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Hur upprätthåller man en god social 
arbetsmiljö när man inte ses på arbets
platsen? Hur bedömar man arbetsmiljö
risker för situationer som vi inte vet hur 
de kommer att utvecklas? Redan innan 
vi drabbades av coronapandemin hade 
hälsa och hållbarhet etablerat sig som 
 viktiga frågor i arbetslivet. Men kanske 
har de blivit ännu viktigare nu. 

Previa hjälper arbetsplatser att skapa 
hälsa, god arbetsmiljö och hållbarhet i 
arbetslivet. Vi har över 1 000 experter som 
jobbar med att skapa hälsa hela dagarna 
runtom i landet. Det är en enorm kompe
tens som vi vill dela med oss av i denna 
tid. Därför bad vi våra experter samla sina 
bästa råd. Det här är resultatet. En hand
bok fylld med hela 190 konkreta tips om 
hur man skapar en hållbar arbetsplats. 

Inför 2021 ser vi flera utmaningar som 
det är viktigt att ha koll på som arbetsgi
vare för att skapa hälsa. Därför ger vi ut en 
omarbetad upplaga av vår handbok med 
nya kapitel om att arbeta hemifrån, leda 
på distans och kring hur man kan hantera 
stora omställningar i arbetslivet. Hela 
handboken är uppdaterad utifrån det 
 förändrade arbetsliv vi nu befinner oss i. 

Handboken kan både användas som en 
uppslagsbok när svårigheter uppstår och 
som inspiration till att nå vårt gemen
samma mål: Ett hållbart arbetsliv för 
alla – oavsett om arbetslivet utspelar sig 
hemma eller på den mer traditionella 
arbetsplatsen! 

Carina Reidler, 
vd för Previa

Hej!

»Handboken är 
uppdaterad utifrån 

det  förändrade 
arbetsliv vi nu 

befinner oss i«

1 000 EXPERTER över hela Sverige gör Previa till landets mest kompetenta och kom
pletta företagshälsa: arbetsmiljö ingenjörer, beteendevetare, ergonomer, fysioterapeuter, 
företagsläkare, företagssköterskor, hälso ekonomer,  hälso utvecklare, organisations
konsulter, legitimerade psykologer, rehabsamordnare och telefonsjuksköterskor.
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Alla arbetsplatser måste enligt lag 
arbeta med att utveckla arbets
miljön. Men att behålla och 
utveckla hälsa och god arbets

miljö när mycket förändras och nya arbets
miljöfrågor ständigt uppstår kan vara 
svårt. Samtidigt är företag och organisatio
ner som prioriterar medarbetarnas hälsa 
mer framgångsrika i såväl svåra som goda 
tider. Även om verktyg och metoder behö
ver anpassas utifrån varje arbetsplats för
utsättningar finns fem arbetsmiljö frågor 
att sätta i särkilt fokus under 2021:

 Den psykiska, sociala och organisa-
toriska arbets miljön: Människor som 
mår bra har bättre förutsättningar att 
skapa goda resultat och bidra till en posi
tiv företagskultur. Just nu växer den psy
kiska ohälsan över hela landet. Lär dig 
känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa 
och arbeta förebyggande för att minska 
den. Med ett heltäckande hälsotänk som 
genomsyrar verksamheten kan arbets
platsen skapa en hållbarhetskultur även i 
svåra tider. 

Ledarskap som ger trygghet  och  väcker 
engagemang: I en komplex och snabb 
rörlig omvärld ställs höga krav på led
arskap och en föränderlig värld gör att 
människor söker trygghet. Chefen ska vara 
ledaren för laget och visa åt vilket håll alla 

ska gå. I ett bra ledarskap ingår att upp
märksamma medarbetare, föregå med gott 
exempel och tydliggöra förväntningar. 

Främja hälsa vid hemarbete och åter-
gång till arbetsplatsen: Med relativt 
enkla åtgärder kan man minska risken för 
belastningsskador och bryta isoleringen 
som kan uppstå när man flyttar kontoret 
till köksbordet. Ge tydliga instruktioner 
för vad som gäller vid hemarbete, följ upp 
medarbetarnas mående regelbundet och 
planera för en strukturerad återgång till 
arbetsplatsen när samhället sedan steg för 
steg normaliseras.

Ohållbar stress och arbetsbelastning: 
Korta perioder av stress är inte farligt, men 
långvarig ohälsosam arbetsbelastning utan 
återhämtning är skadligt och kan leda till 
hälsoproblem med sänkt arbetsförmåga 
och sjukskrivning. En av de vanligaste 
orsakerna till stress är rädslan för att inte 
räcka till och att misslyckas. Se till att med
arbetarna har möjlighet att påverka sina 
arbetsuppgifter och är delaktiga i föränd
rings och utvecklingsarbete. 

Aktualisera  systematiskt  arbetsmiljö-
arbetet: När verksamheten eller arbets
sätten förändras är det extra viktigt att 
se till att arbetsmiljöarbetet följer med. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

Ett hållbart arbetsliv år 2021
Många planer och strategier har fått ställas om när arbetslivet 
 förändrats på grund av coronapandemin. Idag har vi nya förutsättning
ar som alla arbetsgivare behöver anpassa och utveckla arbetsplatsen 
utifrån. 2021 finns fem områden att fokusera på för dig som vill stärka 
och bibehålla medarbetarnas engagemang, hälsa och hållbarhet.

 INLEDNING
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förebygga risker och främja hälsa på en 
övergripande nivå och på individ och 
gruppnivå och omfatta både den fysiska 
och den sociala och organisatoriska arbets
miljön. Sätt upp konkreta, realistiska och 
mätbara mål för förbättringar. Punktin
satser räcker inte – man måste ta ett sys
tematiskt grepp och låta arbetsmiljöfrågor 
genomsyra hela organisationen. 

Långsiktigt hållbara arbetsplatser  är 
ingen slump: Genom denna  handbok 
vill vi på Previa bidra till att fler kan skapa 

hållbara företagskulturer och hälso
främjande arbetsplatser. Att fler arbets
platser utvecklar hälsa och god arbetsmiljö 
vinner hela samhället på.  

PREVIA ÄR SVERIGES ledande före
tagshälsa och ingår i Falck Healthcare som 
är Skandinaviens största koncern inom 
hälsa i arbetslivet. Vi arbetar långsiktigt 
och systematiskt med arbetsgivare 
som vill utveckla sin organisation, sitt 
ledarskap och sina medarbetares hälsa 
och arbetsmiljö. Vi tar ansvar för hela 
kedjan och hjälper verksamheter i alla 
delar i hälsoarbetet genom att förenkla det 

dagliga arbetet med hälsa och arbetsmiljö 
på arbetsplatserna. Genom att  kombinera 
vår breda expertis inom lagstadgat 
arbetsmiljöarbete med att alltid vara 
uppdaterade på den faktiska hälso
trenderna för våra en miljon kundanställda 
över hela landet kan vi på ett unikt sätt visa 
vägen till arbetsplatser fyllda av hälsa och 
god arbetsmiljö. Vår vision är att skapa ett 
hållbart arbetsliv för alla.

»  Att fler arbetsplatser 
utvecklar hälsa och god 
arbetsmiljö vinner hela 
samhället på«

INLEDNING  
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Vägen till en 
hållbar organisation
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete oavsett om arbetet sker på konto-
ret eller på distans, konkreta former för att engagera medarbetarna, 
ett hälsofrämjande förhållningssätt och att förebygga sjukfrånvaro är 
nycklar för att skapa en långsiktigt hållbar organisation. Här ger vi er 
våra bästa tips. 
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VÄGEN TILL EN HÅLLBAR ORGANISATION  

Ett systematiskt  
arbetsmiljöarbete
En hållbar arbetsplats är den som skapar de allra bästa förutsätt
ningarna för medarbetare att göra sitt bästa med minsta möjliga risk 
att bli sjuk eller skadad. Punktinsatser räcker inte – man måste ta 
ett systematiskt grepp och låta arbetsmiljöfrågor genomsyra hela 
organisationen. 

1 TA ETT HELHETSGREPP 

Det systematiska arbetsmiljö arbetet 
ska förebygga risker och främja hälsa på 
en övergripande nivå och på individ och 
gruppnivå och omfatta både den fysiska 
och den sociala och organisatoriska arbets
miljön. Ett framgångsrikt arbete förutsät
ter att medarbetarna är med på tåget redan 
från början. Arbetsgivaren har ansvaret, 
men bäst resultat uppnås om medarbe
tarna engageras. Medarbetare har dess
utom ett ansvar att rapporterna om de upp
täcker brister i arbetsmiljön. 

2 KARTLÄGG NULÄGET 

Arbetsplatser ser olika ut och en kart
läggning av det aktuella läget är en bra 
utgångspunkt. En arbetsmiljörond, eller 
skyddsrond, är ett sätt att få kontroll på 
läget, oavsett om arbetsplatsen är en verk
stad eller ett kontor. Den kan också ge svar 
på vilka speciella föreskrifter som gäller 
på den aktuella arbetsplatsen, till exem
pel om det finns krav på medicinska kon
troller. Syftet är att identifiera förbättrings
punkter i arbetsmiljön och få underlag för 
att genomföra dem. 

3 TA GREPP OM HÄLSOLÄGET

Erbjud medarbetare att delta i en 
arbetsmiljö och hälsokartläggning för 
att få en grund för arbetet med den soci
ala och organisatoriska arbetsmiljön. 

Kartläggningen kan genomföras såväl 
fysiskt som digitalt och vara så omfattande 
att den ger en bra bild av det samlade häl
soläget. Gruppens samlade värden är det 
viktigaste resultatet och visar vad som 
behöver särskilt fokus. 

4 GÖR EN RISKANALYS

Utifrån arbetsplatsens specifika 
utformning och medarbetare, gör en ris
kanalys som tar hänsyn till den fysiska 
och den organisatoriska och sociala delen. 
Belysning, buller, ergonomisk belastning 
och kemiska hälsorisker är exempel som 
påverkar den fysiska arbetsmiljön. Stress, 
relationer och arbetsuppgifter kan vara 
saker som påverkar den organisatoriska 
och sociala delen. Börja med att lista det 
som finns på plats och fungerar, för att 
därefter lyfta vilka förändringar som kan 
behöva vidtas för att minska risken för 
ohälsa. 

5 VAR EXTRA VAKSAM NÄR 

 VERKSAMHETEN FÖRÄNDRAS 

När verksamheten eller arbetssätten för
ändras är det extra viktigt att se till att 
arbetsmiljöarbetet följer med. Omställ
ningen till ökat hemarbete som många 
ställts inför i och med coronapandemin 
skapar nya risker när medarbetare arbe
tar hemma och får ta större ansvar för sitt 
arbete. Att ställa om till aktivitetsbaserat 
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kontor, eller introducera nya verktyg, är 
förändringar som bör följas av uppdate
rade riskbedömningar och utvärderas om 
förändringen fungerar för medarbetarna. 

6 ÅTGÄRDA DET SOM BEHÖVS 

Sätt upp konkreta, realistiska och 
mätbara mål för förbättringar. Oavsett 
om det handlar om att åtgärda faktorer i 
den fysiska arbetsmiljön eller den sociala, 
är det viktigt att vara tydlig med vad som 
ska göras, vem som är ansvarig och när det 
ska göras. En sådan handlingsplan måste 
också följas upp och checkas av så att det 
som beslutats faktiskt också blivit gjort. 

7 UTBILDA CHEFERNA 

Det är chefen som har arbetsmiljö
ansvaret, oavsett om personalen är på kon
toret, i verkstaden, jobbar hemma eller är 

ute hos kund. Varje arbetsledande chef har 
därför en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet. 
Se till att varje chef har en grundläggande 
kompetens, förstår sin roll och agerar både 
som förebild och som ledare i det systema
tiska arbetsmiljöarbetet. 

8 ENGAGERA MEDARBETARE 

Medarbetare har ansvar att rappor
tera om brister i arbetsmiljön. Det kan vara 
enklare att lyfta fysiska brister än vad det 
är att lyfta fram brister i den sociala och 
organisatoriska arbetsmiljön, därför är det 
viktigt att uppmuntra medarbetare som 
engagerar sig i arbetsmiljön. En chef behö
ver förmedla att arbetsmiljön är en priori
terad fråga och att vi är varandras arbets
miljö. Ledningen bör vara tydlig med de 
höga ambitionerna och med att alla kan 
bidra till ökad hälsa. 

9 ANVÄND LAGEN

Föreskriften om systematiskt arbets
miljöarbete är en grund och ett stöd i arbe
tet. Gå in på Arbets miljöverkets hemsida 
eller vänd dig till din företagshälsovård 
för att skaffa dig kunskap om vilka lagkrav 
och rekommendationer som gäller för just 

 VÄGEN TILL EN HÅLLBAR ORGANISATION

»  När arbetssätt förändras 
är det extra viktigt att se 
till att arbetsmiljö arbetet 
följer med«
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er verksamhet. Var noga med att inte låta 
lagen bli norm, den sätter en lägsta nivå. 
En högre ambitionsnivå behövs för att 
bidra till strategisk verksamhetsutveck
ling och en långsiktigt hållbar arbetsplats.  
 

10  TA HJÄLP UTIFRÅN

Lagar och föreskrifter förändras, 

likaså de medicinska rönen. Ett kontinu
erligt samarbete med en företagshälsa ger 
arbetsgivaren en partner i det strategiska 
arbetsmiljöarbetet. Företagshälsans erfa
renhet och utifrånperspektiv kan bidra 
till att ni får upp ögonen för både möjlig
heter och risker som ni annars riskerar att 
missa. 

Engagera medarbetarna 
– drivkraft även i osäkra tider
Varje medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för 
organisationens hållbarhet, kreativitet och effektivitet. Att medarbetare 
trivs är avgörande för att de ska stanna och utvecklas i jobbet. 

