans makt, där herden inte har något eget existensberättigande 

om den inte söker flockens bästa (Foucault 2010).   

Omsorgen som styr agerandet är enligt Axelssons och Qvarsebos (2017) tolkning riktad mot 

flocken och inte mot herden. Hen gör inte allt bara för var och en utan även för flocken som 

kollektiv. Samtidigt innebär det en paradox som Foucault lyfte fram. Att offra en för alla och 

att offra alla för en. Axelsson och Qvarsebo (2017) menar att gemenskapen handlade om ett 
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ömsesidigt ansvar. Alla hade en egen skyldighet men herden var ansvarig över helheten samt 

flockens förtjänster och brister. Denna vägledning och ömsesidighet utgör närmast en 

underkastelse under herden där individen frivilligt avsäger sig sin egen egoism och sin egen 

mänskliga vilja. Pastoralmakten är därav en genomgripande maktform som innebär en 

maktaspekt utifrån kontroll över sina får, omsorgstanken, vägledningen och inte minst 

lydnaden hos flocken.  

Kärnan av pastoralmakten finns kvar i det moderna samhället som en form av styrningskonst. 

Foucault (1983) anför att pastoralmakten utövas, men den utgår inte längre från kyrkan utan 

det är numera den moderna staten som står för pastoratet och samhället som är flocken. Det 

innebär att makten inte utgår från en enda institution utan flera. Järvinen (2013) menar att 

pastoralmaktens syftet nuförtiden handlar om att man vill säkra ett gott liv. Innebörden är 

även att ge medborgarna hälsa, välmående och säkerhet, vilket får den enskilde individen att 

aktivt delta i sin egen disciplinering. Pastoralmakten har därav vidareutvecklats från ett 

pastorat till ett stort antal professioner och institutioner som ska hjälpa och kontrollera 

individen. Maktformen bygger i detta avseende på att utforska individen, men vilar också på 

en ingående kunskap av dennes olika problem och tillkortakommande. 

Det finns därav flera styrningsaspekter i pastoralmakten, den hjälpande och den stödjande 

samt en kontroll över individen. Maktaspekten i denna styrningsteknik fungerar subtilt 

eftersom individen utsätts för omsorgsmakten som medför en maskerat styrning av individens 

beteendes. Effekten blir att individen reglerar sig själv (Foucault 1988, 2003). 

 

4.2. Govermentality  

I den här uppsatsen kommer vi att utgå från den mer generella betydelsen av govermentality 

och belyser styrningen genom dess praktiker. Detta begrepp avser de taktiker eller praktiker 

som används för att kunna styra. En grundläggande premiss för maktanalysen utifrån 

Foucaults ideologi är viljan att påverka, styra och reglera människors uppförande och 

beteende. Denna vilja vilar på försanthållande (sanningar) om objektet som ska styras 

(Axelsson & Qvarsebo, 2017). När statens suveräna makt förändrades utvecklades 

govermentality som handlar om konsten att styra den sociala kroppen. Foucault (2008) 

beskriver det som en allmän styrningsproblematik som ligger till grund för hans maktanalys 

av govermentality. Han menar att: ”Hur bli styrd, av vem, för vilket ändamål, hur strikt, med 

vilka metoder ” (s.184)?  
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Styrning innehåller alltid en uppfattning eller inställning om objektet som ska styras.  Han 

menar: ”Att styra innebär att rätt förfoga över föremål eller ting genom arrangemang som har 

ett passande ändamål” (s.190). Föremål används här i en bredare mening som exempelvis 

människor i sina relationer, seder, sätt att handla och territoriet med sina specifika egenskaper 

(Foucault 2008). 

I Nilssons (2008) tolkning av Foucault skulle Governmentalitys kärna ses som en praktik som 

syftar till att forma, leda eller påverkar hur människor beter sig. Praktiken utgår från staten 

som ett namn för en ansamling av institutioner, procedurer, tekniker, kalkyler och 

kunskapsformer. Govermentality utgör alltså en form av styrningsteknik, men det är viktigt att 

komma ihåg att styrningstekniken inte i sig binder den just till staten. Dessa återfinns även i 

exempelvis kommuner och andra sammanslutningar.  

I Axelssons och Qvarsebos (2017) tolkning av Foucault förtydligas på liknande sätt som i 

Nilssons diskussion att styrningsteknikerna som maktform inte är enbart i händerna på staten 

och dess myndigheter utan verkar i alla riktningar genom alla praktiker. Det är snarare så att 

staten själv är infogad i diverse maktscheman av olika typer av expertis som skapar sanningar 

och praktiker. Staten har en strategisk roll i maktutövningen men det är praktikerna som 

innehar makten att styra. Praktikerna bygger på de sanningar (eller normer) som genomsyrar 

staten. Exempelvis genomsyras fängelser, skolan och kasernen samma sanningar, alltså 

sanningar om ordning, nytta, övervakning, belöning och bestraffning. Makten ligger således i 

relationen mellan dessa institutioner och dess sanningar. Staten suveränitet blir därav en del 

av en makttriangel som består av suveränitet, disciplin och styrning som bland annat har 

befolkningen och ekonomin som måltavla (Axelsson & Qvarsebo 2017). 

 

4.2.1. Governmentality och liberalismen 

Liberalismen påverkade govermentality att formulera en praktik som fokuserar på ekonomin 

som en ny styrdomän där måltavlan är samhället och inte längre staten. Det var genom 

samhället som styrningen skulle ske (Nilssons 2008). Foucault (2008) menar i detta 

sammanhang att; ”största möjliga rikedom produceras, att folket förses med tillräckliga medel 

för sitt uppehälle, att befolkningen kan föröka sig och så vidare” (s.193). Framväxten av 

befolkningen som subjekt eller samhället ligger till grund för den politiska ekonomin.  
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Disciplinen och självdisciplinen är ett nödvändigt inslag i den liberala govermentality för att 

man ska kunna styra sig själv eller ta de beslut som gagnar hela samhället. Det är inte staten vi 

underkastar oss utan snarare att vi styr oss själva genom de olika praktikerna. Samtidigt utgår 

den liberala govermentality från en hög värdering av rationell kunskap, tilltro till möjligheten 

på att styra den offentliga sfären genom praktiker som lagstiftning, planering och reglering. 

Det är experterna som skapar nya kunskapsfält och hela tiden producerar nya sanningar som 

sedan kan användas i styrningssyfte. I det moderna välfärdssystemet har således former av 

självstyrning genom de mångfaldiga styrningspraktiker och ledsagande experter fått en central 

roll. Problematiseringen förknippas som en centralt drag i det liberala govermentality och 

medför olika interventioner som ska gripa in och styra samhällets olika delar.  Det är genom 

problematisering av vissa områden eller praktiker som lett fram till nya lösningar hur vissa 

företeelser ska lösas eller styras (Nilsson 2008).   

 

4.3. Tidigare forskning och referensramen 

Pastoralmaktens kärna handlar i första hand om omsorg, stöd och beskydd. Tidigare forskning 

visar att omsorg är en positiv faktor som ofta bidrar till en lyckad rehabilitering. Stödet 

beskrevs som egenskaper som exempelvis känslan av gemenskap och bra kvalité på 

ledarskapet enligt Ahlstrom, Hagberg & Dellve (2012). I den norska studien som Aas, 

Ellingsen, Lindøe och Mo (2008) genomförde blev också just beskyddaren den ledarskapstyp 

som var mest eftertraktad från de sjukskrivnas sida. Samtidigt handlade de positiva aspekterna 

om att man hade kontakt med chefen eller arbetskamraterna på ett konstruktivt och stöttande 

sätt (Selander, m.fl. 2015). I pastoralmakten nämns att gemenskapen har en central roll. 

Axelsson och Qvarseby (2017) beskriver att pastoralmakten ligger just i samspelet mellan 

herde och flock. Det handlar om individens välmående både på en individuell och en kollektiv 

nivå. Gemenskapen i pastoralmakten handlade således om ett ömsesidigt ansvar.  

I tidigare forskning lyfts en aspekt fram för att vissa att handledare upplevde en rollkonflikt 

när de var ansvariga för både produktionskvoter och rehabilitering (Baril m.fl. 2003). Denna 

forskning ger en indikation på att chefer kan uppleva en rollkonflikt mellan att var ansvariga 

för både produktionskvoter och rehabiliteringsprocesser. Aspekten indikerar den skyldigheten 

herden känner för sin flock. Axelsson och Qvarseby (2017) menar att alla har en egen 

skyldighet men herden var ansvarig över helheten samt flockens förtjänster och brister. Seing, 

MacEachen, Ekberg & Ståhl (2014) poängterar rollkonflikten i sin undersökning och visar att 
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den svenska lagstiftningen och den rådande policyn inte alltid är tillräcklig för att ”tvinga” 

arbetsgivare att engagera sig och ta sitt rehabiliteringsansvar gentemot sina anställda. De 

menade att det ofta berodde på att ekonomiska överväganden gällande verksamheten 

prioriterades högre än de juridiska och etiska ansvaren. Chefernas engagemang i 

rehabiliteringen beroende på hur viktig den anställde ansågs för verksamheten (Seing, 

MacEachen, Ekberg & Ståhl, 2014). Ekberg & Ståhl, 2014). 

Governmentality och liberalismen återfinns i individuella rehabiliteringsaspekter gentemot 

rådande diskurser som lyfts av Wall, Selander & Bergman (2019). I sin undersökning utgår de 

ifrån att man rehabiliteras mot rådande normer som exempelvis tidig återgång till arbete och 

självförsörjning av arbete. Sjukskrivna definieras bland annat som motstridiga i relation till de 

normer som återfinns som en del av rehabiliteringsprocessen. Dessa gör motstånd mot den 

styrningen som de utsätts för. 

