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Workshopmaterial

Fånga tidiga tecken
Hur kan vi identifiera och hantera tidiga 
tecken på stress och ohälsa?
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Namn Roll Vad gör du för att 
återhämta dig

Vilka är vi här idag?

3



Om Partsrådet

Partsrådet är en opolitisk arena för samarbete och utveckling 

i den statliga sektorn. Vi hanterar aktuella frågor och 

utmaningar inom de fokusområden som arbetsgivare och 

fack på central nivå gemensamt tycker är viktigast att lösa 

tillsammans.

Från 2021 arbetar vi med följande fokusområden:

• Arbetsmiljö

• Hållbart arbetsliv

• Lönebildning

• Samverkan



En bättre arbetsdag, varje dag, genom 
friska och engagerade arbetsplatser

Efterhjälpande insatser för 
återgång i arbete

Förebyggande insatser för 
att motverka ohälsa

Främjande insatser för att 
skapa engagemang

Utvecklande insatser för 
kontinuerligt lärande

Hållbart arbetsliv
Friska 

arbetsplatser

Engagerade 

arbetsplatser



Workshoppens fokus

• Skapa medvetenhet kring vikten att agera 

förebyggande och hantera tidiga tecken på stress 

och ohälsa 

• Diskutera möjligheter och utmaningar relaterat till 

att fånga tidiga tecken

• Diskutera möjliga initiativ och gemensamt ta fram 

förslag på insatser som kan nyttjas i er organisation



Arbetsrelaterad stress och ohälsa riskerar att leda 
till betydande konsekvenser på flera olika nivåer

7

▪ Kvartal 1, 2020 utgjorde sjukskrivningar kopplade 
till psykisk ohälsa 41,3 procent av alla pågående 
sjukfall 

▪ Sedan 2016 är mellan 27 000 och 38 000 personer 
sjukskrivna varje månad på grund av stress eller 
utmattning 

▪ Sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa är 
längre än den genomsnittliga sjukfallslängden Samhälle

Organisation

Individ

Försämrad handlingskraft och lägre 
förtroende/tillit

Ökade kostnader och minskade resurser

Omfattande lidande
(t ex emotionellt, fysiskt och ekonomiskt)

Ett proaktivt arbete kopplat till stress och ohälsa har positiva 
effekter för individ, organisation och samhälle.

Källa: Försäkringskassan (2020; 2021), Previa (2020), Institutet för stressmedicin ISM (2018) 



Stress uppstår i ett samspel mellan flera faktorer och 
kan ha både positiva samt negativa effekter

Stressorer

Arbetsrelaterade stressfaktorer

Respons

Stressreaktioner

Individuella faktorer

Faktorer som påverkar 
stressreaktioner

+

=

Kortvarig stress
– behövs för att mobilisera resurser 

och har ofta positiva effekter

Exempel på effekter: 

▪ Alert och pigg 

▪ Förhöjd reaktionsförmåga 

▪ Tillfällig presentationshöjning

▪ Mer verksam och kreativ

Långvarig stress
– uppstår om återhämtning 

uteblir och har negativa effekter

Exempel på effekter: 

▪ Upphävd dygnsrytm

▪ Högre blodtryck

▪ Orkeslös

▪ Nedstämdhet

Källa: Försäkringskassan (2020),  Previa (2020), Institutet för stressmedicin, ISM (2018), Karolinska Institutet – Jernelöv (2016) och Chmiel (2008)

Process för hur stress uppstår Skillnaden mellan kort- och långvarig stress
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Ett tidigt agerande är centralt för att främja 
välfungerande arbetsplatser med friska medarbetare

• Organisatoriska problem är ofta orsakade 
av kedjor av avvikande information som 
uppträder långt innan problemen blir 
tydliga 

• Även stress och ohälsa är ofta möjliga att 
agera på i ett tidigt skede men svåra att 
behandla när de har utvecklats fullt ut

• Förmåga att identifiera och hantera tidiga 
tecken blir därför en nyckelförmåga för 
att avvärja problem

Organisationens förmåga att undvika kriser 
beror på ledarnas förmåga att observera 
avvikande detaljer och agera på dem

Weick och Sutcliffe (2007)