1 TYDLIGGÖR SYFTE OCH MÅL

Se till att det är tydligt för alla medar
betare vad som är syftet med det ni gör. Ju 
tydligare fokus på nyttan för kunderna och 
samhället, desto lättare är det att göra ett 
bra jobb. Sätt upp tydliga och relevanta mål 
på kort och medellång sikt. Bryt ner målen 
till den nivå där medarbetaren direkt kan 
påverka. Bra mål ska vara konkreta, realis
tiska och mätbara – och de ska följas upp 
ofta. Fira alltid när mål och delmål upp
nåtts.

2 SKAPA DELAKTIGHET

Fråga medarbetarna hur de  skulle 
vilja utveckla verksamheten för att ni till
sammans ska nå de uppsatta målen. En 
förändringsplan som arbetats fram av led
ning och chefer riskerar att stöta på mot
stånd, medan samma plan som tagits fram 
med delaktighet från personalen har större 
förutsättning att lyckas. Var tydlig med 
var ansvar och beslut ligger i varje fråga, 
så att delaktighet inte förväxlas med kon
sensus och vetorätt för alla. Utnyttja den 
kreativitet som föds i möten mellan olika 

perspektiv och mellan medarbetarnas skif
tande bakgrunder och intressen.

3 HA HÖGA FÖRVÄNTNINGAR

Otaliga undersökningar visar att 
våra prestationer kraftigt påverkas av 
vilka förväntningar vi har på oss själva 
och på varandra. Utgå från att  varje med
arbetare alltid gör sitt bästa och tar ett 
stort ansvar för sitt arbete. Lita  också på 
att alla kan utveckla nya kompetenser och 
bli mycket mer än de är i dag. Efter fråga 
”dolda talanger” och uppmuntra kollegor 
att utnyttja varandras kunskaper. Missa 
inte ett tillfälle att bekräfta de höga för
väntningarna genom att ge frikostigt med 
beröm.

4 GE ANSVAR 

Medarbetare som känner att arbets
givare och chefer ger dem frihet och ansvar 
mår bra på jobbet och presterar bättre. Se 
till att det är tydligt vem som har huvudan
svaret för viktiga arbetsuppgifter och pro
cesser. Delat ansvar i grupp riskerar att bli 
ingens ansvar, och den som får ett mandat 

VÄGEN TILL EN HÅLLBAR ORGANISATION  
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på pappret, men inga verkliga befogenhe
ter, tappar snart sugen. 

5 VAR GENERÖS MED BERÖM

Beröm är en effektiv glädjespridare 
och ett kraftfullt påverkansverktyg. Det 
du berömmer ofta och mycket kommer 
att förstärkas, särskilt om du fokuserar på 
konkreta handlingar och beteenden. Det  
är också viktigt att vara tydlig kring saker 
som inte fungerar bra, men låt kritik utgöra 
en bråkdel av din återkoppling. Lyft bara 
problem som individen eller gruppen har 
möjlighet att påverka, och kritisera aldrig 
en enskild medarbetare inför kollegorna. 
Uppmuntra också medarbetarna att själva 
ge återkoppling till varandra.

6 LYFT FRAM GODA EXEMPEL

Hitta sätt att regelbundet och syste
matiskt sprida goda exempel. Låt exem
pelvis personalmöten eller veckobrev 
innehålla en stående punkt för detta. Det 
kan gälla arbetsinsatser som  följer de upp
satta värderingarna, medarbetare som pro
vat att göra något på ett nytt sätt eller som 
åtgärdat ett problem. Främja en kultur där 
medarbetarna själva uppmärksammar 
och berömmer både andras och sina egna 
insatser. Motarbeta  aktivt Jantelagen.

7 SE ALLA

Alla medarbetare är unika indivi
der med unika kompetenser och behov. 
Den nyanställda medarbetaren behöver 
ett annat sorts ledarskap än den nyligen 
befordrade eller den som befinner sig i en 
tillfällig svacka. Visa intresse för hur med
arbetare arbetar, hur de tänker och hur de 
uppfattar ditt ledarskap. Gör lyssnandet 
till en av dina viktigaste sysslor. 

8 LÄR NYTT VARJE DAG

Organisationer och företag som 
lyckas inlemma lärande i det dagliga arbe
tet har större möjlighet att lyckas på sikt. Se 
till att det finns utrymme i tidsplaneringen 
till att lära av varandra och till att utvärdera 
genomförda projekt och andra insatser. 
Uppmuntra medarbetare att dela med sig 
av sina specialkunskaper, kanske i form av 
ett miniföredrag över en fika eller lunch. I 
en lärande organisation är medarbetarnas 
deltagande i externa kurser en självklarhet, 
men bara ett komplement till den dagliga 
läroprocessen.

9 SKRIV INDIVIDUELLA UTVECK

LINGSPLANER

Formulera tillsammans med varje medar
betare vilka långsiktiga mål som hon eller 

 VÄGEN TILL EN HÅLLBAR ORGANISATION
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han ska sträva mot. Dokumentera också 
styrkor och områden för utveckling samt 
vilket stöd medarbetaren önskar. Tillsam
mans med några konkreta åtgärder och 
tydliga ”att tänka på” punkter blir detta en 
individuell utvecklingsplan som ni gemen
samt kan utgå från i utvecklingssamtal och 
lönesamtal. Begränsa antalet förbättrings
punkter till ett hanterbart fåtal.

10    STÖD LEDARNA

Även ledare och chefer behöver 

ges bästa möjliga förutsättningar att göra 
ett bra jobb. Det handlar bland annat om 
en rimlig arbetsbörda: en lagom stor grupp 
att leda och tillräckligt med tid för att 
kombinera chefskapet med andra arbets
uppgifter. För att en ledare ska utvecklas 
och få förtroende att leda behövs träning 
på att tänka strategiskt, agera långsiktigt 
och fatta genomtänkta beslut. Se till att 
cheferna har det stöd de behöver i form 
av utbildning, kompetensutveckling och 
coachning. 

Hälsofrämjande 
arbetsplats
Att systematiskt arbeta med hälsa är ett sätt att skapa en långsiktigt 
hållbar arbetsplats med friska medarbetare som trivs på jobbet. Lyft 
det som främjar god hälsa och uppmuntra initiativ som kommer inifrån. 

1 SÄTT HÖGA AMBITIONER 

Ett framgångsrikt hälsofrämjande 
arbete förutsätter höga ambitioner och 
ledningen bör vara tydlig: Arbetet ska bidra 
till ökad hälsa eftersom medarbetarnas 
hälsa är en avgörande framgångsfaktor för 
hela organisationen. Ledningen behöver 
prioritera hälsoarbetet, men de konkreta 
åtgärderna i riktning mot en hälsofräm
jande arbetsplats bör utformas i samarbete 
mellan personal och ledning.

2 FRÅGA OM MÅENDET  

När medarbetare arbetar hemifrån 
blir det svårare att pejla av hälsoläget och 
det ökar behovet av kommunikation mel
lan chef och medarbetare. Se till att regel
bundna avstämningar inte bara handlar 
om arbetsuppgifterna. Ta tid att fråga om 
hälsan. Ställ gärna konkreta frågor som 
’Hur fungerar det att arbeta på distans för 
dig?’ istället för ’Hur mår du?’ 

3 KARTLÄGG HÄLSOLÄGET

Erbjud alla medarbetare att delta 
i en arbetsmiljö och hälsokartläggning 
hos företagshälsan. Kartläggningen kan 
genomföras såväl fysiskt som digitalt och 
ger en bra bild av det samlade hälsoläget. 
De individuella resultaten bör endast del
ges den enskilda medarbetaren i ett hälso
coachande samtal. Gruppens samlade vär
den är det viktigaste resultatet och visar 
vad som behöver särskilt fokus. Att kart
lägga hälsoläget väcker förväntningar – var 
beredd på att arbeta med resultatet.

4 IDENTIFIERA FRISKFAKTORER

Utifrån kartläggningen och gemen
sam ma diskussioner kan ni – gärna med 
stöd från någon som har ett utifrånper
spektiv på er verksamhet – börja formu
lera vilka förhållanden, processer, vanor 
och rutiner som får er att må bra. Kom ihåg 

VÄGEN TILL EN HÅLLBAR ORGANISATION  
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att se hela människan: kropp och själ hör 
ihop. Börja med att lista det som fungerar 
hälsofrämjande, för att därefter diskutera 
vilka förändringar som kan förbättra häl
san ytterligare.

5 GÖR EN HANDLINGSPLAN 

MED TYDLIGA MÅL

Sätt upp konkreta, realistiska och mät
bara mål för det hälsofrämjande arbetet. 
Det kan handla om att höja värdena i häl
sokartläggningar, om minskad sjukfrån
varo, mindre övertid eller fler rökfria med
arbetare. När en kartläggning av målen för 
hälsoarbetet satts upp bör dessa samman
fattas i en konkret och kronologiskt upp
byggd handlingsplan. Bestäm vad som 
ska genomföras, när det ska göras och vem 

som är ansvarig. Gör handlingsplanen till 
ett levande dokument, som regelbundet 
uppdateras. 

6 UTBILDA CHEFERNA

Varje arbetsledande chef har en 
nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet, 
både som förebild och som en avgörande 
del av sina medarbetares arbetsmiljö. Se 
till att varje chef har en grundläggande häl
sokompetens och förstår sin roll både som 
förebild och som ledare.

7 UTSE HÄLSOINSPIRATÖRER

För att få extra fart på hälsoarbe
tet kan hälsoinspiratörer utses – medar
betare med ett särskilt uppdrag att inspi
rera kollegorna till en hälsofrämjande 
livsstil, exempelvis genom att ta initiativ 
till gemensamma promenader eller digital 
träning på distans. Se till att hälsoinspira
törerna får en utbildning, mandat och tid 
för uppgiften. Tydliggör skillnaden mel
lan inspiratörens och chefens ansvar, och 
se till att inspiratören och chefen stödjer 
varandra i sina olika hälsofrämjande roller.

8 STÖD DET HÄLSOSAMMA

Utnyttja möjligheten att erbjuda 

 VÄGEN TILL EN HÅLLBAR ORGANISATION

»  Genom att fråga om 
hälsa och levnadsvanor 
i samtliga medarbetar
samtal kan hälsoarbetet 
få en skjuts framåt på 
arbetsplatsnivå«
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medarbetare friskvårdsbidrag till motion, 
exempelvis i form av ett årskort på en trä
ningsanläggning. Aktivitets och steg
tävlingar och gruppövningar är andra sätt 
att inspirera till ökad fysisk aktivitet. En 
generöst tilltagen fruktkorg är ett bra sätt 
att uppmuntra till nyttiga mellanmål och 
bättre kostvanor. Bullar, kakor och sötsa
ker ökar risken för ohälsa och gör att vi 
orkar mindre.

9 TALA OM  HÄLSA OCH LIVSSTIL I 

MEDARBETARSAMTALEN

Genom att fråga om hälsa och levnads
vanor i samtliga medarbetarsamtal kan 
hälsoarbetet få en skjuts framåt på både 

individ och arbetsplatsnivå. Det ger che
fen en naturlig arena för att ta upp frå
gor om livsstil, kost, motion, alkohol och 
tobak. Samtidigt blir medarbetarsamtalet 
en plattform för att identifiera såväl frisk
faktorer som hälsohinder på arbetsplatsen.

10 TA HJÄLP

Utveckla hälsoarbetet genom att 
ta hjälp utifrån. Inom företagshälsan finns 
många kompetenser, såsom arbetsmiljö
ingenjör, beteendevetare,  företagsläkare, 
företagssköterskor, hälsoutvecklare, orga
nisationskonsulter och ergonomer med 
erfarenhet av många olika verksamheter 
och av vad som fungerar.  

Följ och agera 
på sjukfrånvaro
Många längre sjukskrivningar föregås ofta av upprepad kortare 
sjukfrånvaro. Genom att använda ett strukturerat arbetssätt i löpande 
uppföljning av sjukfrånvaro ökar möjligheten till tidiga insatser. Arbetet 
behöver göras både på organisationsnivå och på individnivå.

1 KARTLÄGG HÄLSOLÄGET OCH 

ARBETA PROAKTIVT

Inventera hälsoläget bland medarbetarna 
i organisationen med jämna mellanrum. 
Lyft fram och uppmuntra friskfaktorer 
i den egna verksamheten. Engagera alla 
chefer och medarbetare i att arbeta och 
agera proaktivt. Det kan handla om stress
hantering, hälsocoachning eller andra 
verktyg som stöttar medarbetarna, chefen 
eller organisationen som helhet. 

2 SÄTT  RIKTLINJER OCH HÅLL 

 DEM UPPDATERADE

Dokumentera arbetsplatsens alla riktlinjer, 
policys, processer och rutiner kring han
tering av hela kedjan från sjukskriven till 

åter i arbete. Exempel: Hur hanteras från
varo och hur följs den upp och av vem? Hur 
hanteras läkarintyg? Vilka är riskfaktorer 
och friskfaktorer på arbetsplatsen? Hur 
lämnas pågående ärende med sjukfrånva
rande medarbetare över till ny chef?

3 LÄGG ANSVARET NÄRA OCH 

SÄKERSTÄLL KOMPETENS

Normalt ligger ansvaret på närmsta chef. 
HR är ett stöd för chefen. Säkra att ansva
rig chef har verktyg, kompetens och tid 
att praktisera ansvaret. Om närmaste chef 
finns på annan ort, utse en person i medar
betarens närhet som kan sköta det löpande 
och ge mandat för den att agera. Var tyd
lig med vem som bär det faktiska ansvaret.

VÄGEN TILL EN HÅLLBAR ORGANISATION  
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4 HA KOLL PÅ UPPREPAD  

SJUKFRÅNVARO

Genom att uppmärksamma upprepad 
sjukfrånvaro, oavsett längd, kan man fånga 
upp och hantera ohälsa tidigt. Genom
för gärna ett samtal med medarbetare 
som varit sjukfrånvarande mer än t ex tre 
gånger under en sexmånadersperiod. 
Agera tidigt! Fråga: ’Hur mår du?’ eller ’Är 
det något du behöver hjälp med?’. Se även 
till att skriftligt dokumentera samtalet 
och upprätta gärna en handlingsplan som 
gemensamt följs upp.

