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REHABILITERING. 

 

Stina Jurell 

 

Tidigare studier har visat att ledord för att skapa en hälsosam arbetsplats är 

tydlighet och delaktighet. Syftet med föreliggande studie var att med  hjälp 

av kvalitativ metod undersöka en mindre respektive större kommuns 

förebyggande arbete med stress, hälsa och rehabilitering. Ett 

ledningsperspektiv på hur kommunerna arbetar med dessa frågor erhölls när 

två personer på respektive personalavdelningar intervjuades. Resultatet 

erhölls från material från semistrukturerade intervjuer. I den större 

kommunen är sjukskrivningar för stress vanligt förekommande. Orsaken till 

detta härleds till bristen på kontroll. Det är i den mindre kommunen ovanligt 

med sjukskrivningar för stress. Sjuktalen på kommunerna har av ett flertal 

orsaker minskat. Stödinsatser av olika slag spelar en avgörande roll i det 

förebyggande arbetet. Inom kommunerna befinner man sig i en 

utvecklingsfas där nya friskvårdsplaner arbetas fram. Det ska även läggas 

mer kraft på att arbeta med medarbetarskap och delaktighet.  

En hälsosam arbetsplats 

Det har genomförts ett stort antal studier för att undersöka vad som utmärker en hälsosam 

arbetsplats. Det har dragits en rad olika slutsatser om vad som krävs för att skapa en hälsosam 

arbetsplats. En studie visar att istället för att förespråka endast en ansats, bör det utformas 

hälsoprogram, policys och arbetssätt som passar för den specifika organisationen (Grawitch, 

Ledford, Ballard, & Barber., 2009). Med detta menas att det är bättre att skräddarsy ett 

program som passar för den aktuella organisationen, istället för att använda sig av färdiga 

lösningar. Detta får stöd i en studie som visat att man bör analysera organisationen innan man 

påbörjar ett hälsofrämjande program (Goldgruber & Ahrens, 2010). För att lyckas med detta 

är det av yttersta vikt att engagera och involvera personalen (Grawitch et al., 2009). Arbetet 

med att skapa en hälsosam arbetsplats innebär inte endast att personalen ska äta rätt och träna. 

Organisationen måste anta en allsidig ansats för att optimera organisationens och personalens 

utfall. Det krävs att personalen aktivt engagerar sig och är delaktig i att utforma arbetsrutiner. 

 

En organisation med tydlig struktur, mål, beslutsgång och där det ges möjlighet till 

kompetensutveckling minskar risken för arbetsrelaterad stress. Tydlighet och delaktighet är 

ledorden för att förebygga ohälsa i en organisation. Ett flertal studier visar på betydelsen av 

delaktighet för personalen i en organisation. Delaktighet beskrivs i Grawitch et al. (2009) som 

ett kontinuum där låg grad av delaktighet upplevs när organisationsledningen har stort 

inflytande över en aktivitet. Medarbetarundersökningar anges ha låg upplevd delaktighet och 

självstyrande arbetsgrupper hög upplevd nivå. Därmed inte sagt att medarbetarundersökningar 

inte skulle gynna utvecklingen av organisationen. 
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Tidigare forskning inom områdena arbetstillfredsställelse och arbetsrelaterad stress har visat 

att delaktighet tillsammans med inflytande och organisatorisk stöttning ger gynnsamma 

effekter för såväl personal som organisation (Butts, Vandenberg, DeJoy, Schaffer, & Wilson, 

2009). Organisationer som aktivt arbetar med att öka personalens välbefinnande och minska 

arbetsrelaterad stress blir således effektivare. En studie av Vagg och Spielberger (1998) 

belyser betydelsen av organisatorisk stöttning och arbetsbelastning som två dimensioner med 

påverkan på arbetsrelaterad stress (Vagg & Spielberger, 1998).  

 

En slutsats är att ju större delaktigheten är på arbetsplatsen, desto lägre är den upplevda 

stressen (Arnetz, 2002). Även medarbetarskap är av central betydelse, vilket innebär att 

medarbetare tar ansvar för att utveckla sig själva, kolleger och verksamhet. Forskning om 

stress, effektivitet och förnyelsekraft ur ett organisationsperspektiv ger en rad intressanta 

ledtrådar till ledning och medarbetare om hur verksamheten kan förnyas och ohälsosam stress 

motverkas. Det krävs en rad insatser inom både traditionellt sett hårda (produktion, 

ekonomisystem) och mjuka (arbetsglädje, kompetensutveckling) områden för att uppnå en 

hållbar verksamhets- och medarbetarhälsa. Arbetsglädjen är en central del som påverkas av 

såväl verksamhetens effektivitet som måltydlighet. Målen ska vara realistiska och 

utvärderingsbara, samt att medarbetarna ska vara väl medvetna om målen och kunna påverka 

dem. Slutligen bör ledarskap och verksamhetseffektivitet optimeras.  

 

Det är idag oomtvistligt att god arbetsmiljö leder till ökat välbefinnande, vilket i sin tur har 

inverkan på närvaro, arbetsprestation och kvalitet (Hanson, 2004). En värdemodell 

presenteras med tre dimensioner. Dessa kan beskrivas som tre intressenter i en organiserad 

verksamhet, värde för kunder, ägare och medarbetare. En obalans råder mellan de olika 

intressenterna och vi uppnår för närvarande inte optimalt värde för någon part i ett långsiktigt 

perspektiv. Det har varit en stark fokusering på marknad och vinst vilket skapat en obalans, 

där ägare och kunders behov gått före arbetsplatsens medarbetare.  

Stress, ohälsa och dess bakomliggande orsaker 

I dagens föränderliga samhälle har stress blivit ett vanligt förekommande begrepp. Perski 

(2006) definierar stress som ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och 

belastningar rubbas. Det sympatiska nervsystemet är den delen av det autonoma nervsystemet 

som ska bekämpa faror och skapa resurser, och på så sätt återställa balansen. Den här delen av 

nervsystemet aktiveras genom olika signalsubstanser och hormoner. Vid långvariga 

stressituationer förstärks den sympatiska uppvarvningen av ett flertal förbrännande (katabola) 

hormoner. Det viktigaste av dessa är kortisol. Förhöjda nivåer av kortisol under en längre tid 

kan medföra en allvarlig hälsorisk. Ett långvarigt tillstånd där det sympatiska nervsystemet är 

aktiverat leder till allvarliga hälsoproblem och kan resultera i utbrändhet. Det parasympatiska 

nervsystemet vilket styr resurshållning och sparar energi, reparerar skador och förnyar 

vävnader. Detta dominerar så länge vi inte är engagerade i någon aktivitet. Produktionen av 

uppbyggande (anabola) hormoner stimuleras av detta bromssystem.  

 

Hälsa innebär en balans mellan uppbyggande och förbrännande krafter och stress ger en 

obalans (Perski, 2006). Vårt kontrollbehov i livet ökar så fort vi konfronteras med 

förändringar. Omorganisering på arbetsplatsen är en vanlig källa till känslor av förlorad 

kontroll. Begreppet ohälsa definieras av Hanson (2004) som en samlad beskrivning av olika 

tillstånd, exempelvis skada, sjukdom, dysfunktion och illabefinnande. Ohälsan har 

uppmärksammats genom att den medför kostnader för sjukfrånvaro, vård och rehabilitering.  
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Det finns ett antal faktorer som påverkar stress ur ett lednings- och organisationsperspektiv, 

dessa är (Arnetz, 2002):  

 verksamhetens storlek och komplexitet  

 ledningens och medarbetarnas kapacitet och kompetens 

 organisationens måltydlighet  

 arbetsklimat och effektivitet  

 medarbetarnas delaktighet, synlighet och upplevd kontroll 

 belöningssystem  

Kostnaderna för stress uppgår till flera miljarder kronor i Sverige, vilket gör stressfrågor 

relevanta ur ett företagsstrategiskt perspektiv (Arnetz, 2002). Mätningar har visat att det 

svenska humankapitalet har börjat må allt sämre, forskning pekar på att stress utgör en viktig 

orsak till denna utveckling. Humankapitalet definieras av Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som personalens bidrag till att skapa värde och 

effektivitet för företaget. Detta innebär kompetensen och kapaciteten hos medarbetarna. 

Långvarig och ohälsosam stress leder till att organisationens förmåga att producera minskar, 

effektiviteten sjunker och stressen ökar ytterligare. Det finns en optimal balans mellan 

medarbetarnas intellektuella och emotionella förmåga att använda sin kapacitet och 

organisationens prestation. Denna balans utmärker en frisk organisation. Genom att bättre ta 

reda på organisations- och ledningsfaktorer som motverkar respektive förstärker stressen, kan 

ledningen genomföra en rad hälso- och företagsstrategiska förbättringar. 

