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Varmt välkomna!
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Har du problem med 

tekniken – eller med 

chattfunktionen? Maila till

Henrik.tuner@skr.se eller 

ring 0765 430 134

Vi är många i mötet och därför 

använder vi chatten.

Chatten hittar ni under ”Chat”, eller 

under ”More” beroende på om ni 

har helskärm eller inte. Använd 

den gärna för att reflektera och 

diskutera under tiden.

mailto:Henrik.tuner@skr.se


Material och länkar hittas på Stödlistan: Psykisk hälsa i kristid
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Efter dagens webbinarium kommer ni hitta mer 

information om det vi pratat om på Stödlistan, 

exempelvis:

▪ Länk till film med webbinariet

▪ Sammanfattande sida om webbinariet

▪ Materialet vi använder idag

▪ Länkar till verktyg som presenteras

Ni som deltagit på tidigare webbinarium kommer att få 

mejl med ovan information, annars använd denna länk

Om ni inte fått inbjudningar till våra tidigare 

webbinarium men vill få det i framtiden, anmäl er till vår 

funktionsbrevlåda franteoritillpraktik@skr.se

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aterhamtninginteutmattningforebyggaochrehabiliteraipraktiken.55734.html
mailto:franteoritillpraktik@skr.se


Vad vet vi sedan innan? 
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Stöd och råd till chefers 

egen situation

Stöd för chefen i 

ledarskapet

Nya och förstärkta riskfaktorer för chefer under pandemin

21/9 2020

Psykisk hälsa i 

kristid
Christian Ståhl, Robert 

Egnell, Gunnel 

Hensing

4/3 2021

Kollegialt stöd
Alexander Wiljcek, 

Gunnel Hensing, 

Helsingborg stad m.fl.

22/3 2021

Återhämtning
Ingibjörg Jonsdottir, 

Anna Dahlgren, 

Göteborg stad m.fl.

Hög arbetsbelastning länge

Extern press från många håll

Samvetsstress Skuldbeläggande
Egen oro

Oro för medarbetare

• Kollegiala grupper för chefer 

• Chefshandledning

• Skapa goda organisatoriska 

förutsättningar med tydligt 

mandat och stöd

• After Action review

Nya arbetsuppgifter och rutiner
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Meningsfullt arbete

Uppskattning

Mer tillitsbaserat

Arbetsmiljö och 

förutsättningar i fokus

5/5 2021

Vägen tillbaka
Robert Egnell, Kristina 

Palm Eskilstuna 

kommun, mfl.

Vad upplevs ha blivit bättre?

Konflikter

Ovisshet

Chefer och ledare
14/4 2021

Utmattning och 

PTSD
Pernilla Bergman, 

Marie Åsberg, Lotta 

Dellve, Ingibjörg 

Jonsdottir, m.fl.



Tre vägledningar på Stödlistan med konkreta råd från forskningen
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Länk Länk Länk

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/02/V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-psykisk-h%C3%A4lsa-under-pandemin-%E2%80%93-st%C3%B6d-till-chefer-och-HR-1.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/03/V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-%C3%A5terh%C3%A4mtning-%E2%80%93-st%C3%B6d-till-chefer-och-HR-1.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/02/V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-hantering-av-samvetsstress-%E2%80%93-st%C3%B6d-till-chefer-och-HR-1.pdf


Syfte med dagen
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Att vara ledare handlar om att 

använda sig själv – olika ledare 

kan behöva olika stöd för att klara 

chefs- och ledarrollen. Både för att 

själva må bra och för att stötta 

medarbetare. 

Vår fråga idag: 

Hur ger vi stöd och förutsättningar 

till olika typer av ledare att hantera 

sitt ledarskap under lång tids 

stress?

Erfaren ledare 

som hanterat 

tidigare kriser och 

utvecklat en 

robusthet

Empatisk och 

engagerad ledare 

som ibland går 

över sina gränser 

”Fyrkantig” ledare med 

stort fokus på 

arbetsuppgifterna och 

inte alltid känner av 

gruppen

Inspirerande ledare 

- pratar helst direkt 

med medarbetarna

Ny i 

ledarrollen

Ledaren som 

gärna står i 

kulisserna och 

lyfter fram andra

Ledaren som 

gör ”allt” 

själv

Exempel



Från teori till praktik i coronatider

Ledarskap under lång tids stress

22 oktober 2021

Hur kan vi skapa rätt förutsättningar för ett hållbart 

ledarskap under lång tids stress?

….

Nästa webbinarium är den 12 november 2021 Att skapa tillit och hantera konflikter. 

