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Syfte
Övergripande syfte:
– Att bidra med kunskap om utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom
arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor.
– Att bidra med kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan integreras i den
strategiska verksamhetsledningen.
Specifikt syfte:
– Att studera den pågående arbetsmiljösatsning i VGR som i sin tur har syftat till att förbättra arbetsmiljö och sänka sjukfrånvaro.
– Att studera hur verksamheter med hög sjukfrånvaro tar sig an arbetsmiljöarbetet.
– Att studera hur verksamheter med hög sjukfrånvaro tar sig an arbetsmiljöarbetet.

Genomförande av studien
• En kvantitativ del (statistik och medarbetarenkäter)
• En kvalitativ del (intervjuer och observationer av möten)

Chefers förebyggande arbete för att sänka sjukfrånvaron
bland medarbetare
Utvärdering av en storskalig arbetsmiljöintervention samt praktiska implikationer
för framtida arbetsmiljöinsatser

Magnus Åkerström, forskare och utvecklingsledare inom arbetsmiljö
magnus.akerstrom@vgregion.se
Institutet för stressmedicin
Västra Götalandsregionen

Arbetsrelaterad ohälsa i Sverige
•

En för hög arbetsbelastning är den vanligaste
orsaken till arbetsorsakade besvär

•

Det ingår i arbetsgivarnas ansvar att
säkerställa en hållbar arbetsbelastning för sina
medarbetare

•

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska inte
enbart minimera risken för ohälsa utan även
främja hälsa på arbetsplatsen
• Detta ställer höga krav på att chefer ges rätt
förutsättningar för att lyckas med detta

Hållbar arbetsbelastning – balans mellan krav och resurser

•

Vad som ska göras

•

Arbetsmetoder och -redskap

•

Arbetsmängd

•

Tillgänglig tid

•

Kvalitetskrav

•

Kompetens och bemanning

•

Tidsramar

•

Möjlighet till kontroll

•

Emotionella krav

•

Återkoppling

•

Kognitiva krav

•

Socialt stöd

•

Otydlighet i

•

Återhämtning

arbetsuppgifter

Krav

Resurser

Arbetsmiljösatsningen inom Västra Götalandsregionen
•

En budgetförstärkning inom Västra Götalandsregionen sedan 2017 för att förbättra arbetsmiljön
och sänka sjukfrånvaron

•

Kriterier (2020):
‒ Medlen ska ha använts och kommit till nytta i verksamheterna
‒ Satsningen ska stärka ett strategiskt och proaktivt arbetsmiljöarbete som primärt rustar organisationen,
snarare än individerna
‒ AMS ska bidra till att verksamheterna utvecklar sitt arbetsmiljöarbete, vilket innebär:
‒ utveckla metoder och sätt att arbeta systematiskt, som ger hållbar effekt på arbetsmiljö- och hälsoläget
‒ ökat lärande och kunskapshöjning kring att arbeta med arbetsmiljöfrågor

•

Följeforskning av interventionen i ett externfinansierat projekt, StratSAM
• Fokus på 2017 – 2018 då det testades två olika arbetssätt

Vad har gjorts i Arbetsmiljösatsningen 2017-2018
•

Chef ihop med HR har sökt och beviljats medel för aktiviteter som syftar till att
förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron
‒ Totalt 154 ansökningar gällande 209 olika aktiviteter har skickats in (2017-2018)

•

Verksamheter med hög sjukfrånvaro i kombination med hög personalomsättning
har sökts upp och erbjudits ett processtöd
‒ 8 verksamheter har fått processtöd i att identifiera underliggande orsaker och genomföra åtgärder utifrån deras egna
utmaningar

Vilka utmaningar sökte chefer ihop med HR stöd för att
åtgärda?
Utmaningar
Personal omsättning /
svårighet att behålla
personal

