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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Under perioden 1997-2004 har det skett en dramatisk ökning av sjukfrånvaro och 
långtidssjukskrivning. Särskilt hög har ökningen varit bland kvinnor som arbetar i skola, vård 
och omsorg. Under samma period har det skett stora förändringar inom den offentliga sektorn. 
Samtidigt har också intresset för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser ökat och utvecklats.  
Syfte: Att belysa långtidssjukskrivnas och långtidsfriskas utsagor om arbete, ohälsa och 
friskvård i relation till några strategier för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. 
Design och resultat: Undersökningen genomfördes genom enkäter till 163 långtidssjuk-
skrivna och 118 långtidsfriska samt intervjuer med 13 långtidssjukskrivna och sex 
långtidsfriska. Samtliga var yrkesverksamma inom skola, vård eller omsorg. Materialet har 
analyserats dels med utgångspunkt från ett förändringsperspektiv på arbete inom skola, vård 
och omsorg, dels med utgångspunkt från tre strategier för hälsofrämjande arbete på 
arbetsplatsen. Dessa strategier är traditionellt arbetsmiljöarbete, friskvård och förändrad 
organisation med ökat stöd och delaktighet. Arbetstagarna uppfattar att brister i den fysiska 
arbetsmiljön är en bidragande orsak till deras ohälsa. Därtill kommer starka upplevelser av 
ständiga omorganisationer och nedskärningar samt att deras kompetens och erfarenheter inte 
tas tillvara.  
Slutsatser: De tre strategierna behöver kombineras och traditionellt arbetsmiljöarbete 
behöver få ökad uppmärksamhet med fokus på den arbetssituation som föreligger inom skola, 
vård och omsorg. För att åstadkomma ökad delaktighet från arbetstagarna och ta tillvara den 
potential som ligger i arbetstagarnas kompetens och därigenom utveckla verksamheten 
behöver nya participatoriska arbetsformer prövas. 
Nyckelord: arbetsmiljö, delaktighet, hälsofrämjande arbete, långtidssjukskriven, lärande 



Förord 
 
Denna rapport är en del av ett forskningsprojekt vars upprinnelse handlade om ”Upplevelser 
och erfarenheter hos personer med långvarig smärta”. I projektet arbetade Margaretha 
Herrman, lektor i kulturvetenskap, Bengt Brülde, lektor i filosofi, Angelika Fex, magister i 
omvårdnad samt jag själv som är lektor i pedagogik och ansvarig för föreliggande rapport. 
Vårt forskningsprojekt kom senare att handla om långtidssjukskrivna med tyngdpunkt mot 
diffusa diagnoser. Projektet är hittills redovisat i två rapporter. Den första rapporten behandlar 
bakgrund och tänkbara förklaringar till sjukfrånvaro samt hur hälsa och ohälsa kan förstås 
(Brülde 2005) och den andra långtidssjukskrivnas erfarenheter av ohälsotillstånd, hur de 
själva beskriver och förklarar sin sjukdom och livssituation samt vilka strategier de använder 
för att bemästra sin sjukdom (Herrman 2005).  
 
I denna tredje rapport är det min avsikt att anlägga en kombination av ett pedagogiskt och ett 
hälsofrämjande perspektiv. I den aktuella och bitvis intensiva debatten om långtidsskrivningar 
är det snudd på ett axiom att brister på arbetsplatsen är en bidragande orsak till ohälsan i lägre 
eller högre grad. I hälsopromotivt arbete, det vill säga olika slags åtgärder för att främja hälsa, 
talas det mycket om hälsofrämjande arbetsplatser som idé och begrepp. I denna rapport är det 
min avsikt att försöka göra en slags synvända och med utgångspunkt från långtidssjukas och 
långtidsfriskas berättelser undersöka strategier för hälsa och vilka brister i hälsofrämjande 
avseende som kan tänkas ha bidragit till ohälsa. Avslutningsvis för jag ett resonemang om 
delaktighet och lärande i arbetet som strategi för att främja hälsa 
 
Jag vill tacka mina kollegor i projektet för givande diskussioner under projektets gång och 
synpunkter på texten. Jag svarar dock ensam för den slutliga utformningen av denna rapport. 
 
 
Vänersborg maj 2006 
 
 
Lena A Nilsson 
Lektor i pedagogik 
Högskolan Väst 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 
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1 Inledning 
 
Under perioden 1997–2004 har ökningen i sjukfrånvaro varit dramatisk (Hogstedt m fl 2004). 
Särskilt hög har ökningen varit bland kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg. Flera 
undersökningar visar att den psykosociala miljön uppfattats ha blivit försämrad under 1990-
talet i synnerhet på dessa områden. Detta har gett upphov till hypoteser för att förklara 
kvinnors höga sjukfrånvaro som innebär att många arbetsplatser inte fungerar väl för de 
anställda (Palmer 2004). Andra förklaringsmodeller handlar om biologiska skillnader mellan 
könen eller om skillnader i den sociala situationen. Detta forskningsprojekt har sitt ursprung i 
problematik kring långvarig smärta. Senare kom det att handla om långtidssjukskrivning med 
diffusa diagnoser. Under de år som vi har arbetat med projektet har debatten varit livlig och 
omfattande. Handlingsplaner har utarbetats och diskuterats. Kunskaperna om orsaker och 
samband har vuxit (SOU 2002:5, Hogstedt m fl 2004). I projektet har vi arbetat utifrån olika 
vetenskapliga perspektiv som omvårdnad, kulturvetenskap, filosofi samt pedagogik med 
inriktning mot hälsopromotion. Vår ambition har varit att låta de sjukskrivna komma till tals. 
Därmed är fokus i undersökningen ett antal människors egna upplevelser av att under lång tid 
vara så sjuka så att de inte kan arbeta. I dagens diskussion om långtidssjukskrivningar med 
diffusa diagnoser finns två huvudspår i att söka orsaker. Förutom att orsaken till 
sjukskrivningen självklart kan vara ”sjukdom” i sig handlar det ena huvudspåret om att 
orsakerna kan sökas i den sjukskrivnas familjesituation, det andra att orsakerna kan sökas i 
arbetslivet. Herrman (2005) diskuterar båda dessa möjligheter och hur kombinationer av dem 
kan leda till en total överbelastning. I föreliggande rapport fokuseras deltagarnas egen bild av 
arbetets betydelse som orsak till sin ohälsa. Strävan i denna rapport är dock att ha ett 
hälsofrämjande, hälsopromotivt, perspektiv på arbete. I hälsopromotivt arbete undersöks hur 
människors vardagsliv kan bidra till att främja deras hälsa. I detta fall handlar det om hur 
arbetsplatser kan organiseras och utformas för att främja hälsa. 
 
 
 
Arbete som hälsofrämjande faktor 
 
Vi är vana att betrakta arbete som något som kan orsaka ohälsa vilket framgår av den debatt 
som refereras till ovan. I ett längre perspektiv sedan flera århundraden har arbete, i meningen 
att vara arbetstagare, varit oerhört riskfyllt (se t.ex. Glimell 1997). I det långa perspektiv som 
Glimell diskuterar sågs tidigare ingen anledning att ta någon större hänsyn till arbetskraften; 
det fanns alltid ny arbetskraft att tillgå. Synen på arbetarskydd har senare successivt ändrats 
och under 1900-talet har lagstiftning och regelverk i syfte att skydda arbetskraften successivt 
utvecklats. Palmer (2004, s 51) menar att Sverige sedan 1990-talet har en ”mycket stram 
arbetsmiljölagstiftning. Den lägger stort ansvar på arbetsgivare att tillhandahålla en god 
arbetsmiljö”. Eftersom jag har för avsikt att använda ett hälsopromotivt perspektiv ska jag 
undersöka och diskutera arbetets möjlighet att vara hälsofrämjande ställd i relation till den 
hälsoskadande aspekt av arbete som deltagarna i undersökningen lyfter fram.  
 
Redan på 1930-talet hävdade Jahoda (1992) att uteslutning från arbete betyder en slags 
deprivation. Arbete kan ge stimulans som är väsentlig för människors välbefinnande. Samma 
tankegång om arbetets hälsobringande möjligheter återfinns i litteratur om arbetslöshetens 
skadeverkningar som växte fram under 1990-talets höga arbetslöshet. Till exempel Näsman & 
Gerber (1996) ser inte arbetet som en belastning utan som en tillgång. Brist på arbete kan 
skapa stress som kan störa förmågan till koncentration och planering. Brist på arbete innebär 
att man måste vara sin egen motor och inspirationskälla (a.a. s 39). Det finns ingen 
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arbetsledare som ger en uppgifter och det kan vara svårt att förklara för barnen varför man 
inte går till sitt arbete. Arbetet ger struktur åt tiden, sociala kontakter och gemensamma 
upplevelser med människor utanför familjen (Näsman & von Gerber 1996, s 81). Vidare ger 
arbetet deltagande i kollektiva strävanden utöver egna personliga mål, en social status och 
identitet, regelbunden verksamhet och försörjning. Detta uttrycks även av våra informanter 
med olika krämpor, till exempel uttrycker en respondent med värk i hela kroppen och lång 
yrkeserfarenhet: 
 

Jag arbetar fyra timmar per dag och har halvt sjukbidrag. Det är trevligt att ha kvar arbetet både med fasta 
rutiner och goda arbetskamrater. 

 
Hon hänför värken delvis till arbetsmiljön men betraktar ändå arbetet som i någon mening 
hälsofrämjande. När vädret tillåter cyklar hon till sitt arbete cirka en mil enkel väg och säger 
att med lättare arbetsuppgifter skulle hon kunna återgå i arbete. För en kvinna med cancer ses 
arbete som en meningsfull och viktig del av livet: 
 

Jobbet stimulerar och då blir man bara fysiskt trött – det kan kännas skönt ibland. 
 
Hon engagerar sig starkt i utvecklingen på arbetsplatsen. Arbetet blir en betydelsefull del av 
livskvaliteten under en period med svår sjukdom.  
 