Källa: VGR/ISM-rapport 19, Roux-Dufort (2009), Weick och Sutcliffe (2007), Turner (1978) 



Det kritiska steget för ett tidigt agerande är när 
signaler på stress börjar ackumuleras

Symtom i 

hälsoundersökning

Sämre resultat i 

medarbetarenkät

Alarmerande 

långtidsfrånvaro

Åtskilliga 

uppsägningar
Exempel 

på tecken

Enstaka 

frånvarodagar

Kommunikations-

missar
Sämre resultat Sjuknärvaro

Påtaglig 

sjukfrånvaro

Märkbara 

kvalitetsbrister

Frekventa 

vakanser

Ohållbar 

stressnivå
Mild oro i gruppen

Tillbud och 

felhandlingar

Övertid och 

uteblivna raster

Irritation och 

konflikter

Svaga signaler

förekommer

1

Sårbarheter

ackumuleras

2

Situationen blir 

okontrollerbar

3

Organisationen 

destabiliseras

4

Närmast osynliga avvikelser 

förekommer – ofta utan att 

störa verksamheten

Utlösande händelse avslöjar 

anomalier och synliggör 

sårbarheter

Krissituation med risk för 

ytterligare eskalering

Signaler blir tydligare och 

dysfunktioner ackumuleras
Beskrivning

Mest kritiska steget

(Roux-Dufort, 2009)

Proaktiv hantering Reaktiv hantering

Källa: VGR/ISM-rapport 19, Roux-Dufort (2009), Weick och Sutcliffe (2007), Turner (1978) 



Gruppdiskussion

Vilka befintliga insatser och verktyg finns 
hos er organisation idag? I vilka delar av 

processen skulle ni placera in dem?

12



Gruppdiskussion

Vilka utmaningar finns för ett 
tidigt agerande?

13



Paus
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Psykologisk trygghet där individen vågar visa sig själv är 
viktigt för möjligheten att kunna fånga tidiga tecken

Psykologisk trygghet innebär att 

individen kan ge uttryck för allt 

som personen är, utan rädsla för att 

det ska komma tillbaka på ett 

negativt sätt. 

Motsatsen är en rädsla för andras 

reaktion, vilket medför att vi håller 

tillbaka. Det gäller även 

erkännanden om stress. Det 

försämrar möjligheten att fånga 

tidiga tecken på stress. 

Källa: Edmondson, 2018



Vad skulle få dig att känna dig trygg 
med att berätta om stress i en grupp?



• Hur bra är vi på punkterna nedan?
• Vad kan vi som grupp göra för att bli bättre?

Diskussionsunderlag för att främja 
psykologisk trygghet inom arbetsgruppen

Exempel på övning för att främja 
psykologisk trygghet

Källa: Migrationsverkets verktyg Drivkraft (2021)

Våga ställa frågor 

Kunna erkänna misstag

Erbjuda idéer

Bekväm i att utmana 
och ge återkoppling



Så kan psykologisk trygghet främjas i arbetsgruppen

• Förmedla att balans och välmående 
i livet ibland är svårt att få till 

• Påminn dig om att du inte kan allt, inte 
vet allt och att andra kan ha värdefulla 
perspektiv

• Var intresserad och nyfiken på 
medarbetares perspektiv: lyssna, fråga för 
att förstå, erkänn perspektivet som giltigt 

• Man behöver inte hålla med eller komma 
med lösningar

Visa intresse 
och nyfikenhet

Anta situations-
anpassad ödmjukhet

Agera förebild

Källa: Edmondson, 2018

”Detta är ett nytt område för oss, så vi behöver få höra allas 
perspektiv.” 