Effekter

Bakomliggande orsaker

Sjukfrånvaro
Konflikter

Svårighet att
rekrytera

Hög sjukfrånvaro

Bristande
samarbete/kultur/st
öd/kommunikation

Högt tempo/hög
arbetsmängd/högt
inflöde av
patienter/övertid/ö
verbeläggning
Styrning och
ledning,
rutiner,
arbetssätt

Hot & våld

Höga
emotionella
krav

Etisk stress

Omorganisation

Utmaningarna är kontextuella och 97% av alla ansökningar beskrev
problem på en organisatorisk nivå

Fysisk
arbetsmiljö

Vilka åtgärder ville chefer ihop med HR genomföra för att
åtgärda dessa utmaningar?

42% av
insatserna
var på
individnivå

26% av
insatserna var
på gruppnivå

Det finns en diskrepans mellan de problem som
identifieras och de åtgärder man vill genomföra

32% av
insatserna var
på
organisatorisk
nivå

Hur kan man skapa förutsättningar för åtgärder på
organisatorisk nivå inom arbetsmiljöarbetet?
•

Säkerställa tillräcklig kunskap och resurser inom organisationen

•

Skapa en samsyn inom organisationen kring arbetssätt och nuläge

•

Utnyttja tillgänglig information inom organisationen för att analysera
bakomliggande orsaker

•

Ta hjälp av stödfunktioner och andra expertfunktioner
• Motsvarande utvärdering av de verksamheter som fick tillgång till processtöd visade att
anpassade åtgärder på organisatorisk nivå i hög utsträckning implementerades

Vilka effekter på arbetsmiljö, sjukfrånvaro och
personalomsättning gav satsningen?
•

Ingen signifikant övergripande interventionseffekt för sjukfrånvaro eller
personalomsättning kunde ses bland de verksamheter som endast fick finansiellt
stöd

•

De grupper som fick finansiellt stöd i kombination med processtöd sänkte i
genomsnitt sin sjukfrånvaro med 2%-enheter och personalomsättning med 0.4%enheter

Chefer och HR behöver stöd med att identifiera
effektiva åtgärder

Slutsatser
•

Chefer ihop med HR är bra på att identifiera behov i verksamheten men behöver
stöd i att designa åtgärder som motsvarar de utmaningar som finns

•

Ett framgångsrikt förebyggande arbetsmiljöarbete sker på mer än en nivå men
kräver att det ingår insatser på organisatorisk nivå

•

Vilka åtgärder som man ska välja i praktiken skiljer mellan olika verksamheter och
beror på de utmaningarna eller behov som finns

•

För att kunna lyfta vårt systematiska arbetsmiljöarbete till en organisatorisk nivå
behöver vi se över våra arbetssätt och säkerställa tillräckligt med stöd inom
organisationen

Slutsatser
1. Chefers användning av både formell och informell information - såsom berättelser
och rykten – från verksamheten för att förstå, analysera och initiera
arbetsmiljöinsatser.
2. Relationen mellan formellt och informellt ledarskap samt gruppers positionering i
interaktionen med varandra när arbetsmiljön är destabiliserad.
3. Betydelsen av processstöd för den strategiska verksamhetsledningen. Mer specifikt
belyser detta tema att processstöd behöver balansera mellan stöd- och expertrollen i
en komplex arbetsmiljöintervention.

Slutsatser
4. Det fjärde temat uppmärksammar betydelsen av rutiner för den strategiska
verksamhetsledningen vid förändring och förbättring av arbetsmiljön

5. Det femte temat lyfter fram svårigheter att etablera hållbara strukturer och praktiker för
att skapa långsiktighet i arbetsmiljöinsatser. Det handlar om hur den strategiska
verksamhetsledningen kan förändra den organisatoriska arbetsmiljön antingen
’uppifrån-och-ned’ eller ’nedifrån-och-upp’ och vad som krävs för att skapa hållbarhet
och långsiktighet i den strategiska ledningen av arbetsmiljön.