I hälsofrämjande arbete utvidgas dessa resonemang till att medvetet använda arbetsplatsen för 
att främja människors hälsa (Menckel & Österblom 2000). Arbetsplatsen i sig betraktas som 
en arena för att både nå människor med hälsofrämjande budskap men också för att knyta ihop 
sådana budskap med den betydelse som arbetet har enligt t ex Jahoda (1992) och Näsman & 
Gerber (1996). Polanyi m fl (2000, s 139) menar att arbetsplatser kan utnyttjas för och bidra 
till att främja hälsa med hjälp av tre olika strategier (se Tabell 1). Den första och äldsta 
strategin är ett traditionellt arbetsmiljöperspektiv, OHS, Occupational Health and Safety. Ur 
yrkesmedicinsk synpunkt byggdes en skyddsorganisation upp och med stöd av lagstiftning 
uppställdes regler om hur den fysiska arbetsmiljön skulle vara beskaffad. Till exempel 
regleras arbetsplatsens fysiska utformning och hur höga halter av hälsoskadliga ämnen som 
får förekomma. Vidare regleras arbetstidens förläggning inklusive raster och hur man ska 
hantera tunga lyft och svåra arbetsställningar. Tidigare var arbetsmiljö- och skyddsarbete i 
stort sett inriktat på dessa fysikaliska faktorer men idag finns behov av ett förändrat arbets-
miljötänkande (Vingård 2002). En ny kärna är på väg att formas som innefattar 
arbetsorganisatoriska och psykosociala förhållanden kopplat till individuell utveckling som 
orsaker till hälsa/ohälsa. Det här innebär mer komplexa orsaker och gränsen mellan 
förhållanden som utgör stimulans och förhållanden som innebär överbelastning och kanske 
utmattning kan vara hårfin och dessutom individuell (Vingård 2002). 
 
Polanyis m fl:s (2000, s 142) andra strategi innebär att arbetsplatsen används som en arena för 
att uppmuntra till och stödja hälsosamma levnadsvanor, WHP, Workplace Health Promotion. 
Detta kan ses som en slags friskvårdsstrategi, via information om hälsa och livsstil, inspiration 
och grupptryck ska arbetstagarna förändra sina levnadsvanor i en hälsofrämjande riktning. 
Den tredje strategin, PWD, Promoting Workplace Determinants (Polanyi m fl 2000, s 147) 
handlar om att reflektera över och diskutera hur arbetets uppläggning och innehåll i sig kan 
vara hälsofrämjande. I denna strategi betonas arbetets organisation och strategin ligger nära 
Jahodas (1992) resonemang om arbetets betydelse för att skapa mening i tillvaron. De 
förändringar som under det senaste årtiondet har skett på arbetsmarknaden kan ha påverkat 
vår hälsa på sätt som kan förstås med stöd av dessa tre strategier. Jag ska steg för steg 
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utveckla och använda strategierna (se Tabell 1) för att belysa både sjukfrånvaro och hälsa. Det 
vill säga jag ska undersöka om den starkt ökade sjukfrånvaron kan förstås som 
sammanhängande med brister på arbetsplatsen med utgångspunkt från dessa strategier för att 
öka arbetsplatsers hälsofrämjande potential. 
 
 
 
Tabell 1  
Tre strategier för hälsa på arbetsplatsen (egen konstruktion efter Polanyi m fl 2000, s 141) 
 
“Approach to Improving Min tolkning av ursprungligt motiv 
Workplace Health”  Exempel på aktiviteter 
________________________________________________________________ 
Occupational Health and Fysiska risker i traditionellt industriarbete 
Safety, OHS    

Arbetarskydd, utrustning, lagstiftning 
 
 
Workplace Health  Höga kostnader för sjukfrånvaro,  
Promotion, WHP Samband hjärt- och kärlsjukdom/ levnadsvanor 
 
   Friskvård, kostgrupper, rökavvänjning  
 
 
Promoting Workplace Upptäckt av samband mellan stress och 
Determinants, PWD ohälsa, OHS och WHP visade sig otillräckliga 
   
 
   Ökat stöd och delaktighet, 
   Redesign av arbete 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Syfte 
 
Vårt övergripande syfte i forskningsprojektet var att försöka bidra till en ökad förståelse av 
varför långtidssjukskrivningarna har ökat så kraftigt sedan 1997 och varför kvinnor blir 
långtidssjukskrivna i så mycket högre utsträckning än män. Vi ville också belysa orsakerna 
till att offentliganställda står för en oproportionerligt stor del av de totala sjukskrivningarna 
(Herrman 2005). Det finns en påtaglig förklaringsklyfta mellan en persons hälsotillstånd å ena 
sidan och hennes arbetsnärvaro eller arbetsfrånvaro å den andra. Att två personer har samma 
hälsotillstånd är i hög grad förenligt med att den ena arbetar men inte den andra (Brülde 
2005). I debatten har arbetsgivare givits ett stort ansvar för dels orsaker bakom 
sjukskrivningar och dels ett stort ansvar för åtgärder för att minska desamma. I 
handlingsplanen för ökad hälsa i arbetslivet (SOU 2002:5) uttrycks att även om förhållanden 
på arbetsplatsen inte är den enda eller främsta orsaken till ohälsa och sjukskrivning så är 
arbetsplatsen den arena genom vilken arbetande och sjukskrivna kan nås och därmed en viktig 
arena för förebyggande arbete.  
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Detta stämmer väl överens med de tre strategier som Polanyi m fl (2000) diskuterar som 
utgångspunkt för hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Syftet i denna delrapport från 
projektet ”Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven” är därför att belysa de utsagor som våra 
informanter ger i ljuset av för det första traditionellt arbetsmiljötänkande, för det andra 
friskvårdsinsatser som en väg att främja hälsa samt för det tredje arbetets organisation, 
innehåll och förändringar. Jag ska dock göra detta i omvänd ordning därför att den fråga som 
jag uppfattat har haft den mest framträdande platsen i debatten är förändringar i såväl 
arbetsorganisation som andra samhällsföreteelser under 1900-talets sista årtionden. Dessa 
förändringar menar man är en starkt bidragande orsak till den ökade sjukfrånvaron. Det kan 
tyckas anmärkningsvärt att tolka frågor om sjukskrivning i ett hälsofrämjande perspektiv. Det 
jag vill undersöka, inspirerat av Polanyi m fl (2000) är eventuella generella brister i de tre 
hälsofrämjande strategier som kan vara aktuella som förklaringsmodeller till den stora 
ökningen i långtidssjukskrivning. 
 
 
 
Material och metod 
 
Vårt empiriska material utgörs av enkätsvar insamlade år 2003 från sammanlagt 163 
långtidssjukskrivna och 118 långtidsfriska med arbete inom vård, skola och omsorg (Herrman 
2005). Nitton personer av dem som har besvarat enkäten har intervjuats, därav tretton 
långtidssjukskrivna och sex långtidsfriska. Intervjuerna har bandats och skrivits ut. Kriteriet 
för att vara med i undersökningen var att man var långtidssjukskriven, men vi ställde inte upp 
kriterier beträffande diagnos. Den ursprungliga undersökningsgruppen av långtidssjukskrivna 
utökades med långtidsfriska för att ge bredare perspektiv på problemet. Nio i den totala 
undersökningsgruppen är män. Enkäterna kan sägas vara halvstrukturerade med stort 
utrymme för öppna svar. Ingen av de intervjuade långtidssjukskrivna har en diagnos som 
cancer eller annan livshotande sjukdom. De citat som refererar till någon informant med 
cancersjukdom härstammar från enkätmaterialet. Av enkätsvaren framgår att man har fått 
anstränga sig för att orka svara vilket gäller informanter med olika slags diagnoser: 

 
En del frågor kräver mycket koncentration, klarade bara en av frågorna i taget. Fick lägga ifrån mig 
formuläret och ta mig an det nästa lediga dag. (Deltidssjukskriven chef 55) 

 
Informanterna har dock valt att svara, dels för sin egen skull: 
 

Frågorna var intressanta. Det värkte illa i handen, men det var skönt att skriva ner allt. Det kom upp 
många tankar. (Förskollärare 45) 
 

 
Man har också svarat för andras skull: 
 

Jag tycker det var många bra frågor! Tack för att ni gör detta, hoppas att det kan visa på saker som 
människor kan få nytta av. 

 
Åldersfördelningen är mellan 25 och 60 år med en tyngdpunkt på åldersgruppen 46–60 år där 
knappt 70 % både bland de sjukskrivna och bland de friska befinner sig. I denna rapport finns 
en ambition att ytterligare, utöver tidigare rapporter, låta informanterna komma till tals. För 
att göra det på ett sätt som samtidigt skyddar var och ens anonymitet har informanterna dels 
förts samman i stora yrkesgrupper som till exempel sjuksköterska, undersköterska, lärare, 
chef. Dels har de förts samman i tre åldersgrupper, 25-40 år, 41-50 år samt 51 år och äldre. I 
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citaten benämns dessa grupper 35 år, 45 år respektive 55 år. Vi bedömer att dessa samman-
slagningar inte har någon avgörande betydelse, men det kan vara av intresse om den som 
uttalar sig är omkring 35 år, det vill säga relativt ung med många arbetsår framför sig eller 
omkring 55 år och har mycket lång tjänstgöring bakom sig. Vi menar också att det är 
intressant vilken position i grova drag man har i arbetslivet. Sammanslagningar i grupper har 
gjorts på ett sådant sätt att vi bedömer att viktig information finns kvar i resultatet. De citat 
som direkt hänför sig till skolans verksamhet eller till vården anförs dock ibland utan att yrke 
eller ålder anges. För denna rapport har jag läst och flera gånger läst om såväl enkätsvaren 
som de utskrivna intervjuerna. Jag har därvid försökt tolka informanternas svar om vad som 
kan ha orsakat deras sjukskrivning, alternativt vad som gör att de är långtidsfriska i olika 
hälsofrämjande perspektiv med anknytning till deras arbete.  
 