Artikel: A Fly on the Wall in a Fearless Organization | Psychology Today

../../../2.%20Grundmaterial/Masterdokument/A%20Fly%20on%20the%20Wall%20in%20a%20Fearless%20Organization%20|%20Psychology%20Today
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-fearless-organization/201906/fly-the-wall-in-fearless-organization
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Genom att systematiskt identifiera, tolka och hantera 
tidiga tecken kan stress och ohälsa förebyggas

Källa: VGR/ISM-rapport 19, Schoemaker och Day (2009), Liff, Eriksson & Wikström (2017) 

Identifiera
Söka och uppmärksamma 

Tolka
Förstå och skapa mening

Hantera
Dra slutsatser och agera



Ett tidigt agerande fokuserar på att 
identifiera och tolka tecken i fas 1 & 2

Identifiera

Tolka

Hantera



Identifiera
- Uppmärksamma tidiga tecken på stress och ohälsa

Identifiera

▪ Uppmärksamma tidiga tecken på stress och ohälsa 

▪ Kan vara informella (t ex verbalt missnöje) eller formella 
tecken (t ex korttidsfrånvaro)

Självskattningstest

Dialogverktyg

Medarbetarenkäter

Tillitsbaserade nyckeltal i 
verktyget ”Drivkraft”

Sex nyckeltal: Tillit, psykologisk 

trygghet, motivation, lärande, 

hövlighet och tillhörighet.

Exempel på verktyg

Det viktiga är att uppmärksamma tecken som kan tyda på ohälsa, 
att inte normalisera dem och att agera på dem



Trafikljusincheckning
Övning för nulägesstatus av stressnivån

Övningen ger en snabb överblick i 
medarbetarnas stressnivå genom att varje 

medarbetare får signalera sin nuvarande status 
med hjälp av en färg. Grön signalerar att 

medarbetaren inte upplever stress, gul signalerar 
att stressnivån är hanterbar, rött signalerar att 

medarbetaren upplever hög stress och blått 
signalerar att medarbetaren har möjlighet att ge 

stöttning för att avlasta en kollega.

Livsmedelsverkets ”prat”
Forum för kontinuerliga uppföljningsmöten

Livsmedelsverket har implementerat regelbundna 
opretentiösa samtal mellan medarbetare och 

chefer för att ge möjlighet till en kontinuerlig dialog 
och skapa nära ledarskap. Genom kontinuerlig 

dialog får chefer tillfälle att individuellt och mer 
informellt möta sina medarbetare.

KEDS 
Självskattningstest

Mät din stressnivå med hjälp av nio frågor 
framtagna av en forskargrupp på Karolinska 

Institutet. Testet indikerar om du ligger i riskzonen 
för att drabbas av utmattningssyndrom.

https://keds.worktrend.se/

OSA-enkät
Medarbetarenkät

Enkät för att utvärdera organisatorisk och social 
arbetsmiljö: https://www.prevent.se/osaenkaten/enkat-

om-psykosocial-arbetsmiljo/

Här vill jag jobba
Metoder och övningar som 

utvecklar arbetsplatsen
Utvecklingsträffar som berör ett antal olika 

områden. Grundar sig i Learning Processes for 
Quality (LPQ). I materialet finns fem olika 

ämnesområden att tillgodose. Område 4 berör 
personal och organisation, vilket är särskilt 
applicerbart för att diskutera frågar kring 

arbetsmiljö och välmåendet hos medarbetarna. 
Denna mall kan användas som grund för att 

medarbetare ska få möjlighet att diskutera och 
reflektera kring ett antal olika punkter: 

https://www.falun.se/download/18.578b5ba71707
b6f68a3188a5/1582874617905/H%C3%A4r-vill-jag-

jobba_webb.pdf

QPS Nordic
Medarbetarenkät

Frågeformulär för att mäta psykologiska och sociala 
faktorer i arbetslivet. Finns både som lång version 

(123 frågor) och kort version (34 frågor).
https://www.ammuppsala.se/sites/default/files/fhv

-metoder/QPSnordic%20manual.pdf

Verktyg för att identifiera tidiga tecken på stress

Gruppövningar för att identifiera tidiga tecken på stress Förslag på enkäter för att mäta stress

Hur pratar vi med varandra? 
Övning som utvecklar 

kommunikationen på arbetsplatsen
En av de viktigaste förutsättningarna för en bra 
arbetsmiljö är förmågan att kommunicera med 

varandra. Med dessa övningar från Suntarbetsliv 
får ni reflektera över era samtal i arbetsgruppen 

och er individuella roll i att skapa en bättre 
arbetsmiljö som främjar dialog och öppenhet. 
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-
annans-hem/1-hur-pratar-vi-med-varandra/

https://www.falun.se/download/18.578b5ba71707b6f68a3188a5/1582874617905/H%C3%A4r-vill-jag-jobba_webb.pdf
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-annans-hem/1-hur-pratar-vi-med-varandra/