Problematiseringen av sjukfrånvaron kopplas i detta avseende ihop med den liberala 

governmentality och syftar till olika interventioner som ska gripa in och styra samhällets olika 

delar (Nilsson 2008). Wall, Selander & Bergman (2019) menar i detta avseende att 

”rehabilitering och återgång i arbete i Sverige styrs av lagar och riktlinjer ursprungligen 

formulerade i samband med rehabiliteringsreformen 1992” (s.289). Denna aspekt utgår från 

den liberala governmentality eftersom den indikerar en hög värdering av rationell kunskap, 

tilltro till möjligheten på att styra den offentliga sfären genom praktiker som lagstiftning, 

planering och reglering. Det är experterna som skapar nya kunskapsfält och hela tiden 

producerar nya sanningar som sedan kan användas i styrningssyfte (Nilsson 2008). 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras hur studien har genomförts utifrån vetenskapsteoretiska och 

metodologiska ansatser, urval av population samt datainsamling och analysmetoden. 

Avslutningsvis hålls en metoddiskussion som tar upp svagheter och styrkor utifrån 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

5.1.Vetenskapsteoretisk ansats och val av metod 

För att kunna få svar på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

intervjustudie. Vårt syfte är att få en djupare förståelse av hur enhetschefer upplever makt och 

stöd i rehabsamtal. Valet av ansats och metod motiverades eftersom en kvalitativ forskning 

syftar till att undersöka en viss karaktär eller fenomen av något (Kvale & Brinkman, 2009). I 

detta sammanhang kan man få fram karaktären med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

 

5.2. Urval, urvalskriterier och population 

På grund av den höga sjukfrånvaron begränsades urvalet till den utförande verksamhet inom 

vård och omsorg. Vård och omsorg innefattar äldreomsorgen och LSS verksamheter. 

Äldreomsorgen kan delas upp i hemtjänsten, särskild boende och korttidsboende. LSS har 

verksamheter som exempelvis daglig verksamhet och gruppboende. För att kunna fånga så 

många uppfattningar som möjligt och för att kunna återge en helhetsbild gjorde vi ett 

målinriktat urval. För att få bredden av uppfattningar för fenomenet bestod därför 

populationen av enhetschefer inom vård och omsorg som har genomfört ett antal rehabsamtal. 

Bryman (2011) lyfter fram att det i kvalitativa intervjustudier rekommenderas att ha ett 

målinriktat urval. Denna urvalsmetod är en strategi som försöker att skapa en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör alltså ett urval utifrån en 

önskan att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna. 

Av de sammanlagt tio enhetscheferna i två mindre kommuner i Sverige, som kontaktades 

antigen via telefon eller email, ville åtta medverkar i vår intervjustudie. Efter att dessa hade 

visat intresse, skickades informationsbrevet ut. Den innehöll information om författare, 

handledare, syfte med studien och att alla uppgifter som framkommer kommer att behandlas 

konfidentiellt samt endast till forskningsändamålet. Förfrågan om tidsbokning skedde via 

mail. En del kontaktades separat för tidsbokningen genom besök på enheten eller via telefon.   
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5.3. Datainsamlingen och genomförande 

Intervjuguiden utarbetades parallellt med rekryteringen av informanter. Valet av 

analysmetoden fenomenografi bestämdes eftersom det har relevans för genomförande av 

datainsamling. Fenomenografi handlar enligt Dahlgren och Johansson (2015) om människors 

uppfattning av omvärlden och fenomen. Vi återkommer mera till det i avsnitt om dataanalys. 

Vi formulerade vår intervjuguide (se bilaga 2) med hjälp av diskussion och med hänsyn av 

vårt syfte, våra frågeställningar samt vår analysmetod. Eftersom vi valde en fenomenografisk 

ansats för dataanalysen ska intervjuerna vara semistrukturerade och tematiska. Det innebär 

enligt Johansson och Dahlgren (2015) att intervjuguiden består av ett mindre antal frågor. 

Dessa frågor är ordnad till hänsyn till det undersökta fenomenet. Därav hade vi slutligen fem 

huvudfrågor med följdfrågor i huvuddelen. Vi formulerade också en inledande del med några 

korta frågor och en avslutande del som bland annat innehöll en sammanfattning av intervjun. 

Detta gjordes som en form av member checking för att undvika missförstånd eller 

misstolkningar. Vid member checking kan man exempelvis göra just en kort sammanfattning 

av intervjun eller dela med sig av det transkriberade materialet till intervjupersonen. Sedan 

frågas intervjupersonen om informationen är korrekt eller om de vill ändrar något. Med denna 

teknik försäkras att det insamlade materialet är korrekt och noggrant insamlat (Creswell 

2013). Vi bestämde att båda två skulle delta i intervjuerna. På så sätt kunde den ena hålla i 

intervjun medan den andre kunde lyssna och göra anteckningen om det behövdes.  

Intervjuerna genomfördes på de arbetsplatser där enhetscheferna på grund av trygghets och 

bekvämlighetsskäl. Enhetscheferna tillfrågades var de ville hålla intervjun. Vi inledde varje 

intervju med att presentera oss själva. Sedan berättade vi kort om uppsatsens syfte och 

bakgrund, att vi arbetar utifrån rådande forskningsetiska principer samt hur resultatet skulle 

presenteras.  Vi tillfrågade informanterna om det var okej att spela in intervjuerna och 

informerade om att de när som helst fick avbryta sin intervju utan att behöva förklara varför. 

Intervjuerna pågick mellan 25–40 minuter och utfördes med hjälp av intervjuguiden. Det 

fanns en flexibilitet utifrån följdfrågorna och längden på intervjun för att kunna anpassa det 

till vad informanterna valde att berätta om. 

Efter den första intervjun hade genomförts bestämdes att intervjuguiden inte behövde några 

stora justeringar eftersom deltagaren förstod alla frågor och vi bedömde att vi fick information 

som kunde relateras till vårt syfte. Transkribering av materialet gjordes fortlöpande inom 

några dagar efter att intervjuerna var genomförda. Materialet transkriberades ordagrant 
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förutom verbala tics som exempelvis ordet “liksom”. Ordantalet låg ungefär vid 4000 ord per 

intervju. Bryman (2011) lyfter fram att det är viktigt att tänka på att det är skriftligt återgivet 

tal, som därför kan behöva en viss redigering. Det görs utan att man förändra innebörden.  

 

5.4. Analysmetod 

Vi valde att analysera vårt insamlade material utifrån en fenomenografisk ansats eftersom vår 

studie handlar om enhetschefernas upplevelser om makt och stöd. Detta har betydelse 

eftersom individer uppfattar verkligheten på olika sätt och analysmetoden hjälper att få olika 

vinklar av fenomenet. Denna metod är lämpad för kvalitativa intervjuer och handlar om 

människors sätt att uppfatta sin omvärld. En uppfattning är ett sätt att förstå något eller ett sätt 

att uppleva något. I fenomenografi samlas passager som beskriver uppfattningar. Dessa 

kategoriseras i ett begränsat antal kategorier (kallas utfallsrum) som synliggör variationer av 

olika uppfattningar kring fenomenet och som förklara fenomenet (Larsson 1986; Dahlgren & 

Johansson 2015). 

 

5.5. Genomförande av analysen 

Steg ett - Att bekanta sig med materialet 

Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är första steget att bekanta sig med materialet. Vi läste 

genom materialet ett antal gånger och markerade de passager i dokumentet som kunde vara 

intressant. Arbetet med transkriberingen av intervjuerna och att vi båda två var med på alla 

intervjuerna upplevdes som underlättade för detta första steg. 

Steg två – kondensation 

Kondensering innebär att man urskiljer de mest signifikanta och relevanta passagerna 

(Dahlgren & Johansson 2015). Vi skrev ut alla de transkriberade intervjuerna för att kunna 

klippa ut de viktigaste passagerna. Passagerna var olika långa och vi tog hänsyn till att man 

förstod respondenternas tankar. Passagerna märktes med intervjupersonens initialer för att 

kunna hitta de i dokumentet. 
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Steg tre jämförelse, steg fyra gruppering och fem artikulera kategorierna 

Steg tre betyder att det görs jämförelser eller matchningar av både skillnader och likheter i 

urklippen. Målet är att hitta både variationer av skillnader och likheter. Därefter (steg fyra) 

ska alla passager grupperas efter de funna skillnaderna och likheterna samt att relatera dessa 

till varandra. Slutligen ska likheterna artikuleras (steg fem), det betyder att man skapar 

kategorier utifrån de funna likheterna. I detta steg avgörs vad som ryms inom en kategori och 

hur stor variationen kan vara (Dahlgren & Johansson 2015). Vi lade ut alla våra 91 valda 

passager på ett stort bord och gick igenom de för att hitta variationer. Varje kategori 

innefattade små variationer av denna. Därefter fick vi gå genom varje kategori för att se om de 

gick att matcha med en annan kategori eller om vissa variationer bättre matchade i några 

andra kategorier. Vissa passager innehöll två kategorier och då fick vi klippa dessa passager i 

kortare stycken. Efter flera omgångar hade vi 21 kategorier. Vi fick göra om steg tre, fyra och 

fem några gånger, dels av på grund av ett misstag, dels för att vi kände att vi inte var nöjda. 

Steg sex - namnge kategorierna 

I detta steg ligger fokus på att benämna kategorier för att få fram det mest signifikanta 

(Dahlgren & Johansson 2015) Redan i de förra stegen fanns det idéer för benämning för olika 

kategorierna, men de ändrades lite allt eftersom kategorierna började minska. I sista 

omgången av steg fyra, fem och sex hittade vi först två olika områden som framkristalliserade 

sig till två övergripande domäner. Dessa handlade om organisatoriska förutsättningar för 

rehabsamtal och chefens roll i rehabsamtal. 