I detta arbete finns inga anspråk på någon slags representativitet. Det är en kvalitativ 
bearbetning av ett antal enkäter och intervjuer. I den mån något kan hävdas vara generellt är 
det med hänvisning till att betrakta utsagorna som exempel på resonemang som kan förklaras 
utifrån teorier i den litteratur inom området som jag har använt. Jag uppfattar detta som en 
slags ”analytic generalization” (Yin 1994, s 30-32). Eftersom mycket av debatten har handlat 
om arbetslivets förändringar har jag för avsikt, som nämnts ovan, att börja med den tredje 
strategin det vill säga om arbete i sig, dess organisation och innehåll, kan vara 
hälsofrämjande. Sedan går jag ”baklänges” via den andra strategin som handlar om friskvård 
och livsstilsfrågor för att nå den första nämligen traditionellt arbetsmiljöarbete. 
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2 Förändrad arbetssituation i skola, vård och omsorg 
 
Patientfokusering  
 
De yrkesgrupper som arbetar inom skola, vård, och omsorg har varit utsatta för stora 
strukturella förändringar (Theorell m fl 2004). Det främsta draget i dessa strukturella 
förändringar kan sägas vara ekonomiska åtstramningar som i sin tur innebär personal-
förändringar, det vill säga främst minskning av personalstyrkan. Såväl vårdens politiska 
ledning och arbetsgivare som skolans tillsynsmyndighet poängterar att de förändringar som 
skett under 1990-talet är extraordinära (Skolverket 1996, Hane & Wennberg 2004). Inom 
vården menar Hane & Wennberg (2004) att den stora förändringen är att vården har 
utvecklats från produktionsorientering till patientorientering vilket betecknas som ett 
paradigmskifte. Personal och patienter skapar tillsammans den goda vården. Istället för att se 
patienten som objektet för vård ska personalen samarbeta med patienten. Patienten har ett eget 
ansvar. Arbetet blir en ny utmaning, det kan bli så roligt att det samtidigt finns risk att det blir 
en ”honungsfälla” (Hane & Wennberg 2004). Om inte patienter medverkar blir inte resultatet 
bra. Men att samarbeta med patienterna är inte helt enkelt, patienter har i högre utsträckning 
multipla behov. Alla patienter vill inte heller ta det ansvar som förväntas. Med detta synsätt 
blir arbetsmiljöarbete detsamma som verksamhetsutveckling Verksamhetsproblem löses 
genom samarbetsprocesser som samtidigt synliggör alla medarbetare och gör allas kunskap 
synlig. Alla blir sedda och hörda. Alla drar åt samma håll. Det ger en effektiv och 
hälsofrämjande process. Man ska bli överens med patienten om problemet och vad man kan, 
respektive inte kan, erbjuda. Tillfälliga och längre brister kan lösas genom att man omfördelar 
arbete mellan yrkeskategorierna. Detta kräver i sin tur att man känner varandras kompetens 
och var de överlappar eller vet hur problem kan lösas på andra sätt. Oro uppstår av rubbningar 
i systemet som gör att processen inte fungerar. Andra hot mot processen är att alla inte vill bli 
synade eller göra självständiga bedömningar som man måste argumentera för, det vill säga bli 
mer professionella. Ovarsamhet med personalen blir arbetsmiljöproblem och verksamhets-
problem. Organisationen blir mindre viktig. Istället kan egenadministration kring patientens 
behov bli en hälsofrämjande arbetsmiljövinst och en verksamhetsutveckling. Den springande 
punkten är kollektiv kompetens som utvecklas i gruppen genom att känna och ha tillit till 
varandra. Det är alltså inte säkert att det är fler händer som behövs. Det kan snarare vara så att 
nya medarbetare sänker kompetensen tillfälligt under tiden den nya gruppen finner varandra 
och finner former (Hane & Wennberg 2004). 
 
Denna optimistiska bild av det roliga, utmanande arbetet och verksamhetsutveckling med ökat 
ansvar för både patienter och personal står inte oemotsagd. I en kritisk granskning av 1990-
talets strukturella förändringar hävdar Rasmussen (2004, s 509) att svaret på den offentliga 
sektorns expansion under 80-talet var ”The New Public Management”, NPM. I skol- och 
vårdsammanhang kallas NPM ”målstyrning”. Tidigare byråkratisk regelstyrning övergick i 
målstyrning som har påverkat utvecklingen av offentlig verksamhet i såväl anglosaxiska, 
kontinentala europeiska som skandinaviska länder. Mål för vård och skolverksamhet 
formulerades centralt och ansvaret för genomförande och uppfyllande av målen 
decentraliserades. Detta har fått olika slags konsekvenser för dem som arbetar närmast 
brukarna vare sig dessa är patienter, elever, klienter eller om man väljer att kalla dem kunder. 
Inom vården skulle minskade resurser kombineras med att de tjänster som ska utföras ska 
skräddarsys till dem som bäst behöver service och hjälp. Med referens till Coser (1974) inför 
Rasmussen (2004) begreppet ”greedy institutions” för att förklara hur de strukturella 
förändringarnas konsekvenser kan gestalta sig. ”Greedy” kan översättas med girig och 
begreppet skapades ursprungligen inom politiska eller religiösa organisationer där arbets-
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givaren förväntar sig exklusiv och odelad lojalitet från medarbetarna. Rasmussen (2004, s 
510) hävdar att genom att införa ett kundtänkande i vård och omsorg som innebär anpassning 
till kundernas skilda behov så kan omsorgsarbete upplevas som ”greedy”. Ansvar och beslut 
över pengar läggs högt upp i organisationen och ansvar för brukarnas behov delegeras till dem 
som möter brukarna vilka förväntas lojalt ta sitt ansvar för brukarnas välbefinnande.  
 
Under 1990-talet har det också förts en intensiv debatt om kvalitet och kvalitetssäkring. En 
sökning på Socialstyrelsens hemsida (Socialstyrelsen 2005) gav 102 träffar på 
kvalitetssäkring samt 1697 på kvalitet* (sammansättningar med kvalitet-). Att tillhandahålla 
högkvalitativ vård är beroende av medarbetarnas skicklighet och engagemang. Detta har gett 
utrymme för en aktivare medverkan från arbetstagarna men det kan också hävdas att en sådan 
medverkan är en slags falsk delaktighet vilket ökar arbetstagarnas självuppgivenhet 
(Rasmussen 2004). Det tycks som om en ökad delaktighet hos arbetstagare samtidigt ökar 
deras självständighet och livskvalitet och arbetsbelastning. Genom att få ansvar för sin egen 
effektivitet så tar man också ansvar för uppgiften att rationalisera sitt arbete. När marknaden 
dras åt, mobiliserar arbetstagare sin egen effektivitet och tar själva ansvar för besparingar. 
Därigenom har flexibilitet och personalinflytande ökat. Men målstyrningen är fylld av 
motsägelser, ansvaret är nedflyttat till första linjen för att möta brukarnas behov (Rasmussen 
2004).  
 
 
Elevers delaktighet 
 
Vidare kan 1990-talets skolreformer betecknas som de mest omfattande som svensk skola 
genomfört (Skolverket 1996). Skolan befinner sig i ett spänningsfält mellan starka traditioner 
och krav från såväl politiskt håll, kanaliserat via skolmyndigheter och arbetsledning som från 
elever och föräldrar, på nyskapande. Skolan är utsatt för en ständig debatt i massmedia. I takt 
med att nya samhällsproblem uppstår förväntas skolan vara samhällets tjänare som ska 
servera lösning på all tänkbar problematik. Även skolans förändring är beroende av 
ekonomin. Reformerna handlar dels om förändrad styrning, från regelstyrning till mål-
styrning, dels om förändrad kommunikation och förändrade relationer mellan lärare och 
elever. Tiller (1999) menar att kraven leder till en immunitet mot förändringar bland lärare 
och skolledare då de uppfattat att avståndet mellan formulering av mål och realisering av dem 
i praktisk verksamhet har ökat. De vackra orden har inte följts upp i verkligheten. Lärarna 
själva menar att de får fler uppgifter och mindre tid samt möter motstridiga krav (Skolverket 
2004).  
 
Det är inte bara en fråga om resurser. Även beträffande skolan kan man tala om ett 
paradigmskifte som innebär att elever förväntar sig inflytande och enligt läroplanen (Lpo 94) 
ska ges möjlighet att ta ansvar för sin utbildning och tillsammans med läraren planera och 
utvärdera undervisningen. Elever som är delaktiga i läroprocesser blir mer aktiva och kvalitén 
på skolarbetet och respekten mellan lärare och elever kan öka. Samtidigt har lärarna kvar 
ansvar för att skolans verksamhet drivs enligt de mål och krav som finns. Det är inte heller 
enkelt för elever att ta ansvar för sin utbildning. Att de inte tar eget ansvar kan leda till att de 
inte får det inflytande de har rätt till. Ofta skylls misslyckanden och trötthet på tidsbrist, 
rektor, kollegor, elever och föräldrar istället för att reflektera över vad som gått fel och 
tillsammans med eleverna förändra situationen. Lärare behöver lära sig använda elever och 
elevers förkunskaper för att skapa en arbetsmiljö som stimulerar till utveckling (Tiller 1999). 
Även skolan kan betraktas som en ”greedy institution” i den mening som Rasmussen (2004) 
lägger i begreppet. I de nya kraven på lärararbete ingår att själv kritiskt granska och förändra 
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villkoren för en god undervisning (Tiller 1999). När samhället står inför ekonomiska kriser 
ställs krav på att skolan ska förändras och öka elevers prestationer i de grundläggande 
färdigheter som passar samhällsutvecklingen. Lärare pressas till att arbeta på nya sätt och ta 
sig an nya problem, nya uppgifter och mer ansvar medan de gamla uppgifterna inte 
förändrats, inget ansvarsområde tagits bort eller minskats. Det leder till att personal i skolan 
känner sig överlastade då tidsramar och ekonomiska förutsättningar är de samma eller 
minskade. Förändringar blir till belastning istället för utmaningar. Lärare uppfattar att de 
berövas möjlighet till egna initiativ och att tillvarata sin yrkeskompetens. De har mindre 
förtroendetid och mer arbetsplatsbunden tid vilket ökar arbetsbördan eftersom de ändå 
förlägger en del arbetstid på kvällar för planering och möten (Skolverket 1998). Hargreaves 
(1998) talar om en intensifiering av läraryrket, det finns inte tid att pusta ut. Han beskriver en 
professionalisering som innebär större eget ansvar för läraren att utforma uppläggning av 
arbetet.  
 
 
Professionalisering? 
 
