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Varmt välkomna!

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://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/webbinarium-bortom-pandemin-ny-fas-i-arbetsmiljoarbetet/
mailto:franteoritillpraktik@skr.se


4

Målet

HR och chefer inom 

vård, omsorg, 

socialtjänst och skola 

har kunskap, verktyg 

och förutsättningar 

att stärka sitt 

arbetsmiljöarbete 

samt fånga upp och 

nå ut till medarbetare 

i behov av stöd med 

anledning av 

coronapandemin

Kunskaps-

inhämtning

Utveckling av 

verktyg och 

arbetssätt

Dialog och 

spridning

Praktisk 

användning

Praktisk tillämpning av 

aktuell kunskap för att 

motverka psykisk ohälsa 

och sjukskrivning hos 

välfärdens medarbetare 

och chefer i hela landet

Arbetet finansieras av Afa

Försäkring och har tidigare 

medfinansierats av Vinnova

Från teori till praktik i coronatider



16 webbinarier och dialogträffar har genomförts
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Krisens faser

21/10 10/11 7/12

Samvetsstress Återhämtning

Kollegialt stödÅterhämtningSKRs olika 

verktyg

Utmattning och 

PTSD

Vägen tillbaka

Krisledning Praktiskt 

krisstöd

17/11 1/12 15/12

Dialogträff

5/5 14/4 16/326/3 22/3 4/3

Arbetsmiljö-

arbete

Bortom pandemin–

Ny fas i 

arbetsmiljöarbetet?

Att hantera 

konflikter och 

skapa tillit

Ledarskap under 

lång tids stress

Återhämtning 

inte utmattning

29/9 22/10 12/11 9/12

2020

2021



Frisk

ARBETSMATERIAL - FÖR DISKUSSION 6

Vad tar vi med oss från arbetet med Från teori till praktik

Alla har påverkats - många har haft det tufft

Fler har ökad risk för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro

Riskfaktorer

• Hög arbetsbelastning under lång tid

• Samvetsstress

• Upprepad exponering för trauman

• Brist på stöd

• Tidsbrist hos chefer

Särskilt utsatta 

• Arbetsplatser med tidigare arbetsmiljöutmaningar 

• Ny på jobbet/kortare rutin

• Utlånad personal

• Medarbetare som ”blir kvar” i känslor från pandemin

• Chefer i ”korstryck”
• Bekräfta att allas olika erfarenheter 

under pandemin är meningsfulla

• Satsa på återhämtning, 

återhämtning, återhämtning

• Rusta organisationerna med 

krisberedskap och resiliens

• Stärka det kollegiala stödet

• Stärka beslutsfattande - utbilda 

chefer och erbjud handledning

• Säkerställ politiskt mandat och 

förankring för satsningar och insatser 

för bättre arbetsmiljö

• Utgå från SAM

Goda förutsättningar 

för chefer och medarbetare

!

Effekterna av pandemin lever kvar länge. Att prioritera arbetsmiljöarbetet kommer att vara viktigt för att motverka att fler får

ohälsa. Fortsätt fånga upp och fråga medarbetare och chefer hur de mår. 

Risk

• Möjliggör återhämtning under arbetstid genom variation i 

arbetsuppgifter/belastning, stärka gemenskapen och hanterbarheten

• Berätta att medarbetare har stöd, gör ett bra jobb och att du bryr dig

• Skapa förutsättningar och struktur för kollegialt stöd, kollegial 

handledning, kollegiala samtal och reflektion

• Arbeta med riskbedömningar och handlingsplaner

• ”Glo och sno” - ta inspiration från verktyg, kunskap och erfarenheter 

från andra

Hantera riskerna på arbetsplatsen

Viktigt att motverka att 

fler får ohälsa

Ohälsa

Gör det möjligt att vara på arbetet

• Säkerställ evidensbaserade insatser

• Ge chefer kunskap och stöd

• Identifiera och åtgärda hinder för att 

möjliggöra att vara kvar på arbetet



Dagens webbinarium
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Hur tar vi nästa steg för att stärka 

arbetsmiljöarbetet, hur navigerar vi rätt 

bortom pandemin?

Lärdomarna från dagens webbinarie kommer sammanfattas och delas



Från teori till praktik i coronatider

Bortom pandemin – Ny fas i arbetsmiljöarbetet?

9 december 2021

Hur tar vi nästa steg för att stärka arbetsmiljöarbetet, hur 

navigerar vi rätt bortom pandemin?

….