Förhållningssätt till rykten
• Tidigare forskning menar att rykten ska hanteras snabbt och att sanningen ska avslöjas
så snabbt som möjligt för att förhindra ytterligare spridning av falsk information (se t.ex.
Akande & Odewale 1994).
• Men för att det ska hända måste någon tolka och analysera rykten och sedan agera allt detta innebär skicklighet.

Resultat
1) Rykten var en viktig informationskälla för chefer.
2) Chefernas förtroende för informell information skapade förtroende bland anställda i
deras chefer.
3) Negativa rykten kan vändas till skvaller när de inte känns igen och hanteras
kompetent.

Slutsatser
• Visar hur och varför rykten valideras i en pågående process, där vissa rykten dödas
och andra utgör grunden för handling. Det visar potentialen att bygga förtroende mellan
chefer och anställda, en aspekt som försummats i många tidigare studier
• Rykten kan vändas till skvaller, visar de negativa och farliga konsekvenserna för
hanteringen av att inte hantera rykten ordentligt, vilket är en aspekt som försummats i
flera tidigare studier som bara betonar hälsosamma aspekter av rykten och skvaller för
individer och organisationen i stort.

Praktiska implikationer
• En praktisk implikation av resultaten av denna studie är nödvändigheten av strategiska
och operativa chefer som lyssnar på rykten och annan informell information, tolkar dem
och agerar på dem i ett tidigt skede.
• Rykten och skvaller kräver kontinuerliga åtgärder av chefer i det dagliga arbetslivet.
• Chefens förmåga att förhindra att negativa rykten sprids genom tidig tolkning och
intervention är avgörande för en arbetsplats av den typ vi studerade här om chefer ska
stödja en väl fungerande arbetsplats och främja välbefinnande.
• Den minsta avvikelsen från det förväntade kan leda till att chefernas rykte skadas och
leda till att ledningen så småningom tappar sin relevans i personalens ögon.

EWA WIKSTRÖM
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Chefer, Företagshälsovård och HR
- att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med organisatorisk arbetsmiljö

(Organisatorisk och social arbetsmiljö - AFS 2015:4, reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling)

Strategiskt partnerskap
mellan Chefer, HR och FHV
Samarbete i gränsland
Chefers förutsättningar

Fånga upp svaga och tidiga
signaler
Det är ett stort steg att ändra perspektiv från rehabilitering till
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt samt från individ till organisation.
•
•

Liff, R., Eriksson, A-C., & Wikström, E. (2017). Attending Weak Signals: The Prevention of Work-related
Illnesses. Nordic Journal of Working Life Studies, 7 (2), 49-69.
Roy Liff, Ewa Wikström (red.) (2017). Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser genom nya
samarbetsformer, ISBN. 978-91-979247-9-5, Göteborg: ISM-rapport nr 19.
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StratSam utveckling av
• Processtödsmodell i genomförande av komplexa
arbetsmiljöinterventioner som fokuserar både den strategiska
verksamhetsledningen och samarbetet mellan operativa chefer, HR och
FHV.
• Skapa förutsättningar för chefer att både arbeta förebyggande
och att bryta ett pågående krisförlopp.
Wikström, E., Severin, J., Jonsdottir, I.H., & Akerstrom, M. (2021). Process Facilitators Shifting between the Support and Expert Roles in
a Complex Work Environment Intervention in the Swedish Healthcare Sector, Journal of Health Organization and Management 36.9, pp.
25-47.
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Tre överlappande och iterative faser:
Övergripande aktiviter och design av interventionen
FAS 1. Pre-intervention: Kontakt med organisationens strategiska ledningsgrupp, välja enheter som ska ingå i
interventionen

Fas 2. Intervention: Utredning och analys av arbetsmiljö och samskapande av
insatsåtgärder och arbetssätt mellan linjechefer och externa stödfunktioner

- Skapa en strategisk grupp. Skapa
partnerskap med chefer och
funktioner som behöver delta
baserat på förändringsstrategier
- Skapa mål och fatta strategiska
beslut för att stödja förändring av
arbetsmiljön och implementeringen
av nya arbetssätt för att arbeta med
arbetsmiljö.