Är det professionalisering det handlar om eller är det motsatsen? Den ”giriga” organisationen 
(Rasmussen 2004)väntar sig att personalen på egen hand pressar sig att göra lite mer. Arbetet 
är sådant att det alltid går att göra lite mer. Övergripande beslut som leder till den nämnda 
intensifieringen kommer uppifrån men ska genomföras av de professionella i verksamheten. 
Arbetsmiljöundersökningar under 1990-talet visar att lärare är en av de yrkesgrupper som 
upplever högst egenupplevd psykisk belastning i arbetet (Häggqvist 2004). Sannolikt har 
förändringarna i skolans ramar, ledning och administration betydelse för detta. Häggqvist 
(2004, s 1-3) refererar till en studie som visar att 24 % av skolpersonalen i 21 kommuner är i 
riskzonen för att bli utbrända. I en annan undersökning uttalar 87 % oro för besparingar och 
nedskärningar. Det handlar dels om nedskärningar till följd av minskade resurser men en rad 
politiska beslut har förändrat skolans verksamhet i olika avseenden. Det handlar också till 
exempel om kommunalisering, målstyrning och nya läroplaner. Häggqvist (2004) menar att 
skolmyndigheter har brustit i uppföljning av alla förändringar ur bland annat hälso- och 
arbetsmiljöperspektiv. Det finns en strävan i arbetsmiljölagstiftningen att arbetsmiljön ska ge 
möjlighet till ett rikt utbyte i form av arbetsutveckling och tillfredsställelse men detta 
försvåras av att skolpersonal har brisfällig kunskap om arbetsmiljöfrågor. Samtidigt kommer 
krav på samarbete, tiden blir hårt kontrollerad. Skolmyndigheternas intentioner har sedan flera 
årtionden varit att öka samverkan mellan lärare. En startpunkt kan utläsas ur utredningen om 
Skolans Inre Arbete (SOU 1974: 53). I hälsofrämjande litteratur antas samverkan främja 
hälsofrämjande processer. Hargreaves (1998) menar att om lärarna själva får styra över sitt 
samarbete kan detta tillföra ökad effektivitet men om samarbete ska schemaläggas på villkor 
som inte kontrolleras av gruppen leder det till en ytterligare pressad situation. Också 
Häggqvist (2004) menar att samverkan måste vara på lärarnas egna villkor.  
 
Skolans förändring kan också förstås i ett postmodernt sammanhang (Hargreaves 1998). Det 
postmoderna sammanhanget kräver flexibilitet och anpassning till ständiga förändringar. 
Hirschorn (1997) hävdar att det postmoderna arbetslivet ger möjlighet till och kräver en annan 
öppenhet. Att förhålla sig till auktoritet och hur meningsfullt arbete kan skapas är stora frågor. 
Från att ha levt i ett mycket uppdelat arbetsliv och samhällsliv där skillnaderna var synliga i 
vardagen där till exempel matsal, parkeringsplats och klädsel var skilda världar för arbetare 
och chefer, kvinnor och män, barn och vuxna, har vi övergått till ett arbetsliv där vi befinner 
oss i en ständig förhandling om auktoritet, relationer och visioner. Arbetstagare behöver inte 
välja mellan att vara rebelliska eller underordna sig, man kan förhandla i en ”new sensibility”, 
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en situation där allt är förhandlingsbart. Vid övergången till det postindustriella eller 
postmoderna arbetslivet finns risken att det skapas en bitterhet som har med dessa 
förändringar i makt och inflytande att göra. Bitterheten kan utvecklas mellan elever och 
lärare, mellan utbildade och icke utbildade, mellan äldre och unga, mellan kvinnor och män. I 
Hirschhorns förklaring går denna bitterhet och avundsjuka i arbetslivet tillbaka på erfarenhet 
av dominans, tillåtelse och erkännande under uppväxten i familjen, av att inte känna sig 
uppskattad. Den största utmaningen i arbetslivet är att övervinna bitterheten. Detta kan 
relateras till inställningen till auktoritet och hur relationer ska tolkas. Det blir viktigt för 
arbetslivets ledarskap att uppmuntra till lagarbete och kreativitet och lyfta fram den latenta 
styrkan som kan finnas i gruppen. Uppgiften blir att vända kaos till kreativitet.  
 
Hirschorn (1997) ger en snabb tillbakablick på det sena 1900-talets arbetsliv som ledtrådar till 
dagens problem. På 1970-talet fick vi medinflytande via företagsnämnder. Det gällde att 
reducera klagomålen men behålla makten. Charmskolor blev ett begrepp och vi började tala 
om arbetsklimat. Under 1980-talet ”japaniserades” arbetslivet, det gällde att minska 
kostnaderna och samtidigt öka kvaliteten genom att använda arbetarnas kunnande både 
gentemot chefer och kunder. På 1990-talet har gemensamma strategidiskussioner utvecklats i 
kontinuerliga förhandlingar. ”Thinking not planning” är lösenord (Hirschorn 1997). De 
”pseudoplaner” som tidigare togs fram av en planeringsavdelning blev aldrig implementerade 
och fick därför inget inflytande. Hirschorn (1997) hävdar att detta ställer nya krav på 
arbetslivet. Vi måste visa oss, försöka vara trygga i förändring och otrygghet. Vi måste 
samtidigt klara att skära ner och bygga upp.  
 
De olika bilder som givits ovan av arbetslivets förändring innebär möjligheter till utveckling 
men också risker. Förändringar är riskfyllda och Hirschorn (1997) menar att det finns risker i 
att arbetet blir mer personbundet, ”personaliserat”. Det innebär möjligheter för var och en 
men också att var och en ”får skylla sig själv” när det inte går bra och kanske när man blir 
sjuk (Greco 1995). Också Szucs (2004) diskuterar de risker som ligger i själva förändringen 
och visar att sjukskrivningar har starka samband med organisatorisk oro som kan framkallas 
av organisatorisk utmattning, tidigare erfarenheter av omorganisation eller av förändrings-
processens karaktär. Syftet med en omorganisation kan kategoriseras som exempelvis en 
strävan efter ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö eller bättre servicekvalitet. 
 
Jag ska nu övergå till två resultatavsnitt där informanternas upplevelser ska diskuteras först 
övergripande i ljuset av de samhälls- och arbetslivsförändringar som jag har lyft fram och 
sedan i relation till strategier för att arbetsplatser skulle kunna vara hälsofrämjande (Polanyi m 
fl 2000). 
 



 10

3 Resultat 
 
Är sjukskrivningar priset för förändringar i arbetslivet? 
 
Både Hogstedt m fl (2004) och Szucs (2004) lyfter fram samband mellan långtidssjuk-
skrivning/förtidspensionering och organisatoriska förändringar. Våra informanter ger på olika 
sätt uttryck för skilda aspekter av arbetslivets förändring, både som den upplevda orsaken till 
deras sjukskrivning och i deras beskrivning av omständigheter på arbetsplatsen. De faktorer 
kring förändringens process och karaktär som Szucs (2004) lyfter fram återfinns i vårt 
material på ett oartikulerat sätt. Vi har ställt frågor som handlar om hur informanterna 
uppfattar orsaken till sina besvär, deras relation till arbetsmiljön och hur de kan hantera sina 
besvär. Ur svaren framträder upplevt långvariga problem med ständiga omorganisationer. 
Besparingar och ökade effektivitetskrav blir synligt i vårt material som det syfte som främst 
framkallar oro.  
 

Sämre förhållanden på jobbet, dålig chef. Nedvärderande, kränkande ledning som ej tycker vi behövs. 
Detta gav sämre bemanning och större stress.  /…/ .avdelningen har nu lagt ner, efter fyra års kämpande 
orkar vi inte mer. (Sjuksköterska 35 år) 

 
Man säger sig dock inte vara motståndare till förändring i sig utan det handlar om hur 
förändringarna gått till: 
 

Jag förstår och vill att alla ska utveckla arbetet och alla ska vara delaktiga. Jag är inte emot förändringar 
som skett men sättet det har gjorts på, har gjort mig sjuk. (Sjuksköterska 55 år) 

 
Här finns också en bitterhet både från yngre och äldre:  
 

Lång och trogen tjänst i sjukvården och reumatisk sjukdom. /…/ . slutat som avdelningschef efter 30 år. 
Jag har inte fått någon löneförstärkning på fyra år. Det känns som ingen bryr sig. (Sjuksköterska 55 år) 

 
Informanterna är långtidssjukskrivna för utmattningsdepression, smärtor, yrsel eller högt 
blodtryck. En av dem säger: ”Möjligen skulle jag kunna arbeta deltid om det blev lugn och ro 
någon gång och den nuvarande turbulensen tog slut.” De uppfattar situationen som att ingen 
bryr sig varken om dem som personer eller lyssnar på deras argument för arbetets 
organisation. 
 

Arbetsuppgifterna har ökat hela tiden men arbetsdagen är åtta timmar. Budget, Budget, Budget och 
Budget. Skapa den goda arbetsplatsen men det får inte kosta. (Enhetschef 55 år)  

 
Detta uttalande görs av en långtidsfrisk enhetschef som får psykologhjälp för att klara 
vardagen. Ordet effektivitet används inte av informanterna i vårt material och inte heller några 
resonemang som tyder på medvetenhet om ett sådant syfte med förändringarna. Istället 
används ord som ”nedskärningar på arbetsplatsen”, ”indragningar och besparingar av tjänster 
till exempel kurator, sjuksköterska, stödpersonal”. Dessutom framkommer något som liknar 
vad Szucs (2004) kallar organisatorisk utmattning. Det finns en känsla av att man varit med 
om allt förut, samma misstag görs om och om igen. Man har suttit på otaliga arbetsplatsträffar 
och planeringsdagar och blivit pålagda mer som man inte hunnit smälta innan det kommit nya 
pålagor. Processen när omorganisationerna ska genomföras upplevs som otydlig och kaotisk. 
Det uppstår relationsproblem mellan arbetskamrater. Man kritiserar varandra och man suckar 
över hopplösa elever eller vårdtagare. Subgrupper och minigrupper som kämpar mot varandra 
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kan uppstå. Cheferna slutar en efter en eller blir sjukskrivna. Personalen upplever inte att de 
får stöd från sina chefer för att ställa rimliga krav och använda sin kompetens.  
 