 

Det finns ett antal olika orsaker till att arbetsrelaterad stress i dagens samhälle är ett stort och 

kostsamt problem. Theorell (2003) nämner till exempel att globalisering och 

informationsteknologisk utveckling medfört nya förhållanden på arbetslivets område. Det 

ställs krav på ständig tillgänglighet, samt att gränsen mellan arbete och fritid alltmer suddats 

ut. Det är svårt att förutsäga framtiden och konkurrens råder mellan människor i avlägsna 

länder. Detta får stöd i en annan studie som har visat på vikten av att kunna förutsäga framtida 

arbetsuppgifters innehåll (Mohr & Wolfram, 2010).  Arbetslivet i Sverige förändrades under 

början av 1990-talet då arbetslösheten steg (Theorell, 2003). Otryggheten i arbetet ökade och 

även om arbetslösheten sedan dess har minskat har otryggheten bestått. Mot slutet av 1990-

talet minskade möjligheterna för de anställda att påverka sina egna arbetsförhållanden, detta 

gällde särskilt anställda inom kommuner och landsting. 

  

För att en människa ska känna sig trygg krävs kontroll över sin egen situation. Att kunna 

utöva kontroll över sitt liv innebär att ta kommando över de flesta av sina vardagssituationer 

(Theorell, 2003). Stress och utövandet av kontroll hänger samman på det sättet att 

stressreaktionen mobiliseras, framförallt när vi riskerar att förlora kontroll över en situation 

och kämpar för att behålla den. När vi har förlorat kontrollen blir det inte längre intressant att 

kämpa, och kroppen ställs in på att spara energi och vara passiv. Karaseks och Theorells krav-

kontroll-stöd modell (1990) handlar om relationen mellan yttre psykiska krav, och de 

möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människorna får i sin miljö. Den ultimata 

situationen präglas av höga krav och stort beslutsutrymme. Den  situation med ökad risk för 

sjukdom präglas av höga krav och litet beslutsutrymme. Genom att dessutom betrakta 

aspekter som stöd från chefer och arbetskamrater blir modellen mer nyanserad. Att få stöd 

innebär att få både praktisk och känslomässig hjälp. Bra stöd på arbetet minskar risken för 

sjukdom. En annan studie som använt sig av modellen fann att socialt stöd var den absolut 
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viktigaste aspekten vid bedömning av nivå av stress i arbetssituationer (Guillet, Hermand, & 

Mullet, 2010). 

Förebygga och främja hälsosamma arbetsplatser 

En studie undersökte ett antal interventionsprogram som användes för att förebygga 

utbrändhet (Awa, Plaumann, & Walter, 2010). I studien undersöktes personinriktade, 

organisationsinriktade interventioner och en kombination av de båda interventionstyperna. De 

personinriktade interventionerna minskade utbrändhet på kort sikt, medan en kombination av 

de båda programmen hade en mer långvarig effekt. Personinriktade interventioner utgörs av 

kognitiva beteendemätningar med syfte att höja arbetskompetens och personlig 

hanteringsförmåga. Organisationsinriktade interventioner innebär förändringar i 

arbetsprocedurer, som till exempel arbetsutvärdering och omstrukturering av arbetsuppgifter. 

Detta för att minska kraven och öka kontrollen på arbetet genom delaktighet i beslutfattandet. 

Samtliga interventionsprogram som hade en kombination av de två resulterade i signifikanta 

positiva förändringar på utbrändhet. Att förebygga och minska arbetsrelaterad utbrändhet är 

viktigt. Detta både för livskvaliteten för de drabbade, men även för att förhindra ekonomiska 

förluster för organisationen som blir resultatet av sjukfrånvaro.   

 

För att kunna förverkliga visionen om den hälsosamma arbetsplatsen behövs det byggas 

vidare på det som fungerar bra på arbetsplatsen (Angelöw, 2002). För att skapa friskare 

arbetsplatser behövs ett nytänkande. Det handlar om att försöka hitta nya infallsvinklar, nya 

tankemodeller och metoder för att lösa existerande problem. Arbetssättet att föredra är att till  

80 % rikta in sig på det friska, styrkor och tillgångar, och ägna 20% till hälsoproblem och dess 

orsaker.  

 

Det dominerande synsättet har genom åren varit ett problembaserat synsätt, men det finns nu 

ett växande intresse för friskhetsfaktorer (Angelöw, 2002). Det är bättre att rikta in innehållet 

på möjligheterna i situationen istället för det problematiska. Nya sätt att tänka är bland annat 

att mäta frisknärvaron på arbetsplatsen och att prata om långtidsfriska. Till långtidsfriska 

räknas personer som inte varit sjukfrånvarande de senaste två åren. Arbetsplatser har även 

infört friskhetsindex där en sammanvägning görs av långtidsfriska, korttidssjuka, 

långtidssjuka och sjuknärvaro vilket visar företagets friskhetsutveckling över tid. Det införs 

även olika typer av hälsobokslut som behandlar personalomsättning, sjukfrånvaro och 

rehabilitering.  

 

Framgångsfaktorerna, strategierna och åtgärderna för att skapa en bättre arbetsmiljö och en 

friskare arbetsplats är: ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, att skapa en lagom 

arbetsbelastning, ökat inflytande och delaktighet, ett konstruktivt ledarskap, ett positivt 

arbetsklimat, att satsa på kompetensutveckling, friskvård, personalekonomiska bokslut och 

hälsobokslut samt samarbete med företagshälsovård och andra resurser (Angelöw, 2002). En 

kombination av flera olika organisatoriska strategier är en mycket effektiv väg för att öka 

hälsosamheten på en arbetsplats.  

 

Det finns olika angreppspunkter i hälsofrämjande arbete (Hanson, 2004). I arbetslivet handlar 

det om att hitta former för organisering, ledarskap och personalarbete i övrigt. Det 

hälsofrämjande arbetet måste genomsyra alla de nivåer i en organisation som på ett eller annat 

sätt kan påverka medarbetarens hälsa. Detta får stöd i en annan studie som bland annat påvisar 
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vikten av att integrera hälsoprogram i organisationens samtliga verksamheter (Israel, Baker, 

Goldenhar & Schuman, 1996).  

 

Tre strategier för hälsoarbete är aktuella i dag, dessa är att behandla sjukdom, förebygga 

sjukdom och främja hälsa (Hanson, 2004). De två första strategierna innebär en patogenes 

process, vilken behandlar processen från frisk till sjuk. Den sista strategin är en salutogen 

process som bidrar till ökad hälsa. Antonovsky (2005) presenterade idén salutogenes och 

menade att det finns två krafter som drar i oss människor. Dels en nedbrytande process mot 

ökad ohälsa och en regenerativ (uppbyggande) process mot ökad hälsa.  En uppsättning 

motståndsresurser utgör tillsammans med positiva livserfarenheter och lyckad hantering av 

spänning, grunden för det Antonovsky kom att kalla känsla av sammanhang (kasam). Han 

fann att de individer som klarat av påfrestningar och kriser på ett bra sätt hade en upplevelse 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Rehabilitering definieras som insatser för att minimera verkningarna av en eller flera 

funktionsnedsättningar av funktionshinder för en persons aktiviteter, det vill säga minska 

funktionsnedsättningarnas förmåga att medföra funktionshinder (Nationalencyklopedin). 

Riksdagen införde under 2008 en rehabiliteringskedja i tre steg med fasta tidpunkter för 

prövning av arbetsförmågan samt tidsbegränsning av sjukpenningen (Arbetsgivarverket, 

2008). Förändringarna innebär att Försäkringskassans prövning av arbetsförmågans 

nedsättning under de första 90 dagarna i en sjukperiod, ska begränsas till att gälla den 

anställdes vanliga arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Från den 91:a till den 180 

sjukfrånvarodagen ska Försäkringskassans prövning av arbetsförmågans nedsättning vidgas 

till att även avse om den anställde efter arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kan utföra 

annat arbete hos arbetsgivaren. Om det framgår att det finns risk för att den anställde inte 

kommer kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren före den fastställda gränsen på 180 dagar, bör 

stöd via arbetsförmedlingen erbjudas för att söka nytt arbete hos en annan arbetsgivare. 

Arbetsgivaren har ett fortsatt omfattande ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning enligt 

arbetsmiljölagen (AML) och lag om allmän försäkring (AFL), samt indirekt genom lagen 

(1980:80) om anställningsskydd (Arbetsgivarverket, 2008).  
 