Läs mer

• …

Frågor att reflektera kring för att ta 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

8Kontakta gärna franteoritillpraktik@skr.se Mer information finns 

på stödlistan. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
mailto:franteoritillpraktik@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Vårt program idag

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

• Christofer Rydenfält, Universitetslektor, Lunds universitet

• Mattias Elg, Professor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet

• Andrea Eriksson, Universitetslektor och docent, KTH

Lärdomar från forskning

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Ankie Blomberg & Maria Enberg, Botkyrka kommun

• Sofia Axelson & Kristina Lindroth, Region Värmland & Karlstads 

kommun 

• Maria Schütt, AFA Försäkring

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Nästa steg i arbetet med psykisk hälsa och arbetsmiljö

• Joakim Lundin, HR-chef, Skellefteå kommun

• Mattias Landgren, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdep.
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Christofer Rydenfält
Universitetslektor, Lunds universitet



CHRISTOFER RYDENFÄLT

Att arbeta i hemsjukvård och 

hemtjänst under Covid-19 pandemin



Forskargruppen

Roger Larsson 
doktorand

Christofer Rydenfält 
projektledare, 

universitetslektor

Gudbjörg Erlingsdóttir
docent 

Johanna Persson
universitetslektor

Gerd Johansson
seniorprofessor



Covid-19 och kommunal
hemsjukvård och hemtjänst

• Ansvar för att skydda den största riskgruppen 
mot smitta under pandemin.

• 67% av de som dött i Covid-19 i Sverige 
har antingen bott på särskilt boende (41%) 
eller haft hemtjänst (26%).

• Ansvariga för omvårdnaden av patienter 
och brukare och riskerar därför att själva 
exponeras mot viruset i arbetet.

• Existerande forskning om att arbeta med 
Covid utgår oftast från sjukhusvården. 



Frågeställning

Hur har det varit att arbeta i hemsjukvård 

och hemtjänst under Covid-19? 

- Hur har arbetet förändrats?

- Vilka arbetsmiljörelaterade utmaningar 

har pandemin fört med sig? 

→ Första delstudien i ett projekt finansierat 

av AFA försäkring



Metod

• Intervjuer med 26 personer i fyra olika kommuner.

- 14 hemsjukvårdssköterskor 

- 12 chefer inom hemsjukvård och hemtjänst

• Reflexiv tematisk analys



Preliminära resultat

Pandemin har fört med sig:

• Ökad arbetsbelastning för både sjuksköterskor, 

hemtjänstpersonal och chefer

• Oro och stress 

• Förändringar i arbetet för att undvika smittspridning 

- Social distansering

- Digitalisering 

- Skyddsutrustning



Resultat – Ökad arbetsbelastning pga Covid-19

• Skyddsutrustning och att täcka upp för kollegor 

har ökat arbetsbördan för sjuksköterskor och 

hemtjänst.

• Testning och informationsförmedling har ökat 

arbetsbördan för sjuksköterskor

• För chefer har det tillkommit en mängd ny 

arbetsuppgifter ex: inköp skyddsmaterial, 

koordineringsmöten, jour, uppföljning av rutiner, 

smittspårning, tolkning av rutiner, 

informationsförmedling, att prioritera insatser, 

bemanning vid extrem sjukfrånvaro etc. 

”Extremt mycket arbete. Det har inneburit väldigt mycket 
informationsförmedling, stöd, råd, hjälp, anskaffande av 
skyddsmaterial, sammanställa smittlägeslistor, så att vi har koll 
på var vi har våra smittor. När det var som värst, så hade vi tre, 
fyra A4-sidor med patientnamn och provtagningsdatum” 
– Chef hemsjukvård

”…bara att köra lönesamtal och medarbetarsamtal 
under en pandemi har varit fruktansvärt jobbigt…” 
– Chef hemtjänst

”Det säger väl alla, det har varit det mest intensiva år jag 
har varit med om faktiskt, som … ja, på en arbetsplats.” 
– Chef hemsjukvård



Resultat – Oro och stress

• Chefer tycker det är svårt att fånga upp personal som mår dåligt.

• Hemsjukvårdsköterskor har varit oroliga

• …men främst vittnar de om behovet av att hantera hemtjänstens oro 

för Covidsmitta.

• Flera anser att ökad arbetsbelastning lett till stress. 



Resultat – Undvika smittspridning: Social distansiering

• Förbättrade möjligheter till hemarbete.

• Sjuk personal och personal i karantän jobbar 

hemifrån för att täcka upp.

• Arbetsgruppen sprids ut (på fler kontor eller 

utgår hemifrån istället för kontor).

• Undviker onödiga patientbesök.

• Personal som exponerats mot Covid får 

jobba med Covidpatienter.



Resultat – Undvika smittspridning: Digitalisering

• Ställer in möten eller gör dem digitala. 

• Mer kommunikation sköts över telefon 

istället för på möten.

• Personalutbildning hålls digitalt. 

• Metoder för att smidigt dela 

uppdaterad information om smittade 

patienter och brukare. 



Resultat – Undvika smittspridning: Skyddsutrustning

Problem relaterade till 
skyddsutrustning:

• Ergonomi

- Varmt

- Hudproblem, utslag och skav

- Problem från luftvägarna som kan 

misstas för Covid

- Imma på visir och glasögon 

• Logistik

- Mycket att bära med sig

- Skall finnas på plats hos patienterna

- Genererar väldigt mycket sopor som 

måste hanteras. 

”Det är klart, att det blir enorma sopberg för patienterna, 
men för oss … ja, det är att du ska ta med det, du ska ta 
med det på cykeln och du ska förbereda alla dina material 
du ska ha med dig, om du ska ta covid…”

”…När det har varit duschar … och så då med full 
skyddsutrustning, med såna här plastskyddsrockar och så 
munskydd och visir och handskar … de säger, de är rent 
plaskvåta av svett när de är klara med duschen.”