Totalt sett har personalen ändå upplevelser av och ambition att göra ett bra arbete. Många 
uttalar att de har roliga och stimulerande arbeten. Enligt Szucs (2004, s 5) modell handlar det 
om ökade effektivitetskrav som syfte för förändringarna men det handlar också om allt för 
många förändringar och det handlar om brister i processen. Kombinationen av olika 
konsekvenser av dessa organisationsförändringar ger upphov till något som i många fall 
uppfattas som kaos. I vården uppfattar man sig ta emot fler patienter med färre anställda. 
Vårdtyngden sägs enligt en av informanterna ha ökat med 40 %. Jourer upplevs slitsamt. En 
arbetssituation med mer arbetsuppgifter än tid att utföra dem har lett till övertid och 
personalbrist och dessutom får man ny bemanningspersonal varje vecka. En kollega som 
pensionerats har inte ersatts. Det är förståeligt om situationen ger upphov till konflikter på 
arbetsplatsen eller att man känner sig ensam och utsatt. Oklarhet i arbetssituationen är 
centralt: 
 

Har ryggvärk, psykiska besvär på grund av hårt arbetstempo, personalbrist. Ingen vet vad som ska hända 
med arbetsplatsen eller vad som ska göras. (Vårdbiträde 55 år) 

 
Informanterna formulerar starka känslor av en omöjlig arbetssituation där det ständigt 
tillkommer nya uppgifter, en intensifiering som kan beskrivas i flera dimensioner.  
 
 
Tyngre vårdarbete 
 
Personal i hemtjänsten som vill arbeta med patienter upplever att de ständigt får mera 
administration samtidigt som de också får mer och tyngre vårdarbete:  
 

Dom är ju mycket sjukare idag. När jag började var det nästan lite fint att vara på ålderdomshemmet. 
Mamma och pappa skulle ha det bra. Med Ädel skulle man jobba åt ett helt annat håll. De skulle klara så 
mycket själva. (Undersköterska 45 år)  
 

Uppläggningen av hemtjänsten har förändrats och personalen upplever att nedskärningar och 
budgetåtstramning är regel. Samtidigt är det regel att mycket svårt sjuka patienter ska vårdas i 
hemmet vilket gör personalens situation ytterligare ansträngd. 
 

Vi får betalt för varje utförd grej, fem minuter dusch, fem minuter påklädning. Dom gamla köper tjänsten 
av oss. Sen är det mycket cancerpatienter som ska vårdas i hemmet. Det har dom full rätt till men det blir 
ju mycket mer jobb för oss. (Undersköterska 35år)  

 
Om man behöver vara två för dessa uppgifter får man ändå inte betalt för två personers arbete. 
Man får gå själv trots att arbetsuppgiften enligt personalen kräver två personers insats. Som 
undersköterska är man klämd även på ett annat sätt.  
 

Det är mycket städ, mycket yttre omvårdnad, torka skit rent ut sagt. /…/ dom gamla sjuksköterskorna vet 
ju hur jag är, så när jag ringer brukar dom delegera lite mer. Förr fick man göra mer omläggningar och 
sådana grejer. Idag ska man nästan ha delegation från masen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) för att ta 
blodtryck och temp. (Undersköterska 35år) 

 
Arbetsschemana har lagts om, personal fått sluta men samma arbete ska utföras. 
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Vi sprang mellan ställena, ingen rast hann vi med. Jag började få huvudvärk men åt tabletter och gick och 
jobba för det fanns inga vikarier så man sjukskrev sig inte. …/…/… är ännu värre nu. …/…/…Det 
handlar bara om hur de ska spara mer och mer, jobba fortare och fortare för de har överskridit budgeten. 
(Undersköterska 55 år) 

 
 
Förhandlingar och delaktighet 
 
Ungefär 25 % av informanterna arbetar inom skola eller barnomsorg. De beskriver en 
liknande överbelastning som inom vården med krav på förändrat arbetssätt och delaktighet 
från barn och elever. Situationer beskrivs som kaotiska och konfliktfyllda med grupper som 
bekämpar varandra, dålig organisation och chefer som slutar den ena efter den andra. Både 
rektorer och lärare menar att det är konflikter bland personalen. Barngrupperna upplevs för 
stora, barn idag vill vara med och diskutera, vara delaktiga.  
 

… barn i grupp har många önskemål, krav, behov. 
 
Enligt Hirschorn (1997) är förhandling ett förhållningssätt som barn behöver lära sig och som 
därmed lärare behöver kunna arbeta med. Tiller (1999) anser att barn har rättmätiga krav på 
delaktighet vilket är en del av skolans förändring Med träning så kan elevernas 
ansvarstagande och inflytande ökas (Selberg 1999). De nya läroplanerna poängterar och 
utvidgar samverkan till att tydligare innefatta också eleverna men enligt Häggqvist (2004, s 
33) så är elevernas förmåga till inflytande ofta undervärderad. Lärare i undersökningen ger 
också uttryck för ett aktivt intresse för att samarbeta: 
 

Jag har varit mycket aktiv i jobbet, åtagit mig uppdrag, arbetat tillsammans med kollegor och elever. 
 
Men de utmaningar som ligger i skolans förändring (Tiller 1999) kan uppfattas som 
ytterligare belastningar, de som stjälper lasset. En lärare uttrycker att för att kunna återgå i 
arbete behövs: 
 

Annat schema och tider samt andra barn.  
 
Arbetsledare och enhetschefer oavsett om de arbetar i vård, omsorg eller skola beskriver 
samma slags problem. För dem handlar det om att försöka leda det nya arbetssättet: 
 

Hade en helt orimlig arbetssituation med ansvar för personalfrågor, utbrända chefer, konfliktsituationer 
och missbruksproblem. Tog inga raster arbetade ständigt över för att hjälpa så många som möjligt. 
(Enhetschef 55 år) 

 
Att vara arbetsledare innebär enligt våra informanter att ha för stor arbetsmängd och det 
upplevs psykiskt påfrestande att vara mellanchef med många krav från olika håll. En 
informant som är långvarigt sjukskriven på grund av utmattningsdepression hänför sina 
problem i hög grad till oklart ansvar.  
 

Lite stöd och uppmuntran från chef, alltför spretande arbetsuppgifter med chefsansvar på tre nivåer. 
(Enhetschef 55 år) 

 
Den långtidssjukskrivna personalen har en tydlig känsla av att de ska göra samma arbete med 
färre resurser. Till detta kommer privata problem som kan handla om att räcka till för egna 
småbarn eller skolbarn, sjuka barn med allvarliga handikapp, vårdnadstvister, åldriga föräldrar 
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eller föräldrars bortgång. Det mesta av detta är ”normala” företeelser som både 
långtidssjukskrivna och långtidsfriska lever med men Backhans (2004) diskuterar att den 
offentliga sektorns nedskärningar kan medföra att obetalt omvårdnadsarbete ökar. Det vill 
säga det kan innebära att kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorns hårdnande klimat 
(kanske också inom övrig arbetsmarknad) kan dessutom få en ökad belastning i privatlivet 
genom att också vara de som ska kompensera nedskärningen i vård och omsorg om sina 
anhöriga.  
 
 
Bitterhet 
 
Av enkätsvar och intervjuer framgår att många går till sitt arbete med positiva känslor. Eller 
åtminstone har gjort det innan de blev sjukskrivna. De säger att de älskar att jobba men också 
att de ställer stora krav på sig själva. Nu orkar de inte längre och här anas en bitterhet, man 
har gett allt och nu är det ingen som bryr sig. Det finns också svar som talar om dåligt 
bemötande från chefer. Man känner sig helt enkelt inte uppskattad. Ett annat uttryck för det är 
uttalanden om lönesättning och besvikelse över att yngre, nyanställda får högre lön. 

 
Orättfärdig lönesättning, ständiga omorganiseringar och sparbeting, underbemanning, bita ihop på jobbet 
och slappna av hemma. 

 
Även bitterhet mellan utbildade och icke utbildade finns i materialet. En långtidsfrisk chef 
talar om förhållanden bland sina anställda och om hennes syn på att många går hem: 
 

Vissa knegar på och kniper och jobbar på och andra blir sjuka hela tiden. (Chef 55 år) 
 
Så fortsätter hon och är medveten om att det är kontroversiellt.  
 

De har lägre utbildning …/ … / har de haft för mycket frihet förut? Nu får de inte det, det har blivit ett 
helt annat tempo, ett helt annat dokumentationsansvar. …/ …/ de [utbildade] lämnar inte ifrån sig lika 
mycket och de [outbildade] servar inte oss så mycket, utan de vill vara lite självständiga då, upplever jag 
att de gnäller mycket om detta. … /…/ det är de som mår dåligt. De tycker att vi inte ser dem och så kan 
jag tycka och de [utbildade] kan tycka ” ja men läs då, utbilda dig”…/…/ har man inte läst ska man inte 
bli sur om någon frågar om man ska sköta köket, men det blir de. … / …/ Så de utbildade sköter också 
köket för att det ska bli jämlikt. (Chef 55 år) 

 
Avundsjuka och bitterhet som Hirschorn (1997) talar om blir synlig här, bitterhet mellan 
utbildade och outbildade, yngre och äldre, nyanställda och de med lång erfarenhet som har 
satsat engagemang och hälsa. Är detta ett uttryck för en ”greedy organization”? Såväl inom 
vård som inom omsorg och skola utnyttjas personalens engagemang. De får större ansvar, mer 
egen beslutsrätt men kommer därmed också närmare vårdtagare och elever och får ta 
konsekvenserna när resurserna inte räcker. Resurserna räcker inte till att gå två personal för 
till exempel tunga lyft men man går två i alla fall. Man får själva täcka upp vid semester eller 
sjukdom. Omsorgen om patienter och barn sträcker sig till att man inte vill avslöja sin egen 
stress och trötthet för då blir patienter och barn oroliga, otrygga och förstår inte instruktioner. 
En sjuksköterska uttalar att arbetsuppgifterna har varit roliga och stimulerande. Hon har åtagit 
sig mer och mer och velat göra allting perfekt. Men som sjuksköterska får man inte göra några 
misstag, man måste alltid vara på alerten: 
 

I mitt jobb får man inte visa om man är sliten eller trött. För patientens skull måste man visa sig positiv 
hela dagen. 
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Patienternas behov kommer i första hand, behov som inte minskar för att personalen är trött 
och sliten. Det finns alltså inget utrymme för några ”bakre regioner”, det vill säga platser där 
man kan visa sin trötthet för sina arbetskamrater, skämta, koppla av eller vila i avskildhet och 
vara privat (Goffman 1988). Detsamma gäller i barngrupper:  
 

Svårt att göra något när jag arbetar med barn. Jag måste vara på topp hela dagen. 
 