Fysiska tecken

❑ Sömnproblem
❑ Hjärtklappning
❑ Tryck över bröstet
❑ Svårigheter att andas
❑ Mag- och tarmbesvär
❑ Smärta och spänningar i muskler
❑ Ljud och ljuskänslighet
❑ Huvudvärk
❑ Yrsel

Emotionella tecken

❑ Känslomässig labilitet
❑ Låg arbetstillfredsställelse
❑ Bristande självförtroende
❑ Irritabilitet
❑ Uttröttbarhet
❑ Nedstämdhet och hopplöshet
❑ Ångest och oro

Organisatoriska tecken

❑ Hög arbetsbelastning
❑ Höga psykiska och fysiska krav
❑ Låg kollegial support 
❑ Bristande arbetsmiljöarbete
❑ Hög personalomsättning
❑ Korttidsfrånvaro 
❑ Sjuknärvaro
❑ Övertidsarbete
❑ Försämrade arbetsresultat
❑ Ökande ledighetsuttag

Kognitiva tecken

❑ Allmänt försämrad exekutiv förmåga
❑ Påverkad minneskapacitet
❑ Försämrad simultankapacitet
❑ Nedsatt organisationsförmåga
❑ Koncentrationsnedsättning

Beteendemässiga tecken

❑ Tillbud och felhandlingar 
❑ Försämrad initiativförmåga
❑ Bristande tålamod
❑ Försämrade levnadsvanor (t ex 

rökning, alkohol, matvanor och fysisk 
aktivitet)

❑ Social tillbakadragenhet
❑ Samarbetssvårigheter 
❑ Aggressivitet
❑ Mobbning och trakasserier
❑ Minskat engagemang i arbetsuppgifter
❑ Svårigheter att passa tider och 

deadlines
❑ Uteblivet deltagande i möten, luncher 

och raster
❑ Nedprioritering av återhämtning och 

avkoppling

Var särskilt 
observant på 

avvikelser från 
normalläge 

Källa: Karolinska Institutet (2015), Uppdrag psykisk ohälsa (2018)

Exempel på stödmaterial för att 
identifiera tidiga tecken

Tecken att vara uppmärksam på



Tolka
- Skapa förståelse för tidiga tecken på stress och ohälsa

Tolka

▪ Skapa förståelse för uppfångade tecken och signaler

▪ Avgöra tecknens relevans och utforska orsakssamband
Arbetsplatsträffar

Medarbetarsamtal

Exempel på verktyg

I detta steg behöver grundorsaker förstås för att säkerställa en nyanserad bild utan förenklingar. 
Detta görs med fördel genom att kombinera både informell och formell information.

Institutionaliserade soppluncher
Forum för FHV, HR, chefer, fack, 

skyddsombud 



Verktyg för att tolka tidiga tecken på stress

Förberedelsefrågor från ST
Facket ST har tagit fram ett antal 

förberedelsefrågor för medarbetarsamtal. 
https://st.org/sites/default/files/attachment/utvec

klingssamtal.pdf

Enligt SKR 2020
SKR har tagit fram ett stödmaterial för chefer vid 
samverkan där de vägleder arbetsplatsträffar. En 

arbetsplatsträff behöver vara utformad på ett 
ändamålsenligt sätt för alla medarbetare där alla 
får möjlighet att bidra. I stödmaterialet ingår bl.a. 
bilagor för dagordning, årsplanering, dialogform 

och utvärdering. 
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/
ovrigakollektivavtal/samverkansavtal/chefsstod/strukturera

enarbetsplatstraff.29660.html

Enligt ISM-häfte nr 7
Institutet för stressmedicin i Västra 
Götalandsregionen har tagit fram 

rekommendationer och reflektioner för 
hälsofrämjande arbetsplatsträffar. 

https://mellanarkiv-
offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/s

ource/available/SOFIA/HOS1697-550018648-
18890/SURROGATE/2015_7_.H%c3%a4lsofr%c3%a4mjande

%20arbetsplatstr%c3%a4ffar-1.pdf

Guider och tips för 
medarbetarsamtal

Stöd för att strukturera APT

Tips för att lyckas med 
medarbetarsamtalet

➢ Individuellt – ett bra utvecklingssamtal 
ska vara personligt.