”Vi får sätta kompresser bakom öronen, för att inte få ont 
där. Och samma sak, så hade jag rätt mycket sjukdagar ett 
tag, mycket provtagningar, för jag fick ont i halsen ofta, 
men det kom jag på efter ett tag, att det är kopplat till 
munskydden.”



Några lärdomar från pandemin

• Informationsdesign är viktigt i relation till riktlinjer och rutiner.

• Skyddsutrustningsanvändning handlar inte bara om skydd, 

utan också om hantering av avfall och logistik.

• Chefsstöd och avlastningsstrukturer behövs för att chefen 

skall orka vara chef också i kris. 

• Digitalisering i hemsjukvård och hemtjänst har drivits av 

konkreta behov upplevda lokalt i verksamheten. 
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Mattias Elg
Professor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet



Organisatorisk resiliens – förmåga 
att hantera snabba svängningar 
under pandemin

HELIX COMPETENCE CENTRE

Projektteam: 
Mattias Elg
Martina Berglund
Andreas Wallo 
Ulrika Harlin

Ordf. referensgrupp: 

Göran Johnsson 



Projektet SpinOff
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Igår

Idag
Omställning 

Pandemikrisen
Offentlig och privat sektor

Framtid – Målbild 
Förnyelseförmåga – Hållbar arbetsmiljö
Stå bättre rustade inför allt högre 
förändringstakt och större 
omställningar

Hur ta vara på lärdomar från 
extremt snabba svängningar 
som pandemikrisen krävt?
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” Pandemin har snabbat 
på dom mega-
förändringar som jag 
hade identifierat flera år 
tidigare…

… en möjlighet för 
planeten självklart, men 
problem för branschen .”

” Det som har stuckit ut 
är ju att alla har varit på 
tå, alla har dragit åt 
samma håll …”

Arbetsplatser 
Nedväxling

Arbetsplatser 
Uppväxling



Resiliens – vad är det och vilken 
betydelse har det för att hantera 

kriser och utmaningar?

29



Den inneboende egenskapen hos en verksamhet 
för att kunna anpassa sin funktion före, under 

eller efter förändringar och störningar. Detta för 
att långsiktigt kunna utföra sitt uppdrag under 
både förväntade och oväntade förutsättningar 

Resiliens – en definition: 

Hollnagel el al 2006

30



Skifte till 
”digital first” –
stärker den 
resilienta 
förmågan 



Välorganiserad
samverkan före
krisen starker den 
resilienta 
förmågan att
anpassa
verksamheten

Projekt SpinOff - Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba 

svängningar32



Projekt SpinOff - Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba 
svängningar

33

Mot nya förändrade 
samarbetsformer och 
roller i organisationen?



Projekt SpinOff - Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba 
svängningar

34

Mot ett nytt ledarskap?

Administrativt 
ledarskap

Utvecklingsinriktat 
ledarskap

Produktions-
inriktat
ledarskap

Relationellt 
ledarskap



Projekt SpinOff - Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid 

snabba svängningar35

Vad händer på sikt?
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Projekt SpinOff - Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid 

snabba svängningar

REFLEKTIONER – FRÅGOR – ERFARENHETER? 
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Andrea Eriksson
Universitetslektor och docent, KTH



Hållbart lärande i radikal 
omställning
Interaktion Människa, Teknik och Organisation

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYzqePo7PdAhXGCuwKHaKfAnIQjRx6BAgBEAU&url=https://eduroam.no/connect/profiles/?idp%3D88&psig=AOvVaw37FC7CR3T_wKN0Sn4VgsHP&ust=1536766396894642


Syftet med 
forskningsprojektet

Att undersöka hur ett hållbart lärande 
kan utvecklas under omställning till 
flexibilitet i när, var och hur medarbetare 
arbetar

Människa

Teknik Organisation
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Andrea Eriksson

Projektledare, Docent i Ergonomi

Avdelningen för Ergonomi, KTH- Kungliga 

Tekniska Högskolan

Andrea4@kth.se

Katrin Skagert

Doktor i Arbets- och miljömedicin

Katrin.Skagert@ri.se

Anna Williamsson

Doktor i Ergonomi

Anna.Williamsson@ri.se

Material och produktion,

RISE IVF AB

Lotta Dellve

Professor i Arbetsvetenskap

Institutionen för sociologi och arbetsvetskap –

Göteborgs Universitet

Lotta.Dellve@socav.gu.se

Forskargruppen

Finansiär AFA Försäkring 2021-2023
40
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Workshop 2
Utveckling framåt

Workshop 1
Tillbakablick pandemin

7 arbetsgruppers 
medverkan

17 nyckelpersonsintervjuer med 
chefer och strategiska funktioner

Baslinjenkät till medarbetare
463 svarande 

Workshop 3
Bakslag och framgångar

Workshop 4
Bakslag och framgångar

Workshop 5
Vad har vi lärt oss?