5 HÅLL KONTAKTEN

Håll löpande kontakt med sjukfrån
varande medarbetare. Ha regelbunden 
kommunikation med den frekvens som är 
lämplig i relation till sjukfrånvaroorsaken. 
Då hålls processen aktiv och blir framåtrik
tad. Dokumentera alla kontakter eller för
sök till kontakter.

6 UPPRÄTTA PLAN FÖR 

ÅTERGÅNG I ARBETE

I sjukfall som överstiger 30 dagar ska 

arbetsgivare senast dag 60 upprätta Plan 
för återgång i arbete. Där finns även ett 
begränsat antal undantag angivna. Planen 
upprättas i samråd med aktuell medarbe
tare. Upprättad plan ska sedan löpande 
följas upp och hållas aktuell. Planen ska 
t ex innehålla information om ordinarie 
arbetsuppgifter, åtgärder som kan under
lätta medarbetarens återgång i arbete, eller 
att delvis kunna vara kvar i arbete, åtgär
der på arbetsplatsen samt behov av kon
takt eller samverkan med andra aktörer. 

7 ARBETSANPASSNING

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsan
passningar inom arbetsgivarens arbets
miljö, i sin egen verksamhet. Med 

 VÄGEN TILL EN HÅLLBAR ORGANISATION

»  Genom att uppmärk
samma upprepad kort
tidsfrånvaro kan man 
fånga upp och hantera 
ohälsa tidigt«
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arbetsanpassning avses individuell åtgärd 
i den fysiska, organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön som syftar till att medarbeta
ren med nedsatt arbetsförmåga kan utföra 
sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, 
eller återgå i arbete. Anpassning kan vara 
tidsbegränsad eller varaktig. Dokumen
tera alltid det ni kommer överens om och 
följ upp enligt överenskommelse. Pro
blem uppstår ofta när det som var tänkt att 
vara en tillfällig arbetsanpassning, under 
begränsad tid, fortsätter trots att den inte 
fungerar för verksamheten i stort.

8 UPPFÖLJNING 

Följ kontinuerligt och regelbundet 
upp pågående individprocesser. Säker
ställ bibehållen kontakt mellan chef och 
medarbetare. Utvärdera alla insatser som 
genomförts utifrån de uppsatta målen. 
 Planera för fortsatta åtgärder som är posi
tiva för medarbetarens arbetsförmåga. 

9 VIKTEN AV DOKUMENATION

Dokumentera alla kontakter, hän
delser och beslut från start till slut i sjuk
skrivnings och rehabiliteringsprocessen. 
Dokumentationen ska följa medarbetaren 
genom hela processen och ska alltid vara 
baserad på fakta. Den ska förvaras enligt 
GDPR, sekretess och tystnadsplikt.

10 TA HJÄLP AV EN  

REHABSAMORDNARE 

En rehabsamordnare vägleder HR, chef 
och medarbetaren genom att vara en obe
roende expertresurs som samordnar insat
ser och samverkar med externa parter så 
som t ex Försäkringskassan och hälso 
och sjukvården. Allt för att skapa en effek
tiv och aktiv process kring sjukskrivning, 
rehabilitering, arbetsanpassning och åter
gång i arbete. Rehabsamordnare är exper
ter på hela processen kring sjukskriv
ning och rehabilitering och har kunskap 
om vilka lagar och regler som gäller samt 
 vilken part som ansvarar för vad. 

VÄGEN TILL EN HÅLLBAR ORGANISATION  

»  Problem uppstår ofta 
när det som var tänkt 
att vara en tillfällig 
arbetsanpassning fort
sätter och i praktiken 
inte fungerar för verk
samheten i stort«
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Social, fysisk och  
digital arbetsmiljö
Arbetsmiljö är mycket mer än den fysiska arbetsplatsen. Att fokusera 
på att ha en bra social arbetsmiljö, att den digitala överbelastningen 
inte blir för stor eller att gränsen mellan arbete och fritid fungerar vid 
hemarbete är alla avgörande komponenter för att skapa en hållbar 
arbetsplats. 
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Social arbetsmiljö
En bra social och organisatorisk arbetsmiljö med trevliga kollegor 
är avgörande när kandidater ska välja arbetsgivare. Arbetsplatsens 
sociala klimat påverkar allt från kreativitet och självkänsla till effektivitet 
och leveranssäkerhet. När många arbetar hemifrån krävs nya sätt att 
bibehålla en social arbetsmiljö. 

1 SÄG HEJ 

Trevliga arbetskamrater och bra rela
tioner på jobbet är avgörande hälsofaktorer 
för de allra flesta anställda. Vårda fikapau
sen och andra tillfällen till socialt samspel. 
I tider då många arbetar hemifrån är det 
än mer viktigt att skapa sociala rutiner som 
fungerar digitalt, som Skypefika eller mor
gonmöte via Zoom. Vi är varandras arbets
miljö och ett öppet klimat kollegor emellan 
gör stor skillnad. Skapa en kultur där det 
ofta bjuds på leenden och där det är själv
klart att hälsa på varandra första gången 
man träffas för dagen.

2 GÖR MENINGSFULLA SAKER

Forskning har visat att vår hälsa 
påverkas av om  vi uppfattar vårt arbete 
som viktigt eller inte. Och det är kanske 
inte så konstigt – vem mår bra av ett jobb 
som känns meningslöst? Lönen är säl
lan en tillräcklig motivationsfaktor för att 
medarbetare ska trivas. Genom att vara 
tydliga med verksamhetens övergripande 
syfte kan företagets ledning bidra till med
arbetarnas trivsel och hälsa. Ekonomiska 
framgångar för företaget kan sporra, men 
försök formulera syftet i termer av hur er 
verksamhet och era medarbetare gör sam
hället lite bättre.

3 SKAPA SAMMANHANG

Genom att sätta in företagets strävan 
mot det övergripande syftet i ett bredare 
perspektiv ökar förutsättningarna för god 

hälsa bland medarbetarna. Beskriv den 
historiska bakgrunden, måla upp fram
tidsvisionen och jämför med konkurren
ter eller liknande verksamheter. Säkerställ 
att alla medarbetare känner och förstår vil
ken roll de kan spela på resan mot fram
tidsvisionen, och se till att krav och resur
ser balanseras därefter.

4 BYGG EN ÅTERKOPPLINGS
KULTUR

Ofta har chefen en nyckelroll när det gäl
ler återkoppling, men beröm och konst
ruktivt levererad kritik kollegor emellan 
är också nödvändiga i en organisation. 
 Regelbunden återkoppling är nödvändig 
för att den som är anställd ska känna sig 
sedd och bekräftad. Uppmuntra medarbe
tarna att ge varandra uppskattning och i att 
stötta kollegorna i att utvecklas. 

5 GE INFORMATION

Brist på information är en vanlig 
orsak till stressrelaterad ohälsa, inte minst 
i samband med förändringar. Bygg upp 
rutiner som gör att alla medarbetare får 
tillräcklig och begriplig information. I för
ändringstider och när det uppstår osäker
het är det ofta viktigt att informera även 
när budskapet är att det inte finns någon 
ny information.

6 BALANSERA ARBETSLIVET

Se till att organisation, arbetstider 
och rutiner så långt som möjligt anpassas 

SOCIAL, FYSISK OCH DIGITAL ARBETSMILJÖ  
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till den vardag som finns utanför företa
gets väggar: förskolelämningar, fritids
intressen, äldre föräldrar och annat som 
påverkar hur vi mår. Undvik övertidskul
tur, sent kvällsmejlande och andra vanor 
som gör det svårt att återhämta sig från 
ett krävande arbete. Sätt upp riktlinjer 
för balansen mellan arbete och fritid när 
många arbetar hemifrån.

7 BEJAKA OLIKHETERNA

Att samarbeta med människor som 
liknar en själv är tryggt och bekvämt. Men 
en arbetsplats med jämn könsfördelning, 
etnisk mångfald och människor med olika 
bakgrunder och kompetenser är i längden 
roligare, mer kreativ och mer konkurrens
kraftig. Se till att också utnyttja styrkan i 

olikheterna när ni sätter samman arbets
grupper och enheter.

8 REAGERA SNABBT 

MOT MOBBNING

Mobbning och kränkande särbehandling 
är allvarliga arbetsmiljöproblem som krä
ver snabba åtgärder från chefer och led
ning. För den som drabbas riskerar det att 
leda till djupa och långtgående skador. Var 
observant på tendenser på att någon ver
kar vara ensam eller uteslutas ur samtal. Se 
upp om ni börjar utveckla en ”rå men hjärt
lig” jargong – den kanske inte uppskattas 
av alla. Ta snabbt hjälp utifrån om ni inte 
rår på problemen på egen hand. 

9 BETONA DET EGNA ANSVARET

En person som på ett destruktivt sätt 
kritiserar kollegor, verksamhet eller led
ning behöver få höra att den sortens bete
ende försämrar arbetsmiljön för andra och 
att det inte är okej. Låt inte viljan att invol
vera och bjuda in till dialog förväxlas med 
passivitet inför ryktesspridning, trakasse
rier eller ovilja att acceptera fattade beslut. 
Förklara lugnt och tydligt att du kräver och 

 SOCIAL, FYSISK OCH DIGITAL ARBETSMILJÖ

» Regelbunden åter
koppling behövs för 
att medarbetaren ska 
känna sig sedd och 
bekräftad«
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förväntar dig att personen agerar mer kon
struktivt. Om problemen fortsätter kan det 
vara aktuellt att se hur ni kan hjälpa perso
nen att lämna arbetsplatsen och hitta ett 
annat jobb där hon eller han trivs bättre.

10 HA ROLIGT TILLSAMMANS

Se till att jobbet inte bara är jobb, 

utan ge utrymme i arbetsdagen för lek och 
humor. Inte minst när det är tuffa tider 
behöver vi få lätta på trycket och skratta 
tillsammans. Att visa hjärta och värme 
mot varandra är viktigt för kreativiteten. 
Ordna aktiviteter som gör att  medarbetare 
lär känna fler sidor av varandra och får en 
starkare sammanhållning. 

Fysisk arbetsmiljö
Arbetsgivaren bär ansvar för att förebygga skador och ohälsa i arbets
miljön, men chefer och medarbetare behöver samverka för att få en 
fungerande miljö på arbetsplatsen – även när arbetet sker hemifrån.

1 ARBETA SYSTEMATISKT

Den fysiska arbetsmiljön är viktig 
både för att främja hälsa och för att minska 
risken för skador och olyckor. Som chef 
måste man veta vilka lagar och regler som 
gäller och arbeta systematiskt med arbets
miljöfrågor, både när medarbetare arbetar 
från arbetsplatsen och   hemifrån. Varje 
olycka, tillbud och sjukdomsfall som kan 
förhindras sparar både mänskligt lidande 
och pengar. Att  regelbundet göra riskbe
dömningar och upprätta handlingsplaner 
bidrar till  medarbetare som mår bra och 
presterar bättre.

2 VARIERA ARBETET

Belastningsskador till följd av långva
rig påfrestning på kroppen är fortfarande 
ett stort gissel i många yrken. Monterings
arbeten, plockarbeten vid löpande band 
och vibrationer är typiska situationer som 
riskerar att leda till skador som långsamt 
smyger sig på och som tar lång tid att läka. 
Nyckeln till effektivt förebyggande stavas 
variation. Se till att arbetsuppgifter, arbets
ställning, verktyg och tempo varieras. Och 
undersök möjligheten att helt avskaffa de 

mest monotona uppgifterna.

3 LYFT LÄTT OCH RÄTT

Ryggskador till följd av tunga lyft är 
vanliga inom bland annat vården, byggs
ektorn och industrin. Det finns inga exakta 
gränsvärden, men lyft över 25 kilo anses i 
de flesta fall olämpligt utan hjälpmedel. 
Undvik om möjligt lyft under knähöjd och 
ovanför axelhöjd, bär alltid nära kroppen 
och hjälp varandra vid tyngre lyft. Inom 
vården bör strävan vara att en medarbetare 
aldrig förflyttar en patient utan att detta 
görs med någon form av hjälpmedel. Se till 
att lära ut goda rutiner för förflyttningstek
nik och annan belastningsergonomi redan 
i introduktionen av nya medarbetare, så att 
det blir rätt från början.

4 SLÄPP IN FRISK LUFT

Föroreningar och damm i luften kan 
lätt ge upphov till besvär och irritation, 
särskilt hos den som är allergisk eller över
känslig. Se till att ventilation och luftre
ning fungerar och är anpassade till verk
samheten, lokalens utformning och antalet 
människor som vistas där. Se också över 
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temperaturen i lokalen. Att tvingas arbeta 
i kalldrag eller i ett för varmt rum sänker 
både humöret och prestationsförmågan. 
Fråga vid behov företagshälsans arbets
miljöingenjörer om råd.

5 MÖBLERA OM 

För många är skrivbordet, stolen, 
datorskärmen, tangentbordet och musen 
några av de viktigaste arbetsredskapen. 
Försök inte spara pengar genom att välja 
bort de hjälpmedel som fungerar bäst för 
medarbetarna på det här området: En 
musarm mindre är värd stora belopp. Ta 
gärna hjälp av en professionell ergonom så 
att var och en har utrustning som passar – 
även för den som är särskilt kort eller lång, 
eller har någon skada. Överväg också om 
ni kan arbeta mer effektivt och kreativt i 
ett flexibelt kontor utan fasta arbetsplatser.

6 TÄND LAMPAN

Se till att alla har bra belysning för 
sina arbetsuppgifter. Ljuset ska vara tänt, 
flimmerfritt och inte blända. Upp mana 
medarbetare att gå ut i dagsljuset under 
lunchen, särskilt under den mörka delen 
av året. Se också över ergonomin kring 
datorskärmen och skrivbordet så att ögo
nen inte överansträngs. Erbjud terminal
glasögon och anpassa datorskärmens upp
lösning och teckenstorlek. Ställ frågan om 
behov av ytterligare arbetshjälpmedel.