Länk finns på SKR:s kalendarium.

Kontakta gärna franteoritillpraktik@skr.se Mer information finns 

på stödlistan. 

Läs mer

• …

Nästa steg

• … Tips från tidigare webbinarier

• ...

Vad kan vi arbeta mer med?

• …..

Vad är det viktigaste vi tar med oss?

• …

Verktyg och material samlas på Stödlistan för chefer och HR
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https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/ledarskapunderlangtidsstress.55735.html
mailto:franteoritillpraktik@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


Vårt program idag

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

• Aida Alvinius, Docent och universitetslektor i ledarskap, 

Försvarshögskolan

• Gerry Larsson, Senior professor i ledarskap, Försvarshögskolan

• Linda Corin, Filosofie doktor i arbetsvetenskap, Institutet för 

stressmedicin & Lisa Björk, Doktor i arbetsvetenskap, Institutet för 

stressmedicin

Lärdomar från forskning – tre olika perspektiv

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Ulrika Borg HR-chef, Bollebygd kommun

• Mikael Jakobsson, Afa-Försäkring, IA-systemet

• Malin Bengnér, Smittskyddsläkare Region Jönköpings län
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Aida Alvinius 
Docent och universitetslektor i ledarskap, Försvarshögskolan
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I PANDEMINS FOTSPÅR
- att leda i lågintensiva 

kriser
Aida Alvinius

Universitetslektor och docent i 

Ledarskap under påfrestande 

förhållanden 

Försvarshögskolan

aida.alvinius@fhs.se
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Organisatoriska ”sjukdomar”: 
narcissism, organisatorisk anorexi, destruktiv tillväxt och girighet
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Korstrycksdilemmat: 

Chefen i stormens öga

Chefen/Du
Rädsla →

Stolthet

Moraliska dilemma

Kollegor och 

medarbetare

Media

Allmänhet

Och externa 

relationer

Verksamheten 

och ledningen 

• Samhällstrender, 
politiska beslut, kriser 

• Du är också en del av 
någon annans 
korstryck!

• Vi är omedvetna om 
andras korstryck!
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PRO MEDARBETARE 

PRO 

ORGANISATION 

Idealt beslutsfattande ”Kompisbeslut”

ANTI 

ORGANISATION 
Obekväma beslut, 

”nödvändiga” 

och påfrestande

Felriktat 

beslutsfattande

ANTI MEDARBETARE

Mest 

förekommande 

typ av beslut

Beslutsfattande
sträva efter acceptans

20



”Rätt ska vara rätt” 
men vad är rätt?

Väga alternativ: 
a) Slänga vaccin? Man har tiden emot sig
b) Det fanns inga instruktioner om vad man 

ska göra med överbliven vaccin

Uthängd i media, sociala medier, upplevda hot, utfrysning etc.
21



För mycket struktur, 

regler och policy leder

till handlingsförlamning 

och rädsla

3. Reflektionsverktyg 
– Utvärderings- och självreflektionsmatris –

Händelse – Utmaningar för mig som ledare – Bryt ner Corona i ”små kriser i min verksamhet” 

Utmaningsnivå Konsekvenser på kort sikt Konsekvenser på lång sikt Åtgärder/Beslut/Utvärdering 

Utmaningar för mig 

personligen 

Utmaningar för gruppen 

eller organisationen 

Utmaningar inom 

organisationen

Utmaningar mellan 

verksamheterna 

Utmaningar utanför 

organisationen (kommande 

kriser?)

22



Våga fatta (o)bekväma beslut

För mycket struktur, 

regler och policy leder

till handlingsförlamning 

och rädsla

Chefer idag är mycket räddare att göra fel. Därför att det vi säger, det vi gör, sprids omedelbart –> vi får 
omedelbart synpunkter och tankar på det vi gör. 

När vi konfronteras med en händelse vi har gjort tidigare har den som konfronterar oftast ”facit”, därför 
att det har kommit mer ”fakta i målet” - men den informationen hade inte vi som fattade beslutet där 

och då. Därför --> när vi fattar ett beslut så har vi dokumenterat på vilka grunder vi fattade det. 

