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Bakgrund 

Problemområde 

Yrken inom vård, skola och omsorg sysselsätter en fjärdedel av 

arbetsmarknaden. Här finns också de mest psykiskt påfrestande arbetena, 

vilket visar sig i att andelen sjukskrivna är högre än i andra yrken. De flesta 

är offentliganställda, och flertalet är kvinnor (Svensson, 2008). 

Det finns samband mellan kvinnors sjukskrivning och brister i psyko-

social arbetsmiljö. Den höga sjukfrånvaron bland kvinnor i offentlig sektor är ett tecken på 

organisationsproblem, enligt rapporten Den höga sjukfrånvaron (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer, 

Theorell, 2004). Var fjärde anmälan om arbetssjukdom
1
 har sin orsak i organisatoriska eller sociala faktorer. 

Men ser man bara till kvinnorna står dessa orsaker för en tredjedel av anmälningarna (Statens Folkhälso-

institut, 2012). 

Teoretisk utgångspunkt 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, kan användas för att 

beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Synsättet är att hur en individ mår formas i en växelverkan 

mellan olika komponenter hos personen, och faktorer i fysisk, social och attitydmässig omgivning. Finns 

det underlättande faktorer i omgivningen kan hälsan främjas, medan hindrande faktorer kan bidra till ohälsa 

(WHO, 2001). Åtgärder kan med andra ord riktas både arbetstagarna som individer, och mot faktorer i 

arbetsmiljön för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. 

 

Syfte 

Rapporten Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser (Källestål, et al, 2004) beskriver åtgärder som visat sig ge 

positivt resultat. De flesta riktar sig till individen, till exempel genom livsstilsförändringar och ökad 

kunskap. Det sägs i rapporten att förändringar på organisationsnivå behöver utvecklas och studeras mer. 

Här ingår åtgärder som stärker den psykosociala hälsan. Med psykosocial arbetsmiljö avses bland annat 

arbetsorganisation, ledarskap, återhämtning, attityder och beteenden hos ledare och medarbetare.  

Som arbetsterapeut känns det angeläget att ta reda på vad som kan främja hälsa inom vård och omsorg, 

eftersom det är en stor sektor av arbetsmarknaden, där jag själv ingår. Fokus är vad som kan göras på 

organisationsnivå, i social och attitydmässig omgivning. Frågeställningen är: 

 

 Vad kan organisationer göra för att främja hälsa i arbetslivet?  

Vilka strategier kan öka upplevd hälsa alternativt minska sjukfrånvaro  

på arbetsplatser, företrädesvis inom vård och omsorg?  

 

                                                           
1 Arbetssjukdom är en arbetsskada som har sin grund i problem och besvär som pågått en längre tid.  
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Metod  

Sökstrategi och urval 

Sökning efter litteratur gjordes i ett stort antal databaser och i använd litteraturs referenslistor.  

Sökord (i olika kombinationer): healthy workplace,  health promotion, home health aides, health care 

personnel, health care worker, home care*, human service*, occupational health,  workplace health 

promotion , workplace health promotion, work environment.  

Databaser: Academic Search Elite, Ahmed, Arbline, Cinahl, Diva, Eric, Falf forskningsdatabas, 

Google Scholar, Gupea , Medline, Pubmed, Swemed+, Swepub. 

Övrigt: Google, forskning.se, fhi.se. 

Kapitel i boken Friskare Arbetsplatser (Angelöw, 2002) kring olika strategier på organisationsnivå som 

främjar hälsa på arbetsplatser var utgångspunkt för valet av artiklar. Artiklar som behandlade något av 

kapitlets teman ingick i första urvalet. Slutligt urvalet föll på fem studier som avser svenska förhållanden, 

med upplevd förbättrad psykosocial miljö och/eller minskad sjukfrånvaro som resultatmått (bilaga 1). 

Resultat 

Hur ser en hälsosam organisation ut? 

Bergman (2011) och Bäckström (2009) har undersökt olika typer av organisationer med låg sjukfrånvaro 

och hälsofrämjande arbetsmiljö, däribland arbetsplatser inom hälso- och sjukvård. Kännetecknande för 

dessa organisationer är: 

 

 Gott och engagerat ledarskap har central betydelse för att skapa ett hälsosamt arbetsklimat och 

effektiv organisation. Ledaren bör vara prestigelös, synlig, tillgänglig, coachande, god lyssnare. 

Ledaren ska fungera som relationsbyggare och främja samarbete mellan anställda, och skapa 

funktionella team.  