7 DÄMPA LJUDET

Glöm inte att allt oönskat ljud är 
 buller. Försök åtgärda källan till eventuellt 
buller, vare sig det handlar om maskiner 
eller människor, och överväg ljuddämp
ning i lokalerna.  Arbetsplatser med kon
torslandskap eller aktivitets baserat kontor, 
behöver en tydlig policy för hur var och en 
ska uppträda för att alla ska kunna klara av 
koncentrations krävande arbetsuppgifter.

8 STÅ UPP – OCH SITT NER

Forskning visar att stillasittande 

utgör en hälsorisk, även för personer som 
tränar regelbundet. På kontorsarbetsplat
ser är det därför viktigt att skrivborden är 
höj och sänkbara, och att medvetenheten 
ökar om behovet av att ofta stå upp och 
arbeta. För den som står och går mycket i 
sin arbetsdag kan det i stället vara viktigt 
att sitta ner och vila ben och fötter. Över
lag gäller det att byta arbetsställning ofta. 
Ta som tumregel att nästa arbetsställning 
är den bästa.

9 UPPMUNTRA TILL RÖRELSE 

De flesta av oss rör på oss allde
les för lite för att må bra och prestera på 
topp. Minst en halvtimmes måttlig motion 
behövs varje dag för att minska risken för 
flera av de stora folksjukdomarna. Se till 
att arbetsplatsens utformning uppmunt
rar till rörelse, till exempel genom att pla
cera skrivare en bit bort. Ofta går det att få 
in motion i vardagen genom att cykla eller 
promenera till jobbet eller ta trapporna i 
stället för hissen. Säkerställ att även med
arbetare som arbetar hemifrån tar sig tid 
till daglig rörelse. 

10 JOBBA HEMMA 

Behovet av att träffa arbetskam
rater och kunder i fysiska möten kommer 
aldrig försvinna helt, men att förlägga vissa 
arbetsdagar till hemmet eller någon annan 
plats kan minska stress, öka livskvaliteten 
och bidra till fokus vid koncentrationsar
bete. Samtidigt kan behovet av dialog öka 
mellan medarbetare och chef, eftersom 
den ökade friheten behöver motsvaras av 
ett stärkt eget ansvarstagande. Se till att 
det finns bra verktyg för dialog även när 
arbete sker från hemmet. 

 SOCIAL, FYSISK OCH DIGITAL ARBETSMILJÖ

»  De flesta av oss rör på 
oss alldeles för lite för 
att må bra och prestera 
på topp«
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Arbete hemifrån 
och på distans
Många arbetsplatser har ställt om till hemarbete. Arbete hemifrån 
ökar flexibiliteten men ställer också krav på att skapa goda förut
sättningarna för den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Med relativt 
enkla åtgärder kan man minska risken för belastningsskador och bryta 
isoleringen som kan uppstå när man flyttar kontoret till köksbordet.

1 STRUKTURERA DAGEN 

Sätt upp tydliga rutiner för arbets
dagen så att den har en tydlig början och 
slut. Att ta en promenad på morgonen är 
ett sätt att kicka igång kroppen och härma 
en arbetsdag. På plats hemma igen är man 
på jobbet. Gör ett tydligt schema med lun
chavbrott och pauser. 

2 ORDNA SITTPLATS 

Om köksbordet är den enda yta som 
finns att tillgå, se till att sitta ordentligt 
med stöd för ryggen. Att lägga en kudde 

bakom ryggen som extra stöd kan vara 
ett sätt att avlasta ryggen. Om den vanliga 
stolen är för låg, sitt på en kudde. Under
armarna ska kunna vila på bordet utan att 
axlarna är uppdragna. 

3 SE MED KREATIVA ÖGON  

Titta runt hemma, finns det andra, 
mindre uppenbara platser att arbeta vid 
för att variera kroppsställningen? En hylla 
eller byrå kan till exempel fungera utmärkt 
som ståbord. Arbeta gärna på flera olika 
platser i hemmet. 

SOCIAL, FYSISK OCH DIGITAL ARBETSMILJÖ  
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4 TANGENTBORD OCH SKÄRM

En laptop är enkel och smidig att 
använda korta stunder, men är ingen 
bra lösning om man ska arbeta länge vid 
datorn. Ett separat tangentbord och mus 
är avgörande för att spara kroppen. Arbetar 
man mer än en timme vid bildskärm kan 
man höja upp skärmen för bättre blickrikt
ning och för att kunna hålla nacke och rygg 
rakare. Allra bäst är att koppla laptoppen 
till en separat bildskärm. Har man ingen 
bildskärm kan man använda böcker eller 
en låda för att höja upp den bärbara datorn.  

5  BYT STÄLLNING OFTA

Sitt inte kvar på samma plats och i 
samma ställning hela dagen. Variation 
är viktigt. Ta telefonsamtal och digitala 
möten stående eller sätt dig i soffan en 
stund. Att variera kroppsställningen är det 
viktigaste. Om ett telefonsamtal är inpla
nerat, försök att ta det under en kort pro
menad. 

6 VILA ÖGONEN

Blir det mycket tid vid datorn på 
grund av många digitala möten, så se till 

att vila ögonen ibland. Vänd blicken, titta 
ut genom fönstret eller byt blickriktning. 
Ögonen behöver pausa från skärmen, det 
kan räcka med några minuter men de gör 
stor skillnad.  

7  TÄNK PÅ LJUSET

Se till att arbeta i bra ljus. Använd 
gärna en golvlampa som går att flytta runt. 
Se till att inte bli bländad. Dagsljus är också 
bra så om det går, planera arbetsplatsen så 
att det finns möjlighet att titta ut genom 
fönstret ibland. 

8 HÅLL KONTAKTEN

En arbetsplats är också en social 
plats. Det kan bli ensamt att arbeta hemi
från. Lägg in gemensamma, regelbundna 
digitala fikapauser med kollegor eller 
arbetsgrupper för ’fikarumssnack’ och 
kolla upp hur ni mår och hur det går. Kan
ske kan ett digitalt möte omvandlas till ett 
promenadmöte. 

9 RÖR KROPPEN 

Tänk på att inte sitta statiskt i samma 
position i flera timmar. Ju kortare tid i en 
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arbetsställning, desto bättre. Var noga med 
att gå upp och få lite rörelse varje timme 
för bättre blodcirkulation i leder och musk
ler. Det finns hemträningsprogram för den 
som jobbar hemma. Ett enkelt sätt att få in 
lite vardagsmotion är att ta en paus och 
resa och sätta ned på stolen 10 gånger. 

10 AVGRÄNSA ARBETSDAGEN

Markera att arbetsdagen är slut 
genom att stänga ned datorn och lägga bort 
arbetsrelaterade dokument. Avsluta gärna 
arbetsdagen med en kort promenad. När 
man kommer hem igen är det fritid som 
gäller. 

Digital arbetsmiljö
Rätt använda kan digitala verktyg och stöd öka produktiviteten och 
flexibiliteten men digitaliseringen av arbetslivet ställer också krav på 
nya arbetssätt för att undvika digital stress.

1 ANPASSA ARBETSSÄTTEN

Att införa nya  digitala verktyg och 
arbetssätt betyder inte att medarbetare per 
automatik ändrar sina  arbetssätt. Ta ett 
systematiskt grepp när gamla funktioner 
blir digitala eller när nya moment införs 
och säkra att arbetsrutiner ändras för att 
passa de nya förutsättningarna. Och, se till 
att  alla medarbetare är medvetna om hur 
verktygen fungerar. 

2 FÖRKLARA VARFÖR 

Digitalisering ska stödja verksam
heten och utgå från dess mål och utveck
ling. Informera medarbetare tydligt om 
hur digitalisering gynnar verksamheten 
och deras eget arbete. Lyft fram fördelarna 
men  var vaksam på riskerna. 

3 FOKUSERA PÅ ANVÄNDBARHET 

Ha fokus på användbarhet. Se till att 
olika system är integrerade och synkade 
med varandra. Forskning visar att medar
betare lägger cirka 30 minuter per dag på 
att hantera brister och problem i de digi
tala stödsystemen, samtidigt som  tek
nikstrul lätt ökar stresshormonen.  Se till 
att stödsystem är anpassade till medar
betarens behov. Involvera användarna i 

utvärderingen och låt dem påverka utform
ningen av systemen. 

4 LAGOM MED INFORMATION

Digitalisering gör det enkelt att dela 
information. För den enskilde kan det bli 
en utmaning att sålla i informationsfloden. 
Ta fram riktlinjer för hur information ska 
delas. Vem behöver veta vad? Vad förvän
tas mottagaren göra med informationen? 

5 TA FRAM EN POLICY FÖR DIGITAL 

TILLGÄNGLIGHET

Ta fram en policy för hantering av mail och 
SMS. Definiera till exempel tidsramar för 
när mail och SMS ska vara besvarade. Klar
gör vilka förväntningar som finns angå
ende digital tillgänglighet utanför ordina
rie arbetstid. 

6 VAR VAKSAM PÅ RISKER

Ständig uppkoppling kan leda till 
att gränsen mellan arbete och fritid sud
das ut och till koncentrationssvårigheter. 
Var vaksam på tidiga signaler. Se till, om 
möjligt, att arbetsdagen varieras så att inte 
hela dagen spenderas i uppkopplat läge. 
Uppmuntra till korta skärmpauser under 
dagen.  

SOCIAL, FYSISK OCH DIGITAL ARBETSMILJÖ  
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7 UPP OCH STÅ

Digitalisering innebär att arbetet blir 
mer stillasittande och ofta handlar det om 
statiska, ensidiga arbetsställningar. Upp
muntra medarbetare att röra på sig – att 
byta kroppsställning. Det kan handla om 
att ha höj och sänkbara skrivbord, eller 
om att ta mikropauser för att sträcka på 
sig. Fundera på om möten kan avhandlas 
under en promenad. 

8 KUNSKAP ÄR GULD

Digitalisering kan öka arbetsbelast
ningen och skapa känslan av  att mindre 
kontroll över sitt eget arbete. Kunskap om 
hur digital stress uppstår blir allt viktigare 
i den pågående snabba omvandlingen av 
arbetsmarknaden. Goda kunskaper om 
människans mentala möjligheter krävs för 
att få positiv effekt av digitaliseringen. 

9 VAR FLEXIBEL 

För många är det en frihet att med 

hjälp av den nya tekniken kunna arbeta 
hemifrån ibland eller någon dag i veckan. 
Många som tvingats till hemarbete under 
coronapandemin har upptäckt fördelar 
med att arbeta hemifrån. Utforska möjlig
heten att erbjuda medarbetare möjligheten 
att arbeta hemifrån – det kan minska stress 
och öka livskvalitén. 

10 DIGITAL SKYDDSROND

Hantera den digitala arbetsmiljön 
som del av det övergripande arbetsmiljö
arbetet. Genomför digitala skyddsronder. 
Undersök, riskbedöm, åtgärda och följ 
upp. Använd ”medsittning” för att under
söka belastande faktorer i de olika stöd
systemen. Detta innebär att en system
ansvarig sitter med medarbetaren och ser 
hur de digitala verktygen används i prakti
ken i det dagliga arbetet. På så vis kan man 
 upptäcka brister i systemen och om det 
finns behov av kompetensutveckling eller 
annat stöd. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt
Allt fler arbetsplatser går från traditionella kontor till aktivitetsbaserade 
arbetsplatser. En trend som förstärks när flera delvis arbetar hemifrån. 
När man inför ett aktivitetsbaserat arbetssätt gäller det att vara lyhörd 
för både verksamhetens och medarbetarnas behov för att lyckas.

1 UTGÅ FRÅN MEDARBETARNAS 

BEHOV

Den öppna kontorsytan i det aktivitets-
baserade kontoret ska vara anpassad efter 
arbetsuppgift eller aktivitet. Gör en kon-
sekvensanalys av såväl verksamhetens 
övergripande behov som av medarbetar-
nas enskilda behov och dagliga arbets-
uppgifter. Den ska innehålla alla aktivite-
ter som utförs, arbetssätt och vilka olika 
behov som finns. Hur många tysta rum 
behövs? Hur många mötesrum? 

2 FÖRANKRA 

Informera medarbetarna om vad 
som kommer att ske och varför. Var tyd-
lig. Om förändringen endast utförs som 
en kostnadsbesparing är risken stor att 
det inte kommer fungera. Fokusera istäl-
let på arbetssättet i sig och de möjlighe-
ter det erbjuder. För stark fokusering på 
kostnadsjakt kan leda till fel fokus och 
att viktiga områden, som tysta zoner, 
inte prioriteras. Låt medarbetarnas behov 
styra. 
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3 FÖRÄNDRING TAR TID 

Det tar tid att ställa om från att ha 
haft en egen arbetsplats till att arbeta i 
gemensamma utrymmen. Det handlar 
om nya tankesätt. Uppmuntra medarbe-
tare till att, varje vecka, noga tänka ige-
nom och planera för veckan som kom-
mer: Vad ska jag göra denna vecka? Vad 
behöver jag för typ av arbetsplats? 

4 UNDERLÄTTA FÖRFLYTTNING

Det måste vara enkelt att gå från en 
arbetsplats till en annan. Inte minst tek-
niken måste fungera. Det är också viktigt 
att skapa tillräckligt många arbetsplatser. 
Det får inte bli ett stressmoment varje 
morgon att hitta en lämplig arbetsplats. 
Det är också viktigt att stolar och bord är 
enkla att justera om så behövs. 

5 GENOMGRIPANDE FÖRÄNDRING 

Att genomföra aktivitetsbaserat 
arbete är en stor förändring som påver-
kar företagskulturen. Många upplever, 
till exempel, att avståndet mellan ledning 
och medarbetare blir kortare eftersom 
ledningen rör sig mer bland medarbe-
tarna. Det kan skapa en plattare organi-
sation, med snabbare kommunikation, 
kortare beslutsvägar och mer interaktion 
mellan olika avdelningar. 