H-G Ohlsson, tidigare programansvarig för chefsutbildningen vid FHS
23



A I D A  A L V I N I U S
a i d a . a l v i n i u s @ f h s . s e

L e d a r s k a p s c e n t r u m i K a r l s t a d
I n s t i t u t i o n e n f ö r S ä k e r h e t ,  S t r a t e g i  o c h L e d a r s k a p

F ö r s v a r s h ö g s k o l a n

Klart slut!
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Vill du veta mer?
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Vad är en kris?

https://www.youtube.com/watch?v=BuIJDmiuX50&t=29s

Känslohantering

https://www.youtube.com/watch?v=hE8QbJwbFBE&t=4s

Ledarstrategier

https://www.youtube.com/watch?v=M39NV-Ur-yI&t=2s

Ladda energi

https://www.youtube.com/watch?v=cMmAEgmid_4&t=1s

Förändringsledarskap 

https://www.youtube.com/watch?v=4nhdKXrTr-s

Covid-19 som en strukturell beslutsutmaning i vård-

och omsorgssektorn 

Covid-19 som en strukturell 

beslutsutmaning i vård-

och omsorgssektorn 

Aida Alvinius och Claes Wallenius

Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 

0037-833X, Vol. 98, nr 1, s. 82-90

https://www.youtube.com/watch?v=BuIJDmiuX50&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=hE8QbJwbFBE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=M39NV-Ur-yI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cMmAEgmid_4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4nhdKXrTr-s


Gerry Larsson
Senior professor i ledarskap, Försvarshögskolan
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Ledarskap under lång tids stress
SKR webbinarserie 2021-10-22

Aida Alvinius

Gerry Larsson

Försvarshögskolan
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Disposition

 Individuellt stresspsykologiskt perspektiv

Organisatoriskt perspektiv
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Upprepade oros- och irritationsmoment – ackumulerad 
stressreaktion

Stressor 1

Stressor 2

Stressor 3
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Varaktig hälsa (stressrelaterad) 

    God                                                                     Dålig 

 
Övergående stressymtom 

   Inga                                                                     Många 

 

 

                             

 

 

     

 

 

 

                                                              Många 

Vardagliga 

glädjeämnen 

 

Funktionell 

stresshantering 

 

 

Vardagliga oros- och 

irritationsmoment 

 

Dysfunktionell 

stresshantering 

 

B A L A N S B O X E N 

Personfaktorer 

 Hälsorelaterade vanor 

Kontextfaktorer 

 

Grundläggande 
förutsättningar 

Närliggande miljö 

Omgivande samhälle 
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Ackumulerad vardagsstress -

Individinriktade råd

 Sund livsföring

 Kost, motion, sömn, rökning, alkohol och droger

 Balans glädjeämnen, oros- och irritationsmoment och stresshantering

 Bejaka vardagens glädjeämnen

 Notera vardagens oros- och irritationsmoment men förstärk dem inte

 Behåll/utveckla funktionella stresshanteringsstrategier

 Reducera/eliminera dysfunktionella stresshanteringsstrategier
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Organisatoriskt perspektiv
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Vad stress kan leda till – särskilt vid 

högre nivåers indirekta ledarskap

 Att bli operativ och mista överblicken

 Selektiv perception, ”tunnelseende” och stereotypt tänkande

 Ett överdrivet aktivitetsbehov – göra allt på en gång och ”fort och fel”

 Att att tänka bakåt i stället för framåt, felprioritera och fokusera på annat 

än huvudmålet 

 Att inte delegera och använda alla resurser

 Att inte söka information aktivt utan bara passivt ta emot information

 Att ge för komplexa eller otydliga order till underställda
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Handlings-

alternativ

Infor-

mation

Händelse Tid

X

Mängd

X
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Groupthink

 Hög stress, mycket står på spel – överdriven strävan mot samstämmighet

 För stor entusiasm och okritiskt bejakande av ett favoritalternativ

 För lite prövning av andra alternativ

 För stor anpassning till högstatusmedlemmar

 Grupptryck att hålla med 

 Självcensur och rädsla att gå emot gruppen
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Ledarskapets containerfunktion

 Meningsskapande (sensemaking) av uppfattade budskap

 Härbärgering – inre transformation utan förvrängning av 

innebörd

 Meningsgivande (sensegiving)
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Utseende och 

kroppsspråk

Tidigare

erfarenhet

Trygg/otrygg

framtoning

Fack-

kompetens

Social

Kompetens/

lyssna

Chefs-

kompetens
Stöd/empati Föredöme

Konfrontation

Uppmuntra

delaktighet och

kreativitet

Skapa

gemensam

målbild

Delegera Arbetsstruktur

Personliga

egenskaper

Erfarenhet och

kompetens
Kommunikation

Relationsrelaterade

karakteristiska

Individrelaterade

karakteristiska

Ledarskap
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     INTER-ORGANIZATIONAL TRUST AND COLLABORATION 

   

Resilient Fragile trust 
trust  
  Unfavorable 
Favorable collaboration     collaboration 
  