 Det finns god infrastruktur för kommunikation ansikte mot ansikte, och öppen dialog på alla 

nivåer. Det finns tillfällen att mötas för att bygga relationer. Det är tillåtet att säga sin mening och 

kritisera ledningen. Medarbetare får återkoppling och beröm. 

 Organisationen är platt och flexibel, utan hierarkier och byråkrati. Det råder ett respektfullt 

bemötande mellan personer i organisationen.  

 Medarbetare har inflytande, till exempel över sitt dagliga arbete och arbetstiden. Team får 

befogenheter och ansvar. Förslag till förbättringar tas vara på, och ges återkoppling. 

 Regelbundna utvecklingssamtal, och åtgärder utifrån det som beslutats, till exempel 

utbildningsmöjligheter. Det ses som viktigt att få öva och pröva nya 

saker. Det är tillåtet att misslyckas, utan att bli bestraffad.  

 Helhetssyn eftersträvas, till exempel genom arbetsrotation, eller att 

olika professioner samarbetar i grupper. 

 Balans mellan arbete och privatliv. 
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Att kunna sätta gränser, stänga av arbetet på ledig tid och att slippa känna sig otillräcklig hänger samman 

med arbetets organisation, ledning och ledarskap menar Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010). De 

jämförde tre yrkesgrupper i offentlig sektor – hemtjänst, förskola och socialtjänst – där 91 procent var 

kvinnor.  

Studien visar att ackumulerad stress, brist på återhämtning och nedvarvning får konsekvenser för 

hälsan. Omkring 25 procent av deltagarna karaktäriserades som ”inte återhämtade” och hade ökad risk för 

ohälsa. I denna grupp var det fler som skattade sin hälsa som dålig jämfört med gruppen ”återhämtade” och 

gruppen mitt emellan. Trots det var gruppen ”inte återhämtade” inte mer sjukskrivna än övriga, utan gick 

till jobbet när de var sjuka (73 procent), eller tog ut en semesterdag istället.  

Alla tre grupper använde kompensatoriska strategier, som till exempel att arbeta hårdare eller jobba på 

raster när det var mycket att göra. Men bland de ”återhämtade” var det bara ett fåtal som tänkte på sitt 

arbete på fritiden. Av de ”inte återhämtade” angav flertalet att de tog med sig jobbet hem. Om inte fysiskt 

så i tankarna. Denna grupp kände inte heller i samma utsträckning som övriga grupper stöd från chefer, att 

det fanns tydliga mål för verksamheten, eller att de hade möjlighet att påverka arbetet när det gäller krav, 

resurser, tempo och tid, eller möjlighet till samtal och reflektion.  

Systematiskt arbete för god arbetsmiljö 

Organisationerna i Bäckströms (2009) studie har alla rönt uppmärksamhet för hälsofrämjande 

arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Dessa organisationer
2
 har arbetat medvetet och strukturerat för att nå 

goda arbetsförhållanden. 

Bergmans (2011) undersökning av arbetsvillkor och organisatoriska strategier i företag
3
 med låg 

sjukfrånvaro visar också att företagen har god kunskap om sin sjukfrånvaro och dess utveckling över 

tid, och varför personalen var sjuk, samt är medvetna om att organisationsfaktorer och arbetsvillkor är 

relaterade till sjukfrånvaro. 

Dellve, Skagert och Eklöf (2008) jämförde 30 kommuner med låg förekomst av arbetsrelaterade 

sjukdomar med 30 kommuner där förekomsten var hög, för se om skillnader i det systematiska arbets-

miljöarbetet har effekt för den arbetsrelaterade hälsan hos hemtjänstpersonalen. Systematiskt arbets-

miljöarbete handlar om att ha dokumenterade rutiner, policydokument och handlingsplaner med 

tydliga mål. Kommuner med hög grad av struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet visade sig ha 

högre andel långtidsfriska. 

Aronsson och Blom (2010) fann i sin studie att kvalitativa aspekter av arbetet har stark koppling till 

hälsa. Det handlar om att kunna göra ett gott arbete och känna sig nöjd med kvaliteten i sin arbets-

insats, och ha tydliga mål. Att få stöd från chef och ledning när det är besvärligt på jobbet hade ett 

starkt samband med att vara långtidsfrisk. En hög arbetsbelastning är inte alls lika starkt relaterat till 

hälsorisker. 

Kompetensutveckling 

Dellve, Skagert och Eklöfs (2008) studie visar att en högre andel långtidsfriska har ett samband med 

utrymme i budgeten för human resource management4
: handledning, hälsofrämjande åtgärder, 

kompetenshöjande åtgärder, psykosocialt stöd. 