➢ Konsekvent – strukturerade och 
återkommande samtal är viktigt oavsett 
om de sker årsvis eller veckovis.

➢ Diskussionsdrivet – medarbetarens tankar 
och förslag ska driva diskussionen. 

➢ Rättvist - olika chefers 
värderingstendenser ska vara rättvisa.

➢ Förutseende – ett framgångsrikt 
medarbetarsamtal innebär att rikta fokus 
mot framtida utveckling och inte 
historiska prestationer. 

Övningar och forum för dialog

Övning från Suntarbetsliv
Suntarbetsliv har tagit fram en förebyggande övning 

för att upptäcka och känna igen tidiga signaler på 
stress. Övningen ger möjlighet till en dialog och 

diskussion kring hur arbetsgruppen ska agera om 
någon visar tecken på stress. 

https://stressdialogen.suntarbetsliv.se/aktivitet/tidiga-
signaler-pa-osund-stress/

Chefsforum
Strukturerade forum för chefer inom en 

organisation för erfarenhetsutbyte och diskutera 
situationer för att få stöd och dra nytta av varandras 
lärdomar. Kan med fördel blanda chefer inom olika 

avdelningar och kontor.

Institutionaliserade soppluncher
Institutionaliserade mötesformer, som regelbundna 

soppluncher, inom en organisation för att 
möjliggöra erfarenhetsutbyte och att dra nytta av 

varandras lärdomar. Kan med fördel blanda 
representanter från FHV, chefer, fack, skyddsombud

https://st.org/sites/default/files/attachment/utvecklingssamtal.pdf
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/ovrigakollektivavtal/samverkansavtal/chefsstod/struktureraenarbetsplatstraff.29660.html
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HOS1697-550018648-18890/SURROGATE/2015_7_.H%c3%a4lsofr%c3%a4mjande%20arbetsplatstr%c3%a4ffar-1.pdf
https://stressdialogen.suntarbetsliv.se/aktivitet/tidiga-signaler-pa-osund-stress/


Hantera
- Dra slutsatser och agera på tidiga tecken på stress och ohälsa

Hantera

▪ Dra slutsatser om huruvida det är nödvändigt att agera

▪ Välja lämpligt handlingsalternativ utifrån tolkning av 
orsak

Exempel på verktyg

Det är viktigt att basera insatsen på vad som framkommer i tolka-steget. Organisatoriska orsaker
till stress som åtgärdas med hjälp av insatser för individen får begränsad effekt.

Exempel på insatser på 
organisatorisk nivå i statlig sektor*

▪ Tydliggör syfte, mål eller 
förväntningar

▪ Öka samhörigheten

▪ Se över kontrollspann 

▪ Se över illegitima uppgifter

▪ Underlätta prioritering

▪ Utveckla intern kommunikation

▪ Prioriteringslistor 

▪ Ändrade arbetsuppgifter

▪ Verktyg för stresshantering

▪ Tid för återhämtning

▪ Nya arbetssätt

▪ Tydligare målsättning och roller

▪ Ökad bemanning 

▪ Ändrade incitamentssystem

Individnivå t.ex. 

Organisationsnivå, t ex:



Prioriteringsstöd
▪ Prioriteringslista: Insats- och effektmatrisen (PICK-diagram) är ett verktyg 

för att bedöma prioriteringen utifrån den insats som krävs i relation till 
effekten. Matrisens axlar utgår från vilken insats som krävs samt vilken 
effekt som uppnås, och skapar fyrfältsmatrisen indelad i följande områden; 
möjligt, genomför, utmana och avfärda (possible, implement, challange and 
kill).

Verktyg för att hantera tidiga tecken på stress

Se över illegitima uppgifter
▪ Motverka illegitima arbetsuppgifter: Forskning pekar på att arbetsuppgifter 

som känns onödiga eller oskäliga kan ge starka stressreaktioner och risken för 
utmattning femfaldigas. För att minska uppkomsten av dessa uppgifter kan 
uppdragsdialog tillämpas. Detta både av organisationen kring enskilda 
medarbetares uppdrag, liksom kring enhetens och organisationens bredare 
uppdrag, för att kunna ge klarhet och dynamisk balans i arbetsåtaganden, 
ömsesidiga förväntningar och mål.