 

 

 

 

Fragile trust 

Unfavorable  

collaboration 

INFORMAL PROCESSES & PRACTICAL EFFORTS 

 

 

 

 

 

Relational embeddedness, 

conflicts, situation 

awareness and leadership 

influence 

 High/strong 

 

 Low/weak 

Education, training 

and exercises 

 

 

 Much/many 

 

 Little/few 

ANTECEDENTS 

 

 

 

Intra-organizational 

orientation 

 

 Shared 

 

 Non-shared 

Inter-organizational 

proximity (“objective”) 

 

 Proximal 

 

 Distal 
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Suggested model-based questions for inter-

organizational education, training, exercise and 

evaluation settings (1)

 ANTECEDENTS

 Inter-organizational proximity (”objective”)

 How close to each otgwer are/were we regarding:

 A common knowledge base

 Prepared organizational collaboration issues, including routines and regulations

 Personal knowledge of each other

 Geographical proximity

 INTRA-ORGANIZATIONAL ORIENTATION

 To what degree do we have shared:

 Values

 Goals

 Traditions

 Routines

 identities
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Suggested model-based questions for inter-

organizational education, training, exercise and 

evaluation settings (2)

 INFORMAL PROCESSES

 Relational embeddedness, conflicts, situation awareness and leadership influence

 How strong are/were we socially attached to each other?

 How strong support do/did we have from our respective top management?

 Do we forsee/did we experience task and relationship conflicts?

 To what extent do/did we have a shared situation awareness?

 To what degree have we planned for/did we use mission command and boundary spanners or liason officers?

 What challenges do we forsee/did we experience regarding the leaders’ informal influencing skills?

 INTER-ORGANIZATIONAL TRUST AND COLLABORATION

 Trust

 How do/did experience the quality of the inter-organizational trust?

 Collaboration

 How do/did you experience the quality of the inter-organizational collaboration?

40



Råd till ledare

Generella ledarskapsråd

 Agera som ett föredöme

 Visa omtanke och empati

 Inspirera och motivera till egna initiativ

 Mod att vidta nödvändiga åtgärder när det behövs

Vid kriser

 Verka för en prestigelös attityd

 Bra ledarskap innefattar att inse sina begränsningar

 Öva upp din förmåga att acceptera att ta emot hjälp och stöd

 Återhämtning – även för ledare

 Undvik att ensam lösa komplexa problem under hög stress

 Delegera och sörj för beslutsstöd

 Makt över egen tid

 Självdisciplin att göra bra partiella avslut av uppgifter som kommer att fortsätta senare
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Tack!

42



Ledarskapsmodellen



Indirekt ledarskap (IL)



Vill du veta mer?

Social psychological aspects of inter-organizational collaboration in 

a total defense context: a literature review

LÄNK

Finns även med I utskicket

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1934-8835


46

Lisa Björk
Doktor i arbetsvetenskap, Institutet 

för stressmedicin

Linda Corin
Filosofie doktor i arbetsvetenskap, 

Institutet för stressmedicin



närvaro

engagemang

prestationer

omsättning
hälsa

stress

sjukfrånvaro
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egenskaper

strategier
stilar

personlighet

beteende
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Lag

Regionala mål

’Budget i balans’

Systematiskt
kvalitetsarbete

Arbetsmiljö

Likabehandling

Miljö

ITJämställdhet

Professionella normer

Verksamhetsspecifika 
rutiner

Öppna 
jämförelser

Utveckling

Medarbetarenkät

Inspektion och revision

Värdegrund

Samverkan
HR

LOU

Kvalitetsregister

Patientsäkerhet

Brukarråd och -föreningar

Statliga 
satsningar
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Tekniska förvaltningar 

Ansvar för i genomsnitt 17 
medarbetare per chef

Arenor för dialog om mål i relation till 
förutsättningarna

Bättre tillgång till praktiskt hjälp från 
stödfunktioner

•Stöd mer hands-on
•Experter har ett operativt perspektiv

Bättre balans mellan krav och 
resurser, mer hållbart chefskap

Skola, vård- och omsorg

Ansvar för i genomsnitt dryga 30 
medarbetare per chef

Sämre utbyggda arenor för dialog om 
mål i relation till förutsättningarna

Sämre tillgång till praktisk hjälp från 
stödfunktioner

•Stöd genom dokument och riktlinjer 
•Experter har ett strategiskt perspektiv

Sämre balans mellan krav och resurser, 
mindre hållbart chefskap

Corin & Björk, 2017, Kankkunen mfl.
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Skapa utrymme chefen att vara närvarande!
• Se över antal medarbetare per chef
• Se över stödfunktionernas roller, arbetssätt och samordning
• Färre arbetsuppgifter och mindre administration - kan styrning plockas bort?