                                                           
2
  hälso- och sjukvårdsorganisationer, tillverkningsindustrier 

3
 i denna studie ingick inte den offentliga sektorn 

4
 humankapital 
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Däremot visade Petterson, Donnersvärd, Lagerström och Toomingas (2006) prospektiva studie 

ingen större effekt av ett 18-månaders interventionsprogram med syfte att öka hälsan genom 

empowerment och utbildningsinsatser för personal i äldreomsorg. Författarna diskuterar möjliga 

orsaker till misslyckandet: svårigheterna med att genomföra en intervention i organisationer med stor 

personalomsättning, många vikarier och chefsbyten, och olika organisationsförändringar och samman-

slagningar av enheter, som här var fallet. De menar att det då blir svårt att ha tid och energi för utveck-

lingsarbete. Även om stödet från högsta ledningen var gott, var stödet från chefer på mellannivå var 

inte tillräckligt, vilket är en nyckelfaktor, resonerar författarna. 

Diskussion 

Att bli sedd och ha inflytande skapar hälsa  

ICF erbjuder ett biopsykosocialt synsätt på hur människan fungerar (Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2009). I 

det perspektivet blir det tydligt att ohälsa kan uppstå genom brister i omgivningsfaktorer, som attityder hos 

chefer och arbetskamrater, och brister i de system som styr arbetslivet. Finns underlättande faktorer skapas 

stödjande miljöer som bidrar till att de anställda trivs och håller sig friska (WHO, 2001). 

Hur organisationen och ledarskapet fungerar har stor betydelse för arbetsmiljö och psykosocial hälsa. 

De faktorer som i studierna visar sig skapa långtidsfriska medarbetare och låg sjukfrånvaro sammanfaller 

med vad anställda själva anser bidrar till hälsa i arbetslivet. Lindberg och Vingårds (2012) systematiska 

litteraturstudie kring förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö visar att de anställda rankar följande nio 

faktorer högst:  

 

1. Teamarbete (collaboration/teamwork) 

2. Personlig utveckling (growth and development of the individual) 

3. Bli uppmärksammad, få erkänsla (recognition)  

4. Vara delaktig, ha inflytande (employee involvement) 

5. Tillgängligt, rättvist och positivt ledarskap (positive, accessible and fair leader) 

6. Autonomi och egenmakt (autonomy and empowerment) 

7. Lämplig bemanning (appropriate staffing) 

8. God kommunikation (skilled communication) 

9. Säker fysisk arbetsmiljö (safe physical work) 

 

Arbetsmiljön är både fysisk, psykisk och social, sett ur arbetsmiljölagens synpunkt. Arbetsgivaren är ålagd 

att ha helhetssyn på sin personal, och arbetet ska anpassas till människans förutsättningar. Det är också 

arbetsgivarens uppgift att göra det som krävs för att förebygga ohälsa och arbetsskador. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete är en viktig hälsofrämjande åtgärd och måste ges ett givet utrymme i den dagliga 

verksamheten (Angelöw, 2002).  

Friska arbetsplatser har ett positivt arbetsklimat, med lyhörda och stödjande ledare. Arbetsbelastningen 

måste vara lagom så att medarbetarna får tillräcklig återhämtning. Det behövs för att få fysisk och psykisk 

energi för att orka med förändringar och utmaningar i tillvaron. Att kunna påverka sin egen situation på 

jobbet tar udden av den skada som negativ stress kan skapa. Därför är delaktighet och inflytande viktiga 

delar för att utveckla friskare arbetsplatser. Exempel på detta kan vara att ha inflytande över sin arbetstid, 

att planera och organisera sitt arbete, teamarbete i självstyrande grupper under eget ansvar (Angelöw, 2002). 
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Enligt Theorell (2003) råder ett starkt samband mellan delaktighet och hälsa som handlar om med-

arbetarnas beslutsutrymme. Det innefattar både möjligheten att kunna påverka vad som ska göras, och hur 

det ska göras, samt möjligheten att lära nytt och utvecklas i arbetet. 

Forskning visar på starka samband mellan sjukfrånvaro och arbetsmiljö. Cirka 30 procent av 

sjukfrånvaron har sin orsak i organisationen (Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2009).  

I en analys av orsaker till den höga sjukfrånvaron menar Bjurvald, Hogstedt, Marklund, Palmer och 

Theorell (2005) att kraven i arbetslivet har ökat men inte de anställdas möjlighet att ha inflytande över hur 

kraven ska kunna uppfyllas. Att inte känna stöd i sin organisation, och inte få tillräcklig återhämtning ökar 

risken för att bli sjuk av stress med sjukfrånvaro som följd. Därmed har den psykosociala arbetsmiljön 

försämrats för stora grupper, framför allt inom vård, omsorg och skola, där det stora flertalet som arbetar är 

kvinnor. Författarna menar att dessa organisationer inte har en form, eller avsatta resurser, som medger att 

de anställda tar kontroll över sitt arbete.  