Syftet med denna studie var att undersöka en mindre respektive större kommuns 

förebyggande arbete med stress, hälsa och rehabilitering. Arbetet med hälsofrågor inkluderar 

såväl förebyggande arbete som rehabilitering och främjande insatser.   

 

 

Metod 

 

Urval   

Mindre kommun. 

En glesbygdskommun med cirka 10.000 invånare och 1300 anställda valdes ut med deltagare 

som arbetade på personalavdelningen. Kommun och deltagare till studien valdes genom 

bekvämlighetsurval. En person i min närhet arbetar inom kommunen och förmedlade 

information om möjliga deltagare. Den första kontakten med deltagarna gjordes via telefon 
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där jag genom att kontakta personalchefen inom kommunen fick en snabbpresentation av 

möjliga deltagare. Storleken på kommunen som arbetsplats avgjorde slutligen urvalet av 

deltagare, eftersom det under undersökningstillfället endast arbetade två personer med insyn i 

hälsofrågor.  

 

Deltagare nummer ett hade arbetat som personalchef inom kommunen i sex år och hade det 

övergripande ansvaret för personalfrågor i en stabsfunktion. Det var hon som såg till att 

rutinerna inom kommunen upprätthölls. Hon hade kunskap om samtliga områden inom 

kommunen som personalavdelningen hanterade. 

 

Deltagare nummer två hade arbetat som rehabiliteringssamordnare inom kommunen i 5 år. 

Hon var den enda inom organisationen som arbetade med hälsofrågor internt. 

Rehabiliteringssamordnaren arbetade mot cheferna för att hjälpa dem med anställda som varit 

sjukskrivna. Hon hade även kontakt med försäkringskassa, sjukskrivande läkare, och 

företagshälsovård.  

Större kommun. 

En förortskommun i Stockholmsområdet med ca 76 000 invånare och 4 600 anställda valdes 

ut med deltagare från Hälsa- och arbetsmiljöenheten. Efter att ha studerat ett flertal större 

kommuners hemsidor föll valet på den aktuella kommunen. Från hemsidan samlades 

information om potentiella deltagare och en person på hälsa- och arbetsmiljöenheten 

kontaktades vilket gav tips på ytterligare deltagare. En andra person på samma enhet 

kontaktades och ombads deltaga. Försök till att kontakta enhetschefen med en förfrågan om 

deltagande gjordes vid ett flertal tillfällen, både via email och telefon men utan resultat.  

 

Den första deltagaren hade arbetat som hälsoutvecklare inom kommunen i 4 år och hade både 

en operativ och en strategisk roll. Det strategiska arbetet inriktar sig på att utforma riktlinjer 

för och få med hälsofrågorna i alla led inom organisationen. Hennes huvudsakliga uppgift var 

att arbeta med hälsofrämjande frågor. 

 

Den andra deltagaren hade arbetat inom kommunen med personalfrågor i 10 år på olika 

positioner. Hon hade haft tjänsten som HR-konsult i 5 år och arbetade med rehabilitering och 

hälsoförebyggande frågor. En stor del av det dagliga arbetet innebar att upprätta riktlinjer och 

övergripande rutiner för hälsa- och arbetsmiljöfrågor.        

 

Datainsamling 

Mindre kommun. 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide utformades 

efter att jag samlat information om ämnet (Arnetz, 2008). Med hjälp av den informationen 

fann jag sex områden att undersöka. Dessa blev verksamhetens storlek och komplexitet, 

ledningens och medarbetarnas kapacitet och kompetens, organisationens måltydlighet, 

arbetsklimat och effektivitet, arbetsrelaterade stressfaktorer, rehabilitering och förebyggande 

åtgärder. 
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Till intervjuguiden utformades ett antal frågor för varje område (se bilaga), vilka sedan 

anpassades efter intervjuperson vid de båda intervjutillfällena. Tid för intervju avtalades och 

genomfördes enskilt på respektive intervjupersons arbetsrum, varje intervju tog 50 minuter. 

Innan intervjuerna genomfördes informerade jag om att intervjuerna bandades, syftet med 

studien, rätten att avbryta intervjun, att svaren skulle hanteras konfidentiellt samt att 

intervjupersonerna och kommunen skulle vara anonyma. Detta enligt vetenskapsrådets regler. 

Efter genomförd intervju transkriberades det inspelade materialet ordagrant. Under mina 

besök på kommunen tilldelades jag av deltagarna material med information om 

organisationsstruktur, verksamheter och årsredovisning. 

Större kommun. 

Tillvägagångssättet var i det närmaste identiskt vid intervjutillfällena på den större 

kommunen. Enskilda semistrukturerade intervjuer hölls på intervjupersonernas arbetsrum, 

varje intervju tog 60 minuter. Intervjumaterialet transkriberades sedan ordagrant. Jag erhöll 

material från intervjupersonerna med information om samverkansavtal, personalpolitiskt 

program, rehabiliteringsprocessen samt  en utbildningsplan för kommunens hälsoinspiratörer. 

 

Analys 

En deskriptiv ansats med deduktiv varvat med empiristyrd tematisk analys användes för att 

beskriva ett förutbestämt syfte med studien. Jag har följt Langemars (2008) 

rekommendationer för tematisk analys. Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal 

gånger i arbetet med att analysera detta. Efter att ha läst igenom materialet kunde det delas in 

efter nyckelord och kategoriserades sedan till de slutgiltiga temana. De sex områden som jag 

från början beslutat att undersöka resulterade för de båda kommunerna i tre huvudteman, till 

dessa kunde ett flertal underområden urskiljas. Dessa underområden är således framtagna 

utifrån det empiriska materialet. 

 

För den mindre kommunen blev det första temat blev verksamhetens storlek och komplexitet 

med underområdena arbetsmiljöansvar, delaktighet och kompetensutveckling. Det andra 

temat blev arbetsrelaterade stressfaktorer och konsekvenser med underområdet 

sjukskrivningar och sjuktal. Det tredje temat blev rehabilitering och förebyggande åtgärder 

med underområdena förebyggande arbete och friskvårdsplan.  

 

För den större kommunen blev det första temat verksamhetens storlek och komplexitet med 

underområdena arbetsmiljöansvar, måltydlighet, delaktighet och kompetensutveckling. Det 

andra temat blev arbetsrelaterade stressfaktorer och konsekvenser med underområdet 

sjukskrivningar och sjuktal. Det tredje och sista temat blev rehabilitering, förebyggande och 

främjande åtgärder med underområdena förebyggande arbete, hälsoinspiratörer, främjande 

arbete och friskvårdsplan. Intervjupersonernas svar har arbetats om till ett mer läsvänligt 

material, och strukturerats om efter gällande tema och underområden.  
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Resultat mindre kommun 

Verksamhetens storlek och komplexitet 

Inom kommunen finns det ett flertal verksamheter såsom förskola, skola, socialtjänst, vård 

och omsorg, renhållning, räddningstjänst och plan- och byggfrågor, vilka man är skyldig att 

ansvara för enligt lag. Det finns även verksamheter som man frivilligt ansvarar för och dessa 

beslutas det om lokalpolitiskt. Det finns en beslutande politisk organisation bestående av 

förtroendevalda och en verkställande förvaltningsorganisation med kommunanställda. 

Utskotten utgörs av allmänt utskott, personalutskott och socialutskott, och det finns tre fasta 

beredningar.  

 

 
Figur 1. Organisationsstruktur  

 

Organisationen beskrivs av intervjupersonerna som spretig och organisationsförändringar är 

vanligt förekommande. Alla verksamheter inom kommunen har berörts av förändringar de 

senaste åren. Politikerna tar besluten i organisationen och det upplevs sedan som att det är 

väldigt bråttom att verkställa dessa. Ett dilemma i beslutsgången är att det finns en tvivel om 

politikerna har hunnit samla tillräcklig information innan besluten tas. 

 

Arbetsmiljöansvar. 

Ansvaret för arbetsmiljön har fördelats från kommunstyrelsens ordförande till enhetscheferna.  

Personalavdelningen fungerar som stöd för enhetscheferna i arbetsmiljöfrågor. 

Rehabiliteringssamordnaren håller kontinuerligt arbetsmiljöutbildningar för enhetscheferna. 

Det har inte genomförts någon övergripande arbetsmiljöundersökning för hela organisationen, 

men ett antal enheter har gjort egna undersökningar. 

  

Delaktighet. 

Det är svårt att i en stor organisation hitta en modell så att alla kan vara delaktiga. En lösning 

man har tänkt att arbeta med är medarbetarskap, vilket innebär att vara mer delaktig och att ta 

 

Censurerad för att 

bevara anonymitet. 
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mer ansvar. Befogenhet och ansvar hänger ihop på det viset att man behöver visa att man tar 

ansvar för att få befogenhet och tvärtom.  