Skapa möjligheter för aktörer på organisationens olika nivåer att dela värld!
• Tydliga och lagom många mål, tydliga roller och mandat
• Skapa arenor för ’vertikal dialog’ i organisationen
• Skapa fungerande uppdragsdialog i hela kedjan från styrelse till enskilda 

medarbetare
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https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/
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https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/


Tack för uppmärksamheten!
linda.corin@vgregion.se lisa.m.bjork@vgregion.se

mailto:linda.corin@vgregion.se
mailto:lisa.m.bjork@vgregion.se
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KORT PAUS
Vi börjar igen om bara ett par 

minuter 
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https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/
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Ulrika Borg 
HR-chef, Bollebygd kommun
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Organisationsutveckling 2020/2021

Chefers organisatoriska förutsättningar i Bollebygds kommun

Med stöd av Sunt arbetsliv och det forskningsbaserade verktyget 

Chefoskopet

Kontaktuppgifter:

HR-chef Ulrika Borg

HR-Specialist Caroline Wermäng



Syfte med organisationsutvecklingen
• Öka kunskap, förståelse och medvetenheten om chefers 

organisatoriska förutsättningar - inom hela organisationen. 

• Beskriva hur verksamhetsnära chefers organisatoriska 
förutsättningar ser ut.

• Skapa samsyn i organisationen kring den nulägesbild som tas fram.

• Skapa ett faktabaserat underlag inför beslut om vad organisationen 
ska prioritera, åtgärda och följa upp.



Mål med organisationsutvecklingen
• Att utvecklingsarbetet ska leda till förbättrade 

organisatoriska förutsättningar för chefer.

• Att öka hälsan och minska sjukfrånvaron för både chefer och 
medarbetare.



Goda förutsättningar för chefer – med 
stöd av verktyget chefoskopet



Aug 

2021
Juni 

2021

Maj 

2021
Feb 

2021

Jan 

2021

Nov 

2020
Okt 

2020

Sep 

2020

12/10:

Enkätutskick till 

chefsgruppen; 

16 standardiserade frågor 

att besvara inför 

workshop 1

Besvaras senast 19/10

18/1:

Chefsgruppen får 

instruktion att föra 

dagbok mån-fred vecka 

3 utifrån ett 

standardiserat koncept 

inför workshop 2

Skickas in senast den 

25/1

6/5:

Utskick av frågeformulär till 

alla chefer om 

”Kommunikationsvägar och 

stöd” inför workshop 3

Resultat tas med till ws 3

Juli 2021

Slutredovisni

ng tas fram 

och lämnas 

till styrgrupp

Inför Dela 

värld

FC summerar 

förvaltningsvis

19/11

Chefsdialog

Workshop 1 

kl. 8.30-12

8/9 

Förankrings

-möte 1 

med KLG 

och KSAU

10/ 9 

Chefsdialog 

förankringsd

ag med 

föreläsning

20/10 

Förankring

s- möte 2 

med KLG 

och KSAU

25/2

Chefsdialog

Workshop 2 

kl. 8.30-12

20/5

Chefsdialog

Workshop 3 

kl. 8.30-12

17/6

Chefsgrupp

en, KLG och 

KSAU

Dela värld

Styrgrupp och 

KSAU

Uppföljning/ 

utvärdering/

summering 

Handlingsplan

Tidslinje organisationsutvecklingsinsats

KLG workshop om 

kommunikationsvägar 

och stöd den 11/5



Hur har vi gjort?
• Genomfört i enlighet med metoden i chefoskopet och 

de olika delarna

• Extern processledare vid sammankomsterna

• Intern processledare har arbetat ca 25% med 
chefoskopet

• Alla första linjens chefer i Bollebygd har deltagit

• Uppdragsgivare är kommunchef som deltagit vid alla 
tillfällen

• Förankring i CSG

• Förankring i politiken 



Resultat och fortsatt arbete

• Respektive förvaltning har utifrån de tre genomförda 
kartläggningarna tagit fram och formulerat åtgärdsförslag.

• Kommunövergripande åtgärder som inte kan hanteras i 
förvaltning har sammanställts och lyfts till Kommunledning.