Seminarium med alla 
verksamheter

Vad kan vi lära av varandra

Maj-sept 2021

Senhöst 2021

2022

2022

2023

2022

Uppföljningsenkät 1 till 
medarbetare 

Uppföljningsenkät 2 till 
medarbetare 

Återkoppling resultat från 
uppföljande enkäter, intervjuer 

och workshops

Nyckelpersonsintervjuer

Återkoppling resultat från enkäter 
och workshop 1

Forskningsprocess

Slutrapportering och rekommendationer 41



Arbete på distans

% av 
arbetstiden 

De svarande anger i medel att de önskar arbeta 50 % av sin arbetstid 
hemifrån/ på distans ”efter pandemin”.
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Del av arbetstid (%) som utfördes på distans

FÖRE PANDEMIN UNDER PANDEMIN
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Arbetsro vid hemarbete

Andel 
svarande

0
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0,4

0,5

0,6

ALLA A B C D E F G

Hur ofta upplever du att du har arbetsro när du arbetar hemifrån?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/nästan aldrig
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Distansarbete – och livsbalans

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Varken bra/dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt

ansvar och intressen 
utanför arbetet

varierande ansvar och 
belastning i arbetet 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

ALLA A B C D E F G ALLA A B C D E F G

Distansarbete gör att jag kan hantera …
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Workshop 1, tillbakablick pandemin: Utmaningar

•Balans arbete-fritid
•Möteskultur, struktur, frekvens
•Arbetsbelastning (fysisk/mental)
•Socialt samspel/interaktion

45



Lärdomar från workshop 1, exempel på samspel 

Förändring… …som leder till Interaktion 

ingen restid mellan 

hemmet och arbetet.

Bättre balans arbete och 

fritid.

M-O

Ökad tillgänglighet i olika 

digitala kanaler

Upplevt ökad effektivitet i 

arbetet

M-T-O

Ökad tillgänglighet i olika 

digitala kanaler

Stress och multitasking 

under möten, mindre 

uppmärksamhet från 

deltagare under möten.

M-O

Visualisering av 

arbetsprocesser har 

övergått från fysiskt till 

digitalt/virtuellt

Jämställd tillgänglighet och 

möjlighet till ökad samsyn

M-T-O
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Workshops 2: Utveckling framåt

• Mötesformer
• Tillämpning och utveckling av riktlinjer
• Förutsättningar för flexibelt arbete
• Hänsyn till konsekvenser av flexibelt 

arbete

47



Rekommendationer

Människa

Teknik
Organisation

• Utforska flexibelt arbete från olika perspektiv: 
Vad funkar på distans för verksamheten –
medarbetaren – Kunden (brukaren). 

• Proaktivt arbete kring former för möten och 
kommunikation: Vad lämpar sig i storgrupp 
digitalt, när kommunicerar vi i 
chat/mail/mobil, kan vi uppgradera teknik för 
att underlätta hybridmöten

• Stöd utveckling av digitala sätt att 
åskådliggöra processer, mål, ansvar, roller och
organisering av arbete 
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Vårt program idag

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

• Christofer Rydenfält, Universitetslektor, Lunds universitet

• Mattias Elg, Professor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet

• Andrea Eriksson, Universitetslektor och docent, KTH

Lärdomar från forskning

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Ankie Blomberg & Maria Enberg, Botkyrka kommun

• Sofia Axelson & Kristina Lindroth, Region Värmland & Karlstads 

kommun 

• Maria Schütt, AFA Försäkring

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Nästa steg i arbetet med psykisk hälsa och arbetsmiljö

• Joakim Lundin, HR-chef, Skellefteå kommun

• Mattias Landgren, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdep.

49



KORT PAUS

Vi börjar igen om bara ett par minuter 
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• Mattias Elg, Professor, Linköpings universitet

• Andrea Eriksson, Universitetslektor och docent, KTH

Lärdomar från forskning

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Ankie Blomberg & Maria Enberg, Botkyrka kommun

• Sofia Axelson & Kristina Lindroth, Region Värmland & Karlstads 

kommun 

• Maria Schütt, AFA Försäkring

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Nästa steg i arbetet med psykisk hälsa och arbetsmiljö

• Joakim Lundin, HR-chef, Skellefteå kommun

• Mattias Landgren, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdep.
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Ankie Blomberg
HR-utvecklare, Botkyrka kommun

Maria Enberg
HR-specialist, Botkyrka kommun
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Botkyrka kommun
Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande

Ankie Blomberg, HR-utvecklare

Maria Enberg, HR-specialist arbetsmiljö

SKR webbseminarium, 9 december 2021



Arbetsmiljö och hälsa i fokus

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2018 att genomföra en treårig pilot i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och Research Institutes of Sweden (RISE)

✓Pågått under perioden oktober 2018 – september 2021.

Syfte och mål

Genom tidiga riktade insatser på individ- och arbetsplatsnivå stötta

• medarbetare med störst risk för upprepad sjukfrånvaro och 

• arbetsplatser med hög/ökande korttidssjukfrånvaro och därigenom 

✓minska sjukfrånvaron (=öka frisknärvaron).