Steg sju – kontrastiv fas 

Detta steg innebär en granskning av alla passager, för att se om de får plats i en annan 

kategori. Meningen är att varje kategori ska vara exklusiv och resultera i ett utfallrum 

(Dahlgren & Johansson 2015). Under detta steg gick vi ännu en gång genom alla passager 

som då låg sorterade i kuvert med kategoriernas namn. Även här blev vissa passager 

omsorterade och klippta i mindre passager. Resultatet blev att vi minskade ner våra 

kategorier. Dessa sorterades därefter under de två övergripande domänerna. Slutligen hittades 

totalt åtta utfallsrum av kategorierna som låg sorterade under de två övergripande domänerna 

organisatoriska förutsättningar för rehabsamtal och chefens roll i rehabsamtal (se figur 1).  
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5.6. Översikt domäner och dess utfallsrum utifrån resultatet 

Nedanstående bild (figur 1) beskriver de två övergripande domänerna och dess utfallsrum. 

 

 

Figur 1 

Uppfattningarna som framkom under intervjuerna genererade åtta olika utfallsrum; 

begränsningar, regelstyrning, ansvar för organisationen, möjligheter, yrkesidentitet, dubbla 

roller, att vara i en överordnad position och att vara stödjande. Dessa kan placeras under två 

mer övergripande domäner: organisatoriska förutsättningar för rehabsamtal, och chefens roll i 

rehabsamtalet. 

 

5.7. Forskningsetiska överväganden 

En viktig aspekt inom forskningsetiken handlar enligt vetenskapsrådet (2017, s. 12) om hur 

forskningsdeltagare behandlas. Det innebär att deltagaren i största möjliga ska mån skyddas 

från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i forskning. Avvägning i 

forskningsetik och genomförande av forskningen beror på vilken slags forskning 

(frågeställningar, metoder, deltagargruppen osv.) det är fråga om. Vetenskapsrådet (2017) 

utvecklade forskningsetiska kodexar som skulle klargöra hur forskaren skulle agera gentemot 

respondenterna för att handla etiskt riktigt. Kodexarna ger vägledning för bl.a. planering av 

forskning som t.ex. samtycke och information till deltagaren, hantering av publicering och 

förvaring av material. Kodexarna hjälper och till att skapa en praxis där forskaren får ökad 

medvetenhet om möjliga etiska problem i forskningen (Vetenskapsrådet 2017, s.12) 
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Den genomförda studien har granskats genom “Blankett för etisk egengranskning av 

studentprojekt som involverar människor”. I vår undersökning intervjuades inga personer som 

är särskilt utsatta eftersom studien syftar till att försöka fånga enhetschefers upplevelser av att 

hålla i rehabsamtal. Vidare har vi följt de etiska koderna genom följande åtgärder. 

Deltagande i studien var frivilligt och deltagarna informerades om studiens syfte och 

bakgrund samt att personlig information skulle behandlas konfidentiellt. Vi valde att 

genomföra intervjuerna av enhetscheferna i sin tjänsteroll. Vi föreslog att intervjuerna skulle 

ske på deras egen arbetsplats för att det skulle vara en så trygg miljö som möjligt. Det 

inspelade och transkriberade materialet har förvarats säkert på ett externt minne under hela 

processen för att skydda respondenternas integritet. 

Ett ytterligare ställningstagande som vi har gjort, för att säkerställa respondenternas 

anonymitet, är att inte göra någon tydlig tabell över våra respondenter. Det är annars brukligt 

att göra en tabell över respondenterna där man specificerar i vilken kommun de arbetar och 

inom vilket område de är verksamma. Eftersom våra respondenter arbetar i två mindre 

kommuner så finns risken att man skulle kunna listat ut vem som har sagt vad och det vill vi 

inte riskera. 

 

5.8. Förförståelse 

Det är viktigt att förklara sin förförståelse inför all forskning. Speciellt viktigt blir det i 

kvalitativa studier eftersom de innehåller ett visst mått av tolkning. För oss som genomfört 

denna studie finns en viss förförståelse kring ämnet eftersom vi båda har varit anställda som 

vikarierande enhetschefer under en sommar. Den ene av oss har dessutom haft en 

projektanställning på ungefär 20 % under fyra månader som delvis handlade om att 

genomföra just en typ av rehabsamtal med personal. Dessa erfarenheter var också bidragande 

till valet av ämne i vårt arbete.  

 

5.9a. Överväganden av tillförlitlighet och trovärdighet för studien 

Tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet avser enligt Bryman (2011) reliabilitet i studien. Det handlar om att 

huruvida studien mäter resultatet på ett pålitligt och hederligt sätt samt att resultatet är i största 

mån fri från bias. Vi har genom hela arbetet varit medvetna om vår förförståelse och arbetat 

aktivt för att den inte på något sätt skulle färga av sig på våra respondenter. I avslutningen av 
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varje genomförd intervju har vi alltid sammanfattat kärnan av det som respondenten lyft fram 

och frågat om vi förstått rätt.  

Denna återupprepning är en typ av member checking och gjordes för att undvika missförstånd 

och den insamlade data ska vara pålitligt. Member checking används för att validera, verifiera 

eller bedöma pålitligheten hos kvalitativa resultat (Birt,, Scott, Cavers, Campbell, & Walter, 

2016). 

Även under analysprocessen är det viktigt att man är objektiv och medveten om sina egna 

värderingar för att inte materialet ska bli färgat. En styrka i vårt analysarbete var att vi hela 

tiden varit två personer som synat det insamlade materialet. Först arbetade vi på var sitt håll 

med att hitta utfallsrum och domäner till vår resultatredovisning. När vi sedan träffades kunde 

vi diskutera om vi hade tänkt lika. Under arbetet med sorteringen av de meningsbärande 

passagerna, som vi också gjorde tillsammans, kunde vi hela tiden diskutera om det var våra 

egna värderingar som lyste igenom, eller om det faktiskt var respondentens uppfattningar som 

kom fram. Detta menar vi höjde pålitligheten av vårt resultat.  

Ännu en aspekt som är viktig när det gäller pålitlighet, men också för överförbarheten, är en 

transparens i hur studien är genomförd. Under metod har vi därför ingående beskrivit hur vi 

har gått tillväga i alla steg i vårt arbete, och hur vi har kommit fram till vårt resultat. 

 

Trovärdighet  

I kvalitativ forskning brukar man också prata om trovärdighet eftersom kvalitativa 

undersökningar är svåra att repetera exakt lika (Bryman, 2011). Att insamlad data är trovärdig 

innebär att man på goda grunder kan säga att den är rimlig. 

En viktig aspekt för stabiliteten i datainsamlingen, för att få resultat med samma 

förutsättningar, är att alla intervjuer genomförts på liknande sätt. Vi har genomfört alla våra 

åtta intervjuer tillsammans för att kunna garantera att de genomförts med liknande 

förutsättningar. Vi har turats om med att hålla i samtalet medan den andre antecknat och haft 

möjlighet att flika in med frågor. Detta menar vi har varit en garant för att datainsamlingen 

varit trovärdig. Under intervjuerna har vi hållit oss till hänsyn till vårt syfte 

 

5.9b. Metoddiskussionen 

Vi valde en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer eftersom det är lämpligt för att 

få fram uppfattningar hos respondenterna. Intervjustudien är mest lämpad enligt Bryman 

(2011) eftersom metodens syfte är att utbyta tankar och åsikter. 
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Fördelen med semistrukturering är att det finns vissa huvudfrågor med följdfrågor, samtidigt 

innebär den en flexibilitet där man låter samtalsledaren anpassa intervjuguiden till flödet i 

intervjun. Det gör att vi å ena sidan koncentrerar svarsmöjligheterna till syftet, men å andra 

sidan har en öppenhet och möjlighet till anpassning. På så sätt kan det uppstå nya 

infallsvinklar som tillför nya aspekter till undersökningen och dess fenomen (Kvale & 

Brinkman, 2009; Bryman, 2011). Nackdelar med kvalitativa studier är att kvalitativa 

undersökningar är svåra att repetera exakt lika. En annan nackdel är att urvalet inte 

representerar populationen på grund av urvalförvarandet och storleken. Det medför att studien 

inte kan generaliseras enligt Bryman (2011), däremot kan den ge en indikation på vilka 

upplevelser som kan finnas kring rehabsamtal hos enhetschefer. 

 

I forskningsplanen inför vårt arbete utgick vi från ett urval som innefattade arbetstagare som 

hade genomgått rehabsamtal. Vi ville undersöka deras uppfattningar om rehabsamtal. Vi insåg 

att det skulle kunna sänka trovärdigheten i studien eftersom vi båda har arbetat som 

enhetschefer i kommunen där vi planerade att genomföra intervjuerna. Det fanns då en risk 

för oss att hamna i en maktposition gentemot respondenterna. För att kunna vara mera 

neutrala och undvika en påverkan på resultatet så ändrades urvalet till att istället handla om 

enhetschefer. Dessutom utökades urvalet då vi vände oss till två olika kommuners 

enhetschefer. Att ha en förförståelse inför en undersökning kan både vara en fördel och en 

nackdel. Denna förförståelse och erfarenhet har delvis varit orsaken till att vi valde just detta 

ämne, eftersom vi under tiden som praktiker såg vikten av en god rehabiliteringsprocess. Vi 

har dock haft detta i åtanke när vi färdigställde vår intervjuguide och eftersträvade att vara 

neutrala när vi genomförde intervjuerna för att inte på något sätt färga av oss på våra 

respondenter. Styrkan i intervjuerna var att vi alltid var båda tillsammans eftersom vi då 

kunde göra extra anteckningar när det behövdes och reflektera efter varje intervju. Även i 

analysarbetet när vi arbetat med det insamlade materialet har vi försökt att inte väga in våra 

egna åsikter. I ett senare skede, när det gällde att bekanta sig med materialet inför 

analysarbetet, märkte vi att det tog mindre tid att hitta de viktigaste passagerna eftersom vi 

båda redan var väl insatta i alla intervjuerna. 