Effekter av chefoskopet

• Chefsförtätning i några verksamheter

• Utökad samverkan med andra kommuner i en förvaltning

• Intern processkartläggning för ökad förståelse över 
gränserna inom en förvaltningen 

• Förtydligad ledningsstruktur och möten inom en 
förvaltning

• Arbete påbörjat med att se över vissa stödfunktioner tex 
vaktmästeri och fastighetsskötsel – Alla förvaltningar



Pågår nu utifrån chefoskopet
• Undersöka tidstjuvar från det egentliga uppdraget på 

nytt genom att göra om dagboken i chefoskopet

• Utveckla digitala stöd så att det blir stöd och inte stör

• Struktur för det digitala arbetssättet

• Översyn av organisation för ökat adm stöd till chefer

• Förtydligad mötesstruktur

• Utveckling av det kollegiala lärandet för att cheferna 
ska ha stöd av varandra

• Studiecirkel kring lärande



Pågår nu utifrån chefoskopet
• Förbättrad uppföljning av styrdokument

• Översyn av servicedeklarationer för att minska 
chefens ”korstryck”

• Utbildningsinsatser i de olika IT stöden som cheferna 
använder



Vad händer nu?
• Det startas upp processer för att omhänderta de 

kommungemensamma frågorna, tex 
gränsdragningslistan förvaltning/fastighet

• Kompetensutvecklingsinsatser för cheferna utifrån 
resultatet i chefoskopet



Erfarenheter
• Cheferna har funnit stort värde i att dela värld med 

varandra över förvaltningsgränserna

• Processen för att förändra chefernas organisatoriska 
förutsättningar har satts igång och tydliggjorts

• Bidragit till ökad helhetssyn och samsyn

• En digital process i Coronatider har haft utmaningar 
men fungerat bra

• Delarna i chefoskopet har fungerat bra

• Förankring med högsta ledning / politiken värdefullt
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Lisa Björk
Doktor i arbetsvetenskap, Institutet 

för stressmedicin

Linda Corin
Filosofie doktor i arbetsvetenskap, 

Institutet för stressmedicin



Mikael Jakobsson
Afa-Försäkring
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IA-systemet
För en säkrare och effektivare arbetsplats



• Ett webbaserat system

• För rapportering och uppföljning av 

händelser och risker på arbetsplatser

• Kostnadsfritt för organisationer som har 

vår arbetsskadeförsäkring TFA (via Fora)

• Över 1 miljon arbetar på organisationer som 

använder IA

Om IA



IA – Ett stöd i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM-hjulet)

Kontrollera att 

åtgärderna fick effekt

Gör en handlingsplan 

för hur, när

och av vem riskerna 

ska åtgärdas

Bedöm och 

prioritera riskerna

Kartlägg riskerna

Kontrollera

Åtgärda

Undersöka

Riskbedöma

Systematiskt arbetsmiljöarbete är att ”undersöka, genomföra och 

följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”*.

* Arbetsmiljöverkets definition i AFS 2001:1



IA-systemets olika delar

Analys, rapporter & handlingsplan

Riskhantering (checklistor) Händelsehantering



Händelser som kan rapporteras

Olycksfall Tillbud RiskobservationArbetssjukdom
Kränkningar/ 

Diskriminering
Färdolycksfall

FörbättringsförslagKvalitetMiljö Säkerhetsobservation 

Övrig 

avvikelse

Egendom & 

Säkerhet

Elev PatientFörskolebarn Brukare

..via IA-appen 

eller webben.
Rapportera händelserna..



Exempel på typer av riskhanteringar

Arbetsmiljörond Brandskyddsrond

SkyddsrondRiskanalys

Arbetsmiljöinventering

Säkerhetsrond

Personlig 

checklista

Skyddsgruppmöte med flera….

Gör riskhanteringen..

..via IA-appen, 

surfplattan eller 

webben.



Rapporter och statistik

• Möjligt för organisationer i samma bransch att ta del av 

information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder 

och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. 

Händelser som delas är olycksfall, tillbud och 

riskobservationer.

• Enkelt att ta ut statistik för hela organisationen, enskilda 

enheter eller avdelningar.

• Enkelt att skapa rapporter eller diagram för information eller 

beslut i arbetsmiljöfrågor.



• Testkonto eller frågor: maila 

iasupport@afaforsakring.se

• Läs mer om IA: 

https://www.afaforsakring.se/ia/kom_igang

Kontakt

mailto:iasupport@afaforsakring.se
https://www.afaforsakring.se/ia/kom_igang


Malin Bengnér 
Smittskyddsläkare Region Jönköpings län 
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Ledarskap under lång tids 

stress

Malin Bengnér

Smittskyddsläkare Region Jönköpings län





Malin Bengnér i media:

>4 200 tidningsartiklar

+ radio, tv…



Mediakontakter

• Mest positivt – viktig informationskanal ut till invånarna

• Men också:

• utsatt att bli en offentlig person

• dränerar väldigt mycket arbetstid
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Stöd

Medarbetare på egna enheten och i hela vården

Närmsta chef (hälso- och sjukvårdsdirektören) och ledningsgruppen 

(RSSL)

Presstjänst
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Andra behov?