6 KOM ÖVERENS OM 

 GEMENSAMMA REGLER

Bestäm och dokumentera vilka gemen-
samma regler som gäller på jobbet. Defi-
niera tydligt vad som är tillåtet och inte. 
Utbilda personalen i vad aktivitetsbaserat 

arbetssätt innebär. Var lyhörd för de som 
upplever att de blir störda. En tyst avdel-
ning ska vara just tyst. Se till att det finns 
utrymmen för telefonsamtal, videokonfe-
renser och samtal så att medarbetare inte 
blir störda. 

7 MINSKA STÖRNINGSFAKTORER

Andras prat och telefonsignaler är 
ofta det som upplevs som mest störande. 
Bakgrundstal kan höras på 20 meters 
håll i en kontorsmiljö med dåliga akus-
tiska förhållanden. Spara inte in på bra 
ljuddämpning. Skärmlösningar kan också 
vara ett bra sätt att skärma av ytor. 

8 CHEFENS VIKTIGA ROLL 

Chefer behöver visa engagemang 
för att få med sig personalen i föränd-
ringen. Ledning och chefer är förebilder 
som behöver införliva och vara exempel 
på nya arbetssätt och beteenden. Efter-
som aktivitetsbaserat arbetssätt kan inne-
bära att medarbetare sprids ut mer är det 
också viktigt att chefen har en strategi 
för hur hon eller han ska kunna se sina 
medarbetare och att man arbetar med att 
upprätthålla gruppkänslan. 

9 UTVÄRDERA 

Följ upp arbetet och medarbetarnas 
upplevelser och reaktioner regelbundet. 
Blev det som vi hade tänkt? Om inte, vad 
behöver vi förändra? 

10 SE ÖVER  

ARBETSMILJÖ ARBETET

Förutsättningarna för arbetsmiljön änd-
ras radikalt med aktivitetsbaserat arbets-
sätt och arbetsgivaren måste kunna risk-
bedöma fysiska faktorer såsom buller, 
akustik, ljus, belysning och ventilation 
som kan komma att förändras. Likaså 
kan det nya arbetssättet få inverkan på 
organisatoriska och sociala hälsofaktorer. 
Se till att det systematiska arbetsmiljöar-
betet anpassas till den nya miljön. 

SOCIAL, FYSISK OCH DIGITAL ARBETSMILJÖ  
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Ledarskap 
och chefer 
Vikten av ett fungerande ledarskap är det få som ifrågasätter, men i takt 
med att  arbetslivet utvecklas och förändras uppstår nya utmaningar för 
chefer. Att utveckla ledarskapet både på arbetsplatsen och på distans 
är avgörande för att behålla och utveckla hållbara arbetsplatser – viktigt 
är att inte missa att även chefen kan behöva stöd emellanåt. 
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Utveckla ledarskapet
I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ställs höga krav på 
ledarskap. Chefer måste vara uppdaterade om hur man tar hand om 
psykisk ohälsa, rehabilitering och kriser, men också om hur man skapar 
en arbetsmiljö med högt i tak och motiverade medarbetare. 

1 UTGÅ FRÅN VÄRDERINGAR 

Tydliggör verksamhetens övergri
pande syften, grundläggande värderingar 
och hur medarbetarna bidrar till helheten. 
Detta skapar en grund som bidrar till att 
göra arbetet meningsfullt och underlättar 
för alla att fokusera på rätt saker. Fundera 
över dina egna drivkrafter och värderingar 
i arbetet. Berätta ofta och tydligt för dina 
medarbetare vad som är viktigt för dig, 
och vad som är viktigt för organisationen. 
Om du upptäcker ett glapp mellan dina 
och organisationens värderingar bör du 
fundera hur det uppstått, och hur du kan 
krympa det.

2 FOKUSERA PÅ MÅLET

Upprätta tydliga och nåbara mål och 
analysera vilka beteenden och kompeten
ser hos dina medarbetare som bidrar till att 
nå de viktigaste målen. Uppmuntra dessa 
beteenden med beröm, belöningar och 
lönesättning. Låt medarbetare som lyckats 
väl med ett projekt hålla en presentation 
för sina kollegor. Var konkret och specifik i 
din bekräftelse: Vad gjorde medarbetaren 
bra, och varför var det så bra?

3 ÄLSKA FÖRÄNDRING

Samhället förändras i allt snabb
are takt och många upplever att arbetsli
vet genomgår ständiga omorganisationer. 
Om du välkomnar förändring och ser den 
som en chans att göra saker ännu bättre är 
den lättare att genomföra. Driv också själv 
på för ständiga förbättringar av verksam
heten och engagera medarbetarna. Genom 

att be om åtgärdsförslag och ge inflytande 
hjälper du medarbetare att se möjlighe
terna.  Var samtidigt tydlig med när en 
medarbetare har möjlighet att påverka ett 
beslut. Be bara om synpunkter när du är 
beredd att lyssna på dem. 

4 DELEGERA ANSVAR 

En organisation där chefen fattar alla 
avgörande beslut är en svag organisation. 
Delegera befogenheter och ansvar och visa 
att du litar på medarbetarna. Var noga med 
att inte överpröva beslut som du en gång 
har delegerat. Kostnaden för ett sådant 
agerande i form av urholkad arbetsglädje 
och minskat framtida ansvarstagande är 
ofta större än vinsten du tror dig uppnå i 
sakfrågan.

5 LYSSNA

Delta i gemensamma fikapauser och 
spontana samtal, var synlig på arbetsplat
sen och låt dörren till ditt rum stå öppen. 
Ställ frågor och låt medarbetarna själva 
sätta ord på sina utmaningar och lös
ningar. Vi tror ofta att andra förstår exakt 
vad vi säger, men så är det inte alltid. Man 
kan undvika många missförstånd genom 
att be medarbetaren återberätta hur han 
eller hon uppfattade samtalet. 

6 ÅTERKOPPLA KONSTRUKTIVT

Fokusera på det som görs bra och 
var frikostig med beröm och uppmunt
ran. Använd ”fem gånger mer kärlek” som 
tumregel: Låt minst 80 procent av din 
återkoppling bestå av positiva budskap. 

LEDARSK AP OCH CHEFER  
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 LEDARSK AP OCH CHEFER

Ge beröm inför hela gruppen och kritik i 
enrum. Var konkret, specifik och tydlig 
i både positiv och negativ återkoppling. 
Prata om handlingar och beteenden sna
rare än om egenskaper. Kritik rymmer ofta 
viktiga möjligheter till utveckling och för
bättring. Lyft fram dessa som en möjlighet 
till förändring. 

7 FRIGÖR ENGAGEMANG

Chefens roll är inte att vara ett batteri 
som ska ge medarbetarna energi. Medar
betare har sin egen motivation och din 
uppgift är att underlätta för deras engage
mang. Fråga vad dina medarbetare tycker 
är roligt och utvecklande på jobbet. Dele
gera genom att ge frihet inom tydliga 
ramar. Ta reda på vad som hindrar med
arbetare från att prestera optimalt. Se till 
att undanröja hinder – det kan till exem
pel vara otydliga mandat, dålig utrustning 
eller belöningar som står i konflikt med 
organisationens värderingar. Fråga dina 
medarbetare hur du kan stötta dem för att 
de ska kunna göra ett ännu bättre jobb. 
 

8 BELÖNA RÄTTVIST 

Se till att det finns tydliga riktlin
jer för löner och andra förmåner, och att 
dessa efterlevs. Skapa enhetliga och tyd
liga rutiner för lönesättning och lönesam
tal. När den individuella lönesättningen 
upplevs som rättvis, vare sig den bygger 
på mätbara kriterier eller bedömningar, 
blir den ett viktigt verktyg för coachning 
och utveckling, medan motsatsen kan för
pesta de bästa relationer på en arbetsplats. 
Samma sak gäller befordringar, beröm och 
firande av högtidsdagar. 

9 VAR EN FÖREBILD

Att själv agera som du vill att dina 
medarbetare ska göra är ett av de effekti
vaste sätten att påverka i rätt riktning. Det 
gäller inte minst hur ni beter er mot var
andra: Att visa omsorg, ge beröm och kon
struktiv kritik och att ta ansvar för triv
seln i de gemensamma lokalerna. Våga 
vara öppen med att bjuda på dig själv och 
sträva efter att vara konsekvent i både tal 
och handling.
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LEDARSK AP OCH CHEFER  

10 TA HAND OM DIG SJÄLV 

Chefens fokus på verksamheten 
kan göra att de egna behoven glöms bort. 
Viljan att göra ett riktigt bra jobb kan leda 
till ständig övertid, obefintlig återhämt
ning och att den egna motionen prioriteras 
bort. En sådan livsstil är direkt hälsofarlig. 

Dessutom smittar stress. Stressade chefer 
skapar medarbetare som inte mår bra. Var 
mån om att tala lugnt, ha ett avslappnat 
kroppsspråk och visa arbetsglädje. Be om 
feedback kring din egen stresshantering. 
Diskutera dina arbetsvillkor regelbundet 
med din egen chef. 

Ledarskap på distans
När andelen hemarbetare ökar förändras även chefens förutsättning
ar. Ledarskap på distans kräver tydlighet, lyhördhet och en kontinuerlig 
dialog med anställda. Att som chef ta hand om sig själv blir också 
viktigare än någonsin.  

1  SÄKRA DET PRAKTISKA 

Se till att dina medarbetare har till
gång till de arbetsredskap de behöver för 
att kunna utföra sitt arbete på distans och 
att de är trygga med tekniken. Ta inte för 
givet att medarbetarna själva kan fixa allt. 
Fråga om du inte är säker. 

2 SE GRUPPEN – OCH INDIVIDEN 

Ha återkommande digitala möten där 
medarbetare i en arbetsgrupp får checka 
in. Börja med att gå laget runt och låt alla 
få några minuter att ventilera nuläget och 
vad de gör. Om veckomöten är det normala 
kan det vara bra att ha tätare möten när 
medarbetade inte är på plats för att främja 
den sociala gemenskapen. 

3 VAR LYHÖRD 

Människor interagerar på många sätt 
och när man inte träffas fysiskt är det svå
rare att fånga upp var medarbetaren befin
ner sig. När omvärlden är orolig är det extra 
viktigt att vara lyhörd och flexibel. Ring 
hellre ett telefonsamtal för mycket än ett 
för lite. Gör medarbetaren delaktig – är det 
något de skulle behöva för att genomföra 
sitt arbete på ett bättre sätt hemifrån? 

4 KONTINUERLIG ÅTERKOPPLING 

Återkoppla ofta till varje medarbe
tare – det behöver inte handla om långa 
samtal, det kan räcka långt med ett kort 
telefonsamtal eller mail för att höra hur 
personen mår, hur det går, och om det är 
någonting personen behöver. 

5 GÖR MEDARBETARNA DELAKTIGA 

Lyft frågor i gruppmöten och enskilt 
som: Vad tycker ni fungerar bra? Är det 
något vi bör ändra? Och lyssna på svaren. 
Uppmuntra delaktighet. Nöden har ingen 
lag, heter det, och för en del kan utma
nande situationer leda till stor kreativitet. 
Här kan både chefen och medarbetararna 
lära av varandra. 

6 ÄRLIGHET VARAR LÄNGST 

Bemöt oro med ärlighet. Ingen chef 
har alla svar. När omvärlden förändras 
snabbt är det naturligt att projekt sena
reläggs eller bordläggs och när förutsätt
ningar ändras uppstår ofta spekulationer 
och rykten. Ärlighet är ett sätt att få slut 
på spekulation. Var tydlig med organisa
tionens kortsiktiga mål och direktiv. Glöm 
inte att lyfta fram sådant som fungerar bra. 
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7 UPPMUNTRA DET SOCIALA 

Småpratet på lunchrasten, eller fika
pausen, är viktigare än man tror. Lägg upp 
fikarum via Skype eller Teams på bestämda 
tider då medarbetare kan checka in för 
småprat. Kan möten ske som promenad
möten, så uppmuntra till det. 

8 UPPMÄRKSAMMA TIDIGA 

 SIGNALER 

Människor är olika. En del uppskattar att 
arbeta på distans, medan andra längtar till
baka till arbetsplatsen. En del medarbetare 
kan få svårare att motivera sig i ensamhet. 
Var uppmärksam på tidiga signaler om en 
medarbetare plötsligt börjar prestera allt 
svagare. Att erbjuda samtalsstöd tidigt i en 
sådan situation kan göra stor skillnad. 

9 VAR EN FÖREBILD 

Chefen bör vara en förebild när det 

kommer till vila och återhämtning. Ta pau
ser. En risk med att arbeta från hemmet är 
att fritid och jobb går in i varandra. Glöm 
inte bort att stänga av. Sätt gränser mellan 
jobb och privat tid. Det är speciellt viktigt 
att chefen gör och synliggör den avgräns
ningen vid distansarbete. 

10 TA HAND OM DIG SJÄLV 

Chefer förväntas ta hand om sina 
medarbetare, men det är också viktigt att ta 
hand om sig själv. Se till att ha bra rutiner, 
och varva gärna arbete med konkreta syss
lor. Använd tiden som du sparar på arbets
resor till och från jobbet till att hinna göra 
saker som du velat göra – spela ett instru
ment en stund, läs en bok, prova ett nytt 
matrecept, ta en långpromenad. Det finns 
också många appar med yoga, träning och 
mindfulness övningar som är väl värda att 
prova. 

När chefen behöver stöd
Att vara chef idag innebär höga krav och förväntningar från både 
ledning och medarbetare. Samtidigt suddas gränsen mellan arbetsliv 
och privatliv ut och möjligheten att vara tillgänglig är obegränsad. Även 
chefen kan behöva stöd för att själv uppnå en hållbar arbetsplats.

1 PRIORITERA UPPIFRÅN

Chefen ansvarar ytterst för arbetsmil
jöarbetet men det behöver prioriteras upp
ifrån och ägas av samtliga i organisationen. 
När arbetsmiljöarbetet startar på högsta 
ledningsnivå och  involverar hela organi
sationen kan det resultera i konkreta bete
enden. Uppmuntra medarbetare att enga
gera sig i arbetsmiljöarbetet. 