 

Vid valet av analysmetod skulle vi kanske kunna ha valt att använda oss av en 

innehållsanalys. Men eftersom vi var ute efter enhetschefernas upplevelser av rehabsamtal 

valde istället en fenomenografisk analysmetod. Dahlgren och Johansson (2015) menar att en 
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fenomenografisk ansats är utvecklad för att analysera data från enskilda individer och 

beskriva människors uppfattningar om olika fenomen. Det görs oftast genom 

semistrukturerade intervjuer. Analysmetoden innebär en viss tolkning av de utsagor som 

gjordes. Till en början, när vi sorterade materialet, noterade vi att vi gärna ville sortera efter 

stöd och maktaspekter. På grund av detta misstag fick vi göra om en del och återgå till det 

transkriberade materialet för att sedan kontrollera om vi hade valt bort några viktiga passager. 

Det visade sig att alla viktiga utsagor fanns med i vår samling. Därefter var vi medvetna om 

att inte göra om samma fel. Vi eftersträvade istället att ha en neutralare ställning och relatera 

materialet till syftet. Bryman (2011) anser att forskare behöver ha insikten att det är svårt att 

uppnå 100 procents objektivitet i studier. I och med att vi redogör vår process med både 

positiva och negativa aspekter kan andra bilda sig en egen uppfattning om studiens 

tillförlitlighet. 

Våra intervjuer blev endast 30–40 minuter långa. Detta skulle kunna anses väl korta. För att få 

in nog med material och känna att vi uppnått mättnad har vi därför genomfört åtta intervjuer. 

Vi menar att detta påverkade bredden för vår studie.  
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6. Resultat 

I intervjuerna med enhetscheferna fanns flera olika uppfattningar, dessa har genererat åtta 

olika utfallsrum, som i sin tur kan relateras till två mer övergripande domäner; organisatoriska 

förutsättningar för rehabsamtal, och chefens roll i rehabsamtalet. 

 

6.1. Organisatoriska förutsättningar för rehabsamtal 

Under organisatoriska förutsättningar för rehabsamtal finns fyra utfallsrum. Det är 

begränsningar, regelstyrning, ansvar för organisationen och möjligheter. Här redovisas varje 

utfallsrum lite mer ingående. 

6.1.1. Begränsningar  

Flera respondenter uttryckte att organisationen ibland kan uppfattas som ett hinder i 

rehabiliteringsansvaret. Detta när organisationen misslyckas med att ge enhetschefen de rätta 

förutsättningarna för att kunna ansvara för rehabprocessen på ett tillfredsställande sätt. 

Tidsbrist var en begränsning som majoriteten av respondenterna uttryckte. En respondent 

beskrev en tydlig känsla av att vara begränsad av en hög arbetsbelastning.  

Alltså i den bästa av världar ska vi ju ringa till alla som är sjuka dag 1 och dag 3, men jag har ju 

inte den möjligheten med den arbetsbelastning jag har, även rehabsamtal ska man ju inleda 

inom 2 veckor, men det har jag ju inte heller hunnit, bara i vissa enstaka specifika fall. 

 

Även resursbrist i organisationen framhölls av några respondenter som en begränsning för att 

kunna genomföra en tillfredsställande rehabilitering. Eftersom många rehabiliterande insatser 

är kostsamma så kan det leda till att enhetscheferna försöker undvika att skicka sjukskrivna 

medarbetare på dessa insatser. En frustration över att primärvården också saknar både tid och 

resurser kom också fram i några av våra intervjuer. En enhetschef inom äldreomsorgen 

uttryckte det så här: 

Vi får bara skicka dem dit om det är något specifikt och vi måste ju förankra det med vår chef 

över att det är okej och hur många samtal ska de få. Företagshälsovården är väldigt dyr, så 

arbetsgivaren vill väl att man ska använda primärvården. Primärvården har ju inte tid och de har 

inte resurser heller. 
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En uppfattning som återkom var att enhetscheferna upplevde begränsat handlingsutrymme. 

Flera av respondenterna lyfte fram att man till en viss gräns kan försöka anpassa 

verksamheten och arbetsuppgifterna för de enskilda. Anpassningarna görs oftast 

tidsbegränsade eftersom man inte vill överbelasta den övriga arbetsgruppen. Cheferna 

poängterade att de inte kan skapa nya skräddarsydda tjänster för att tillmötesgå individens 

önskemål helt och hållet. Några av respondenterna inom äldreomsorgen belyste också 

problemet med överbelastning av den övriga personalstyrkan när man anpassar 

arbetsuppgifter för enskilda. De menar att detta kan leda till osämja och frustration bland 

personalen. En av enhetscheferna uttryckte det så här: 

Ta bara det här med arbetsbörda, det kan vara helt okej med anpassningar en viss period, men 

över en längre tid så blir det också att missnöje bland den övriga personalen, när de alltid får 

göra en tyngre börda än den andre behöver. 

 

6.1.2. Regelstyrning 

Upplevelser i detta utfallsrum handlade både om att organisationen i sig är styrd av lagar och 

regler, men också att organisationen måste upprätthålla lagar och regler gentemot de 

anställda. I de kommunerna där vi genomförde våra intervjuer fanns datasystem som 

registrerade frånvaron hos personalen och som gav indikationer på när det var dags för någon 

insats ifrån enhetschefens sida. Exempelvis berättar en respondent att:  

Man får bevakningar på Heroma, personalsystemet om någon har varit frånvarande mer än sex 

gånger senaste halvåret. Åh, då ska man ju ha ett rehabsamtal, ett enklare samtal för att se vad 

det beror på. Finns det några mönster? När är man frånvarande?  

 

Alla respondenter uttryckte att de är måna om att regler och lagar efterföljs. 

Flera enhetschefer uttryckte att HR-avdelningen är ett viktigt stöd i rehabprocessen. En 

respondent inom LSS menade: ”men vi har ju HR, de ska vara som ett nav i våra 

verksamheter när det kommer till arbetsrätt och rehabfrågor” Det fanns också enstaka 

uppfattningar om att HR ibland kunde ta över för mycket och lova den sjukskrivne för mycket 

som egentligen inte passade verksamheten så bra. ”Sedan har man också upplevt i vissa 

rehabärenden att HR kan ta över och vara mer inriktade på personen och inte ser 

verksamheten istället.” 
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6.1.3. Ansvar för organisationen 

Ett annat utfallsrum under organisation handlade om uppfattningar om att man utöver 

ansvaret för individen först och främst bör ha en helhetssyn för hela organisationen. Det 

innebär exempelvis att kunna hitta en bra balans i anpassningarna på arbetsplatsen. Man vill 

kunna anpassa så långt det är möjligt för att tillmötesgå individens behov och önskemål, men 

inte så mycket så att belastningen ökar för mycket på de andra medarbetarna. En av 

enhetscheferna uttryckte att:   

Men man kan inte heller lägga tyngre uppgifter på de andra kollegorna för att den som är 

sjukskriven ska få göra det som är lättare, för då finns risken att kollegorna blir sjuka om de får 

göra allt som är tungt. 

En annan respondent understryker att det i första hand handlar om att få ihop verksamheten. I 

samma uttalande ger hen uttryck för ett samspel mellan den enskilde och verksamheten. 

Dessa tankar visar på en helhetssyn för organisationen. 

Så det är ju inte bara vad medarbetaren vill utan det är ju både hur får vi ihop verksamheten, hur 

fyller vi dina timmar när du är sjukskriven men även hur kan vi får en bra plan för att du ska 

komma tillbaka. Man ska få se alla delar också av jobbet. 

Det framkom också att man behöver se organisationen som en levande organism som hela 

tiden är i rörelse och under förändring. En uppfattning var att en sjuk medarbetare kunde vara 

en indikation på att något i organisationen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. En 

respondent utryckte sig så här: 

En organisation är inte bara hela kommunen till exempel utan varje liten grupp i organisationen 

om man ser organisationen som helhet som en organism som lever. Varje gång man får en sjuk 

medarbetare så är det någonting som inte fungerar i organisationen. Så det drabbar 

organisationen och då gör jag så mycket som jag behöver göra för att medarbetarens sjukdom 

inte ska påverka organisationen. 

En annan uppfattning som framkom från några av respondenterna inom äldreomsorgen 

handlade om ansvaret för resurser inom organisationen. De menade att de har ett 

budgetansvar, att sjukskrivningar är resurskrävande och att man även ska tänka på de andra 

människorna som jobbar inom organisationen. 

Så är det ju, eftersom vi också har budgetansvaret, även om en sjukskrivning kostar mycket så 

kan det ju också kosta mycket. Det kostar mycket tid att göra om schemat eller det kostar 
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mycket tid att planera, men det är klart att det kostar. Man måste ju tänka på så många fler 

människor än bara den personen som sitter där. 

 

6.1.4. Möjligheter 

Organisationen kunde också uppfattas som en möjliggörare. Majoriteten av respondenterna 

lyfte fram att det var viktigt att så långt det gick för verksamhetens skull försöka anpassa 

arbetsuppgifterna för den enskilde. Det framkom uppfattningar om att vissa ser problem och 

hinder istället för möjligheter. En enhetschef inom hemtjänsten som underströk vikten av att 

vara lösningsfokuserad:  

Det är lätt att som arbetsgivare tänka att vi inte kan anpassa med individuella scheman, för då 

ska alla ha de. En sådan verksamhet kan man inte heller jobba i, man ska inte se för många 

problem och hinder. 