Efter att ha läst ett flertal studier kring vad som främjar hälsa i organisationer, är det uppenbart varför 

interventionsstudien i äldreomsorgen misslyckades (Petterson, Donnersvärd, Lagerström, & Toomingas, 2006). I 

kommunerna saknas de arbetssätt i organisationen och det ledarskap som krävs för ett positivt resultat, 

något som också diskuteras i Riksförsäkringsverkets analys av sjukfrånvaron (Riksförsäkringsverket, 2003). 

För att arbetsplatser inom vård och omsorg ska bli hälsofrämjande behövs större medvetenhet och kunskap 

om sambanden mellan hälsa och psykosocial arbetsmiljö, om tid och resurser att genomföra breda 

strategier som måste drivas långsiktigt.   
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Bilaga 1.  

Författare, studie, år Syfte Metod, urval, deltagare 

Aronsson, G, Astvik, W, & Gustafsson, K.  

Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa - en studie av 
förskola, hemtjänst och socialtjänst. 
 2010 

Undersöka vilka arbetsförhållanden, som är 
förknippade med ackumulering av stress 
och bristande återhämtning och hur 
återhämtning är relaterat till hälsoaspekter. 

Fallstudier baserade på intervjuer och enkäter jämfördes med statistik för 
sjukfrånvaro. 

n=193. 91 procent kvinnor, från nio arbetsplatser inom hemtjänst, förskola och 
socialtjänst från två större kommuner i Mellansverige. 

Aronsson, G, & Blom, V.  

Work conditions for workers with good long-term health. 
2010 

Undersöka vilka faktorer i arbets- och 
privatliv som kan förknippas med att vara 
långtidsfrisk uttryckt i termerna låg 
sjukfrånvaro, och låg sjuknärvaro. 

Enkätstudie till ett tvärsnitt av befolkningen. 

n= 2 297. Bara de som deltog i båda enkäter och kunde analyseras utifrån studiens 
resultatvariabler ingår. 4 997 av de tillfrågade svarade på enkät 1 (bortfall 31 
procent). Av dessa svarade 4 318 på uppföljningsenkät (bortfall14 procent).  

Bäckström, I. 

On the relationship between sustainable health and 
Quality Management: Leadership and organizational 
behaviours from Swedish organizations.  
2009 

Undersöka hur kvalitetsledning kan 
tillämpas för att främja hållbar hälsa bland 
medarbetarna, och undersöka vad inom 
kvalitetsledning som påverkar med-
arbetarnas hälsa. 

Intervjuer med chefer och workshops med medarbetare. 

Resultatet är baserat på sex fallstudier utförda i sju olika organisationer (industri, 
bank, hälso- och sjukvård), varav tre fått pris för att ”de insett att kopplingen 
mellan ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö leder till lönsamhet”.  

Dellve, L, Skagert, K, & Eklöf, M.  

The impact of systematic occupational health and safety 
management for occupational disorders and long-term 
work attendance.  
2008 

Undersöka om det finns ett samband mellan 
systematiskt arbetsmiljöarbete, före-
komsten av arbetsrelaterade sjukdomar och 
frisknärvaro hos hemtjänstpersonal. 

Jämförande studie baserad på statistik från databasregister över alla 
hemtjänstanställda i hela landet. 

n = 154 773 

Dessutom intervjuer med ett huvudskyddsombud och en ansvarig chef  i vardera 60 
kommuner – 30 med den högsta förekomsten av arbetsrelaterade sjukdomar, och 30 
med den lägsta. 

Petterson, I, Donnersvärd, H, Lagerström, M,  
& Toomingas, A .  

Evaluation of an intervention programme based on 
empowerment for eldercare nursing staff.  
2006 

Utvärdera en intervention på individ-, 
arbetsplats- och organisationsnivå för 12 
avdelningar för äldrevård. Syftet var att 
genom empowerment främja goda arbets-
förhållanden, öka hälsa och välbefinnande, 
och förbättra vårdkvalitet. 

Interventionsstudie. 

n=200 av de som deltog besvarade båda enkäter. 80 procent var undersköterskor 
eller vårdbiträden, övriga var legitimerade sjuksköterskor eller hade andra yrken. 
Under studiens gång var personalomsättningen mycket stor: nära hälften av 
arbetstagarna slutade (304), och många nyanställdes (239). 

 