Finns inget att göra. Lite personal, full barngrupp, då kan man inte bara försvinna. Det har också påverkat 
min diabetes, då jag är beroende av insulin och bestämda måltider.  

 
En del informanter har dock större möjlighet att själv styra sitt arbete och har olika grad av 
frihet i arbetet 
 

Arbetet är ett ensamarbete. Om det känns slitsamt går jag ut ur mitt rum och ”andas” och pratar med 
bekanta / …/ och dricker kaffe. (Sjuksköterska 55 år) 

 
Sjukskrivning på deltid skapar särskilda organisatoriska problem. I ett exempel tycker chefen 
att det blir för dyrt med vikarie för att fylla ut en sextimmarsdag. Arbetskamraterna undrar: 
Vem ska arbeta för dig i eftermiddag? Detta resulterar i dåligt samvete för sjukskrivning med 
diagnosen trötthet, infektionskänslighet, värk och oro för spridning av en cancersjukdom. I 
stället ombeds informanten att ta en ”ledig heldag” i veckan, det vill säga vara sjukskriven en 
dag per vecka vilket leder till att hon inte anser sig ha fått det stöd och det bemötande som 
hon behövt.  
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4 Hälsofrämjande perspektiv 
 
Den tredje strategin – redesign av arbetet 
 
De som kommit till tals hittills tillhör med några undantag gruppen långtidssjukskrivna. De 
förklarar själva sin sjukskrivning med organisatoriska problem av olika slag, främst 
förändringar och nedskärningar. Samtidigt skapar sjukskrivningarna organisatoriska problem 
beträffande exempelvis personalbrist och förläggning av arbetstid. Också i gruppen 
långtidsfriska uttalas att strukturförändringar påverkar, att man känner sig osäker om 
framtiden, konflikter på arbetsplatsen ligger i bakgrunden:  

 
Hade en period då mycket kändes tungt, kände mig ensam och missförstådd. Beslutade själv att så här kan 
jag inte ha det och funderade på hur jag skulle ta itu med detta. Känner mig nu starkare och tar nu tidigt 
tag i situationer då jag känner att det är på väg åt fel håll. (Sjuksköterska 55 år) 

 
Jag ska nu återvända till Polanyis m fl:s (2000) strategier för hälsa på arbetsplatsen och 
diskutera en tolkning av informanternas utsagor ur ett hälsofrämjande perspektiv. Eftersom 
förändringar i arbetslivet har varit så i fokus i utsagorna börjar jag med den tredje strategin, 
den som handlar om organisatoriska aspekter och bestämningsfaktorer för hälsa på 
arbetsplatsen, ”Promoting Workplace Determinants”, PWD. Anledningen till att Polanyi m fl 
utvecklar resonemang för denna tredje strategi är deras slutsats att de två första, nämligen 
traditionellt arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser inte är tillräckliga för att främja hälsa. 
PWD fokuserar på organisatoriska frågor för att reducera stress och förbättra de anställdas 
välbefinnande. Mot ljuset av den upplevda ohälsa som kommit fram hittills i denna rapport 
låter Polanyis m fl: s resonemang naivt. Exempel på PWD är ”more flexible workhours, 
worksite redesign, improved supervisor attitudes and practices (e.g., by training), enhanced 
office communications, the provision of child care facilities, leaves of absence, and 
educational advancement opportunities” (Polanyi m fl 2000, s 147). Deras resonemang går 
tillbaka till 1980-talet då Karasek & Theorell (1990) visade att beslutsutrymme och 
påfrestning på arbetet påverkade hälsan. Stress på arbetet kunde balanseras, dels av ökat 
beslutsutrymme och stöd av arbetskamrater och chefer och dels av möjlighet att koppla av 
efter arbetsdagen. Uppfattningen om arbetet verkade vara mer betydelsefull än arbetets 
objektiva innehåll.  
 
De organisatoriska faktorer som Polanyi m fl (2000) lyfter fram som hälsofrämjande är till 
exempel deltagande i beslutsfattande, tillgång till företagshälsovård och uttalad lednings-
filosofi kring de anställdas hälsa. Polanyi m fl (2000) betonar vikten av en växande insikt om 
betydelse av anställdas delaktighet både generellt och i hälso- och säkerhetsfrågor för en god 
hälsa. Men ifråga om framgången av sådana program är dessa forskare själva tveksamma. 
Dels handlar den forskning de stöder sig på till största delen om män på ”manliga” 
arbetsplatser. Dels tycks det som om de åtstramningar och den globalisering som är både en 
följd av och orsak till the ”The New Public Management”, NPM, hotar och motverkar de 
organisationsförändringar som skulle kunna vara hälsofrämjande. Informanterna i vårt 
material svarar på frågan om vilka insatser som skulle behövas för att de skulle kunna återgå i 
arbete: 
 

Att jobbet inte är så stressigt. Att man kan ta det lilla lugna ibland. (Vårdbiträde 55 år) 
 
Hitta en arbetsplats utan stress!!! I alla fall där man hinner ”se” varandra. (Sjuksköterska 55 år) 
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Sådana opreciserade svar uttrycker en misströstan. Mer konkret föreslås mer personal, ökad 
bemanning, fler händer och klarare signaler från arbetsgivaren. Andra sätt att klara 
situationen, eller för att återgå till arbetet, är mycket noggrann planering, dels för egen skull 
inför väntad belastning men även för den arbetsenhet man tillhör. Det finns många tankar om 
annat arbete och byte av arbetsuppgifter. Hjälp till nytt arbete är vad som behövs är svar som 
ges av kvinnor med 15–20 år kvar i arbetslivet:  
 

Jag ägnar mig åt vardagssysslor, trädgården, läser, fantiserar om olika yrken. Tänker hela tiden på 
framtiden. Det var svårt att släppa barnomsorgen men lyckades efter 2½ år. Tänker nu i nya banor. 
(Förskollärare 45 år) 

 
Ibland uttrycks att tankarna på arbete är konkret kopplade till arbetstyngden: 
 

Ett meningsfullt och lättare arbete där jag inte behöver lyfta och bära eller sitta och stå för mycket. 
(Förskollärare 55 år) 

 
Andra kopplar sina tankar till den kompetens de inte hinner använda: 
 

För lite personal. /…/ Jag får nästan aldrig användning för min kompetens eftersom det för ofta är 
hysteriskt, man hinner bara med det som är akut. Jag känner mig nästan alltid otillfredsställd då jag inte 
kan göra mitt bästa. 

 
Detta står i skarp kontrast till Hane & Wennberg (2004) som hävdar att det inte är fler 
händer som behövs utan det handlar om att använda sin kompetens på rätt sätt och i nära 
samverkan mellan olika slags kompetens. Eller också befinner sig Hane & Wennberg 
(2004) på en annan nivå än den som faktiskt finns i verkligheten som är betydligt mer girig 
(Rasmussen 2004) än vad Hane & Wennbergs paradigmskifte förutsätter. En annan 
tolkning är att personalen inte klarar ”honungsfällan”. Om det nu finns någon sådan: 

 
Bra frågor. Hoppas den omöjliga nedskärningen i skolan lyser igenom i svaren. Grundskolan är ett 
sjunkande skepp. Värre för varje år, de senaste 15 åren. 

 
Denna informant kommenterar att någon faktiskt frågar efter hennes upplevelse av 
arbetssituationen och det tycks enligt detta svar inte finnas utrymme för något 
paradigmskifte. I andra svar lyser en mera personlig hopplöshetskänsla igenom: 
 

Jag känner mig inträngd i ett hörn då jag är för gammal för att studera till något annat yrke om jag inte 
kan fortsätta på mitt gamla jobb. Jag kan inte söka något annat jobb eftersom jag är en gammal, värdelös 
utsliten käring. Hur kul är det? (Undersköterska 55 år) 

 
Informanterna ger inga svar som tyder på att de har deltagit i ett utvecklingsarbete som har 
uppfattas meningsfullt. De refererar till att de i sin sjukskrivning har fått mångfacetterad 
behandling som till exempel samtal med psykolog eller kurator men det finns inget som tyder 
på att samtalen har handlat om utveckling av arbetet. Den stora delen av behandlingen handlar 
om utskrivning av ”tabletter” av läkare, stresshantering, avslappning och massage av 
sjukgymnastiken. Många av informanterna är nöjda med det mesta av insatserna. Andra är 
missnöjda och menar att de inte fått vare sig behandling eller stöd. De som är nöjda hänvisar 
till stöd från arbetsledning: 
 

Har en suverän chef som förstår och stöttar. Är helt nöjd med de insatser som gjorts utifrån hälsoläget nu. 
(Sjukskriven på heltid 1-2 år 45 år)  
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Idén om ”greedy institutions” (Rasmussen 2004) kan betraktas som en modell som förklarar 
varför ökad delaktighet inte fungerar hälsofrämjande för kvinnor i vård, skola och omsorg. 
Den ökade delaktigheten är sammankopplad med ökande belastning på ett infernaliskt vis: 
personal pressar sig själv till att hela tiden göra lite till och lite till. Den väg ur detta som 
föreslås av Polanyi m fl (2000) är med hjälp av participatorisk forskning. Genom att 
arbetstagare och forskare tillsammans formulerar problem, analyserar orsaker och föreslår 
lösningar kan arbetsplatser utvecklas i en hälsofrämjande riktning. Problembaserat lärande, en 
modell för problemundersökning och lärande där deltagarnas kunskap och förståelse av ett 
fenomen utgör startpunkt, har i ny forskning visat sig leda till ökad insikt om hur 
arbetsplatsen fungerar och hälsofrämjande förändringar (Arneson & Ekberg 2005). 
 