Flertalet respondenter betonade betydelsen av att försöka få till goda anpassningar. 

Uppfattningar framkom att rehabiliteringsprocesser ibland kan uppfattas som omvälvande för 

individen, men att det kan leda till en helt ny livskvalité. En enhetschef inom LSS framhöll att 

det ibland kan räcka med relativt små förändringar för att uppnå ny livskvalité för individen. 

[…] att medverka i en rehab, alltså i en rehabiliteringskedja kan ge ett helt nytt liv. Alltså en helt 

ny livskvalitet genom att hamna någonstans där man faktiskt trivs och det behöver inte vara 

stora grejer. Det kan vara att gå från hemtjänsten till ett gruppboende […] 

 

6.2. Chefens roll i rehabsamtalet 

Den andra domänen som vi kunde identifiera utifrån materialet handlar om chefens roll i 

rehabsamtalet. Vi identifierade fyra olika utfallsrum under denna domän. Utfallsrummen var 

yrkesidentitet, dubbla roller, chefspositionen och att stödja.  

  

6.2.1. Yrkesidentitet  

Under detta utfallsrum har vi samlat uppfattningar om hur man upplever sin roll som 

enhetschef. Bland våra respondenter fanns stor spridning gällande erfarenheter. Några 

respondenter hade endast arbetet som enhetschef i något år, medan den mest rutinerade hade 

arbetet som chef i hela 40 år. Skillnader uttrycktes i svaren mellan cheferna med mindre rutin 

jämfört med dem som hade mer rutin i hur man tog sig an rehabansvaret. Respondenterna 
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med mindre erfarenhet tog i högre utsträckning hjälp och stöd ifrån olika stödfunktioner, 

oftast HR eller chefskollegor. Exempelvis säger en respondent:  

Oftast så har jag HR med som håller lite mer i det och antecknar, sen för vi en dialog 

sinsemellan. Jag tycker att det har fungerat ganska bra […] man har ju inte alla regler i huvudet 

så det är bra att ha dem med som man kan bolla med och som kan flika in och vad den anställde 

har för rättigheter och vad de har för skyldigheter, lika vad arbetsgivaren har för skyldigheter 

och rättigheter, så det är en bra stödfunktion, tycker jag. 

De mer rutinerade cheferna genomförde i större utsträckning samtalen på egen hand. Det 

kunde exempelvis bero på att man inte ville att individen skulle uppleva att den var i 

underläge eftersom den redan befann sig i en utsatt position. En av de mest rutinerade 

cheferna uttryckte sig så här:  

Sedan beror det ju på hur långt man har kommit, vi har ju hjälp av personalenheten och vi har 

hjälp av en rehabkoordinator när vi har kommit längre in i processen. […] Men de här första 

samtalen då är det oftast bara jag och den som är sjukskriven Alltså, den är nog utsatt ändå. Om 

vi ska vara flera stycken ifrån arbetsgivaren då upplever många sig ändå mer utsatta, utan det är 

när man kommer längre in i processen och då har man ju byggt upp det här förtroendet och då är 

ju HR en resurs för dem. 

Många av respondenterna refererade också till tidigare erfarenheter som ett stöd i hur de 

skulle agera i aktuella situationer. En av respondenterna inom LSS menade att erfarenheten 

ifrån liknande situationer och dess utfall låg till grund för hur man agerade i framtida 

rehabprocessen: 

I de bästa fallen kan man fånga upp dem tidigt. Det är min erfarenhet att ju längre tiden går 

desto svårare är det […] Det är jättesvårt att bryta och de kommer tillbaka kanske på 25 % och 

sen upp på 50% och efter ett tag tillbaka till sjukskrivning. Ju tidigare man är att ringa in 

orsaken desto enklare är det att göra någonting åt det. 

Respondenterna var väl medveten om sin yrkesroll och uppvisade en förståelse för att deras 

agerande kunde påverka den sjukskrivne i denna rehabprocessen. De har olika strategier för 

att kunna hjälpa eller styra. En av enhetscheferna inom LSS lyfte fram att det var oerhört 

viktigt att vara genuint intresserad av sin medarbetare och verkligen kunna få den att känna att 

man vill få tillbaka individen i arbete:  

Det absolut viktigaste när man håller i ett rehabsamtal det är faktiskt att vara intresserad av att få 

den här människan som man har mitt emot sig att må bättre att vilja komma tillbaka till jobbet. 
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Om jag som arbetsgivare och ansvarig inte kan anamma denna, alltså den egna känslan för att 

jag faktiskt är genuint intresserad av att få dig tillbaka ditt jobb, så kommer personen ifråga att 

märka det. 

En enhetschef inom äldreomsorgen visade också förståelse för att man som enhetschef 

verkligen kan påverka hur ett samtal upplevs. Hen uttryckte att syftet med det specifika 

rehabsamtal påverkade hur man lade upp samtalet. Beroende på situation och syfte med 

samtalet kunde det variera vart hen hade mötet, vilka som var med på mötet och till och med 

hur hen valde att klä sig. Hen sa: 

Är det mera ett samtal för att stämma av och se hur går det, vad tänker du, i syfte av omtanke, 

ett mer mjukt samtal behöver man kanske tänka på allt ifrån hur man klär sig, hur man sitter, 

vart man sitter och lite sådant. Liknande om man vill ha ett lite mera allvarligt samtal och 

kanske titta på: Du kan inte vara sjukskriven. Vi kan inte omplacera och du måste kanske se dig 

om efter någonting annat eller börja studera eller någonting. Då brukar jag ta med någon ifrån 

HR och kanske boka en lokal på kommunhuset. Tar på mig lite striktare kläder, för att få lite 

mer tyngd i samtalet och också poängtera att det här är ett viktigt samtal och du har ett eget 

ansvar, vad tänker du nu? Det är inte kommunen och arbetsgivaren som kan ordna allt. 

 

6.2.2. Dubbla roller 

Respondenterna uttryckte att det ingår i chefsrollen att både stödja individen och att vara 

huvudansvarig för verksamheten. Majoriteten av respondenterna upplevde också att det ibland 

var svårt att kombinera dessa två roller. Några av cheferna framhöll förhållandet som 50/50 

mellan att vara den som anpassar stödet och den som ansvarar för verksamheten. En av 

enhetscheferna inom äldreomsorgen menar att:  

Man kan inte göra vad som helst, men rimligt. Rimligt är att det ska kunna fungera för var och 

en, men man är 50% stödjare och 50% ansvarig för verksamheten. 

Andra uttryckte det som att det var två ben man stod på. De menade att man som chef inte 

bara kunde tänka på den ena benet utan att det andra också behövdes för att verksamheten 

skulle kunna komma framåt. En respondent beskrev sin roll i rehabsamtal så här; ”...utan att 

varken vara bästa kompis som du kan gråta mot men inte hellre den formella arbetsgivaren 

utan något mittemellan där.” En annan enhetschef inom LSS beskrev sin roll som ett 

föräldraskap: 
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Det är ungefär som att ett föräldraskap som består av en mamma och pappa eller två föräldrar. 

Jag menar barn blir vuxna och växer upp men man har fortfarande ansvar för dem. Det spelar 

ingen roll om jag är förälder nummer ett eller föräldrar nummer två, alltså chef eller ledare. Jag 

måste ändå ta ansvar för individen och låta den förstå vilka regler som betyder något och vad 

det är som gäller här och hur utgången kan vara. 

Samma enhetschef uttryckte att hen hela tiden hade den dubbla rollen med i bakhuvud och att 

det fanns en maktaspekt som man behövde vara medveten: 

Det finns alltid en maktfråga i det här. Jag är fortfarande den som betalar ut lönen. Jag är 

fortfarande den som sätter lönen. Det är fortfarande jag som säger huruvida du kan genomföra 

arbetet eller inte. Om jag anser att det är tillräckligt bra. Därför så måste jag vara så pass 

försiktig och ödmjuk så att jag får personen som jag pratar med mig att förstå att jag vill hjälpa. 

 

6.2.3. Att känna sig i en överordnad position 

En del av respondenterna utryckte att man i första hand är chef och att man måste vara tydlig 

med vad som gäller. Tydligheten skulle medföra att det inte skapas falska förhoppningar hos 

den sjukskrivne. De framhöll att det var viktigt att kunna poängtera att individen också har ett 

ansvar och att det blir konsekvenser om individen inte följer överenskommelser eller rutiner. 

Exempelvis sa en av enhetscheferna inom äldreomsorgen: 

Jag måste vara chef alltså i hela processen. Jag måste vara tydlig och tala om att gör du inte det 

här så kan vi inte göra det där. Jag måste vara… Jag kan inte vara… Tycka synd om någon i 

rehabsamtalet för att det är jobbigt utan då försöker jag hänvisa den så att den får ett 

samtalsstöd. Nej, så är det. Det låter grymt men det är faktiskt sant. Och jag kan inte heller bära 

dem på mina axlar när det är jobbigt. 

En av enhetscheferna hade en annan uppfattning om den överordnade positionen. Hen sa att 

det är viktigt att som chef inte utnyttja sin position utan istället bygga upp en respekt och ett 

förtroende bland sin personal. Hen uttryckte att en chefsattityd i rehabsamtalet leder till att 

man får svårt att få med sig medarbetaren. Istället var det viktigt att bygga förtroende och tillit 

och när det fanns på plats kunde man också vara tydlig och rak. 