Andra exempel på insatser 

▪ Tydligare målsättning och roller

▪ Nya arbetssätt

▪ Uppdaterad arbetstidspolicy

▪ Ökad bemanning 

Exempel på insatser på individnivå Exempel på insatser på organisationsnivå

Källa: Klinik och Vetenskap originalstudie, Läkartidningen nr 48 Volym 109, Aronson och Härenstam (2012), Aronsson G, Ishäll L, Göransson S, Lindfors P, Nylén EC, Sverke M (2015), 
Arbetsuppdrag och återhämtning i välfärdstjänstearbete. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 21(2)7–25.

Konflikthantering 
▪ Interventionsmatrisen: Thomas Jordan har tagit fram fyra ansatser för att 

lösa konflikter; Dialog, diskussion, regelstyrda processer och makt eller 
överkörning. Interventionsmatrisen utgör ett verktyg som ger exempel på 
åtgärdsförslag vid konflikter. https://partsradet.se/media/feof45us/20-
konfliktkunskap.pdf

Stresshanteringsprogram 
▪ 29k: Hantera stress är en tjänst från Partsrådet som syftar till att stärka 

individers relation till stress. I ett åttaveckorsprogram arbetar statligt 
anställda både individuellt och i grupp med att stärka sin förmåga att 
hantera stress genom att öva på att få syn på sina egna stressmönster och 
öka återhämtningsförmågan.

https://partsradet.se/media/feof45us/20-konfliktkunskap.pdf


Tips för att stötta medarbetare vid distansarbete
- Rätt förutsättningar för att genomföra sitt arbete är centralt för att undvika stress och ohälsa

Exempel på stödmaterial för att 
hantera tidiga tecken

✓ Diskutera förväntningar och ramar för distansarbete
Sätt ramar för hur och när man är tillgänglig för mail/telefonsamtal - alla har 
olika behov kring arbetstider och användning av digitala verktyg!

✓ Stimulera sociala aspekter
Aktivera arbetsgruppen genom tex ”Team Challenges” och dela arbetsvardagen 
från hemmakontoret med varandra.

✓ Visa uppskattning
För att vi ska må bra på jobbet behöver vi uppskattning, även på distans. Det 
kan vara att skicka en hälsning efter avslutat projekt eller ge några 
uppmuntrande ord till en medarbetare som har klarat en klurig uppgift.

✓ Avsätta extra tid på medarbetarmötena 
Avsätt tid för att prata igenom hur alla har det i sin arbetssituation. Det brukar 
gå att märka förändringar hos medarbetare som känner sig stressade.

✓ Våga fråga
Om du misstänker att en medarbetare är stressad eller inte mår bra är rådet att 
ta upp det direkt. Det behöver inte vara dramatiskt!

✓Hjälp till att prioritera arbetet vid behov
Stötta i prioriteringen av arbetsuppgifter och försöka hitta lösningar utifrån 
rådande arbetssituation.

✓ Involvera medarbetaren
Involvera medarbetaren i lösningen då den själv kan ha förslag på hur 
arbetssituationen kan bli bättre.

✓ Fokusera på arbetssituationen
Som chef ska man fokusera på underlätta arbetssituationen, även om man vet 
att medarbetaren kanske har det tufft privat.

✓ Underlätta för pauser mitt på dagen
Skapa förutsättningar för att kunna ta ut en friskvårdstimme, lunchpromenader 
eller walk and talk möten.

✓ Föregå med gott exempel
Viktigt att hålla på sina egna arbetstider så gott man kan för att bidra till sunda 
arbetsnormer.

✓ Rutiner är A och O
Uppmuntra till rutiner och sätt upp strukturer för arbetsdagen. Exempelvis 
genom kort incheckning och utcheckning för dagen!

✓ Informera om ytterligare stöd
Informera om det stöd som finns att tillgå, till exempel genom 
företagshälsovården.