2 SÄKERSTÄLL STÖD 

Säkerställ att chefen har möjlighet att 
få stöd, återkoppling och hjälp med priori
tering från överordnad chef. 

3 BRYT ENSAMHETEN

Bryt ensamheten och etablera chefs
nätverk där det ges utrymme till stöd och 
erfarenhetsutbyte. Sätt av tid för chefs
nätverket att träffas regelbundet.Ta fram 
mentorsprogram så att erfarna ledare kan 
stödja dem som är nya i chefsrollen.

4 AVLASTA CHEFEN

Många chefer tar på sig nya arbets
uppgifter utan att ta bort något. Se över 
ansvarsområden och arbetsbelastning 
årligen. Se över storleken på personalgrup
perna om arbetsbelastningen har ökat och 
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chefens förutsättningar för att leda grup
pen förändrats. Avlasta chefen mängden 
administrativa uppgifter. 

5 RUSTA INFÖR KONFLIKTER

Konflikter är dränerande och det 
bästa är om man kan stoppa dem innan de 
uppstår. Ett sätt är att tydliggöra de över
enskommelser som styr hur medarbetare 
beter sig mot varandra  Involvera medar
betarna i processen och ta diskussionen: 
Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss 
mot varandra?  

6 DELA PÅ ANSVAR

Dagens ledarskapsforskning pekar 
på vikten av ett mer kommunikativt och 
transformerande ledarskap där ledaren 
anger riktning, ger övergripande förut
sättningar och delegerar ansvar utan att 
detaljstyra och kontrollera. Ge ansvar och 
befogenheter till medarbetarna, och und
vik detaljinvolvering i operativa frågor.

7 ERSÄTTARE VID FRÅNVARO

Se till att ha en tydlig ersättare som 

har mandat att agera och som träder in vid 
 chefens frånvaro.

8 SAMARBETA MED HR

Ett nära och aktivt stöd från HRfunk
tionen kan underlätta chefernas arbetssi
tuation genom att bidra till tydlig struktur, 
rutiner och processer. 

9 POLICY FÖR DIGITAL 

 TILLGÄNGLIGHET

Att leda i ett digitalt sammanhang, eller 
med medarbetare som arbetar på distans,  
innebär mer komplexa förutsättningar. 
Digitaliseringen innebär också att chefens 
egen arbetsmiljö blir mer gränslös. Tydlig
gör normer och ta fram policys kring till
gänglighet under och efter normal arbets
tid. Tid för återhämtning är lika viktigt som 
arbetstiden om man ska hålla i längden. 

10  FÖLJ UPP LÖPANDE

Gör kontinuerlig uppföljning av 
arbetsmiljön och stressfaktorer på arbets
platsen och agera direkt vid tecken på 
ohälsa. 

LEDARSK AP OCH CHEFER  
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Stress och 
psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa finns i hela samhället och är en växande utmaning 
i arbetslivet. Med ett aktivt arbete på arbetsplatsen går det att 
förebygga stress och psykisk ohälsa, och med rätt insats i rätt tid går 
det att snabbare få en medarbetare som uppvisar signaler på ohälsa 
att ta sig ur situationen. 
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Stress och ohälsosam  
arbetsbelastning
Hög arbetsbelastning kan orsaka jobbrelaterade hälsoproblem. Korta 
perioder av stress är inte farligt, men långvarig ohälsosam arbets
belastning utan återhämtning är skadligt och kan leda till hälso problem 
med sänkt arbetsförmåga och sjukskrivning.

1 SKAPA DELAKTIGHET

Engagemang och delaktighet motver
kar stress, så länge det finns tydliga och 
rimliga mål för verksamheten. För att må 
bra på jobbet behöver vi ha inflytande över 
våra arbetsuppgifter och vår arbetsmiljö. 
Ge snabb, tydlig och tillräcklig information 
om måluppfyllelse, ekonomiska resultat 
och förändringar. Säkra att varje medarbe
tare har tydliga och rimliga mål och att det 
är balans mellan ansvar och befogenheter. 
Följ upp och ge feedback – ofta. 

2 UTBILDA CHEFERNA

En bra chef måste kunna hantera 
både sin egen och medarbetarnas arbets
belastning konstruktivt. En chef som själv 
tar regelbundna pauser, motionerar och 
inte jobbar övertid blir ett viktigt föredöme 
och en friskfaktor på jobbet. Chefen behö
ver också förstå att hans eller hennes eget 
beteende riskerar att vara ett stressmo
ment för medarbetarna. Konkret kan det 
innebära att undvika att mejla och ringa 
medarbetare utanför arbetstid och att 
freda lunchrasterna.

3 UPPMUNTRA TILL PAUSER

Varken hjärnan eller kroppen i övrigt 
mår bra av att arbeta långa perioder utan 
uppehåll. Se till att schemaläggningen, 
rutinerna och kulturen förutsätter och 
uppmuntrar till korta pauser under dagen 
och att alla tar en ordentlig lunchrast. 
Underlätta vid behov med ett trevligt 

personalrum. Även under arbetets gång 
behöver hjärnan och kroppen ett varierat 
tempo och olika arbetsuppgifter för att må 
bra. Såväl under en arbetsdag som under 
ett arbetsår behöver intensiva perioder 
följas av lugnare stunder för att möjliggöra 
återhämtning.
 

4 SÄTT GRÄNSER FÖR ARBETET

Att vara motiverad och hjälpsam kan 
ibland göra det svårt att sätta gränser för 
det egna engagemanget i arbetet. Stötta 
medarbetarna att ta kontroll över sin 
arbetssituation genom att våga säga nej. 
Utforma bemanningen och organisationen 
så att arbetsbelastningen blir rimlig och så 
att beordring av övertid bara behöver ske i 
undantagsfall. Ta aktivt avstånd från jar
gong och kultur som uppmuntrar till över
tidsarbete. Erbjud hjälp med att prioritera 
vad som behöver göras omgående och vad 
som kan vänta till senare. Hjälp medarbe
tare att sätta upp tydliga mål och avgränsa 
vid behov ansvar och arbetsuppgifter.

5 MOTARBETA ITSTRESSEN

Den allt snabbare utvecklingen av 
ittekniken skapar stora möjligheter till 
såväl effektivare arbetsprocesser som 
större individuell frihet. Samtidigt inne
bär ständig uppkoppling att arbetslivet 
allt mer flyter ihop med privatlivet. Det 
blir svårare för många att släppa tankarna 
på jobbet och få den återhämtning och 
vila de behöver – inte minst i form av en 

STRESS OCH PSYKISK OHÄLSA  
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god nattsömn. Detta är speciellt viktigt att 
tänka på om medarbetare arbetar hemi
från. Skapa en tydlig policy om tillgänglig
het och försök undvika mejl och jobbsam
tal utanför kontorstid, om inte uppdraget 
kräver det. Uppmuntra också medarbe
tarna att stänga av pushnotiser och larm 
i sina datorer och telefoner. 

6 VÅGA GÖRA FEL

En av de vanligaste orsakerna till 
stress är rädslan för att inte räcka till och 
att misslyckas. Genom en tillåtande atti
tyd skapas utrymme för öppen kommu
nikation, egna initiativ och olika åsikter. 
En bra chef ger konkret feedback på såväl 
misslyckanden som framgångar och stöt
tar sina medarbetare i både med och mot
gång. 

7 SE HELA MÄNNISKAN

Stressnivån och förmågan att hantera 
pressade jobbsituationer påverkas också av 
hur medarbetarna har det på fritiden. Vän
ner, familj och meningsfulla fritidsintres
sen bidrar till återhämtning och perspektiv 

på tillvaron. Omvänt kan relationskonflik
ter, skilsmässa och anhörigas sjukdom 
eller dödsfall göra att energin inte räcker 
på jobbet. En bra chef ger stöd till en med
arbetare som går från jobbet till en proble
matisk eller arbetstyngd fritid. Ibland kan 
det räcka med en omtänksam fråga, andra 
gånger kan professionellt samtalsstöd vara 
det som behövs. 

8 MOTIONERA

Ett säkert sätt att förebygga stress är 
vardagsmotion. En rask promenad på en 
halvtimme varje dag kan räcka, exempelvis 
till eller från jobbet. Att röra på sig gör att 

 STRESS OCH PSYKISK OHÄLSA

»  Lär dig känna igen 
 tidiga tecken på 
 psykisk  ohälsa. Det 
kan handla om ökad 
sjukfrånvaro eller 
 humörsvängningar.«
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nattsömnen blir bättre. Erbjud skattefria 
friskvårdsbidrag och uppmuntra medarbe
tarna att cykla eller promenera till jobbet. 

9 SE VARNINGSSIGNALERNA

En för hög arbetsbelastning påverkar 
både kroppen och psyket. Genom att vara 
observant på vanliga stressymtom går det 
att ställa rätt frågor och vid behov se över 
arbetsmiljön. Tidiga tecken kan vara trött
het, sömnproblem, huvudvärk, hjärtklapp
ning, försämrat minne, koncentrationssvå
righeter, humörsvängningar eller att man 
blir mer infektionskänslig. En bra chef tar 
sig tid att regelbundet fråga hur medarbe
tarna mår.

10 TA HJÄLP

En medarbetare som uppvi
sar tecken på kontinuerlig stress behö
ver hjälp. Om problemen inte kan hante
ras på kort tid av medarbetaren själv med 
stöd av chefen måste ni gå vidare för att 
lösa  sitautionen på annat sätt. Långva
rig stress riskerar att stå både individen 
och organisationen dyrt i form av lidande, 
försämrad prestation och sjukskrivning 
– ofta  med en lång sjukskrivningsperiod 
som följ. Ta hjälp av andra i organisatio
nen eller kontakta företagshälsan. Åtgär
derna kan handla om allt från kostråd och 
träning i medveten närvaro, till översyn av 
IT miljön och ändrade arbetsuppgifter. 

Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna. Som 
chef kan man i många fall bidra till en förändring som motverkar 
sjukskrivning eller påskyndar rehabilitering.

1 ARBETA FÖREBYGGANDE 

Ett gott socialt klimat och förebyg
gande åtgärder mot stressrelaterade besvär 
är det bästa sättet att förebygga psykisk 
ohälsa hos medarbetarna. Det handlar 
bland annat om en tydlig fördelning av 
arbetsuppgifter och att ansvar och befo
genheter följs åt. Se till att medarbetarna 
har möjlighet att påverka sina arbetsupp
gifter och är delaktiga i förändrings och 
utvecklingsarbete. 

2 UTVECKLA KOMPETENSEN

Ju mer medveten en person är om 
psykisk hälsa, desto bättre kommer hon att 
kunna ta hand om sig själv. Ta gärna ini
tiativ till kompetenshöjande föredrag om 
stress och psykisk hälsa. Uppmuntra med
arbetarna till motion genom exempelvis 
friskvårdsbidrag och erbjud personer med 

sömnsvårigheter att gå sömnskola. Skapa 
också medvetenhet om behovet av åter
hämtning i stort och smått för att kunna 
prestera bra över tid.

3 MINSKA STIGMATISERINGEN

Arbeta för en gemensam värdegrund 
där alla behandlas med respekt. Utveckla 
också ett tillåtande klimat där medarbetare 
vågar berätta om de har det tufft eller mår 
dåligt. Att kunna berätta om upplevelser av 
psykisk ohälsa för en accepterande omgiv
ning kan vara befriande och lättande. 
Erbjud stöd vid de individuella medarbe
tarsamtalen. Prata med varandra, inte om 
varandra.
 

4 FÅNGA TIDIGA SIGNALER 

Lär dig känna igen tidiga tecken på 
psykisk ohälsa. Det kan handla om ökad 
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sjukfrånvaro, trötthet eller en tydlig pre
stationsförsämring. Medarbetare som bör
jar komma för sent eller som omotiverat 
arbetar över mer än vanligt kan också vara 
i riskzonen. Andra tidiga tecken på psy
kisk ohälsa kan vara häftiga humörsväng
ningar, huvudvärk eller att personen tap
par sitt sinne för humor.

5 VÅGA FRÅGA

Om du ser tecken på att en medarbe
tare inte mår bra, ta snabbt initiativ till ett 
enskilt samtal. Var stödjande och ställ frå
gor på ett öppet sätt utan att värdera. Det 
viktiga är att du lyssnar, inte att du kom
mer med en färdig lösning direkt. Tipsa 
gärna om möjligheten att ta del av tillför
litlig information på internet, till exempel 

1177, Vårdguiden eller den nationella kam
panjen Hjärnkoll.

6 GLÖM INTE KOLLEGORNA

Var medveten om att psykisk ohälsa 
hos en medarbetare ofta inverkar på hela 
arbetsgruppen. Situationen kan både 
leda till oro, svåra sociala situationer och 
en ökad arbetsbörda när någon inte kan 
arbeta fullt ut. Samtidigt kan kollegornas 
vänskap och omsorg vara en viktig resurs 
för den drabbade på vägen mot att må 
bättre. Var öppen och ärlig mot arbetsgrup
pen utan att bryta den sekretess du lovat 
den person som mår dåligt. 

7 HÅLL KONTAKTEN

Om psykiska besvär leder till sjuk
skrivning är det viktigt att arbetsgivaren 
agerar klokt för att bidra till att frånvaro
perioden inte blir längre än nödvändigt. 
Det allra viktigaste är att redan från bör
jan hålla kontakten. Visa att du fortfarande 
räknar medarbetaren till arbetsgruppen 
genom att fortsätta bjuda in till konferen
ser och sociala aktiviteter. Bestäm tid för 
när ni ska höras eller träffas nästa gång, 
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och hör av dig även om medarbetaren inte 
självmant tar kontakt. 

8 HJÄLP TILL RÄTT STÖD

Tidiga insatser underlättar återgång 
till arbetet. Vid lättare depressioner eller 
ångest kan företagshälsan eller primär
vården i regel erbjuda tillräckligt stöd. Vid 
svårare depressionstillstånd och andra 
symtom på psykisk sjukdom kan psyki
atrisk expertis behöva kopplas in. För att 
få råd och en första bedömning av vilka 
insatser som behövs kan du som chef 
vända dig till exempelvis företagshälsans 
 rehabsamordnare.