 
Den andra strategin – friskvårdens roll 
 
Kunskap om samband mellan levnadsvanor och hälsa växte fram under 1960-, 70- och 80-
talen. Därmed kom också ett stort antal förebyggande projekt igång. Arbetsplatser blev en av 
flera möjliga arenor där människor kan nås med budskapet om livsstil och att ta hand om sig 
själv på olika sätt vilket ibland kallas friskvård. Polanyi m fl (2000, s 142) benämner detta 
”Workplace Health Promotion, WHP, och diskuterar att det tycks vara en effektiv väg att nå 
såväl arbetstagare som deras familjer med kost- och motionsprogram, rökavvänjning och 
stresshantering. I friskvårdsstrategin kombineras ett promotivt, hälsofrämjande, perspektiv 
med ett preventivt, förebyggande, perspektiv. Arbetsplatsbaserade program har haft en central 
roll i de preventionsprogram som utvecklades i västvärlden i syfte att förebygga hjärt- och 
kärlsjukdom och cancer med start på 1970-talet. Framgången kan ifrågasättas. Sjuk- och 
dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom har visserligen gått ned såväl i Sverige som i västvärlden i 
stort men samtidigt har långtidssjukskrivning med diffusa diagnoser ökat lavinartat i Sverige 
(Folkhälsorapport 2005). Det tyder på att friskvårdsprogrammen i vart fall inte är självklart 
verksamma som medel mot dessa diagnoser.  
 
Även Polanyi m fl (2000) kommenterar att friskvårdsprogrammens effektivitet inte är visade. 
Det finns en rad invändningar mot programmen. En huvudinvändning är att program som 
försöker påverka livsstilen inte beaktar de faktorer som formar livsstilen (Lupton 1995). En 
annan invändning är att idén om friskvård kan betraktas som ”hälsism” (Greco 1995) och dess 
etiska karaktär kan ifrågasättas. I vårt material har vi inte frågat direkt om friskvård på 
arbetsplatsen men vi har indirekt fått kännedom om att det pågår friskvård i viss utsträckning. 
Ett antal informanter nämner en ”friskvårdstimme” som man ser till att utnyttja när man 
känner sig trött och sliten. Vi har också fått många svar som tyder på att människor i stor 
utsträckning tagit till sig av allmänna budskap om kost och motion som förekommer i 
samhället. På frågorna vad brukar du göra om du känner dig trött och sliten på jobbet 
respektive hur du försöker lindra dina besvär samt hur ofta du motionerar har vi fått många 
och utförliga beskrivningar: 
 

Jag tar tre ”starka mediciner”: 1. skidåkning, 2. skridskoåkning, 3. promenader i skogen, 4. trädgårds-
arbete, 5. skriver om situationen. 

 
Denna person är sjukskriven på deltid för att arbetskapaciteten är nedsatt och krafterna inte 
räcker till. Hon uttrycker att dagarna är fyllda från klockan 6 på morgonen till klockan 22 och 
hon försöker sova mer och inte klara av så mycket. Hon uttrycker också en tydlig ambivalens 
från omgivningen: Hon både får och inte får förståelse för sin sjukskrivning från familj, 
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arbetskamrater och försäkringskassa. Svaret innehåller en öppning mot flera dimensioner i 
vad man kan göra för sin egen friskvård. Många nämner att de ägnar sig åt trädgårdsarbete 
och att umgås med djur som en avkoppling. Andra väljer en annan inriktning och försöker 
lindra sina besvär genom qi gong, avspänning och meditation. Ytterligare andra uppger 
handarbete och bakning som värdefulla för att lindra besvär, tänka på annat och få ökad 
livskvalitet. Informanten ovan visar dessutom på möjligheten att hantera besvären genom att 
skriva om sin situation eller bearbeta den i samtal med familj, vänner, arbetskamrater eller 
professionella samtalare som psykologer eller kuratorer. 
 
De som är långtidsfriska har en bred arsenal av åtgärder när de känner sig trötta och slitna på 
jobbet. Detta sträcker sig från att försöka ta tillvara det positiva i omgivningen till att blunda 
en stund eller resa utomlands. Många tränar på olika sätt, från hårda träningspass till 
promenader på friskvårdstimmen. Många av de friska svarar också att de ser till att få sova,  
 

Sover ½ tim när jag kommer hem, det gör susen. 
 
Lägger mig tidigt, tar igen mig på min lediga dag. Tar lite semesterdagar då och då. 

 
Ett mönster som tycks gemensamt bland de långtidsfriska är en medvetenhet om behovet av 
avkoppling, man vilar på fritiden, har ett aktivt privatliv för att koppla av, ”ledig” fritid, sover 
efter arbetstiden eller vilar före arbetstiden för att vara utvilad när man börjar, man minskar på 
”måsten”. Det kan vara en fördel att bo ensam. Det finns också de som inte brukar vara trötta 
eller slitna. En annan strategi är att samtala med sina arbetskamrater som förstår situationen, 
eller gnälla och beklaga sig för att få uppmuntran. Åter andra vill prata med chefen. Några 
pekar på rasterna, att ha trevligt med sina arbetskamrater, goda skratt piggar upp, att se det 
humoristiska. Även i denna grupp finns svaret att man jobbar på, det finns ingen tid för vila. 
 

På arbetet hinner man inte känna efter om man är trött, men en kopp kaffe om möjligt lägga upp benen 
och slappa en stund gör gott. (Undersköterska 55 år) 
 
Ta det lugnt när man kommer hem så är det bra dagen efter, man kan även säga till nu är jag trött idag då 
förstår alla. (Sjuksköterska 55 år) 
 

Det finns också motsatta strategier, att ”prata av” sig hemma eller att inte alls tala om arbetet 
när man är ledig, att inte ta med sig arbetet hem. Flera utnyttjar sin rättmätiga ledighet för att 
hantera tröttheten genom att använda kompensationstid, flextid eller semesterdagar. Att se till 
att koppla av är en tydlig strategi i de friskas svar: 
 

Promenera när jag kommer hem, ut i naturen, läsa bra böcker hemma i soffan, prata med arbetskamrater 
om arbetssituationen, gå på styrketräning, dansa bugg eller gammeldans, prata med maken hemma vid 
middagsbordet. (Undersköterska 45 år)  

 
En annan tydlig strategi är planering och prioritering både på jobbet och privat, att se till att 
gå hem i tid och göra något man trivs med, vare sig det handlar om att sitta i hammocken eller 
rensa ogräs. Det finns inte mycket i de långtidsfriskas svar som talar för att det görs satsningar 
på friskvård. I några svar nämns en friskvårdstimme som något som finns och som man kan 
välja att ta ut för till exempel promenader eller massage. WHP och friskvård kan kritiseras för 
att organisatoriska och strukturella frågor lämnas därhän. Detta kommer till uttryck i 
anslutning till de svar som handlar om friskvård. Som framgått ovan har de svarande en tydlig 
inställning till att motion är viktigt. Kostens betydelse ligger implicit. De försöker äta rätt men 
tröstäter ibland. Många svarar att när de är trötta så äter de till exempel frukt, vilket de själva 
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kommenterar att det är bra eller att de tar en cigarett vilket följdriktigt kommenteras som inte 
bra – men som ett legitimt sätt att få en paus när du arbetar i vården. Andra svarar att när de är 
slitna så ser de till att verkligen ta de matraster de har rätt till.  
 

Tar ut raster enligt schema. (Sjuksköterska 45 år) 
 
Om arbetsgivaren har en friskvårdsambition så motverkas den av de förhållanden som 
kommer fram som en fortsättning på dessa svar: till exempel att det är mycket stressigt när 
kön i matsalen är lång. Patienttillströmningen eller om det finns tillräckligt mycket personal i 
barngruppen avgör om man överhuvudtaget kan ta ut rast för att äta. 
 

Är lite svårt att gå ifrån, då patienten måste in på avtalad tid. Fikar och äter på tider som är avsedda. 
(Sköterska 55 år) 

 
 
Den första strategin – traditionella arbetsmiljöfrågor 
 
Det tycks alltså som om den andra och tredje strategin som Polanyi m fl (2000) föreslår 
eftersom den första strategin OHS, inte var tillräcklig, inte heller fungerar. Den tredje 
strategin, redesign av arbetet, det vill säga exempelvis ett paradigmskifte som innefattar bland 
annat fokusering kring klienters eget ansvar kommer i konflikt med den kombination med 
minskade resurser som skett samtidigt. Det kommer också till uttryck i att den andra strategin, 
friskvård, inte får det utrymme som skulle krävas, det finns inte tid helt enkelt. Den hindras av 
faktorer över vilka personalen inte råder. Det gör att det kan vara dags att återvända till det 
Polanyi m fl (2000) kallar den första strategin. Arbetsmiljöarbete eller yrkeshygien, 
”Occupational Health and Safety” (OHS) kan ses som den tidigaste formen av insatser för att 
motverka att arbetet ska ge upphov till ohälsa. De avslutande resonemangen i förra avsnittet 
visar på att traditionella arbetsmiljörisker i form av till exempel brist på rättmätiga raster finns 
kvar. Att använda sin rätt till rast utvecklas från att vara en självklarhet till en särskilt uttalad 
strategi för att försöka bemästra trötthet och stress. Arbetsscheman i övrigt kan också tolkas 
som en arbetsmiljöfråga: 
 

Vi får själva täcka upp nätter /helger när någon är sjuk eller har semester. Dålig ersättning och beordring 
om vi inte frivilligt ställer upp. Ingen har tagit undersköterskornas problem på allvar. Alla andra 
kategorier har fått stafetter resp ekonomisk ersättning – vilket ökat vår belastning ytterligare. Livegna. 
(Undersköterska 45 år) 

 
Här antyds också bitterheten mellan olika grupper. Informanten uppger att denna belastning 
orsakat ett tiotal olika symtom som pågått under många år och hon har nu en mer än årslång 
sjukskrivning på heltid. Möjligheterna till återhämtning har minskat – förr kunde man vila tio 
minuter i ett litet rum på lunchen. Nu finns ingen avskild vrå längre. Istället köar alla till 
mikrovågsugn och disk till ljudet av telefonernas ringande. 
 
I flera av de yrken som är aktuella i denna undersökning, till exempel inom städarbete, 
storkök, barnomsorg och vård finns olika slags fysisk belastning som gett upphov till 
förslitningar. Arbetet är tungt och svårhanterligt eftersom det i vård och barnomsorg handlar 
om lyft av människor, påklädning, hjälp med tvättning och toalettbesök i trånga utrymmen.  
 