Insatserna i Arbetsmiljö och hälsa fokus

Hälsosupport

Ett stöd till individen

Chefsstöd

Ett stöd till arbetsplatser

Statistikstöd

Ett datadrivet beslutsstöd 

till ledning och HR



Systematiskt helhetsgrepp

Frisk Risk Sjukskriven

Kommunövergripande 

stödprocesser

Organisationsövergripande 

ledning och styrning 

(förvaltning) 

Arbetsplats

Medarbetare

HR-utvecklare 

HR-specialist

Arbetsmiljöstöd



Vårt nästa steg i Arbetsmiljö och hälsa i fokus

• Kommunstyrelsen har beslutat att insatserna blir permanenta och obligatoriska.

➢Gör det möjligt att bibehålla arbetsmiljöfrågorna högt upp på agendan 

genom fortsatt proaktiva insatser! 



Tack för oss! 

Ankie Blomberg ann-christine.blomberg@botkyrka.se

Maria Enberg maria.enberg@botkyrka.se

Ebba Östlin ebba.ostlin@botkyrka.se

mailto:ann-christine.blomberg@botkyrka.se
mailto:maria.enberg@botkyrka.se
mailto:ebba.ostlin@botkyrka.se
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Sofia Axelson
Projektledare Experio worklab, 

Region Värmland

Kristina Lindroth
HR-specialist, Karlstads kommun



Experio WorkLab
Karlstads kommun
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Jag visste ju om dessa utmaningar i 

arbetsgruppen även tidigare, men nu 

när medarbetarna fick definiera dem 

tillsammans så delar vi också på 

ägandeskapet och kan göra något 

tillsammans för att lösa det.
Chef

• Tjänstedesign som utvecklingsmetod och 

förhållningssätt i arbetsmiljöarbete

• Inspirera er att testa nya sätt

• Dela erfarenheter och lärande och visa var du 

kan finna mer information 

Idag vill vi väcka 

intresse och nyfikenhet 
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Bakgrund
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Kunskaper från olika projekt i 

ryggen utmanade oss att utvecklas
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Wexxa Collaborative Business

• Kräver olika kompetenser och perspektiv 

för att förstå orsaker och samband

• Kräver angreppssätt där vi prövar oss 

fram tillsammans

Komplexa utmaningar
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Vi använder tjänstedesign som metod för att involvera

medarbetare och ledare för att förstå utmaningar, utveckla våra 

arbetssätt och testa nya vägar.

Experio WorkLab är ett treårigt samarbetsprojekt som tar sig an 

sjukfrånvaron på nya sätt för att minska långvarig sjukfrånvaro. 

Kan tjänstedesign förbättra arbetsmiljön?
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Tjänstedesign
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VAD BEHÖVER 

PERSONERNA 

PÅ BILDEN?

Stövlar?

En bro?

Badkläder?

Ett 

fiskespö?
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VAD BEHÖVER 

PERSONERNA 

PÅ BILDEN?
Vad skapar våra 

tjänster egentligen 

för värde?
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Nya sätt

- Involvera för att förstå 

- Testa för att hitta nya vägar
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Involvera för att förstå 

och lösa utmaningar
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Hälsokontrakt

Modell för att 

samskapa

arbetsrutiner

Policys utifrån 

involvering

Handlingsplan 

sjukskrivnings

-processen

Ett axplock av processer, 

metoder, verktyg och lärande

Personas

Filmer och 

reflektionsmaterial

Förändrad 

styrning och 

ledning

Forum för 

dialoger 
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Insikter och utmaningarUtforska och förstå Utveckla och förnya

Vi har sett att larmet från 

kunderna skapar

frustration och stress

Vi har sett att upplevelsen är att

det svårt att kombinera 

digitala planeringsverktyg med

det salutogena arbetssättet.

Vi har sett att det saknas 

tillräcklig dialog och förståelse 

mellan olika roller

Ingen förstår 
vad vi gör…

Trygghetsboende i Karlstads kommun
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Tjänstedesign och 

systematiskt arbetsmiljöarbete

Tjänstedesign

Utforska & förstå

Utveckla & förnya

Iterativt

SAM

Undersöka & riskbedöma

Åtgärda 

Följa upp

→

→

→
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Verktyg som underlättar för chef att:

• Undersöka och ringa in utmaningar utifrån 

faktiska behov

• Skapa delaktighet och engagemang

• Ta fram och testa nya arbetssätt i ett 

samskapande med medarbetarna

Tjänstedesign och 

systematiskt arbetsmiljöarbete
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Medarbetare som deltagit i projektets aktiviteter 

upplever i högre grad (än de som inte deltagit):

• en god arbetsmiljö,

• inflytande över sin arbetssituation,

• sig sedda och lyssnade på,

• att de involveras i att prioritera områden och sätta 

agendan för arbetsmiljön,

• att deras chef har bättre förståelse för deras 

arbetssituation.

Vi har gått från 12% till 5% 

sjukfrånvaro. Och nu är vi inte 

längre dag- och nattpersonal, 

vi är ett dygn.

Medarbetare

Det var det 

roligaste APT jag 

varit på!

MedarbetareRamboll, maj 2021

Ett kvitto på positiva effekter
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Avslutningsvis...
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Ny fas i arbetsmiljöarbetet?