Svårt att hinna se och stödja mina egna medarbetare

Uppföljning efteråt:

• Nu är det ju lugnare, varför är jag fortfarande så trött?

• Hur hitta energi att återuppta gamla arbetsuppgifter?
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Vårt program idag

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

• Aida Alvinius, Docent och universitetslektor i ledarskap, 

Försvarshögskolan

• Gerry Larsson, Senior professor i ledarskap, Försvarshögskolan

• Linda Corin, Filosofie doktor i arbetsvetenskap, Institutet för 

stressmedicin & Lisa Björk, Doktor i arbetsvetenskap, Institutet för 

stressmedicin

Lärdomar från forskning – tre olika perspektiv

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Ulrika Borg HR-chef, Bollebygd kommun

• Mikael Jakobsson, Afa-Försäkring, IA-systemet

• Malin Bengnér, Smittskyddsläkare Region Jönköpings län
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Från teori till praktik i coronatider 

Ledarskap under lång tids stress 22 oktober 2021

Hur kan vi skapa rätt förutsättningar för ett hållbart ledarskap 

under lång tids stress?

Vi måste rusta organisationen nu – innan 

nästa kris kommer. Om vi stärker 

förutsättningarna för chefer och 

arbetsplatser med bra stödfunktioner som 

ställer upp, tydliga rutiner, beslutsutrymme 

och korta beslutsvägar så klarar chefer och 

arbetsplatserna den här typen av kriser på 

ett bra sätt. 

Nästa webbinarium är den 12 november 2021 Att skapa tillit och hantera konflikter. 

Länk finns på SKR:s kalendarium.

Kontakta gärna franteoritillpraktik@skr.se Mer information finns 

på stödlistan. 

Läs mer

• Chefoskopet, från Suntarbetsliv: här

• Tips på material från Aida Alvinius:

― Artikel

― Reflektionsverktyg

― Vad är en kris

― Känslohantering

― Ledarstrategier

― Ladda energi 

― Förändringsledarskap

• Artikel från Gerry Larsson, här

Möjliga nästa steg

• Samla in lärdomar från tidigare kriser /exv. pandemin) för att 

utbilda nya ledare i krishantering

• Reflektera kring hur ni kan skapa goda organisatoriska 

förutsättningar för chefer och ledare med olika 

förutsättningar

• Se över om något av materialen i listan till höger kan bidra till 

att skapa rätt förutsättningar hos oss för ett hållbart 

ledarskap under lång tids stress

Tips från tidigare webbinarier

• Vägledning för psykisk hälsa under pandemin – stöd till chefer och HR, här

• Samtals och aktivitetsguide för psykisk hälsa på arbetsplatsen, här

• Checklista med fokus på chefens arbetsmiljö, här

• Verktyg för After Action Review, här

• Informationsmaterial och Film om After Action Review

• Film om Resiliens, här

• Forskningsöversikt Arbete och sjukfrånvaro här

Vad kan vi arbeta mer med?

• Skapa utrymme och struktur för reflektion på arbetsplatserna – både enskilt och i grupp och använda de verktyg som finns

• Förbereda organisationer så att det finns en krisberedskap och resiliens i organisationerna

• Stötta nyare chefer genom exempelvis förebilder, handledning eller mentorskap från erfarna chefer

• Kollegialt stöd för chefer och att skapa strukturer och förutsättningar för att det finns kontinuerligt och regelbundet

• Skapa mening och möjligheter att härbärgera och hantera händelser

• Det går att stötta ledarskapet på individuell nivå med stöd, utbildning och handledning kopplat till personliga egenskaper (exempelvis 

trygghet), erfarenhet, kompetens, kommunikation och ledarskap

• På organisatorisk nivå finns det mycket vi kan göra för chefer – titta på deras arbetsuppdrag, vardag, vilka uppgifter som bör ligga på 

chefer och vad som bör ligga på stödfunktionerna, hur många medarbetare varje chef har

• Engagera central samverkansgrupp samt högsta ledning både på tjänstemannanivå och politisk ledning i arbetsmiljöarbetet och 

chefers förutsättningar – utan att det ”blir politik” av de insatser som sker

Vad är det viktigaste vi tar med oss?