- Underlätta och stödja lärande av
den sociala och organisatoriska
arbetsmiljön
- Stödja den strategiska gruppen i
att välja insatsåtgärder och
arbetssätt för att förbättra
arbetsmiljön som passar det
specifika sammanhanget

Fas 3. Post-Intervention: Avslut av
externt processtöd.

- Fortsätta implementeringen av
interventions- och
förändringsprocessen.
-Överföra ägandet av den process
och arbetssätt som startade i
samarbete med chefer och
medarbetare inom
verksamhetsområdena

Wikström, E., Severin, J., Jonsdottir, IH.., Akerstrom, M. (2021). Process facilitators shifting between the support and expert roles in a complex
work environment intervention in the Swedish healthcare sector, Journal of Health Organization and Management (accepted, forthcoming).
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Samspelet mellan stödrollen och expertrollen i varje fas
Kapacitet
Låg

Hög

Expertroll

Stödroll
Fas 1

Centralt foci

Stödja strategiska chefer i
deras ledarskapsroller i
förberedelsen av
implementeringen

Angeläget
Förtroende och samarbetskultur

Kunskapsuppbyggnad genom
utbildningsaktiviteter om
organisatorisk arbetsmiljö

Kunskap

Fas 2

Stödja verksamhetschefer i
deras ledarroller i förberedelsen
av förändringen
Fas 3

Stödja verksamhetschefer,
HR och FHV i att ta över stödrollen
och fortsätta förändringen

Engagemang
Dialog för samskapande
Kunskap

Kunskapsuppbyggnad genom
utbildningsaktiviteter om
samarbetstekniker och modeller för
hur man hanterar
förändringsprocesser

Tydlighet kring ansvar och roller
Tydlig överlämning av ägandet
Förståelse för arbetssätt
Kunskap

Wikström, E., Severin, J., Jonsdottir, IH.., Akerstrom, M. (2021). Process facilitators shifting between the support and expert roles in a complex work
environment intervention in the Swedish healthcare sector, Journal of Health Organization and Management (accepted, forthcoming).

Kunskapsuppbyggnad
genom utbildningsaktiviter
om stöd- och expertrollen
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Tre tips för effektiva arbetsmiljöinsatser:
1. Se till att cheferna har tillräckliga kunskaper, tid och
andra förutsättningar för att arbeta med
arbetsmiljöfrågor.
2. Analysera arbetsmiljöproblemen noggrant. Ta hjälp
av HR och företagshälsovård om det behövs.
3. För vissa komplexa arbetsmiljöfrågor, som
organisatoriska och sociala, kan det behövas
utbildningsinsatser på flera nivåer.

Ewa Wikström
Centre for Health Governance

Läsa mer:
• Wikström, E., Severin, J., Jonsdottir, I.H., & Akerstrom, M. (2021). Process Facilitators
Shifting between the Support and Expert Roles in a Complex Work Environment
Intervention in the Swedish Healthcare Sector, Journal of Health Organization and
Management 36.9, pp. 25-47.
• Liff, R., & Wikström, E. (2021). Lower-status Experts' Influence on Health-care Managers'
Decision-making. Journal of Health Organization and Management 35 (9): 245-64.
• Liff, R. & Wikström, E. (2021). Rumours and gossip demand continous action by managers
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• Liff, R., Eriksson, A-C., & Wikström, E. (2017). Attending Weak Signals: The Prevention of
Work-related Illnesses. Nordic Journal of Working Life Studies, 7 (2), 49-69.
• Roy Liff, Ewa Wikström (red.) (2017). Hälsofrämjande och förebyggande
arbetsmiljöinsatser genom nya samarbetsformer, ISBN. 978-91-979247-9-5, Göteborg:
ISM-rapport nr 19.
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