 

”..i en enkät kan man ge lite förhoppningar, man får en enkät och man får äntligen berätta om 

hur illa man tycker om en sak och sen händer ingenting.” 

 

Man vill istället för enkätundersökningar skapa en diskussion, ett forum där man har en dialog 

för att få reda på vad som behöver förbättras. Det finns även en tanke om att arbeta mer aktivt 

med vad man kallar för arbetsplatsträffar. Dessa utgör en del av ett samverkansavtal med fyra 

nivåer: 

Nivå 1 är medarbetarsamtalet mellan chef och anställd. I avtalet står det att anställda ska ha ett 

medarbetarsamtal och ett lönesamtal, detta följs upp av facket.   

Nivå 2 är arbetsplatsträffar mellan chef och anställda där man som medarbetare sitter i grupp 

med chefen och tar del av information som ges. Ett problem som uttrycks är att dessa träffar 

präglats av en envägskommunikation och inte en dialog. Chefen har informerat och de 

anställda har lyssnat. Det är i det här steget man vill sätta in mer kraft för att de anställda ska 

känna sig mer delaktiga och kunna påverka beslutsgången. Under ordnade former ska man få 

möjlighet att komma med förändringsidéer för att påverka arbetsmiljön, och man kan då på ett 

tidigt skede få fram missförhållanden. 

Nivå 3 ligger på förvaltningsnivå och hanterar frågor som måste förhandlas innan beslut tas.  

Nivå 4 hanterar frågor som involverar mer än en förvaltning och är kommunövergripande.  

 

Man önskar öka lyhördheten uppåt i organisationen, då det upplevs som svårt att få 

förbättringsförslag vidare från enheterna till kommunalrådet.  

 

”Jag tror att.. det är jättemånga som känner uppgivenhet, det är ingen idé att engagera sig 

för det är ingen som lyssnar och det är ju hemskt.” 

 

Det finns en uppgivenhet över att man inte får gehör. För att detta ska fungera krävs det att 

man som anställd är beredd att ta eget ansvar för att få igenom sina förslag till förbättringar.  

 

Kompetensutveckling. 

Vartannat jobb inom kommunen är ett akademikerjobb, och det ges viss möjlighet till 

kompetensutveckling. Det finns pengar avsatta i budgeten för kompetensutveckling. Inför 

varje år inventeras vilka kurser som behövs för det fortsatta arbetet. Arbetet med 

kompetensutveckling hanteras inom varje verksamhet och det är chefen som planerar in 

kurser.  

 

Arbetsrelaterade stressfaktorer och konsekvenser 

Kommunen rymmer många olika verksamheter och enheter och det är därför svårt att peka på 

generella faktorer som upplevs som stressande. Orsakerna till stress och ohälsa är unika både 

beroende på person och yrkesgrupp.  

 

”Vi har alla möjliga grupper och situationer där stress och ohälsa kan uppstå. Det går inte 

att säga att det beror på just ”det”. Det är en helt annan anledning till att vårdpersonal 

känner stress, än att lärare  känner stress eller att chefer känner stress.”  
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Detta medför i sin tur att det inte finns någon ”generallösning”, som en av intervjupersonerna 

uttryckte det för hur man hanterar stress inom organisationen. Det är svårt att avgöra om 

stress är vanligt förekommande inom organisationen, då man menar att det allmänna 

hälsotillståndet påverkar arbetstagares förmåga att hantera arbetssituationen. En faktor som 

uppmärksammats är medberoendeproblematik, vilket innebär att man har levt/lever ihop med 

en person som missbrukar. Man har då fullt upp som medberoende med att stötta den som 

missbrukar och att samtidigt försöka hålla uppe en fasad på arbetet. Detta blir slitsamt i 

längden och till sist så sjukskriver man sig för att man inte orkar längre.  

 

”…sen är det ju några få som har dragit på sig och blivit utbrända mer på grund av jobbet 

för att de inte har bromsat i tid då.” 

 

Ett fåtal har blivit utbrända på grund av sin arbetssituation. Arbetsbelastningen är för de olika 

yrkesgrupperna genomgående relativt hög. I de fall stress resulterat i utbrändhet har detta 

drabbat chefer, och då i synnerhet nyanställda chefer. Detta har framförallt varit nyanställda 

chefer där man härleder orsaken till personliga problem och inte kommunen som organisation. 

  

Sjukskrivningar och sjuktal. 

Sjukskrivningar för stress anser man inte vara vanligt förekommande. Det är svårt att avgöra 

om sjukskrivningar endast beror på stress eller andra bakomliggande faktorer.  

 

”Det är svårt vad man väger in när det är utbrändhet och stressrelaterat.” 

 

Sjukskrivningarna finns till stor del inom vård- och barnomsorg. Orsakerna till detta är 

fysiska besvär och inte stress. Vid sjukskrivning meddelas närmaste chef, som sedan har 

möjlighet att vända sig till rehabiliteringssamordnaren för information och hjälp. Det är 

viktigt att dokumentera vid sjukskrivningar, för att man ska kunna bevisa alla de åtgärder som 

vidtagits från arbetsgivarens sida. Vid stressrelaterade problem till exempel kan det krävas att 

man får hjälp att sortera sina tankar och problem, då har man möjlighet att få samtalsstöd av 

företagshälsovården. Det är i de situationerna chefen som beslutar hur många träffar som ska 

betalas av kommunen. 

  

Sjuktalen har minskat vilket leder till färre insatser för rehabilitering och det i sin tur ger mer 

möjligheter till förebyggande åtgärder. Sjuktalen redovisas till personalutskottet och 

kommunövergripande samverkan kvartalsvis. Anledningarna till att sjuktalen har minskat tror 

man är flera. Regelverket på försäkringskassan har ändrats vilket minskat antalet 

långtidssjukskrivna. De nya reglerna ställer krav på tidiga insatser. Synsättet på sjukskrivna 

har förändrats från att se till hur sjuka folk är, till att koncentrera sig på den friska delen.  

 

”Vi har tagit tag i och sett vad har de för arbetsförmåga, vad har de för potential. Så finns det 

de som har gått tillbaks i arbete, det finns de som har bytt arbete och det finns de som har 

slutat.” 

 

Man har även lyckats få tillbaks en del av de som är sjukskrivna i arbete, vilket har förkortat 

frånvarotiden. Andelen långtidsfrånvaro har minskat de senaste åren, vilket har fått till följd 
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att man kan fokusera på korttidsfrånvaron för att komma tillrätta med frånvaro överlag. Det 

finns fortfarande mycket korttidsfrånvaro kvar att arbeta med.  

 

Rehabilitering och förebyggande åtgärder 

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och ett första steg är att göra en 

rehabiliteringsutredning. Detta för att se om det finns anledning att oroa sig för personen och 

för att kunna rikta insatserna så att de passar just den personen. Rehabiliteringen sker på 

företagshälsovården där den sjukskrivne får gå på hälsosamtal. I försöken att få tillbaks en 

sjukskriven person i arbete försöker man främst flytta, byta arbetsgrupp och erbjuda 

samtalsstöttning. Kommunen går så långt man är skyldig att göra och sedan får den 

sjukskrivne bekosta rehabiliteringen själv. Det är viktigt att engagera personen så att denne är 

delaktig i rehabiliteringsarbetet, men det ligger på den sjukskrivne att bli medveten om vad 

denne kan påverka. 

 

Förebyggande arbete. 

Kommunen arbetar numera mer förebyggande med hälsofrågor och det är 

företagshälsovården Bättre Resurs Centers (BRC) förtjänst. De upplevs som moderna och bra 

och man hoppas att man med mer riktade insatser ska kunna koppla in dem tidigare och mer 

effektivt. Det är kostsamt med företagshälsovård och det är då viktigt att kontrollera vad man 

använder pengarna till. Hälsoundersökningar har tagits bort och lagts ut på varje enhet att 

själva avgöra om man vill genomföra dessa. 

 

”Hälsoundersökningar det har vi skippat, det ger så lite och kostar så mycket. Det finns ju 

vissa grupper som är mycket missnöjda med det.” 

 

Kommunen använder sig även av en förening vid namn Arbetsgivarringen i det förebyggande 

arbetet. En kontaktperson på föreningen erbjuder bland annat coachning i arbetslivet, samt 

stöd i fall med alkoholproblematik. De minskade sjuktalen har genererat större möjligheter till 

förebyggande arbete. Tidigare gick mycket av pengarna till sjuksköterske- och terapibesök 

hos företagshälsovården. Nu använder man företagshälsovården till olika kurser som till 

exempel rökavvänjningskurser, sömnkurser och en planerad stresshanteringskurs. Syftet med 

stresshanteringskursen är att fånga upp de som känner sig stressade, och ge dem kunskap om 

hur man bättre kan hantera sin situation. Det är cheferna som beslutar och godkänner 

deltagandet för den anställde. 