• Beslutsfattande under kris är komplext – det behövs mod att fatta beslut med den information som finns. Det 

är lätt att vara efterklok och glömma att ett handlingsalternativ inte var tydligt när beslutet fattades. 

• Långvarig lågintensiv stress kan i organisationen och för cheferna leda till tunnelseende, stereotypt 

tänkande, överdrivet aktivitetsbehov, brist på delegering, passivt informationsmottagande och ”groupthink”

• Chefens korstryck (från medarbetare, ledning, media och externt) är viktigt att komma ihåg

• Tänk efter före - forskning stödjer att de chefer och organisationer som är förberedda på kris och erfarna 

klarar svåra och stressiga situationer bättre. Det stärker att vi behöver satsa

Verktyg och material samlas på Stödlistan för chefer och HR
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https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attskapatillitochhanterakonflikter.55736.html
mailto:franteoritillpraktik@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/10/Corona-som-strukturell-kris.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/10/Reflektionsverktyg-chefer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hE8QbJwbFBE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=M39NV-Ur-yI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cMmAEgmid_4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4nhdKXrTr-s
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/10/Total-Defense-Published-Version.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/02/V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-psykisk-h%C3%A4lsa-under-pandemin-%E2%80%93-st%C3%B6d-till-chefer-och-HR-1.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/03/210319-Samtals-och-aktivitetsguide-f%C3%B6r-psykisk-h%C3%A4lsa-och-v%C3%A4lbefinnande-p%C3%A5-arbetet.pdf
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/chefens-arbetsmiljo/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/12/20201127-AAR.docx
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/01/AAR_kort_nov_20.pdf
https://player.vimeo.com/video/485977894
https://www.katastrofpsykologi.se/utbildning-och-ovning/videofilm/covid-19-videofilmer/resiliens/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2018/02/Affisch_Sjukfranvaro_digital_jun2020.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


Kommande webbinarier från SKR
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9 

dec

12 

nov

Att skapa tillit och hantera konflikter Nästa steg

Thomas Jordan

Universitetslektor och forskare i konflikthantering, 

Göteborgs universitet

Sandra Jönsson

Universitetslektor och föreståndare för Centrum för 

tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö 

universitet

• Med pandemin i ryggen – hur tar vi 

nästa steg? 

• Vilka lärdomar tar vi med oss från 

pandemin och hur kan HR stötta 

chefer att integrera dem i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet?

• Hur kan HR arbeta för att bibehålla 

arbetsmiljöfrågan högt på agendan? 

Hur tar vi nästa steg?

Katrin Kopp

HR-strateg Region Stockholm, e-utbildning i 

krishantering

Nina Svensson

Rektor Mellersta Förstadsskolan i Malmö

Christofer Rydenfält

Lunds universitet

Arbetsmiljö i hemtjänst, 

äldreomsorg och mobila 

team

Fler namn kommer inom kort!

Region Värmland och Karlstads 

kommun

Tjänstedesign som metod i 

arbetsmiljöarbetet

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attskapatillitochhanterakonflikter.55736.html
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/nastasteg.56767.html


Kommande utbildning i kollegial handledning 
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Utbildning

Syftar till att utveckla ett främjande och hållbart arbetssätt för 

personer som jobbar i kontaktyrken. 

Anmälan:

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderha

ndelser/utbildningkollegialhandledning21.57150.html

Utbildningen riktar sig till kommuner, regioner och kommunala 

bolag.

Ett samarbete mellan SKR och Helsingborgs stad 

2 

nov

11

nov

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/utbildningkollegialhandledning21.57150.html
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www.stodlistan.se

Chefer och HR

Vi vill få höra om vad ni gör – och sprida exempel och lärdomar från er på 
stödlistan för chefer och HR

Hör av dig och berätta om vad ni gör! 

franteoritillpraktik@skr.se

http://www.stodlistan.se/
mailto:franteoritillpraktik@skr.se


Vid frågor kan du kontakta någon i arbetsgruppen
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Mats Stenberg

mats.stenberg@skr.se

Kristina Folkesson

kristina.folkesson@skr.se

Anna Östbom

anna.ostbom@skr.se

Maria Svernehem

maria.svernehem@skr.se

Vår funktionsbrevlåda: franteoritillpraktik@skr.se

mailto:mats.stenberg@skr.se
mailto:kristina.folkesson@skr.se
mailto:anna.ostbom@skr.se
mailto:henrik.tuner@skr.se
mailto:franteoritillpraktik@skr.se


TACK FÖR IDAG!
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