• Aktivt medarbetarskap

• Attraktiv arbetsgivare

• Hållbart arbetsliv
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Testa tjänstedesign i 

arbetsmiljöarbetet du också!

Välkommen på vår digitala kommunikationsvecka 14-18 februari 2022!

Inspireras redan nu genom att besöka vår webbplats 

regionvarmland.se/experioworklab
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Tack för oss!
Sofia Axelson, projektledare, Experio WorkLab

sofia.axelson@regionvarmland.se, 072-469 19 24

Kristina Lindroth, HR-specialist, Karlstads kommun

kristina.lindroth@karlstad.se, 054-540 55 84
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Maria Schütt
FoU-handläggare, AFA Försäkring





Covid-19 – mer kunskap 
behövs!

Syftet 

Främja forskning som ser till konsekvenserna för 
arbetslivet ur flera perspektiv dra lärdomar för såväl 
framtida kriser som i en kommande vardag.

Projekt som 

undersöker hur den pågående smittspridningen av 
Covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, 
arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap.

Utlysning 8 april-1 oktober

172 ansökningar 

37 projekt

100 miljoner kronor. 



Temautlysning



Arbetsmiljön inom hälso-
och sjukvård

• Vårdpersonalens Coronavardag ? En intervjustudie 

vårdpersonalens arbetssituation under den första tiden av 

smittspridning av coronaviruset i Sverige

– Hellre en rimlig jobbsituation än applåder

– Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg

– När en part försvinner: Informella vård- och omsorgsinsatser under 

Coronapandemin 

• Risk för psykisk ohälsa och behov av psykologiska stödinsatser 

hos vårdpersonal i samband med covid-19 pandemin. 

Prel.resultat

– Att ha arbetat dagligen eller ofta med covid-19 patienter

– Yrkesroll, särskilt att vara undersjuksköterska eller sjuksköterska

– Att innan pandemin ha sökt hjälp för psykisk ohälsa

– Att ha fått nya arbetsuppgifter

• Disruption Hur påverkas primärvårdens arbete och 

psykososicala arbetsmiljö av coronapandemin

– Förändringar i arbetets organisation och rutiner

– Förändringar i den psykosociala arbetsmiljön 

– Personalens och patienterna förändrade beteenden



Arbetsmiljön inom hemsjukvård och 

äldreomsorg

• Personalens erfarenheter och upplevelser 

av en säker arbetsmiljö i samband med 

insatser i ordinärt boende 

• Covid-19-pandemins påverkan på 

arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds 

och hemtjänstpersonal: lärande för 

framtiden och för ett mer mobilt arbetssätt 

• Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta 

erfarenheter och matnyttiga lärdomar? 

• Skyddsutrustning vid covid-19 –

metodik för säker produktframtagning 

med visualiserade instruktioner för att 

förebygga smitta 

• Vård- och omsorgspersonals erfarenheter 

av att arbeta på särskilt boende och inom 

hemtjänst vid covid-19-pandemin i Sverige

• Covid-19 inom äldrevården i 

Göteborgområdet 



Arbetsorganisation, 
ledarskap, distansarbete 

• Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba 
svängningar (SPINN-OFF)

• Professioner i pandemins skugga – organisering och 
styrning av arbete inom offentlig sektor i tider av 
osäkerhet och oro 

• Hållbart lärande i radikal omställning – Interaktion 
Människa, Teknik och Organisation 

• Covid-19:s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat 
distansarbete – upplevd och faktisk 

• Distansarbete under covid-19-pandemin och psykosocial 
hälsa 

• (O)frivilligt distansarbete – hur påverkar det 
arbetshälsan?

• Att leda och samarbeta i team på distans – effekter av 
covid-19 i projektbaserade organisationer 



Kunskapsöversikt 

Seminarium 7 december 

https://www.youtube.com/watch?v=4HOAEJ8fe68


Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Vårt program idag

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

• Christofer Rydenfält, Universitetslektor, Lunds universitet

• Mattias Elg, Professor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet

• Andrea Eriksson, Universitetslektor och docent, KTH

Lärdomar från forskning

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Ankie Blomberg & Maria Enberg, Botkyrka kommun

• Sofia Axelson & Kristina Lindroth, Region Värmland & Karlstads 

kommun 

• Maria Schütt, AFA Försäkring

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Nästa steg i arbetet med psykisk hälsa och arbetsmiljö

• Joakim Lundin, HR-chef, Skellefteå kommun

• Mattias Landgren, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdep.
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Joakim Lundin
HR-chef, Skellefteå kommun



SKELLEFTEÅ
Den nya industrins växtplats
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Om vi lyckas riktigt bra 
kan vi vara ungefär 

90 000 invånare redan år 2030.
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Prognoser visar på att cirka 14 000 nya 
arbetstillfällen kan skapas till år 2030.

Det högsta scenariot visar alltså på möjligheten 
att vi har 40 procent fler arbetstillfällen än i 
dag!