  

Friskvårdsplan. 

Inom kommunen finns det för närvarande en så kallad friskvårdstimme, där man en timme i 

veckan på arbetstid utför pulshöjande aktivitet. Ett krav som ställs är att det sker under 

organiserad form i grupp. Friskvårdstimmen har inte gynnat rätt arbetsgrupper, detta eftersom 

alla inte har samma förutsättningar att deltaga. 

 

”…vår vårdpersonal och lite barnomsorgspersonal, det är faktiskt dem som har högst 

sjukfrånvaro och de har inte möjlighet att vara med på friskvårdstimmen.” 
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Kommunen kommer i framtiden att fokusera på de yrkesgrupper där sjukfrånvaron är hög och 

där sätta in mer riktade insatser. Tidigare erfarenheter från andra kommuner där riktade 

insatser för arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro genomfördes, visade att sjukfrånvaron 

minskade och hälsotillståndet förbättrades. En ny friskvårdsplan är under konstruktion och 

tanken är att det ska fokuseras på både hälso- och friskvårdsutbildningar och olika aktiviteter. 

Målet är att få med förslaget i budgeten för 2011.   

 

Det finns en frivillig förening inom kommunen som aktiviteter för de anställda. Bidrag till 

föreningen söks varje år hos kommunstyrelsen och medlemskap är avgiftsfritt.. Det har bland 

annat anordnats golftävlingar, promenader samt gruppresor till konserter och löptävlingen 

blodomloppet. Ett annat inslag som anordnas är den så kallade kommunklassikern, där man 

för att få deltaga ska ha utfört pulshöjande aktivitet minst 30 minuter vid åtta tillfällen på en 

månad. Ett aktivitetskort fylls i och sedan är man med i en utlottning av ett pris.  

 

 

Resultat större kommun 

 

Verksamhetens storlek och komplexitet 

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören och lyder direkt under 

kommunstyrelsen. Kommundirektören är inte chef över förvaltningscheferna. Detta innebär 

att man måste få frågor sanktionerade hos alla förvaltningschefer för få ett bra genomslag. 

Personaldirektören sitter i kommundirektörsledningsgruppen och argumenterar för de frågor 

som berör personalavdelningen. 

 

 

 

Figur 2. Organisationsschema över kommunstyrelseförvaltningen. 
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Personalavdelningsfunktionerna centraliserades under januari 2010. I och med detta har HR-

konsulterna som tidigare varit placerade ute på de olika förvaltningarna, förflyttats till 

kommunstyrelseförvaltningen. Personalavdelningen är uppdelad i enheterna hälsa- och 

arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetsrätt, lön samt verksamhetsutveckling. Inom hälsa- 

och arbetsmiljöenheten arbetar sex personer med främjande, förebyggande och 

rehabiliteringsåtgärder samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett nytt samverkansavtal 

implementeras inom kommunen med sex paragrafer om hälsa. Dessa handlar bland annat om 

att man ska arbeta med kompetensutveckling inom hälsoområdet. Hälsofrågor ska även tas 

upp på arbetsplatsträffarna. Man ska slutligen arbeta med att integrera hälsofrågor i den 

övriga verksamheten som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Arbetsmiljöansvar.  

Ansvaret för att arbetsmiljölagen följs åligger chefen på varje arbetsplats. Det finns även en 

person på hälsa- och arbetsmiljöenheten som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor centralt. Varje 

år genomförs en medarbetareundersökning i enkätform, med en svarsfrekvens på 74%. Det 

förekommer även att vissa förvaltningar genomför egna undersökningar. För två år sedan 

genomfördes en större enkätundersökning med en separat del för hälso- och livsstilsfrågor. 

Frågor om kost, motion, alkohol, sömn och rökning behandlades. Personalen fick direkt 

återkoppling på sin hälsa och livsstil i form av färgkoderna grönt, gult och rött. Rött stod för 

att situationen var alarmerande och gult ljus innebar risk för ohälsa. Vid den senaste 

medarbetareundersökningen fanns endast frågor som berörde stress och alkohol under hälso- 

och livsstilsdelen, eftersom dessa tidigare visat sig vara problemområden. Undersökningen 

koncentrerade sig däremot mer på arbetsmiljödelen med fokus på den psykosociala 

arbetsmiljön, ledarskap och trivsel i arbetsgruppen.  

 

Måltydlighet. 

Måltydligheten för den verksamhet man arbetar inom anses vara bra, med relativt goda 

möjligheter till att ifrågasätta de mål som sätts för verksamheten. Däremot kan målen för hela 

kommunen upplevas som svåra att skapa en helhetsbild över, och den uttalade visionen för 

kommunen är diffus. 

 

”Jag tror att man ibland kan ha svårt att se helheten liksom. Det finns ju en uttalad vision för 

kommunen och sådär också men den känns ganska så där luddig och många känner inte till 

det överhuvudtaget och så.” 

 

Varje år färdigställs ett mål- och budgetdokument för varje förvaltning. Varje enhet arbetar 

med verksamhetsplanering, vilket innebär att bryta ned de övergripande målen till den egna 

enheten. Information om verksamhetens och kommunens mål delges på arbetsplatsträffarna, 

och vissa enheter har även ett separat målsamtal med varje anställd. 

 

Delaktighet.  

Systemet för delaktighet är uppbyggt så att chef och medarbetare har årliga medarbetarsamtal, 

där man även följer upp resultatet från medarbetarundersökningen. Utöver detta har man en 

gång i månaden på alla arbetsplatser inom kommunen en arbetsplatsträff. Detta innebär en 
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möjlighet till både delaktighet och ansvar för såväl chef som medarbetare. För att vara 

delaktig krävs att man tar ansvar. 

 

”…delaktighet och ansvar brukar jag alltid säga för det är det delaktigheten är till för. Det är 

att man ska liksom ta ansvar för de delar man kan ta ansvar för också”. 

 

Arbetsplatsträffarna är det viktigaste verktyget för att utveckla verksamheten, då alla anställda 

på arbetsplatsen samlas och tar del av information. Det är även ett tillfälle där man som 

anställd kan påverka och vara delaktig i beslut. En negativ aspekt av att arbetsplatsträffarna är 

formaliserade är att de kan upplevas som en belastning och inte ett hjälpmedel. 

Arbetsplatsträffarna fungerar olika beroende på arbetsplats. I vissa fall finns det en dialog och 

engagerad personal, i andra fall är det en envägskommunikation där chefen endast informerar. 

Man har för att främja dialog använt sig av arbetsgrupper för att utforma en handlingsplan för 

arbetsplatsen. Handlingsplanen rapporterades till närmsta chef och sedan vidare till 

förvaltningsledningen. Det anses att man har en tendens att uttrycka att man har dåligt 

samarbete med facket. Detta får till följd att man inte driver frågor vidare med hänvisningen 

att facket sätter stopp.  

 

”en gammal tradition som säger att vi har så dåligt samarbete med facket. Det är ett litet sånt 

här mantra…. Sen tycker jag lite grann också att det är en myt att vi har så dåligt samarbete 

med facket, vi har många bra folk som jobbar fackligt och så att det funkar ganska bra 

egentligen.” 

 

Kompetensutveckling.  

Hälsoutvecklaren är delaktig i en grundkurs om hälsa och livsstil i arbetsmiljöutbildningen 

som erbjuds chefer och skyddsombud. Under utbildningen går man igenom 

kommunfullmäktiges mål som har anknytning till hälsa. Hälsoutvecklaren ger även 

föreläsningar om friskvård och hälsa på arbetsplatserna, det är efterfrågan som styr vad 

föreläsningarna handlar om.  

 

Arbetsrelaterade stressfaktorer och konsekvenser 

En av de vanligast förekommande orsakerna till sjukskrivning inom kommunen är stress. 

Orsakerna till stress är obalans mellan krav och kontroll, vilket framkom i den årliga 

medarbetarundersökningen. Det är relativt hög arbetsbelastning och svåra beslut måste fattas i 

det dagliga arbetet. Andra orsaker till sjukskrivning anses vara kopplade till fysiska besvär, 

ledarskaps- och alkoholproblematik. Alkoholproblematiken är ett stort problem inom 

kommunen jämfört med övriga kommuner i Sverige. 