9 SAMARBETA OM STÖDET

Se till att tidigt skapa en direktkon
takt med Försäkringskassan, företagshäl
san och eventuella andra vårdgivare. Efter 
en första bedömning kan företagshälsans 
rehabsamordnare koordinera insatserna 
under rehabiliteringen. Skapa en gemen
sam plan för hur ni gemensamt och alla 
inblandade var och en för sig bäst kan bidra 
till att den drabbade kan må bättre. Glöm 
inte att medarbetaren självklart är huvud
personen. Beroende på situationen kan det 
också vara bra att ha en upparbetad kon
takt med familjen och andra anhöriga till 
den som drabbats.

10 GE STÖD VID ÅTERGÅNG 

TILL ARBETET

En diagnos säger inte alltid vad en medar
betare klarar av. Det varierar från person 
till person hur man upplever och hanterar 
sin psykiska ohälsa och hur mycket stöd 
man behöver. I takt med att medarbetaren 
börjar må bättre kan ni gemensamt planera 
för ett gradvist återvändande till arbetet. 
Om sjukskrivningen varit långvarig kan 
det vara bra att börja med några sociala 
besök på arbetsplatsen. Ta reda på vilka 
behov som finns av att anpassa arbetsupp
gifterna så att en återgång till arbetet kan 
underlättas. 

STRESS OCH PSYKISK OHÄLSA  
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Utsatta situationer 
och kriser
Svåra situationer i organisationen kan ha olika karaktär. Det gäller 
att vara förberedd för de scenarion som kan dyka upp – oavsett 
om det handlar om att hela samhället snabbt förändras, om det 
berör personliga frågor kring en medarbetare eller att en akut 
kris uppstår på arbetsplatsen. 
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Snabba omställningar 
och förändrade förutsättningar
Snabba omställningar och förändring har blivit vardag på många 
arbetsplatser. Samtidigt ökar distansarbetet vilket ställer höga krav på 
självledarskap. Med rätt kunskap och övning kan man rusta medarbe
tare och chefer för föränderliga tider.

1 TYDLIGGÖR FÖRVÄNTNINGAR 

Skapa rätt förväntningar så att med
arbetare vet vad som är viktigt. Tydliggör 
vilka förväntningar som finns på medarbe
taren och hur ansvarsfördelningen ser ut. 
En tydlig ram för uppgiften skapar trygg
het och medarbetaren vet vad som gäller. 

2 BESKRIV SPELPLANEN 

Utifrån ett organisationsperspektiv 
är det viktigt med en uttalad värdegrund 
som bottnar i överenskomna beteenden 
och tydlighet i prioriteringarna på lång och 
kort sikt. Är dessa på plats vet medarbetare 
hur de ska förhålla sig till sina arbetsupp
gifter och sina kollegor. Detta är speciellt 
viktigt i tider av oro och osäkerhet. 

3 VAR ÖPPEN FÖR 

OLIKA REAKTIONER  

Människor reagerar olika på osäkerhet och 
förändring. Vissa drar sig undan. Andra 
överarbetar. Medarbetare som normalt 
sett presterar bra kanske inte alls fungerar 
när kontexten förändras. Här gäller det att 
vara öppen och inte dömande, både gent
emot sig själv och andra. Prata med med
arbetarna innan, under och efter en stor 
omställning. 

4 SKAPA EN ÖPPEN KULTUR 

Medarbetare har ett ansvar för att 
formulera och kommunicera sina behov 
och behöver känna att det är ok att göra 
det. Chefer behöver på samma vis vara 

öppna för att försöka skapa de förutsätt
ningar som medarbetaren behöver för att 
prestera. Sätt er ner tillsammans och se vad 
som behöver förändras – och vad medarbe
taren kan göra själv och vad organisationen 
kan stötta med. 

5 MÖT SVÅRIGHETER 

MED MEDKÄNSLA 

Att möta svårigheter med acceptans och 
öppenhet är ofta en bra start som kan 
skapa konstruktiva lösningar. Medarbeta
ren måste kunna vara ärlig med sina räds
lor och få lufta sin oro. På så vis skapas 
hållbara beteenden. En stressad och rädd 
person presterar inte på topp. 

6 DELA BÅDE DET SVÅRA 

OCH DET LÄTTA

En chef som delar med sig av både fram 
och motgångar skapar en tillåtande atmos
fär. Utgångspunkten kan vara att bemöta 
misstag och se dem som en möjlighet till 
lärande. I föränderliga tider kan många 
nya reaktioner påverka arbetet – att dela 
erfarenheter öppet och med medkänsla 
kan vara en väg till att bättre kunna foku
sera på arbetet. 

7 SE MED ANDRA ÖGON 

Vissa har lätt att ställa om i föränd
ring och utvecklas av det, medan andra 
stannar upp. Varför är det så? Och hur är 
jag? Vad är det andra ser som inte jag ser? 
Att hämta feedback utanför de närmsta 

UTSATTA SITUATIONER OCH KRISER  
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kretsarna kan öppna nya vägar. Det gäller 
både på individ och organisationsnivå. 
Våga efterfråga andras perspektiv. Och 
lyssna på riktigt till vad de har att tillföra. 

8 LYFT FRAM DEN RÖDA TRÅDEN 

Att formulera ett varför – inåt till sig 
själv och utåt i organisationen – skapar 
mening och syfte. Det handlar om att tyd
liggöra den röda tråden i arbetet. Varför gör 
vi detta? Vad är min roll för att nå det över
gripande målet? Försök att få varje medar
betare att förstå hur just hans eller hennes 
arbete bidrar till helheten. 

9 FOKUSERA PÅ GRUNDTRYGGHET

Föränderliga tider kan kräva snabba 
beslut och att tidigare beslut snabbt omprö
vas. Projekt kanske senareläggs eller läggs 

ned. Det kan minska motivationen och 
skapa känslor av otillräcklighet som leder 
till att medarbetare tappar handlingskraft 
och blir håglösa. En tydlig röd tråd i arbe
tet motverkar dessa känslor genom att ge 
trygghet och en  grundstabilitet. 

10  SKAPA MENING 

Meningsskapande hänger nära 
ihop med värderingar och beteenden, och 
här är det avgörande att värderingarna tyd
ligt uttrycks i företagets identitet. Vad är 
organisationens syften, mål och visioner? 
Ett exempel att göra det är genom story
telling – varför finns vi som organisation? 
Varför jobbar jag här?  Detta förhållnings
sätt skapar en grundkänsla av identitet, 
sammanhang och gemenskap i en oviss 
tid. 

Det svåra samtalet
Ibland måste man som chef hålla i svåra samtal med medarbetare. Det 
kan handla om känslig kritik, att ta upp personliga frågor som påverkar 
arbetet eller att ge ett trist besked om tjänster och arbetsuppgifter. 
Att vara väl förberedd gör det enklare att genomföra svåra samtal.

1 VÄLJ RÄTT TILLFÄLLE 

Skjut inte upp samtalet mer än abso
lut nödvändigt och genomför samtalet så 
fort du har hunnit förbereda dig. Se till 
att ni kan sitta ostörda i ett rum där ingen 
annan riskerar att avbryta er. Stäng av din 
telefon, både för att slippa störningar och 
för att visa vilken vikt du lägger vid samta
let. Se till att ha avsatt tid även efter mötet, 
som marginal och för din egen reflektion 
och mentala återhämtning.

2 TÄNK IGENOM INNAN 

Förbered vad du ska säga genom att 
skriva ner stolpar på ett papper. Tänk på 
att den som är upprörd kan ha svårare att ta 

till sig många budskap med  risk är att bara 
en liten del av det du sagt blir ihågkommet. 
Var därför noga med att begränsa dig till 
det allra viktigaste, och försök att hålla fast 
vid detta även när du får  frågor och reak
tioner. Bestäm dig för att behålla lugnet 
och be om att få återkomma med ditt svar 
om du tvekar kring hur du ska besvara kri
tik eller svåra frågor.

3 SKAFFA STÖD

Som chef behöver du utbildning i att 
hålla svåra samtal. Stäm alltid av ditt bud
skap med en chefskollega eller din egen 
chef, gärna i form av ett enkelt rollspel. 
Undvik däremot att involvera kollegor till 
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den som du ska ha ett svårt samtal med, 
eftersom det lätt kan leda till lojalitetskon
flikter och ryktesspridning. Överväg att 
anlita externt stöd om det inte finns någon 
som du naturligt kan vända dig till inom 
den egna organisationen.
 

4 BE NÅGON VARA MED

Ibland kan det vara bra om en tredje 
person finns med som stöd. Syftet kan vara 
att ge stöd åt medarbetaren eller att under
lätta samtalet utifrån en neutral position. 
Om syftet är att ge stöd till medarbeta
ren bör det vara medarbetaren själv som 
bestämmer om någon ska vara med  och 
vem det i så fall ska vara. Det kan exem
pelvis vara en kollega, en fackrepresen
tant eller en beteendevetare från företags
hälsan.

5 VAR TYDLIG 

Kom snabbt till saken och fram
för ditt budskap kort och koncist. Hän
visa gärna till policies eller andra formella 
dokument som är relevanta i samman
hanget. Försök sedan att hålla fast vid 
ditt budskap och upprepa det gärna flera 
gånger under samtalet. Leta efter komp
ro misser, men var tydlig med vilka dina 
 absoluta krav är.

6 VAR KONSTRUKTIV

Framför aldrig kritik som bygger på 
saker som andra har berättat för dig.  Håll 
dig  till vad du själv vet genom situationer 
där du varit närvarande. Om detta inne
bär att du får svårt att genomföra viktiga 
samtal med dina medarbetare kan det vara  
ett tecken på att du behöver förändra din 
arbetssituation för att kunna vara en mer 
närvarande chef. Den kritik du framför bör 
också fokusera på konkreta beteenden och 
faktiskt agerande. Undvik att kritisera i ter
mer av personlighet, avsikter och moral. 

7 BE OM RESPONS

Fråga om medarbetarens syn på det 

du tagit upp och vad du sagt. Be sedan 
gärna medarbetaren att själv formulera 
förslag till lösningar på eventuella pro
blem som ni diskuterat. Det är ofta bra att 
erbjuda betänketid och att ses igen vid ett 
senare tillfälle, särskilt om ämnet leder till 
upprörda känslor. Låt medarbetaren stå i 
fokus och håll inne med dina egna käns
lor om du hamnar i affekt. Medarbetaren 
kan aldrig ge tröst om du anser att ditt upp
drag är svårt.

8 LYSSNA OCH BEKRÄFTA

Lyssna på medarbetaren utan att 
avbryta och anteckna vid behov stolpar om 
saker som du kan vilja kommentera eller 
fråga mer om. Bekräfta genom att kort och 
med egna ord sammanfatta medarbetarens 
syn på saken och fråga om du har uppfattat 
rätt. Fokusera gärna på känslor och behov: 
Hur känns det i den aktuella arbetssitua
tionen? Hur känns det just nu? Vad är vik
tigt för dig i den situation vi diskuterar, och 
efter det här mötet? Var beredd på att käns
liga samtal kan leda till tårar.

9 SAMMANFATTA SAMTALET

Avsluta mötet med att sammanfatta 
vad som sagts. Fråga gärna om ni är över
ens om sammanfattningen och om det är 
något mer som medarbetaren vill ta upp. 
Sätt gärna upp en tid för ett uppföljnings
möte, och var samtidigt tydlig med att du 
är tillgänglig för avstämningar även dess
förinnan om medarbetaren skulle vara 
i behov av det. 

UTSATTA SITUATIONER OCH KRISER  

»  Tänk på att den som 
är upprörd kan ha svå
rare att ta till sig många 
budskap. Var därför 
noga med att begränsa 
dig till det viktigaste «
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10  DOKUMENTERA OCH FÖLJ UPP

Följ upp samtalet genom att skriva 
egna minnesanteckningar av det som 
sagts. Överväg att också skicka korta note
ringar i form av överenskommelser eller 
attgörapunkter till medarbetaren. Om du 
vill dokumentera samtalet  genom att spela 

in med till exempel mobilen måste du för
sta fråga om samtycke från samtliga när
varande. Var beredd på att det kan komma 
starka reaktioner i ett senare skede. Erbjud  
medarbetaren samtalsstöd från med 
exempel vis en beteendevetare eller psy
kolog på företagshälsan vid behov. 

Konflikter och  
kränkande särbehandling
En arbetsplats måste vara rustad för att hantera konflikter mellan 
medarbetare. Kunskap och tydlighet är nyckelord för att nå noll 
tolerans mot konflikter, trakasserier och mobbning.

1 RÄKNA MED BRÅK

Tydliga roller och en öppen kultur 
som uppmuntrar konstruktiv återkoppling 
minskar risken för konflikter och trakas
serier. Se till att vara förberedd och tydlig 
med vad som gäller. Det gör det lättare att 
agera tidigt och konsekvent vid konflikter. 

2 VAR TYDLIG MED  

VAD SOM  GÄLLER

Alla arbetsplatser ska ha en tydlig policy 
med information och rutiner gällande 
kränkande särbehandling, mobbning och 
trakasserier. Se till att alla medarbetare – 
chefer såväl som anställda – vet vad som 
gäller. Policyn ska även informera om vem 
man tar kontakt med om man utsätts, eller 
om man misstänker att någon annan gör 
det. Gör policyn så konkret som möjligt, 
skriv ut exakt vad som åsyftas.

3 TA TAG I DET DIREKT 

Agera direkt om det finns misstanke 
om en begynnande konflikt eller om en 
medarbetare blir illa behandlad. Ju tidi
gare du tar tag i frågan, desto lättare att 
hitta en konstruktiv lösning. Det kostar 

ingenting att fråga en gång för mycket, 
men att vänta i rädsla för att agera förhas
tat kan stå verksamheten dyrt. Dokumen
tera allt som framkommer. 