Alltså att vi sätter oss på höga hästar som arbetsgivare och… Om det skulle vara så då får man 

inte med sig folk tror jag, utan jag tror att det är jätteviktigt att bygga på den här respekten och 

då… Men skulle någon säga nej, jag skulle förklara tydligt hur viktig det är för deras skull. 
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Sedan kan ju folk vara rädda för möten, men det tror jag också är när det är stora möten och 

okända människor, utan man bygger ju förtroende sedan kanske någon är med någon gång och 

att man på så sätt kan bygga upp det att kanske bara en ifrån personalavdelningen först är med 

eller någonting, om de går med på det. 

Anledningen till att cheferna ville ha kontroll under sjukskrivningen varierade mellan våra 

respondenter. Ungefär hälften av våra respondenter gav i intervjuerna uttryck för att de ville 

ha absolut kontroll över sjukfrånvaron. Dels för att kunna gå in tidigt med insatser, dels som 

en övervakande effekt för sådana som eventuellt utnyttjar sjukförsäkringen felaktigt. 

Exempelvis sa en av respondenterna: 

Vissa som är återkommande sjuka då ringer jag alltid och säger oj, hej jag hörde att du var sjuk, 

då tycker dom att det är obekvämt. Det är ju mer för att visa att jag ser att du är sjuk igen.  

En enhetschef uttryckte att man ofta lär känna sina medarbetare och vet om deras beteenden. 

Hen försökte att ha lite kontroll på allt. 

Det har jag med all min personal, är man borta 3 dagar så har jag alltid telefonkontakt. Och är 

man borta… det beror lite på vem det är och hur, har man mycket småbarn till exempel så är 

man ofta förkyld och man åker på magsjuka, men en normal arbetare som börjar få frånvaro 

som inte stämmer efter mönstret, för jag känner min personal ganska väl, där kontaktar jag 

alltid. Å tittar lite granna, vilka dagar är det man är sjuk? när? Och hur? När sjukanmäler man 

sig? Är det tidigt på morgonen eller vet man redan på fredagen att jag är sjuk på måndag. 

Sådana finns också. Jag försöker ha lite kontroll på allt. 

Det fanns även några uppfattningar om att man kunde behöva dra gränser för vad som ingår i 

ansvaret som chef. Cheferna kunde behöva belysa att de inte kunde lösa allt och att individen 

har ett eget ansvar. En enhetschef inom äldreomsorgen sa så här: 

Jag kan inte hjälpa någon utan man måste hjälpa sig själv. Jag är inte den som uträttar 

underverk. Wow nu är du frisk igen, utan det är mer ett stödjande samtal för att man själv ska 

kunna se; vad kan jag själv göra och vad är mitt eget ansvar i det här. Jag är inte någon kurator 

du kan komma till och kräka hur dig till direkt på det viset, sen kan man prata mycket. […] 

Vissa har det svårt hemma och man försöker hur kan jag underlätta på det viset, men jag är inte 

heller den kanske som löser allting åt personen. 
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6.2.4. Att vara stödjande 

Respondenterna lyfte fram flera stödjande egenskaper som viktiga under rehabsamtalen. 

Egenskaper som kom fram var exempelvis att man skulle vara empatisk, omsorgsfull, 

guidande och ödmjuk för att kunna stödja individen. Majoriteten av respondenterna framförde 

att det är viktigt att det blir en individuell anpassning efter individens förutsättningar. I sådana 

fall ska man vara att man ska vara flexibel och lösningsfokuserad när det gäller anpassning, 

menar en av enhetscheferna. Hen säger att: 

Men absolut tycker jag att man måste leta efter de möjligheterna som den enskilde har och hitta 

de lösningarna, desto fortare kommer man tillbaka, om man tar tillvara på det. Jag tror inte vi får 

vara så stelbenta. Vi måste vara mer, vara flexibla, det tjänar vi på. […] Sedan har vi inte så 

stora områden, vi kan inte skapa tjänster, men vi kan ofta ändra om att någon som kommer 

tillbaka får göra de […] den flexibiliteten finns det i arbetsgruppen för alla har förståelse för att 

man vill ju ha tillbaka sin kollega. Så möjligheterna finns till att göra små förändringar 

Några enhetschefer underströk vikten av att ha en helhetssyn på individen gällande både 

privatlivet och arbetsliv. De menade att man behöver ha med sig i rehabsamtal att problemet 

och orsaken till sjukskrivningen ofta ligger i privatlivet och inte på arbetet. Sjukfrånvaro kan 

exempelvis bero på att man har problem med sin partner eller sina barn. I dessa fall kan 

arbetet vara en trygg plats och fungera som ett stöd i rehabiliteringsprocessen. En enhetschef 

nämner att man behöver se till människan först, vad individen behöver för att må bra och för 

att kunna komma tillbaka till arbetet. En av enhetscheferna utryckte att man måste ha 

förståelse och koll på hur individen fungerar på jobbet för att kunna hjälpa på rätt sätt. Många 

gånger kunde man se mönster i när sjukfrånvaron ägde rum. På så sätt kunde man genom små 

justeringar av schemat förhindra flera sjukdagar. Hen säger att: 

Om jag vet att den här personen har jobbat fyra pass i rad så kommer den förmodligen efter en 

dag ledigt riskera en huvudvärksdag, då får man ju efter ett sådant upprepat mönster där man 

hållit på så här, så får man säga; du måste bygga om ditt schema […] ha det med sig, då vet man 

det beror på det här, kan vi göra om det på något vis. […] Men man måste se det och man måste 

våga prata om det och man måste ha lite koll så. Jag menar skulle man kalla in varenda en som 

har sådant här och man inte skulle ha någon koll alls vad det beror på då har man problem. 

Flera av respondenterna hade uppfattningar om att man måste vara stödjande för att kunna 

behålla sin personal. En enhetschef uttryckte om man behöver vara beredd att hjälpa och göra 

det som är möjligt för att personen i fråga vill komma tillbaka.  
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De ska veta att jag är beredd att fixa det när de kommer tillbaka. Det är jätteviktigt, man måste 

jobba, så annars så får man inte, man får inte personal som faktiskt har lust att komma tillbaka 

annars, tror jag. 

I svåra situationer i rehabsamtal ville flera respondenter vara tydligt varför ett rehabsamtal 

behövs. Detta var ett sätt att stödja den sjukskrivne. Andra situationer där det upplevdes 

mycket svårt att vara stödjande var när det handlade om missbruksproblematik eller svåra 

sjukdomar. Där kunde de svåra situationerna påverka även enhetschefen. En av 

enhetscheferna inom äldreomsorgen uttryckte att det nog var det svåraste hon någonsin 

behövt göra i sitt yrke:  

Är det svåra saker, alltså någon som är jättesvårt cancersjuk, så är det jätteproblematiskt, alltså 

att det är… Då är det ju känslomässigt svårt, kan jag tycka. Och då är det ju i ett skede 

rehabsamtal och sedan blir det ett avslutningssamtal och det ingår ju i hela det här. […] När jag 

skulle tacka av en kollega för att hon skulle lämna in i sin sjukdom, alltså det var ju jättehemskt. 

Och det är något som man hoppas att man aldrig behöver vara med på mer och det var inte 

enkelt. Det är nog det svåraste jag har gjort någon gång. 

Majoriteten av enhetscheferna utryckte också att det var svårt att hålla i rehabsamtal när den 

sjukskrivne inte vill medverka eller där enhetscheferna visste att det inte finns några andra 

möjligheter att längre anpassa arbete. Samtalen kunde också bli svåra när den enskilde inte 

ville prata öppet om sina problem. 
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7. Analys 

7.1. Enhetschefers pastoralmakt 

Respondenterna utryckte viljan att stödja individen, inte bara under rehabsamtal utan även 

under hela processen. Enhetscheferna var måna om individens välmående på jobbet, samtidigt 

utövades stödet för att ha personal som faktiskt ville vara på jobbet. Detta återspeglar en del 

av pastoralmaktens grundantaganden. Foucault (2010) menar att herden samlar sin flock och 

håller ihop den. I likhet med detta kan man se enhetschefen som herden som sköter sin flock 

av anställda och de anställda som fåren som lyssnar på och följer herden. 

I undersökningen framkom även ett hänsynstagande till både gruppen och organisationen. I de 

fall där anpassning av verksamheten efter individens behov inte kunde ske längre, ville de 

fortfarande vara den personen som vägledde till nya möjligheter eller inspirera till nya vägar. 

Enhetscheferna poängterade också att individen hade ett eget ansvar i 

rehabiliteringsprocessen. Axelsson och Qvarsebo (2017) menade att pastoralmaktens 

gemenskap handlade om ett ömsesidigt ansvar. Varje individ hade en egen skyldighet men 

herden var ansvarig över helheten samt flockens förtjänster och brister. 

Vi kunde också tolka att enhetscheferna i likhet med herden vill skydda flocken. Denna typ av 

styrning handlar i grund och botten om en välvilja att hela gruppen ska må bra. Foucault 

(2010) beskriver denna makt som en välviljans makt, där herden inte har något eget 

existensberättigande om den inte sökte flockens bästa. Det betyder att makten inte handlar om 

ära utan om omsorg för att flocken mår bra (Foucault 2010). 

Även chefen som en “förälder” framkom i några intervjuer. Denne hadde ansvar inte bara för 

individen utan även för hela familjen, det vill säga för hela personalgruppen eller 

organisationen. Även om omsorgen kommer först handlar det samtidigt om att styra individen 

genom vägledning. Axelsson och Qvarebo (2017) menar att omsorgen styr herdens handlingar 

och agerande. Hen gör inte allt bara för var och en utan även för hela flocken som kollektiv. 