Av de 14 000 jobben finns 6 900 inom industrin, 
4 300 inom tjänsteföretagen, 690 inom service 
och 2 300 i offentliga verksamheter.
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En kultur som bygger på dialog
i Skellefteå kommun

Skellefteå kommuns 
etiska principer

Ledningsfilosofi

Tillitsbaserad styrning och ledning

Vårt uppdrag – Vi är samhällsbyggare



Exempel på verktyg och stöd

Övningar och 
goda exempel

Visselblåsar-
funktion

Förväntningar
på medarbetare

och chefer

Insidan

Du vet bäst

Medarbetar-
samtal

Chefsmöten

Ny styrmodell
Pulsade 

medarbetar-
mätningar

Nya lönekriterier



Förväntningar på mig som 
anställd vid Skellefteå kommun

Som anställd tar jag ansvar för att förstå och utföra mitt uppdrag, alltid 
med invånaren i fokus, både idag och i morgon. Jag agerar enligt de 
etiska principerna och arbetar utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt. 
Lite mer konkret innebär det att jag:

Söker och delar med mig av information och kunskap.

Tar ansvar för att utveckla mig själv och min kompetens.

Ger och tar emot synpunkter i syfte att utveckla mig själv och mitt arbete.

Agerar när jag upptäcker brister eller ser hinder.

Vågar prova nya arbetssätt och tar vara på det jag lär mig.

Gör mitt bästa och förutsätter att andra gör sitt bästa.

Välkomnar oliktänkande.

Samarbetar över gränser och ser helheter.

Förväntningar
på medarbetare

och chefer



Och några extra förväntningar på 
mig som även är chef

Jag är medveten om att tilliten börjar hos mig; jag leder 
tillitsbaserat. Jag är en förebild när det gäller förväntningarna 
och ger mina medarbetare förutsättningar att leva upp till dem. 
Lite mer konkret innebär det att jag:

För dialoger om uppdraget och hur vi utför det.

Skapar grund för gemenskap och trygghet.

Ger handlingsutrymme till medarbetaren med tydliga ramar och mandat.

Stöttar vid behov samtidigt som jag agerar vid ovälkomna beteenden.

Uppmuntrar initiativ och mod att prova nytt

Åtgärdar brister och avlägsnar hinder för medarbetaren och gruppen

Hjälper andra att förstå omvärlden och verkar för lösningar som 
främjar helheter. 

Förväntningar
på medarbetare

och chefer



SKELLEFTEÅ
Mailto: joakim.lundin@skelleftea.se eller 

kontakta mig via LinkedIn

PS. Kolla gärna in de två tjänsterna som HR-strateger som jag nu söker ☺
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Mattias Landgren
Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet



Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Vårt program idag

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

• Christofer Rydenfält, Universitetslektor, Lunds universitet

• Mattias Elg, Professor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet

• Andrea Eriksson, Universitetslektor och docent, KTH

Lärdomar från forskning

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Ankie Blomberg & Maria Enberg, Botkyrka kommun

• Sofia Axelson & Kristina Lindroth, Region Värmland & Karlstads 

kommun 

• Maria Schütt, AFA Försäkring

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Nästa steg i arbetet med psykisk hälsa och arbetsmiljö

• Joakim Lundin, HR-chef, Skellefteå kommun

• Mattias Landgren, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdep.

101



Från teori till praktik i coronatider 

Bortom pandemin– Ny fas i arbetsmiljöarbetet?, 9 december 2021

Hur tar vi nästa steg för att stärka arbetsmiljöarbetet, hur 

navigerar vi rätt bortom pandemin?

Vi behöver skapa resiliens på 

arbetsplatserna så att verksamheterna 

långsiktigt kan utföra sitt uppdrag både 

under förväntade och oväntade 

förutsättningar. Skifte till digitalt först och 

en mer välorganiserad samverkan är 

exempel på aktiviteter som kan bidra till 

en sådan resiliens.

Kontakta gärna franteoritillpraktik@skr.se Mer information finns 

på stödlistan. 

Frågor att reflektera kring för att ta nästa steg

• Hur kan vi utnyttja det vi lärt oss under pandemin i vårt 

fortsatta arbete? 

• Hur fungerar de arbetssätt vi utnyttjat under pandemin för 

olika grupper? (Verksamheten – medarbetaren –

brukaren/patienten/kunden)

• Hur växlar vi upp utvecklingsarbeten som fått sättas på paus 

under pandemin?

• Effekterna av pandemin lever kvar länge, hur jobbar vi 

vidare för att fortsatt prioritera arbetsmiljöarbetet och fånga 

upp medarbetare och chefer som behöver stöd? 

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

• 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 en välorganiserad samverkan före kris - mellan aktörer, såsom fack och arbetsgivare, för att skapa goda förutsättningar för att 

kunna hantera oväntade händelser och kriser

• Skifta delar av uppdragen till digitalt först i de fall där det kan ge verksamheterna bättre möjligheter att utföra sitt uppdrag både under 

förväntade och oväntade förändringar.