Källa: Institutet för stressmedicin, ISM (2020), Pemer (2020)



Paus



Fiktivt case: Myndigheten för färgsättning

Utmaningar hos Myndigheten för färgsättning

• Haft stora utmaningar med stress och ohälsa inklusive ett 
högt antal sjukskrivningar

• Upplevs finnas en prestationskultur

• Mer intensivt under vissa perioder

• Medarbetare upplever att det är svårt att hinna med 
arbetsuppgifterna och att det är svårt att koppla av efter 
perioder av hög arbetsbörda Myndigheten för färgsättning



Genom att implementera system för att identifiera, tolka 
och hantera tidiga tecken kan stress och ohälsa minskas

Identifiera

• Obligatoriska träffar mellan chefer, HR, 
fack och skyddsombud med hållbart 
arbetsliv på agendan varannan månad

• Hållbart arbetsliv på agendan på APT 
två gånger per halvår

• Månatliga samtal mellan chef och 
medarbetare som berör förväntningar 
på prestationsnivå

• Teamchefer får verktyg för att kunna 
arbeta med psykologisk trygghet

*Baseras på vad som framkommit i tolka-steget

• Trafikljusincheckningar i alla teams 
veckomöten

• Pulsmätningar var tredje månad med 
fokus på psykisk hälsa

• 15 minuter långa samtal om 
prioritering och hälsa som hålls mellan 
chef och medarbetare var sjätte vecka

Tolka Hantera*



Vilka aktiviteter skulle ni vilja prioritera 
för att förbättra er förmåga att 

identifiera och tolka tidiga tecken?



AgendaAgenda

• Introduktion

• Tidigt agerande – en nyckelfaktor

• Psykologisk trygghet

• Tre steg för att fånga tidiga tecken

• Sammanfattning och avslut



Det finns flera enkla och konkreta sätt att 
fånga tidiga tecken på stress och ohälsa 

Säkra kunskap
Se till att hållbart arbetsliv sätts på agendan och 
säkra grundläggande kunskap bland både 
medarbetare, chefer och ledning. 

Integrera i processer
Säkerställ att befintliga processer bidrar till 
organisationens förmåga att identifiera och agera 
på tidiga tecken, t ex fungerande eskaleringsvägar 
mellan linjechefer och ledning.

Balansera individ- och organisationsfokus
Se till att handlingsrepertoaren är bred och 
innehåller både individorienterade och 
organisationsorienterade åtgärder.

Våga fråga
Systematisera dialog, skapa ett gemensamt språk 
och var lyhörd på svaga signaler 

Tillåt falska alarm
Tolerera misstag och acceptera att åtgärder i vissa 
fall vidtas även vid falska alarm 

Agera snabbt
Insatser bör sättas in tidigt – det är svårare att komma 
tillbaka efter en sjukskrivning. Snabbt agerande 
förutsätter ofta att även informell information (t ex 
baserat på dialog) kan utgöra grund för åtgärder.



Tips till dig som ska leda 
övningarna

Teori och inspelat material 
från workshopen

Samtalsövningar för 
arbetsgrupper

Hållbart arbetslivs app: https://appen.partsradet.se/appen/

Hållbart arbetslivs app
- Ta del av Fånga tidiga teckens workshopmaterial och -övningar 

https://appen.partsradet.se/appen/


Arbetet förväntas fortsätta efter genomförd 
tjänsteleverans

Utskick av enkät till 

deltagare

1 2 3

Utskick av material 

och anteckningar

Ni arbetar vidare

Kontakta gärna  
hallbartarbetsliv@partsradet.se
för frågor eller feedback

mailto:hallbartarbetsliv@partsradet.se


Vad tar du med dig från idag? 
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Identifiera
- Uppmärksamma tidiga tecken på stress och ohälsa

▪ Se till att både chefer och anställda har kunskaper om vanliga tidiga tecken på 
stress eller ohälsa

▪ Främja transparenta dialoger samt närhet och tillit mellan chefer och 
medarbetare. Ställ frågor vid anledning av exempelvis hög arbetsbelastning, 
sjukskrivning eller övertid

▪ Prioritera kommunikation face-to-face och uppmärksamma varandras tonfall, 
mimik och kroppsspråk – arbeta gärna i gruppstorlekar som tillåter detta