 

”Det framkommer där att det är den problematiken (stress) som är ganska stor ihop med 

ledarskap och ihop med alkohol faktiskt.” 

 

Problemet med att personalen upplever en brist på kontroll strider mot att det finns goda 

möjligheter till delaktighet inom organisationen. Man menar att de organisatoriska 

förutsättningarna finns men problemet är större än så. 
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Sjukskrivningar och sjuktal. 

Sjukfrånvaron inom kommunen är relativt hög i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. 

Äldreomsorgen, handikappomsorgen och barnomsorgen har högst sjukfrånvaro. Inom 

äldreomsorgen har man för att komma tillrätta med sjukfrånvaron anlitat Falck Health Care. 

Under ett och ett halvt år satsas det stort med fem rehabiliteringskonsulter som ska få ned 

sjuktalen.  

 

Man anser det vara av yttersta vikt med tidiga insatser när en anställd blir sjuk. Kontakt vid 

sjukskrivning sker direkt mellan chef och medarbetare den första sjukdagen. Den tredje 

sjukdagen ska chefen ha kontakt med medarbetaren en andra gång. Om en anställd sedan är 

fortsatt sjuk görs en planering över åtgärder för att få tillbaka medarbetaren i arbete. Sjuktalen 

och framförallt långtidssjukskrivningarna har minskat, vilket inte nödvändigtvis betyder att 

personalen är friskare och mår bättre. 

 

”Man kan säga så här att trenden är att sjuktalen som helhet går ner ganska långsamt och 

lite långsammare inom den här kommunen än i andra kommuner.” 

 

Det har försvunnit cirka 400 anställda från kommunen under ett år. Anledningarna till detta är 

dels på grund av ett rekryteringsstopp, men även på grund av pensionsavgångar och 

försäkringskassans nya regler. De nya reglerna har fått till följd att långtidssjukskrivna till slut 

flyttas över till arbetsförmedlingen, vilket gör att de inte längre är anställda av kommunen. 

Dessvärre har man upptäckt en ökning av korttidsfrånvaron under de senaste två månaderna, 

vilket anses vara oroväckande.  

 

Rehabilitering,  förebyggande och främjande åtgärder 

Den höga sjukfrånvaron medför ett stort antal rehabiliteringsärenden. Man arbetar sedan 

centraliseringen med att flytta över ansvaret till cheferna på de olika arbetsplatserna. Detta 

sker genom att cheferna utbildas i rehabiliteringsprocessen, och att personalavdelningen 

endast ska fungera som ett konsultativt stöd. Det har arbetats fram en övergripande plan över 

rehabiliteringsprocessen, som finns tillgänglig för de anställda på kommunens intranät. 

Rehabiliteringsplanen är pedagogiskt uppbyggd med lättillgängliga länkar, där cheferna kan 

söka efter den information man behöver som stöd.   

 

”Nu finns det en process som är väldigt bra beskriven och där det är lätt att hitta in liksom, 

man hittar dokumenten direkt i processen och så.” 

 

Enligt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar upprättas det vid längre sjukfrånvaro en plan över 

åtgärder, som ska hjälpa den anställde att återgå i arbete. De åtgärder som vidtas är 

stödinsatser av olika slag och omplacering till andra arbetsplatser. En sista anhalt i processen 

är kommunens omplaceringsgrupp, som arbetar fram ett avslut på sjukfrånvaron. Detta sker 

antingen genom uppsägning eller att man köper ut den anställde. Kommunens 

företagshälsovård heter Avonova vilka man använder sig framförallt av till sjukbesök och 

rehabiliteringsärenden. Företagshälsovården används även till arbetsförmågebedömningar. 

Dessa används till att bedöma hur man ska gå vidare med en sjukskrivning. 

 

Förebyggande arbete.  
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Det förebyggande arbetet sker till stor del i projektform, där man arbetar med insatser av olika 

slag. Rehabilitering och Aktivering (ROA) är en av socialförvaltningens verksamheter som 

använder sig av KBT-behandlingar. De erbjuder livsstilskurser, stresshanteringskurser, 

sömnskola och kurs i mindfulness. Finansieringen av ROA’s stödinsatser sker både centralt 

och via de olika enheterna. Ansvaret för att begära insatser åligger närmaste chef.  

 

”Så stresshantering är en av deras paradgrenar, de jobbar jätteseriöst och långsiktigt med 

stresshantering.” 

 

Hälsa- och arbetsmiljöenheten samarbetar med kompetensförsörjningsenheten i utvecklandet 

av arbetet med stresshantering. Samarbetet innebär att fokusera på ett hälsofrämjande 

ledarskap för att komma tillrätta med stressproblematiken. Personalavdelningen arbetar även 

med förebyggande insatser som konflikthantering, samarbetsförbättringar och 

kommunikationsverktyg. Dessa aspekter påverkar i hög grad hälsa och arbetsresultat. 

 

Kommunen genomför rökfri arbetstid den 1 juli. Det har budgeterats pengar åt att erbjuda 

stödinsatser för de som vill sluta röka eller trappa ned. Företagshälsovården Avonova håller 

enskilda eller gruppsamtal vilka bekostas centralt av kommunen. Kommunen står för 

kostnaden för stödinsatsen i tre månader.  

 

Under 2003-2005 genomfördes ett projekt med syftet att kartlägga personalens upplevelse av 

den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Projektet kallades för Hälsa och Arbete (HOA) 

och man undersökte även personalens hälsa och livsstil. Målsättningen var att få ned antalet 

sjukskrivningar, såväl som att öka kunskaperna i hälsofrämjande, förebyggande och 

rehabiliteringsarbete. Det som framkom var bland annat känslan av låg kontroll över 

arbetssituationen och att det fanns en alkoholproblematik. Riktlinjer och handledning för 

chefer ska arbetas fram angående alkohol- och drogproblematiken.  

 

Hälsoinspiratörer.  

Inom kommunen satsar man sedan två år tillbaka på att engagera anställda att bli 

hälsoinspiratörer. Arbetet som hälsoinspiratör innebär att erbjuda chefsstöd i hälsofrågor, 

samt att vara drivande i att starta en hälsoprocess på arbetsplatsen. Inspiratörerna upprättar 

enkla hälsoplaner på arbetsplatserna som sedan följs upp på arbetsplatsträffarna. 

 

Det finns 74 st utbildade hälsoinspiratörer, men målsättningen är att 100 av 260 arbetsplatser 

ska ha en inspiratör vid årsskiftet. Man arbetar för att visa att det ur ett arbetsgivarperspektiv 

lönar sig att satsa på hälsa. Hälsoinspiratörerna får även utbildning i stresshantering såsom 

avspänning, andningsteknik och avslappning, vilket sedan ska kunna appliceras på 

arbetskamraterna. Det har inte ännu inte genomförts någon undersökning över 

hälsoinspiratörernas betydelse för antalet sjukskrivningar. En pilotstudie ska genomföras för 

att skapa en bild av detta. Förhoppningen är att arbetsplatser med en hälsoinspiratör har lägre 

sjuktal, vilket skulle underlätta det fortsatta arbetet med inspiratörer. 

 

”Så det är jättespännande och se, och se om man kan se effekter och så. Och förstå vilken 

marknadsföring det skulle vara, då skulle ju alla vilja ha det sen..” 
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Främjande arbete. 

Hälsoutvecklaren ansvarar för det främjande hälsoarbetet, och som hon själv uttrycker det 

”behålla det friska friskt”. Man vill skapa förutsättningar för personalen och ge de ett eget 

ansvar att kunna skapa bra livsstilsvanor. Man erbjuder personalen ett flertal 

personalförmåner, såsom gratis gympa och qi gong på kommunalhusets gym. Det anordnas 

terminsvis kampanjer och förläsningar för de anställda. I det nya personalpolitiska 

programmet (PPP) finns inte hälsofrågorna specificerade på samma sätt som i det tidigare. 

Det nya lyder:  

 

”För att säkerställa ett meningsfullt och resultatinriktat arbete med en god arbetsmiljö, ska 

hälsofrämjande insatser utvecklas och ges aktivt stöd”.  

 

Det nya är utformat som en vision och det gamla var utformat som en handbok inom olika 

områden. Man samarbetar därför med facket för att utforma riktlinjer som påminner om det 

gamla PPP.  

 

Friskvårdsplan. 

Det finns ingen enhetlig friskvårdsplan för hela kommunen i dagsläget. Hur friskvårdspengen 

och friskvårdsbidraget fungerar är beroende på arbetsplats och enhet. Detta upplevts orättvist 

då anställda haft olika förutsättningar till friskvård.  

 

”För att idag är det ju inte alla som kan nyttja friskvårdstimmen…. men det är en trätofråga 

det skapar lite känsla av orättvisa och så där...” 