• Stöd utveckling av digitala arbetssätt kring möten, flexibilitet, teamarbete 

• Reflektera kring och utveckla nya samarbetsformer och roller samt ledarskapets utformning när arbetslivet nu förändras

• Arbeta med chefsstöd och avlastningsstrukturer, som gör att chefer orkar vara chef även under kris

• Hitta former för det relationella ledarskapet vid distans och hybridarbete

• Prata i arbetsgrupperna för att bättre förstå och lösa utmaningar – exempelvis kring flexibilitet

• Bygg tillit i organisationen med tydliga förväntningar på medarbetare och ledare kopplat till utveckling och arbetsmiljö

• Fortsätta hålla arbetsmiljö högt på agendan – arbetsmiljöfrågor kommer vara en konkurrensfördel i kompetensförsörjningen

• Satsa på kompetensutveckling och att lära genom hela arbetslivet

• Identifiera medarbetare, arbetsplatser och chefer med särskilt behov av stöd och erbjud uppsökande stöd (riskorienterat arbetssätt)

Vad är det viktigaste vi tar med oss?

• Gör det möjligt att bibehålla arbetsmiljöfrågorna högt upp på agendan – ett sätt att göra det är att jobba med 

tidiga insatser och hålla politiker i loopen

• Rusta oss bättre för att skapa en hållbar arbetsmiljö – så att verksamheterna långsiktigt kan utföra sitt 

uppdrag både under förväntade och oväntade förutsättningar

• Tjänstedesign är en bra metod att involvera medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet och OSA

• Anpassa hur vi paketerar och förmedlar information så att budskapet blir tydligt

Verktyg och material samlas på Stödlistan för chefer och HR
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Läs mer

• SKRs utbildningar i riskorienterat 

arbetssätt – som Botkyrka kommun 

arbetat med här

• Artikel på Suntarbetsliv om Botkyrka 

kommuns arbete här

• Innovationsguiden här

• Temautlysning: Covid-19 och dess 

effekter på arbetsmiljö, hälsa och 

ledarskap här

mailto:franteoritillpraktik@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
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.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/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/tidiga-insatser-ger-friskare-medarbetare/
https://innovationsguiden.se/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/12/F6411_Temautlysning2.pdf


Kommande utbildningar från SKR - Riskorienterat arbetssätt och kollegial 
handledning
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Informationsträffar Introduktionsutbildning

Målgrupp: 

Översikt:

Datum och 

anmälan

SKR bjuder in till kostnadsfria 

informationsträffar om riskorienterat 

arbetssätt

Kommuner, regioner och kommunala 

bolag 

länk

13 dec. kl. 13.00-13.30

16 dec. kl. 09.30-10.00

17 jan. kl. 13.00-13.30

21 jan. kl. 09.00-09.30

Utbildning för kommuner och regioner 

som vill ha stöd i att införa ett 

riskorienterat arbetssätt

Verksamhetschefer, HR-chefer och 

HR-experter i kommuner och regioner.

länk

20 jan. 2022, kl 09.00-12.00

16 feb. 2022, kl 09.00-12.00

Introduktion:

Riskorienterat arbetssätt Kollegial handledning

Utbildning

Utbildning för kommuner och regioner 

som vill utveckla ett främjande och 

hållbart arbetssätt för medarbetare och 

bidra till ökad förmåga att reflektera över 

krävande arbetssituationer

HR-experter och medarbetare med 

erfarenhet av att leda grupper i 

kommuner och regioner

-

3 mar. 2022, kl. 09.00-12.00

24 mar. 2022, kl. 09.00-12.00

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
https://forms.gle/85dBsAp8giZHWovV7
https://forms.gle/85dBsAp8giZHWovV7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqHChzfhefDuOj9j6V2AdLXI3O5gTSrjAr9YQiuOFHH6qgQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqHChzfhefDuOj9j6V2AdLXI3O5gTSrjAr9YQiuOFHH6qgQw/viewform
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/introduktionsutbildning-riskorienterat-arbetssatt-for-att-forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/introduktionsutbildning-riskorienterat-arbetssatt-for-att-forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar-2/
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/utbildningkollegialhandledning202211.59086.html
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/utbildningkollegialhandledning202212.59087.html


Arbete och sjukfrånvaro – en forskningsöversikt

Klicka här för att läsa mer och ladda ner affisch (A3) och PM

Du kan även beställa affischen för 25 kronor/styck via en länk 

på sidan.
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Kostnadsfritt webbinarium med 

presentation av översikten

26 januari 2022, kl. 10:00 - 10:45

Vilka varningssignaler ska vi vara vaksamma 
på? Vilka insatser kan förebygga sjukskrivning 

och underlätta återgång i arbete?

Klicka här

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/vad-sager-forskningen-om-arbete-och-sjukfranvaro/


Vi vill veta vad ni tyckt om arbetet och hur vi kan utveckla oss!
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Länk till kort enkät kommer att 

skickas ut per mejl

Svara gärna direkt i 

anslutning till webbinariet

(enkäten stänger 31 januari)

Dela gärna enkäten med 

kollegor och andra du vet tagit 

del av arbetet

https://forms.office.com/r/sQXrr2Y20m

https://forms.office.com/r/sQXrr2Y20m
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www.stodlistan.se

Chefer och HR

Vi vill fortsatt 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




STORT TACK!
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