Detta var paradoxen som Foucault lyfte fram. Att offra en för alla eller alla för en. Några av 

respondenterna menade att man gjorde allt som kunde göras för att det antigen ska fungera för 

individen och för hela verksamheten. I de fall där enhetscheferna inte längre kunde anpassa, 

var de tvungna att avslutna anställningen. Det gjordes för inte belasta personalgruppen eller 

utifrån ett organisatorisk perspektiv.  
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För enhetschefer betydde det en positiv maktaspekt utifrån kontroll över sina anställda, 

omsorgstanken och vägledningen. Att vara enhetschef innefattade således flera 

styrningsfunktioner av pastoralmakten, den hjälpande och den stödjande samt en kontroll över 

individen. Maktaspekten i denna styrningsteknik fungerar subtilt eftersom individen utsätts 

för en påverkan för styrande hur denne ska bete sig. Effekten blir att individen reglerar sig 

själv (Foucault 1988, 2003). 

 

7.2. Governmentality i rehabsamtal, att styra och blir styrd  

En grundläggande premiss för maktanalysen utifrån Foucault ideologi är viljan att påverka, 

styra och reglera människors uppförande och beteende. Denna vilja vilar på försanthållande 

(sanningar) om objektet som ska styras (Axelsson & Qvarsebo 2017). Enhetschefers 

pastoralmakt har samma utgångpunkt. Objektet är människor som ska rehabiliteras till arbete 

och deras ansvar för rehabsamtal vilar både på sanningar och reglering av problemet. I och 

med att problemområdet är reglerat är enhetscheferna också utsatta för styrningen. Staten har 

därav en vilja att lösa problemet med hjälp av exempelvis statens utredningar (SOU 1988) 

eller i form av föreskrifter (AFS 1994:1). Nilsson (2008) anförde att det är de experterna som 

skapar nya kunskapsfält och hela tiden producerar sanningar som sedan kan användas i 

styrningssyfte. Den liberala styrningsmentaliteten utgår från en hög värdering av rationell 

kunskap, tilltro till möjligheten på att styra den offentliga sfären genom taktiker som 

lagstiftning, planering och reglering (Nilsson 2008). Exempelvis utgör rehabiliteringskedjan 

och föreskrifter om arbetsmiljö en del av styrningstaktiken. Utredningar från staten med hjälp 

av olika myndigheter är ett exempel för sanningskapande av experter. Det innebär för 

enhetscheferna att de i sina beslut behöver förhålla sig till de sanningar och uppfattningar som 

finns i samhället. Bland annat skrivs i statens offentliga utredning (SOU 1988:41): ”Det är 

genom tidiga insatser, som man förebygger långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. 

Det är välkända fakta att ju längre tid en försäkrad är sjukskriven desto större är risken att han 

inte skall komma tillbaka i arbete.” (s. 13). Utredningar ligger till grund för problematisering 

av sjukfrånvaro. Det medför en styrning som innefattar olika praktiker (som exempelvis 

rehabsamtal) som ska förhindra långtidssjukskrivningar i framtiden. Bakom profylaktiska 

insatser för långtidssjukskrivningar ligger just de praktiker. Wall, Selander & Bergman (2019) 

med sitt arbete lyfter fram att man rehabiliteras mot rådande diskurser. Forskning intar i detta 

avseende en nyckelroll som skapar nya sanningar om ett visst område. 
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Mot ovanstående återspeglas den liberala governmentalitys kärna som handlar om att makten 

ligger hos de praktiker eller taktiker som används för att styra. Lagar, föreskrifter och 

utredningar av olika problem är en del av de praktiker som utgör styrningsimpulser som sedan 

påverkar enhetscheferna uppfattning och agerande i rehabsamtal. Exempelvis hade två 

respondenterna uttryckt att tidigare insatser är bra eller att arbete ökar livskvalitén. Axelsson 

och Qvarsebo (2017) menar att styrning som maktform inte är i händerna på staten och dess 

myndigheter utan verkar i alla riktningar genom dessa praktiker. Poängen är också att 

styrningsmentalitet har sitt inte sitt ursprung i staten. Det är snarare att staten själv är infogad i 

bland annat diverse maktscheman av olika typer av expertis och praktiker. Staten har en 

strategisk roll i maktutövningen men det är praktiker som innehar makten att styra.   

 

För studien betydde det att positionen enhetschefen var inte avgörande för att kunna utöva 

makten i sin yrkesroll. Tolkningsvis kan det förhålla sig på samma sätt som Foucault anför att 

vi är fångade i ett nätverk av makt. Exempelvis domarens makt över en åtalad person gäller 

mer en effekt av maktnätverket än domarens egen makt. Makten är en produktiv kraft och 

handlar inte om förtyck. Det är snarare en nödvändighet som skapar ordning och existerar i 

alla former av sociala möten. 
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8. Avslutande del 

Syftet med studien var att undersöka enhetschefers upplevelser och erfarenheter av 

rehabsamtal utifrån ett makt- och stödperspektiv. Vi identifierade åtta utfallrum när vi 

analyserade det insamlade materialet som vi sorterade under två övergripande domäner. De 

övergripande domänerna var organisatoriska förutsättningar för rehabsamtal och chefens roll i 

rehabsamtal. Utfallsrummen under organisatoriska förutsättningar för rehabsamtal var 

begränsningar, ansvar för organisationen, regelstyrning och möjligheter. Utfallsrummen under 

chefens roll i rehabsamtal var yrkesidentitet, dubbla roller, att känna sig i en överordnad 

position och att vara stödjande.  

 

8.1. Diskussion  

Resultatet visar att enhetscheferna upplevde både stödjande aspekter och maktaspekter i sin 

roll som enhetschef och i rehabsamtalen. Majoriteten av respondenterna berättade om en 

dubbel roll som ibland var mycket svår att hantera. Att å ena sidan vara en hjälpande och 

stödjande medmänniska gentemot en anställd i en utsatt situation kan vara nog svårt. När man 

å andra sida samtidigt behövde vara den ytterst ansvarige för hela verksamheten, med 

exempelvis budgetansvar, så upplevdes rollen ännu svårare. Dessutom behövde enhetschefen 

förhålla sig till regler och lagar angående rehabilitering. Majoriteten av enhetscheferna 

uttryckte en svårighet att kombinera alla dessa roller samtidigt eftersom de ibland kolliderar 

med varandra. 

Vi kunde också se skillnader i ledarroller mellan cheferna och även hur rutin och erfarenhet 

till viss del påverkade hur enhetscheferna valde att genomföra sina rehabsamtal. 

 

En del av den tidigare forskningen som vi har valt att ta med i vårt arbete handlar om hur och 

när rehabilitering bör genomföras. Det lämnar oss med funderingar om det verkligen finns 

möjlighet till individanpassade rehabiliteringsprocesser. De lagar och regler som ligger till 

grund för rehabiliteringen och även de diskurser som finns i samhället handlar väldigt mycket 

om tidiga insatser, något som vi också vill problematisera och ifrågasätta. Även om tidiga 

insatser generellt sett ofta har positiva effekter kan det vara rent skadligt för vissa individer 

(Selander, m.fl. 2015; Arnetz, m.fl. 2003; Wall, m.fl. 2019). Istället kan det leda till att 

individen går bakåt i sin rehabiliteringsprocess. Detta var något som våra respondenter gav 

utryck för i våra intervjuer. De ansåg att man alltid måste försöka hitta individuella lösningar i 
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så stor utsträckning man bara kan för att försöka tillmötesgå den enskildes önskemål och 

förutsättningar för att få till lyckade processer, där resultatet blev att individen kom tillbaka 

till arbetet fullt ut.   

 

En stor del av den andra forskningen fokuserade mer på chefens roll och dess egenskaper. 

Forskningen framhäver att individer i rehabiliteringsprocesser i första hand söker stöd ifrån 

sina chefer (Selander, m.fl. 2015; Dunstan, m.fl. 2015; Ahlström, m.fl. 2012; Aas, m.fl. 

2008). Misslyckas som chef med att vara empatisk och stödjande kan det också få negativa 

konsekvenser för individen. Under intervjuerna framkom tydligt vikten av att kunna vara 

empatisk och stödjande gentemot individen. Vikten av goda och förtroendeingivande 

relationer till både chef och kollegor är något som både vår studie och tidigare forskning lyfter 

fram. Några av våra forskningsartiklar handlade om den dubbla rollen där enhetscheferna hela 

tiden har flera olika aspekter att ta hänsyn till. Rehabiliteringsansvaret riskerar att hamna i 

strid exempelvis med ekonomiskt och organisatoriskt ansvar (Baril m.fl. 2003; Seing, m.fl. 

2014). Även dessa uppfattningar kom tydligt fram i studien samt att respondenterna utryckte 

att det är svårt att anpassa arbete när det gäller svåra sjukdomar eller missbruksproblem. 

 

Vi menar att vårt resultat ger ett starkt stöd till att enhetschefer idag utövar en pastoralmakt 

över sin personal. Vi kunde se hur välviljan och omsorgen hos enhetschefen, herden, driver 

hen att styra sin personalgrupp, flocken, i den riktning som den tror är bäst. I detta avseende 

är makten positiv och handlar främst om omtanke. Vi kunde också se hur governmentality 

utifrån regler och lagar påverkar uppfattningen och agerandet i rehabsamtalen. Utryck som att 

arbete är bra, man måste jobba och tidiga insatser är bra kan vara uppfattningar som har 

påverkats av de sanningar som finns i samhället. Samtidigt är det viktig att komma ihåg att 

makten i sig inte alltid är negativ, den skapar snarare en ordning, är produktiv och handlar 

enligt Foucault inte om att undertrycka. Det fanns inga specifika uppfattningar i undersökning 

som visade direkt attityd till makten, det fanns snarare åsikter som kan indikera hur vissa 

enhetschefer förhåller sig till maktaspekten. Exempelvis att man använder sig av 

disciplinering av sig själv för att kunna stödja eller som förstärkning av sin position som chef 

med hjälp av bland annat kläder och att man medvetet tar in HR. Det indikerade att man är 

medveten om maktaspekten i sin roll. Stödfunktioner som HR utgjorde inte bara en 

förstärkning utan de står även som nav i rehabilitering, vilket underlättade framförallt för de 

chefer som arbetat kortare tid. Samtidigt indikerade undersökning att man som chef både 
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styrde, kontrollerade och hjälpte. En annan aspekt som var intressant var uppfattningarna att 

individen hade ett ansvar och att det var individen själv som behövde komma fram till vissa 

insikter. Denna uppfattning kunde tolkas på olika sätt, antingen att man ska dela makten eller 

dra gränser för hur mycket enhetscheferna ska stödja samt överlämnade av makten och 

stödaspekten gentemot individen själv. 