4 VAR OBSERVANT

Märker du att någon beter sig annor
lunda eller negativt i förhållande till hur 
han eller hon brukar bete sig kan det vara 
ett tidigt tecken. Våga fråga hur det är fatt 
och om du kan hjälpa till. Var beredd på att 
följa upp om det behövs. 

5 VÅGA PRATA OM KULTUREN

När det kommer till sexuella kränk
ningar och trakasserier finns det ofta en 
diskrepans mellan vad olika människor 
uppfattar som en kränkning. Det är ett 
komplext område som har stor påverkan 
på arbetsplatsen. Involvera medarbetarna 
och ta diskussion: Hur är det på vår arbets
plats? Hur tilltalar vi varandra? Hur beter 
vi oss? Var tydlig med vilket språk som är 
acceptabelt och inte acceptabelt. 

6 FRÄMJA ÖPPENHET

Det kan vara väldigt tufft för en utsatt 
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medarbetare att berätta vad hon eller han 
varit med om. Att bli utsatt för kränkningar 
eller trakasserier präglas ofta av skam och 
skuldkänslor och det är inte ovanligt att 
den utsatte tar på sig  skulden för det som 
skett. Uppmuntra medarbetare att våga 
prata, till exempel genom att ta upp ämnet 
på möten, i medarbetarsamtal och i enkä
ter.  Främja öppenhet på arbetsplatsen. 

7 VAR UPPMÄRKSAM 

Arbetsgivare är skyldiga att agera 
även om den som känner sig utsatt inte 
själv anmäler. Om det uppstår en miss
tanke, till exempel genom rykten eller 
iakttagelser, om att någon blir utsatt för 
kränkande särbehandling, exempelvis 
förolämpningar, utfrysning eller sexuella 
trakasserier är arbetsgivaren skyldig att ta 
reda på om så är fallet. 

8 RED UT VAD SOM SKETT

Ett första steg är att skapa en tydlig 
bild av det inträffade genom  utredande 
samtal med alla inblandade och eventu
ella vittnen. Var tydlig med hur proces
sen kommer att se ut. Det är viktigt att 

utredningen görs diskret och med hänsyn 
och respekt för de inblandade. 

9 ERBJUD STÖD

Att bli anklagad för att ha agerat 
kränkande mot en annan kan komma som 
en chock för en medarbetare. Det är viktigt 
att alla får komma till tals och ge sin ver
sion av vad som skett. Erbjud stöd till alla 
de berörda parterna. 

10 TA EXTERN HJÄLP

Överväg att ta in extern hjälp för 
att få en objektiv bedömning. Det kan vara 
lättare både för den utsatte och den ankla
gade att utredas av en  oberoende part. 

UTSATTA SITUATIONER OCH KRISER  
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eller om en medarbe
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Kriser och tillbud
God krishantering handlar om förberedelse och om ett systematiskt 
arbete med proaktiva insatser. En förbättrad organisatorisk beredskap 
bidrar till att organisationen snabbt kan agera vid en kris.

1 FÖRBERED ER PÅ DET VÄRSTA

Upprätta en krisplan och se till att 
både chefer och medarbetare vet vad den 
innehåller. Det viktigaste med en bra kris
plan är arbetet på vägen till att skapa den. 
Ni bygger insikt genom att diskutera vilka 
olika krissituationer som kan drabba er och 
hur ni kan förebygga ohälsa genom att ha 
tydliga rutiner. Se till att krisplanen tyd
ligt beskriver även hur ni regelbundet ska 
testa den och uppdatera den, och vem som 
är ansvarig för att det sker. 

2 ORGANISATIONENS ANSVAR

Formulera vilka risker som specifikt 
kan drabba er organisation – på individ
nivå, gruppnivå och organisationsnivå. 

Tydliggör företagets ansvar på samtliga 
tre nivåer. 

3 UTSATTA ARBETSPLATSER

Fler och fler arbetsplatser utsätts 
för ökat hot och våld. Arbeta förebyg
gande genom att gå igenom lokaler, larm, 
tillgänglighet för att se om risker kan 
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inte kan informera 
för mycket. Brist på 
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förebyggas. Utbilda personalen i hur de ska 
agera  inför en en hotfull person. 

4 SNABBT STÖD

Utifrån ett återhämtningsperspektiv 
kan det vara avgörande med ett snabbt och 
stödjande agerande från chefer och led
ning. Det förmedlar respekt och bekräftar 
att företaget förstått att personal är drab
bad och att man kommer få hjälp. Ta hjälp 
utifrån för att bygga kompetens och som 
stöd i en akut situation, men lämna inte 
över ansvaret.

5 FÖRSTÅ KRISENS FÖRLOPP

För att kort beskriva ett komplicerat 
förlopp kan krisen delas in i faser, men i 
verkligheten rör vi oss ofta ”två steg framåt 
och ett steg bakåt”. I den så kallade chock
fasen skyddas vi från en traumatisk upple
velse genom att avskärma oss från den eller 
helt förneka den, vilket felaktigt kan upp
fattas av omgivningen som ett tecken på 
att den drabbade inte behöver hjälp, trots 
erbjudande om det. Fråga igen! Det är inte 
säkert att personen ens förstod frågan! I 
reaktions och bearbetnings faserna kom
mer känslorna desto starkare, först osorte
rat och kanske skuldtyngt,  aggressivt eller 
uppgivet, sedan mer resonerande. I nyo
rienteringsfasen accepterar vi faktum och 
låter det inträffade bli ett avstamp för en 
nystart. Ofta kan det dröja ett helt år eller 
mer innan vi når dit, ibland längre vid dra
matiska förluster.

6 INFORMERA TIDIGT  

OCH ÅTERKOMMANDE

I dagens medielandskap är informations
försprånget viktigt. Snabb korrekt infor
mation hjälper både oss och omvärlden 
att skapa en gemensam bild och förstå
else för det otänkbara som hänt. Brist på 
information ökar osäkerheten och bidrar 
till starkare reaktioner: Vad är det som har 
hänt? Hur kunde det ske? Hur kommer det 
påverka det mig, gruppen och företaget? 

7 SAMMA INFORMATION  

TILL ALLA INBLANDADE

Utgå från att du inte kan informera för 
mycket. Även upprepad information om 
att det inte finns någon ny information är 
viktig att ge. Tänk också på att använda 
samma budskap i olika kanaler: mejl,  sms, 
under personalmötet, i det enskilda samta
let, på internwebben, till dem som inte är 
på jobbet och vid behov till media. Ta stöd 
utifrån om ni får kritiska frågor från media.

8 SAMLA DE BERÖRDA

Kalla snarast till ett obligatoriskt kris
möte där du samlar gruppen på en trygg 
och avskild plats. Under  mötet kan du 
inledningsvis informera om vad som hänt 
och hur planen ser ut. Ge sedan utrymme 
för medarbetare att kommen tera det som 
hänt – och håll ett sakligt, stödjande fokus. 
Som avslutning summerar du situationen, 
gruppens upplevelser och kan även infor
mera om vanliga och normala krisreak
tioner. Krismöten och ev. frivilliga avlast
ningssamtal är stabiliserande.
 

9 SE TILL ATT FINNAS  

TILL FÖR DE DRABBADE

Krisens olika faser kräver olika sorters 
stöd från omgivningen och ett bra stöd 
både från jobbet och privat är inte sällan 
avgörande för personens återhämtning. I 
det akuta skedet handlar det om att trygga 
personen på bästa sätt, att visa omsorg om 
den som drabbats men på dennes villkor. 
Fokusera inledningsvis på att ge mänsk
lig närvaro i tid och rum, mat och dryck 
samt att generöst lösa praktiska saker åt 
den drabbade. 

10 LÅT DET TA TID

Var uthållig och följ upp under 
lång tid genom att  ställa den enkla frå
gan: ”Hur känns det nu?”  Erbjud alltid den 
drabbade möjligheten att få  professionellt 
samtalsstöd.  Själva  erbjudandet i sig själv 
ökar personens egen  kapacitet. 

UTSATTA SITUATIONER OCH KRISER  
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Alkohol och droger
På de flesta större arbetsplatser finns det någon som dricker för 
mycket. Det påverkar den enskildes hälsa och inverkar ofta negativt 
på hela arbetsplatsen. Detsamma gäller om det finns farhågor att 
en medarbetare använder narkotika eller tar läkemedel på ett icke 
medicinskt sätt. 

1 TA FRAM EN POLICY FÖR 

 ALKOHOL OCH DROGER

Se till att ha en tydlig policy för alkohol 
och droger som slår fast vad som gäller för 
arbetsplatsen. Det bidrar till en trygg och 
säker arbetsmiljö och värnar om medarbe
tarnas hälsa. 

2 FRÅGA OM ALKOHOLVANOR 

I MEDARBETARSAMTALEN

Låt frågor om alkoholvanor vara en natur
lig del av frågorna om levnadsvanor under 
medarbetarsamtalen. Uppmuntra medar
betare att ta upp ohälso samma alkoholva
nor genom att försäkra om att arbetsgiva
ren kan erbjuda hjälp och rehabilitering 
vid behov.

3 ANVÄND KARTLÄGGNING OCH 

KONTROLLER

Se till att arbetsmiljö och hälsokartlägg
ningar samt medicinska kontroller tar 
upp frågor om alkoholvanor och använd
ning av droger på samma sätt som frågor 
om andra levnadsvanor. Att ställa dessa 
frågor ger den enskilde möjlighet till själv
reflektion och kanske motivation till att ta 
ett första steg mot att söka stöd och hjälp 
samtidigt som det understryker att alko
holvanor och användning av droger är en 
arbetsmiljöfråga. 

4 ERBJUD RÅDGIVNING

Ge medarbetarna möjlighet att 
själva ta kontakt med företagshälsan för 

rådgivning om sina alkoholvanor utan att 
inhämta arbetsgivarens tillstånd. Det kan 
motivera fler till att söka stöd och hjälp. 
Gör klart för medarbetaren att ohälso
samma alkoholvanor inte utgör grund 
för uppsägning och att erbjudandet om 
rådgivning är en del av ert systematiska 
arbetsmiljöarbete.

5 ÖKA KUNSKAPEN

Utbilda chefer och skyddsombud om 
tidiga tecken på ohälsosamma alkoholva
nor och användning av narkotika. Var upp
märksam på beteendeförändringar, hög 
korttidssjukfrånvaro och försämrad pre
stationsförmåga hos enskilda medarbe
tare. Arrangera inspirationsföreläsningar 
om hälsofrågor där alkoholvanor utgör en 
naturlig del för medarbetarna. Ökad kun
skap ökar öppenheten och möjligheten för 
kollegialt motiverande stöd.

5 VÅGA FRÅGA OCH 

VAR STÖTTANDE

Att våga fråga är att bry sig om. Lita på 
din magkänsla om du misstänker att en 
enskild medarbetare har ohälsosamma 
alkoholvanor. Lägg band på din rädsla för 
att ha fel och ta det svåra samtalet. Förbe
red dig väl och anlita gärna professionellt 
stöd. Dokumentera samtalet med fokus 
på fakta. Erbjud professionell rådgivning 
och skuldbelägg inte medarbetaren. Ohäl
sosamma alkoholvanor är vanliga och går 
att förändra.

 UTSATTA SITUATIONER OCH KRISER



Handbok för ett hållbart arbetsliv   |  Previa  2021 47 

7 GENOMFÖR  SLUMPMÄSSIGA 

TESTER

I verksamheter med höga krav på säkerhet, 
exempelvis i trafiken, vid truckkörning, 
energiproduktion mm., rekommenderas 
att regelbundet genomföra slumpmässiga 
alkoholutandningsprov och drogtester. Låt 
dessa prov och tester också vara en del av 
rekryteringsprocessen. Överväg att instal
lera alkolås i tjänstefordon. 

8 TÄNK IGENOM FESTEN

Se till att det alltid finns möjlighet att 
vara nykter utan att det blir obekvämt när 
det ordnas fester och andra sociala aktivi
teter i anslutning till arbetet. Var kreativ 
och finn andra aktiviteter än alkoholrela
terade som after work. Håll en restriktiv 
linje för hur mycket alkohol det bjuds på 
i samband med fester, representation och 
sammankomster. Erbjud ett fullgott alko
holfritt alternativ. Tänk på att du själv är 
en förebild och har ett särskilt ansvar att 
agera med omdöme. Reflektera över hur ni 
pratar om alkohol i lunchrummet, vid fika
bordet och i andra sammanhang. Var tydlig 
i er alkoholpolicy och handlingsplan.

9 GLÖM INTE BORT 

LÄKE MEDEL OCH NARKOTIKA  

Användning av otillåtna substanser som 
narkotika är betydligt mindre vanligt än 
ohälsosamma alkoholvanor. Riskerna för 
arbetsmiljön och individens hälsa är dock 
många gånger större i dessa fall. Brukande 
av läkemedel på ett ickemedicinskt vis är 
dessvärre vanligt och beroendesjukdom 
förekommer precis som vid narkotika med 
risk för allvarliga konsekvenser. Var upp
märksam på att detta förekommer.

10 TA HJÄLP

Anlita professionell rådgivning 
till stöd både för chefer och enskilda med
arbetare. Förändrade levnadsvanor krä
ver uppföljning, stöd och motivation. Vid 
rehabilitering krävs kunskap och erfaren
het. Medarbetarens behov avgör vilka mål 
som sätts och vilken rehabiliteringsme
tod som erbjuds. Med stöd av företagshäl
san eller annan specialist kan man göra en 
kartläggning, ta fram åtgärdsförslag och 
ingå en rehabiliteringsöverenskommelse 
där medarbetarens och arbetsgivarens 
ansvar framgår. 

UTSATTA SITUATIONER OCH KRISER  



2021
Previas Handbok för ett hållbart arbetsliv 
innehåller 190 tips och råd för hur arbetsgivare 
kan utveckla och bibehålla hälsa och god 
arbetsmiljö. Handboken kan både användas 
som en uppslagsbok när svårigheter uppstår 
och som inspiration i det dagliga arbetet med 
att skapa ett hållbart arbetsliv för alla. 
Få fler tips på previa.se

A Falck Group Company