 

Det ligger för närvarande två förslag hos kommundirektörens ledningsgrupp angående 

friskvårdsplanen. Det ena förslaget innebär att man tar bort friskvårdstimmen och inför en 

enhetlig summa i friskvårdsbidrag för alla anställda inom kommunen. Det andra förslaget är 

att friskvårdstimmen finns kvar och att man utöver det får ett lägre friskvårdsbidrag.  

 

Det finns en fristående personalförening med ca 1 300 medlemmar, vilken får bidrag från 

kommunen. Föreningen anordnar gratis fysiska och trivselaktiviteter och medlemskapet 

kostar 10 kr i månaden. Föreningen erbjuder även rabatt för medlemmarna på 

friskvårdsföretag i kommunen, som till exempel halva priset på massage. Hälsoutvecklaren 

anordnar för närvarande en cykelutmaning för att öka vardagsmotionen hos de anställda. 

Syftet med utmaningen är att öka andelen anställda som går eller cyklar till arbetet. Det är en 

tävling där man både i lag och enskilt samlar poäng.  

 

Skillnader mellan de två kommunernas arbete med hälsofrågor 

Den större kommunen har föga förvånande större resurser i form av stödinsatser för de 

anställda. Den mindre kommunen använder sig istället av företagshälsovården i större 

utsträckning än den större. I den större kommunen genomförs årligen en 

medarbetarundersökning, vilket den mindre delvis valt bort. Den större kommunen har en 

hälsa- och arbetsmiljöenhet med 6 personer, och den mindre har en rehabiliteringssamordnare. 
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Den mindre kommunen anser inte att stress är en vanlig orsak till sjukskrivning, utan 

identifierar fysiska besvär och medberoendeproblematik som de vanliga orsakerna. Den större 

nämner visserligen fysiska besvär som en orsak men identifierar även stress, ledarskap och 

alkohol  som vanliga orsaker till sjukskrivning. 

 

Inom den större kommunen satsar man på arbetet med hälsoinspiratörer, och hoppas på att det 

ska ge effekt på sjukfrånvaron. Den mindre avser satsa på riktade insatser för att komma 

tillrätta med sjukfrånvaron. 

 

Likheter mellan de två kommunernas arbete med hälsofrågor   

Kommunerna har likheter i tankarna kring delaktighet, där man identifierar att det är 

sammankopplat med ansvar. För att arbeta med delaktighet använder man sig av 

arbetsplatsträffar, som de båda avser att utveckla. 

 

Orsaker till stress är inom båda kommunerna till viss del hög arbetsbelastning. De båda 

kommunernas sjuktal har minskat, detta anses till stor del beror på försäkringskassans nya 

regler. De nya reglerna anser man både underlättar arbetet, men det sätter även högre press på 

att man ingriper i ett tidigt skede.  

 

Det förebyggande och främjande arbetet har likheter i form av personalföreningar som 

anordnar aktiviteter för de anställda. Friskvårdsplanen är på båda ställen under utveckling 

eller omarbetning, där man har liknande inställningar angående friskvårdstimmens existens.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka en mindre respektive större kommuns 

förebyggande arbete med stress, hälsa och rehabilitering. Arbetet med hälsofrågor inkluderar 

såväl förebyggande arbete som rehabilitering och främjande insatser. Resultatet visar att 

kommunerna befinner sig i en utvecklingsfas där nya friskvårdsplaner ska arbetas fram. Det 

satsas inom de båda kommunerna på att framförallt förbättra arbetsplatsträffarna och på så sätt 

öka delaktigheten. Till skillnad mot den mindre kommunen är det inom den större vanligt 

förekommande med sjukskrivningar orsakade av arbetsrelaterad stress.  

 

Kommunernas förebyggande arbetet kan utvecklas ytterligare, som förslag på förbättringar 

anges till exempel delaktighet för medarbetarna i form av ökat medarbetarskap. Tidigare 

forskning nämner just delaktighet och medarbetarskap (Arnetz, 2002) som de viktigaste 

verktygen för att engagera personal. De båda kommunerna nämner båda vikten av 

arbetsplatsträffar i arbetet med att öka delaktigheten på arbetsplatserna. Arbetsplatsträffarna 

har till viss del präglats av envägskommunikation, vilket i sin tur fått en känsla av 

uppgivenhet som konsekvens hos de anställda. I linje med vad Grawitch et al., (2009) 

förespråkar och att till exempel använda sig av självstyrande arbetsgrupper inom 

kommunerna, skulle det kunna öka känslan av delaktighet och därmed öka effektiviteten hos 

medarbetarna. Det är enligt Butts et al., (2009) även viktigt att arbeta mer med inflytande och 
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organisatorisk stöttning. Det uttrycks inom kommunerna att det kan vara svårt att påverka 

beslutfattandet och att det inte ges tillräckligt utrymme för nya idéer. Detta skulle kunna tyda 

på brister i både möjlighet till inflytande och organisatorisk stöttning. För att skapa en 

hälsosam arbetsplats krävs även att organisationen ser över arbetsbelastningen (Vaggs & 

Spielberger, 1998), då denna har stor betydelse för hälsa. Det framgår att arbetsbelastningen 

är hög inom kommunernas verksamheter, men att det är känslan av kontroll som är avgörande 

för hur arbetssituationen upplevs. Enligt Hansons värdemodell (2004) har det satsats minst på 

medarbetare, jag anser att kommunerna har en vision för hur man vill att arbetsplatsen ska 

kunna skapa värde för medarbetare. Visionen inriktar sig på att öka delaktigheten med hjälp 

av bättre fungerande arbetsplatsträffar, det är där man ser möjligheten till att skapa en bra 

kontakt mellan organisationen och medarbetarna.     

 

Till skillnad från den mindre kommunen identifierar den större stress som en av de vanligaste 

orsakerna till sjukskrivning. Det är framförallt bristen på känsla av kontroll och till viss del 

arbetsbelastningen som är den bakomliggande orsaken. Stödinsatser finns tillgängliga för 

personal som är sjukskrivna för stress eller riskerar att bli det. Det är kostsamt för 

organisationer med stressrelaterade sjukdomar (Arnetz, 2002). I organisationer där 

omorganiseringar är ett vanligt inslag rubbas den kontroll medarbetare har byggt upp, detta är 

en vanlig källa till stress (Perski, 2006). Detta får inte stöd inom den mindre kommunen som 

har genomfört förändringar inom samtliga verksamheter, trots detta anses inte stress vara ett 

stort problem. Det är viktigt att skapa en arbetsmiljö som präglas av förutsägbarhet och 

möjlighet till påverkan av arbetsförhållandena, detta har enligt Theorell (2003) inte fungerat 

inom speciellt kommun och landsting. Då kommunernas olika verksamheter skiljer sig åt bör 

det arbetas fram en passande strategi för varje enskild verksamhet. Detta nämner även 

Grawitch et al., (2009) som avgörande för att skapa en hälsosam arbetsplats.  

 

De två dimensionerna arbetsbelastning och brist på organisatorisk stöttning kan orsaka 

arbetsrelaterad stress (Vagg et al., 1998). Den stöttning den mindre kommunen erbjuder för 

sjukskrivna är hälsosamtal hos företagshälsovården. I förebyggande syfte för att undvika 

sjukskrivningar använder man sig av en kontaktperson på Arbetsgivarringen. 

Arbetsbelastningen har varit den bakomliggande orsaken vid sjukskrivning för stress. Den 

större kommunen menar att det inte är arbetsbelastningen som problemet, utan avsaknaden av 

känsla av kontroll. Man erbjuder stödinsatser i form av hälsoinspiratörer, konsultföretag, 

verksamheter med specialkompetens och företagshälsovård. Trots att dessa finns tillgängliga 

förefaller det som att det är bristen på organisatorisk stöttning som är orsaken till stressen. 

Vikten av stöd för anställda i det dagliga arbetet påvisar även Antonovskys teori (2005). 

Vidare är det är av största vikt att anställda känner en känsla av sammanhang (kasam) för att 

kunna hantera påfrestningar på arbetsplatsen. De båda kommunerna kan genom att arbeta 

enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990) skapa en ultimat 

arbetssituation, som präglas av höga krav och stort beslutsutrymme med stöd från såväl chefer 

som arbetskamrater.   