 

8.2. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka enhetschefers upplevelser och erfarenheter av 

rehabsamtal utifrån ett makt- och stödperspektiv. Studien visade att: 

1. Det fanns svårigheter i att hantera den dubbla rollen som enhetschef, eftersom de 

flesta först och främst ville stödja individen. Känslan att vilja göra allt även i svåra 

situationer kändes för många tufft. Det berodde på att enhetscheferna inte ville belasta 

den övriga arbetsgruppen för mycket genom olika individanpassningar. Dessutom 

fanns organisatoriska begränsningar för att kunna tillmötesgå individens önskemål helt 

och fullt. 

2. Enhetscheferna är påverkade av makt i form av styrning genom olika sanningar 

(exempelvis antagandet om att tidiga insatser är bra) eller reglering av 

problemområden. Detta visade sig genom viljan att följa lagar och regler. Parallellt var 

enhetscheferna utsatta för en viss kontroll genom stödfunktioner som till exempel 

Heroma och HR. 

3. Rutin och erfarenhet påverkade makt - och stödupplevelserna. De som var mest 

medvetna om sin position agerade utifrån denna medvetenhet i rehabsamtalen. 

Enhetscheferna som hade mindre erfarenhet använde sig i större utsträckning av 

stödfunktioner som exempelvis HR i rehabsamtalen.  

 

8.3. Förslag på vidare forskning 

Ovanstående diskussion handlade om aspekter gällande bland annat makt i form av stöd och 

styrning. Enhetscheferna är utsatta för makt i form av styrning och samtidigt utövade de en 

form av makt och stöd. Förslag på vidare forskning berör bland annat dessa aspekter. 

Undersökningen indikerar betydelsen av medvetenhet hos enhetscheferna i att de både stödjer 

personen och samtidigt utöver makt. Enhetschefernas medvetenhet om sin roll i rehabsamtalet 

och maktaspekten har betydelse för att förstå hur makt och stöd påverkar samspelet i 
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rehabsamtalet. Förståelsen om makt och stöd behövs också för att kunna förvalta sin makt på 

ett konstruktivt och etiskt försvarbart sätt. I rehabsamtal vill enhetscheferna vara den trygga 

förtroliga personen och eftersträvar därför ett jämlikt samtalsklimat. Einarsson (2009) lyfter i 

detta avseende att det finns ett dilemma i detta, eftersom det är ett faktum att det finns en 

spänning mellan en maskerad auktoritet och ett förtroligt samtal. Det behövs således mera 

forskning om hur makten påverkar samspelet mellan arbetsgivare och sjukskrivna under en 

rehabiliteringsprocess. Förståelsen skulle kunna hjälpa enhetschefer att bättre kunna hantera 

den dubbla rollen. Denna studie kan i sammanhanget ses som en inspiration till 

följeforskning. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

 

 

 

Information om undersökningen Enhetschefers upplevelser av makt och stöd i Rehabsamtalet, 

examensarbete för socionomexamen vid Högskolan Dalarna 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i undersökningen Enhetschefers upplevelser av makt och 

stöd i Rehabsamtalet. Syftet med undersökningen är att undersöka enhetschefers upplevelse 

av rollen som chef och situationer där makt kontra stöd kan uppstå under rehabiliterande 

samtal med en anställd. I studien kommer tio intervjuer att genomföras med enhetschefer 

inom vård och omsorgssektorn.  

 

Undersökningen genomförs då tidigare studier har visat att det är höga sjukskrivningstal på 

grund av arbetsrelaterade besvär bland ett flertal yrkesgrupper inom vård- och 

omsorgssektorn, något som har visat sig ha flera negativa konsekvenser för både 

verksamheter så väl som för arbetstagare. För att genomföra undersökningen söker vi därför 

enhetschefer med personalansvar inom vård och omsorgssektorn, urvalet av deltagare sker 

med ett så kallat bekvämlighetsurval, och du tillfrågas då vi tror att du tillhör den eftersökta 

gruppen. 

 

Deltagande 

Ditt deltagande innebär att du ombeds att delta i en intervju med en eller två 

socionomstudenter. Vi uppskattar att intervjun kommer att pågå ungefär 45 minuter. 

Intervjuerna kommer ha ett fokus på hur du i din roll som enhetschef upplever att genomföra 

rehabiliterande samtal med dina anställda och vi har i undersökningen ett fokus på relationen 

mellan makt och stöd.  
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För att möjliggöra analyser av intervjuerna kommer de att spelas in och transkriberas, det 

insamlade materialet kommer förvaras på våra lösenordskyddade datorer och kommer endast 

vara tillgängligt för oss samt vår handledare, Marcus Falk Johansson. Ditt deltagande är 

konfidentiellt och ditt namn kommer inte publiceras, när vi redovisar våra resultat kommer vi 

göra det på ett sådant sätt att inga utsagor kan kopplas till enskilda individer. Observera även 

att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

 

Behandling av personuppgifter och insamlat material  

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också 

rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud.  

Du intervjuas i din roll som tjänsteperson och vi kommer inte samla in, registrera eller 

behandla dina personuppgifter. Allt material som samlats in i samband med undersökningen 

kommer att raderas så snart uppsatsarbetet är godkänt och publicerat.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Samt 

vid FoU-dagarna som anordnas av Högskolan Dalarna i juni 2020, om du som deltagare 

önskar kommer du även ges möjlighet att ta del av den färdigställda uppsatsen.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Med vänlig hälsning 

Susanne Strobl                       Anders Palm 

Mobil: 072-21 95 377  Mobil: 070-24 25 673 

Mail: h17susst@du.se  Mail: h17anpal@du.se 

 

Handledare: 

Marcus Falk Johansson 

Tlf: 023-77 89 27 

Mail: mfk@du.se  

Falun, 2020-01-20. 

Susanne Strobl                                                        

mailto:h17susst@du.se
mailto:h17anpal@du.se
mailto:mfk@du.se
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Bakgrund: 

Vi genomför en studie för att skriva vårt examensarbete som handlar om upplevelse av makt 

och stöd under insatsen rehabsamtal. Syftet är att undersöka hur enhetschefer upplever makt 

och stöd i rehabsamtal. All information kommer att behandlas konfidentiellt och ditt namn 

kommer inte publiceras när vi redovisar vårt resultat. 

 

Inledning 

Hur länge har du jobbat som enhetschef? 

Hur många har du personalansvar för? 

Hur ser rutinerna för rehabsamtal ut i din kommun? 

- Vad är för dig rehabsamtal? Hur definiera du rehabsamtal?  

Huvuddel 

1. Vilka erfarenheter har du att hålla i ett rehabsamtal? 

− Vilka egenskaper eller förhållningssätt är viktiga när man håller i ett rehabsamtal.  

− (följdfråga) Vad ska man tänka på eller hur ska man som enhetschef agera när man 

håller i ett rehabsamtal? 

 

 

2. I hur stor utsträckning har du möjlighet att anpassa samtalet utifrån den enskildes behov?   

− Hur tror du att du skulle agera om en anställd nekat till att delta i ett rehabsamtal?  

− I hur stor utsträckning skulle du undersöka varför den anställde nekade? 

− I hur stor utsträckning skulle du försöka motivera den anställde att delta i 

rehabiliteringen? 

 

3. Hur ställer du dig till följande påståenden: 

− I Rehabsamtalet strävar jag efter att hjälpa och stödja en anställd att hitta lösningar i 

en svår situation. 

− I rehabsamtalet gör jag det tydligt vad jag förväntar mig att den anställde ska göra 

för att inte organisationen ska drabbas av dennas sjukskrivning. 

 

− Vilket syfte fyller rehabsamtal enligt dig? (kompletterande vid för lite information) 
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− Hur upplever du insatsen? 

 

4. Hur upplever du att vara ett stöd till dina anställda i rehabsamtalet och samtidigt stå i en 

överordnad (makt)position i din roll som enhetschef? 

- Finns det några andra situationer förutom rehabsamtalet där du kan uppleva makt 

och stöd? 

- Om ja vilka situationer? 

 

5. I vilken utsträckning anser du att du är ansvarig chef kontra hjälpare i rehabsamtalet? 

- Hur uppfattar du relationen mellan dig som chef och anställda som är sjukskrivna, i 

rehabsamtal och under rehabiliteringsprocessen.  

-  

Avrundning 

Hur upplever du att det känns att hålla i en sådant samtal? 

 

Avslutning  

*Sammanfatta kort intervju och fråga om man har uppfattat rätt* 

Är det något som du tycker vi har glömt att fråga, eller som du skulle vilja lägga till? 

Vill du tilläga något om rehabsamtalet eller något annat? 

 

Tack att du ville delta i intervju! 
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Bilaga 3  

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involvera 

människor 
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Bilaga 4 

Vansbro kommun (2014) Rutin rehabilitering 
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