▪ Utveckla informella och formella och sätt att fånga och följa upp tidiga tecken, 
t ex självskattningstest, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal

Tips

Utmaningar
▪ Urskilja tidiga tecken från irrelevant brus

▪ Söka efter tidiga tecken utan att distraheras från kärnuppgift

▪ Undvika kognitiva filter som t ex blockerar det som inte passar in i existerande 
föreställningar (confirmation bias) eller upplevs som ovidkommande/hotfullt

Identifiera

▪ Uppmärksamma tidiga tecken på stress och ohälsa 

▪ Kan vara informella (t ex verbalt missnöje) eller 
formella tecken (t ex korttidsfrånvaro)

Källa: VGR/ISM-rapport 19, Schoemaker och Day (2009), Liff, Eriksson & Wikström (2017)



Trafikljusincheckning
Övning för nulägesstatus av stressnivån

Övningen ger en snabb överblick i 
medarbetarnas stressnivå genom att varje 

medarbetare får signalera sin nuvarande status 
med hjälp av en färg. Grön signalerar att 

medarbetaren inte upplever stress, gul signalerar 
att stressnivån är hanterbar, rött signalerar att 

medarbetaren upplever hög stress och blått 
signalerar att medarbetaren har möjlighet att ge 

stöttning för att avlasta en kollega.

Livsmedelsverkets ”prat”
Forum för kontinuerliga uppföljningsmöten

Livsmedelsverket har implementerat regelbundna 
opretentiösa samtal mellan medarbetare och 

chefer för att ge möjlighet till en kontinuerlig dialog 
och skapa nära ledarskap. Genom kontinuerlig 

dialog får chefer tillfälle att individuellt och mer 
informellt möta sina medarbetare.

KEDS 
Självskattningstest

Mät din stressnivå med hjälp av nio frågor 
framtagna av en forskargrupp på Karolinska 

Institutet. Testet indikerar om du ligger i riskzonen 
för att drabbas av utmattningssyndrom.

https://keds.worktrend.se/

OSA-enkät
Medarbetarenkät

Enkät för att utvärdera organisatorisk och social 
arbetsmiljö: https://www.prevent.se/osaenkaten/enkat-

om-psykosocial-arbetsmiljo/

Här vill jag jobba
Metoder och övningar som 

utvecklar arbetsplatsen
Utvecklingsträffar som berör ett antal olika 

områden. Grundar sig i Learning Processes for 
Quality (LPQ). I materialet finns fem olika 

ämnesområden att tillgodose. Område 4 berör 
personal och organisation, vilket är särskilt 
applicerbart för att diskutera frågar kring 

arbetsmiljö och välmåendet hos medarbetarna. 
Denna mall kan användas som grund för att 

medarbetare ska få möjlighet att diskutera och 
reflektera kring ett antal olika punkter: 

https://www.falun.se/download/18.578b5ba71707
b6f68a3188a5/1582874617905/H%C3%A4r-vill-jag-

jobba_webb.pdf

QPS Nordic
Medarbetarenkät

Frågeformulär för att mäta psykologiska och sociala 
faktorer i arbetslivet. Finns både som lång version 

(123 frågor) och kort version (34 frågor).
https://www.ammuppsala.se/sites/default/files/fhv

-metoder/QPSnordic%20manual.pdf

Verktyg för att identifiera tidiga tecken på stress

Gruppövningar för att identifiera tidiga tecken på stress Förslag på enkäter för att mäta stress

Hur pratar vi med varandra? 
Övning som utvecklar 

kommunikationen på arbetsplatsen
En av de viktigaste förutsättningarna för en bra 
arbetsmiljö är förmågan att kommunicera med 

varandra. Med dessa övningar från Suntarbetsliv 
får ni reflektera över era samtal i arbetsgruppen 

och er individuella roll i att skapa en bättre 
arbetsmiljö som främjar dialog och öppenhet. 
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-
annans-hem/1-hur-pratar-vi-med-varandra/

https://www.falun.se/download/18.578b5ba71707b6f68a3188a5/1582874617905/H%C3%A4r-vill-jag-jobba_webb.pdf
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-annans-hem/1-hur-pratar-vi-med-varandra/