 

Båda kommunerna har lyckats sänka sjuktalen och orsakerna till detta är flera. En av 

orsakerna till detta är  Försäkringskassans nya regler, vilket fått till följd att sjukskrivningarna 

tidsbegränsats (Arbetsgivarverket, 2008). Inom den större kommunen ser man inte lika 

positivt på minskningen som den mindre. De har fortfarande många rehabiliteringsärenden, 

vilket gör att möjligheten till förebyggande och främjande arbete inte är så stor som man 

önskar. Den mindre kommunen har hunnit längre med rehabiliteringsärendena och har 
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därmed lyckats frigöra tid och pengar till förebyggande arbete. Rehabiliteringen för stress är 

tidskrävande, och det är därför viktigt att man erbjuder hjälp och stöd i ett tidigt skede. 

Kommunerna är båda medvetna om att det är viktigt att ingripa tidigt, och detta har 

underlättats genom Försäkringskassans nya regler. Kommunerna vet att cheferna spelar en 

nyckelroll, då de har daglig kontakt med medarbetarna. Det satsas på ledarskapsutbildningar 

och att engagera chefer i hälsoarbetet. 

 

När det gäller det förebyggande arbetet med stress och ohälsa satsar den större kommunen på 

att placera ut hälsoinspiratörer, som är utbildade i stresshantering på arbetsplatserna. Det finns 

på båda ställen planer för hur man ska hantera sjukskrivningar för stress och det finns 

stödinsatser att tillgå. I förebyggande syfte när det gäller stress finns stresshanteringskurser 

och sömnskola tillgängliga för anställda. Risken finns att de anställda inte får det stöd som 

krävs då antalet sjukskrivningar är höga för stress inom åtminstone den större kommunen. 

Tidigare forskning förespråkar att man för att förhindra att stress övergår i utbrändhet bör 

genomföra en kombination av person- och organisationsinriktade interventioner (Awa et al., 

2010). Dessa inriktar sig på att öka personalens kompetensen och organisationens resultat. 

Man har visserligen inom den större kommunen engagerat anställda i form av arbetsgrupper 

för att komma tillrätta med detta, men det finns fortfarande mycket kvar att arbeta med. Detta 

skulle kunna göras genom att som Angelöw (2002) föreslår att bygga vidare på de faktorer 

som fungerar bra på arbetsplatsen. Inom den större kommunen är avsikten att utveckla arbetet 

med hälsoinspiratörer, och inom den mindre att arbeta fram en ny friskvårdsplan med mer 

riktade insatser.  

  

Det hälsofrämjande arbetet inom den större kommunen är mer utvecklat än i den mindre. Det 

finns en rad personalförmåner, kampanjer och tävlingar. Man har även lyckats integrera 

hälsofrågor i rekryteringsprocessen och ledarskapsutbildningar. Den mindre kommunen 

anordnar till viss del aktiviteter och tävlingar, men det krävs större engagemang från de 

anställdas sida. För att skapa ett framgångsrikt hälsokoncept nämner Angelöw (2002) ett antal 

faktorer. Jag anser att man använder sig av och är medveten om de flesta av dessa. Det jag 

saknar hos båda kommunerna är upprättandet av hälsobokslut, samt att de kan arbeta mer med 

att uppmärksamma frisknärvaro och långtidsfriska. Enligt Angelöw (2002) bör man fokusera 

80% av hälsoarbetet med att uppmärksamma det friska inom kommunen, och att då arbeta 

med de styrkor och tillgångar organisationen innehar. De resterande 20% bör hantera 

hälsoproblem. Jag är övertygad om att båda kommunerna kommer att kunna arbeta ännu mer 

förebyggande och främjande i framtiden. Det finns en vilja och en vision att komma tillrätta 

med problemen. Vikten av att arbeta med hälsa har uppmärksammats av respektive ledningar 

inom kommunerna. Hansons (2004) tre strategier för hälsoarbete innefattar att behandla 

sjukdom, förebygga sjukdom och främja hälsa. Det finns strategier inom de båda 

kommunerna för alla dessa tre. Inom den större kommunen har man ett välutvecklat system 

för alla tre, dessvärre är det de många rehabiliteringsärendena som gör att mycket fokus för 

närvarande ligger på att behandla sjukdom. Inom den mindre kommunen är inte systemet lika 

välutvecklat då det främjande arbetet inte är lika omfattande som i den större kommunen. 

Trots detta har man lyckats flytta mer fokus från att behandla sjukdomar till att förebygga 

dessa.  

 

Jag har efter bästa förmåga försökt beskriva det arbete man lägger ner på förebyggande 

återgärder inom kommunerna. Det faktum att jag hade viss information om den mindre 

kommunen innan jag påbörjade min studie gav mig en förförståelse. Jag har i och med detta 
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försökt vara mottaglig för nya insynsvinklar, detta för att säkerställa validiteten. Jag hade 

däremot ingen information om den större kommunen innan jag påbörjade min undersökning.  

 

Innan arbetet påbörjades läste jag på om faktorer som kan påverka arbetsrelaterad stress, vilka 

jag sedan använde i en semistrukturerad intervjuguide. Jag har trots detta försökt att vara 

mottaglig för nya faktorer. Resultatet anser jag ha god förankring i data. Jag har försökt 

undvika alltför långtgående slutsatser och genom processen haft ett öppet sinne.  

 

Urvalet av intervjupersoner påverkades av att det inom den mindre kommunen endast fanns 

en person som arbetar internt med hälsofrågor. Den andra intervjupersonen hade ett 

övergripande ansvar, vilket jag ansåg vara ett val med god representativitet. När det gäller 

intervjupersonerna på den större kommunen var min ursprungliga avsikt att intervjua tre 

personer. Det gick dessvärre inte att komma i kontakt med den person som hade det 

övergripande ansvaret, detta kan ses som en  nackdel då det inte kan uteslutas att ytterligare 

information hade kunnat erhållas. Det slutgiltiga urvalet med två intervjupersoner som 

arbetade på enheten som hanterar hälsofrågor, måste däremot anses vara representativt och 

relevant för studiens syfte.      

 

Sammanfattningsvis verkar kommunerna satsa på det förebyggande arbetet med hälsa. 

Kommunerna befinner sig i en utvecklingsfas där nya friskvårdsplaner ska arbetas fram. Jag 

anser att det finns såväl kunskap som medvetenhet inom kommunerna om vad man bör satsa 

på i hälsosyfte. Jag tycker att synsättet på hälsa har förändrats hos såväl organisation som 

samhälle. Det har visat sig att det lönar sig att satsa på hälsa för såväl medarbetare som 

organisation. En anställd som trivs och har hälsan arbetar mer effektivt och kostsamma 

sjukskrivningar minskar. Det blir allt vanligare med organisationsledningar som satsar på att 

arbeta fram en välplanerad och fungerande hälsoplan. Hälsa ligger i tiden och blir ett allt 

vanligare inslag i organisationers olika nivåer, detta anser jag bådar gott inför framtiden. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Inledande frågor 

Yrke? Vilka är arbetsuppgifterna? 

Hur länge har du arbetat inom kommunen? Hur länge på den aktuella positionen? 

Totalt antal års arbetslivserfarenhet inom området?  

Verksamhetens storlek och komplexitet 

Hur ser organisationsstrukturen ut? 

Hur ofta genomförs organisationsförändringar? På vilket sätt genomförs dessa?  

Ledningens och medarbetarnas kapacitet och kompetens 

Utbildning hos medarbetare och chefer? 

Finns det möjlighet till vidareutbildning? Finns det internutbildning? 

Organisationens måltydlighet 

Hur sätts målen? Är målen tydliga? 

Finns det möjlighet för medarbetarna att påverka och vara delaktiga i mål- och 

beslutsprocessen? 

Arbetsklimat och effektivitet 

Har det genomförts en arbetsmiljöundersökning? 

Vem ansvarar för att arbetsmiljölagen följs? 

Finns det förmåner? Konferenser? Hur är gemenskapen på  arbetsplatsen? 

Hur ser arbetsbelastningen ut? 

Hur många medarbetarsamtal genomförs/år? Vem håller i dessa? 

Hur ser sjukskrivningsreglerna ut? 

Arbetsrelaterade stressfaktorer 

Vad kan uppfattas som stressande på arbetsplatsen? Hur når information dig om en 

medarbetare lider av ohälsa eller arbetsrelaterad stress? 

Utbrändhet/sjukskrivning pga stress vanligt? Finns det statistik? 

Hur förebyggs stress? Vad gör kommunen när/om en medarbetare blivit utbränd? 

Rehabilitering och förebyggande åtgärder 

Erbjuds det friskvård för medarbetarna? Får medarbetarna friskvårdsbidrag? 

Hur ser företagshälsovården ut?   

Finns det rutiner och kunskap om förebyggande åtgärder gällande ohälsa/stress?  

Hur ser arbetet med rehabiliteringen ut? 

 