Många behövde sättas på toaletten. Dom anhöriga var där och sa att vi fick inte använda lift och dom och 
dom hjälpmedlen. Vi hade några tjejer som gick in och förstörde ryggarna på det och det gick inte fast 
våra sköterskor gick in till våra chefer för att prata med anhörig. (Undersköterska 35 år) 
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Det tunga arbetet ger upphov till många fysiska skador. De flesta informanterna är betydligt 
äldre än denna undersköterska. De har arbetat i vård, barnomsorg och förskola i många år och 
hänvisar till många och tunga lyft, hårda golv och högljudda barngrupper vilket gett värk i 
axlar, knän och rygg och tinnitus. Det onda i kroppen och dess konsekvenser när man går kvar 
i arbete skapar konflikter i arbetsgruppen: ”Varför ska jag jobba dubbelt för dig?” är 
uttalanden de mötts av.  
 

Mina besvär är ryggvärk med låsningar i ländrygg och höft som är orsakade av många år i vården, mycket 
ensamarbete och tunga lyft. (Sjuksköterska 55 år) 

 
En undersköterska uttalar att hon behöver ett lättare jobb utan lyft. Hennes besvär är  
 

… två utslitna knän, ramlade för ett par år sedan och skadade en axel. Har också fortfarande ont vid 
belastning efter ischias för flera år sedan. (Undersköterska 55 år) 

 
En vanlig uppfattning bland de långtidssjukskrivna är att deras arbetsmiljö åtminstone i viss 
utsträckning har bidragit till att deras ohälsa har uppkommit. Denna uppfattning uttrycks på 
olika sätt. Dels med hänvisning till en traditionell syn på risker i arbetsmiljön där tungt arbete 
är ett problem: att yrsel, smärta i knän, fötter, händer och rygg har vuxit fram under många år 
med hårt arbete inom vården är ett vanligt svar från undersköterskor och vårdbiträden och 
från förskollärare och barnsköterskor i 50-60 årsåldern. De symtombilder som uppges är 
komplexa och omfattande: upp till ett tiotal olika symtom inklusive smärtor i olika organ från 
huvud, axlar via rygg, knän till fötter, muskelinflammation, högt blodtryck, yrsel, tinnitus, 
sömnstörningar. De svarande menar att detta beror på lång och trogen tjänst i vård eller 
barnomsorg. Svaren innehåller en viss bitterhet – det känns som ingen bryr sig eller tackar för 
det arbete man har lagt ner. Polanyi m fl (2000) menar att den fysiska arbetsmiljön har blivit 
mycket bättre, i stort sett så kontrolleras sådana risker idag. Informanterna ger dock uttryck 
för att det finns många faktorer som i arbetsmiljöarbete och lagstiftning betraktas som 
självklara men där det idag fortfarande finns stora brister. Många svar hänför ohälsa enligt 
ovanstående resonemang till tungt arbete inom vård och förskola med lyft, obekväma 
arbetsställningar och hårda golv. Oftast är det ensamarbete, ofta finns inga eller undermåliga 
hjälpmedel, eller de som finns används inte av olika anledningar. Informanterna hänvisar till 
arbetsmiljöregler som säger att man ska vara två vid lyft men där besparingar och lokalt 
beslutade vardagsregler säger något annat, nämligen att man inte får arbeta tillsammans. På 
frågan om vad man gör om man känner sig trött har vi fått svaret att en lösning är att se till att 
ta ut de lagstadgade rasterna. Det måste innebära att det kan vara vanligt att den 
arbetsmiljölagstiftning som finns inte följs.  
 
Polanyis m fl:s (2000) första strategi, med yrkeshygien i fokus, aktualiserar långtids-
sjukskrivning och förtidspension ur ett arbetsskadeperspektiv vilket sällan görs av våra 
informanter oaktat att de hänför orsaken till sin sjukskrivning till arbetslivet. Dellve m fl 
(2003) har undersökt benägenheten att rapportera förmenta arbetsskador bland kvinnor i 
hemtjänsten. Dellve m fl  menar att det finns flera orsaker till att kvinnor inte rapporterar 
arbetsskador. Den främsta anledningen kan sägas vara tvetydighet och osäkerhet om vad som 
är en arbetsskada. Det är svårt att kommunicera om problemen. Orsakssambanden är otydliga. 
Det betraktas som naturligt att man får värk och krämpor när man har arbetat länge i hårt 
arbete. Man vill inte utmana den existerande ordningen. Andra anledningar är brist på stöd för 
att anmäla. Vardagsarbetet måste fungera, man befinner sig i frontlinjen och kan inte lämna 
sina vårdtagare utan den vård de behöver. Dellve m fl (2003) hävdar att uppenbara incidenter 
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eller olycksfall är exempel på skador som anmäls i större utsträckning. Dessa är lättare att tala 
om och orsakssambanden är tydligare. Detta är synligt också i vårt material: 
 

Jag har papper på att jag har gjort mig illa i händerna för att en gammal en gång för några år sedan 
ramlade på toaletten, och då är det det att man ska ju låta dom ramla, och man ska inte ta emot dom då, 
för då skadar ju mer dig själv. (Undersköterska 35 år) 

 
Informanten hänvisar till en läkare som uttalat att yngre kommer snabbare med sina smärtor, 
de äldre går längre innan de söker vård. De mönster som Dellve m fl (2003) fann stämmer 
med detta, unga vet mer hur det går till att anmäla och bevakar sina rättigheter.  
 
De i vårt material som anger egna fallskador menar att besvären orsakats av arbetsmiljön men 
även att man drabbats av konflikter, ändrade förhållanden, hot om arbetslöshet. Konkreta 
olycksfall och arbetsskador tycks förvärras av organisatoriska brister. En särskild slags 
incidenter som finns med i vår bild är fysiska och psykiska hot från vårdtagare: 
 

Jag tycker det kunde satts in större resurser tidigare. Redan vid första incidenterna som var skulle det 
gjorts krafttag för att avvärja fler. (Undersköterska 45 år)  

 
Hoten har hanterats med samtal hos rådgivare och kurser i självförsvar. I ett annat fall löstes 
ett problem med hot genom omplacering av arbetstagaren. Andra exempel på kombinationer 
är att fysiska arbetsmiljöbrister som till exempel hög ljudnivå kombineras med psykosocial 
problematik som mobbning av kollega. 
 

Dålig arbetsmiljö orsakad av hög ljudnivå och mobbning från kollega. 
 
Informanten har en positiv känsla inför arbetsdagen, lätt och rörligt arbete som sällan eller 
aldrig är psykiskt slitsamt men kombinationer av fysikaliska och psykosociala 
arbetsmiljöproblem tycks besvärliga. Många av informanterna är långtidssjukskrivna på grund 
av somatisk sjukdom, till exempel cancer, frakturer eller whiplash-skador som inte erhållits i 
arbetet eller i några fall komplikationer i samband med graviditet och barnafödande. Även 
dessa diagnoser tycks förvärras och sjukskrivningen förlängas av psykosociala arbetsmiljö-
brister. Många med tydliga somatiska diagnoser hänvisar till sådana brister.  
 
Många informanter har som visats ovan en helt låst arbetssituation där man hela tiden är 
beroende av patienttillströmning, andras raster och att gå in och täcka upp för frånvarande 
kollegor. Den arbetssituation som beskrivs upplevs orimlig. Det skiftarbete som alltid funnits 
i vården har enligt en informant övergått till att nätterna har kommit utöver heltiden. Det som 
egentligen ska vara jour har blivit arbetstid. En synpunkt på detta är att för att man ska kunna 
återgå i arbete krävs: 
 

… förmodligen ändring av arbetstiden till att enbart arbeta dagtid, inte kvällar och helger. Arbete i en 
miljö med lägre stressfaktor och större inflytande över arbetsbelastningens fördelning över dygnet. 
(Sjuksköterska 55 år) 

 
En annan variant på möjligheten att återgå i arbete är mindre ensidigt arbete vilket krävs när 
till exempel en hand eller fingrar är försvagade eller förslitna av artros. Bitterheten 
återkommer, besvären upplevs bero på lång och trogen tjänst i sjukvård eller skola, men ingen 
bryr sig. 
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5 Diskussion  
 
Kvinnors röster 
 
Arbetsmiljöarbetet har under stora delar av 1900-talet handlat om män och mäns arbetsplatser. 
De undersökningar som finns utgörs till övervägande del av statistik och registermaterial. De 
långtidssjukas egna röster under 1990-talet har till viss del kommit fram i forskning samt 
reportage i massmedia. I vårt material är ett vanligt svar att man fått information från 
massmedia och i samtal med andra med utgångspunkt från den allmänna debatten. Szucs 
(2004) menar att förnyelsearbete kan orsaka långtidssjukskrivning. Det övergripande 
begreppet organisatorisk oro är ett tillstånd som kan ge negativa konsekvenser i form av 
konflikter, passivitet, sjukskrivning och förtidspension men i lika många fall även positiva 
konsekvenser i form av ökat personalinflytande. Det vanligaste är inte att oro leder till 
sjukskrivning utan till artikulering av protester eller till tystnad. Antalet omorganisationer har 
stor betydelse för uppkomst av ohälsa vilket i vårt material synliggörs av hänvisningar till 
otaliga omorganisationer som man aldrig hinner hämta sig ifrån. Vidare ger kompromiss-
löshet och pseudodemokratiska processer där personalen körts över, eller som präglats av 
otydlighet och osäkerhet upphov till ohälsa. Däremot ger förändringens syfte i form av 
marknadsinnovation inte självklart upphov till ohälsa enligt Szucs (2004). Det talar för att det 
behövs såväl mer forskning om ohälsans samband med organisationsförändringar som nya 
modeller för denna forskning där personalen kommer till tals och blir lyssnade på i större 
utsträckning. I vår undersökning har ett antal personer kommenterat den avslutande frågan om 
de har något att tillägga med att det varit roligt att svara och bra att någon intresserat sig för 
deras upplevelser. Vi har fått kommentaren att även i vår undersökning saknas frågor kring 
förslag till behandling från den sjukskrivne. Vi har också fått kommentarer att det var bra 
frågor och man har ansträngt sig att svara trots sin trötthet för att man hoppas att svaren ska 
kunna göra nytta för andra: 
 

Tack för att ni skickade en till mig. För det känns viktigt att få lämna information. Kanske kan det bidra 
till att andra inte hamnar i samma elände. (Undersköterska 45 år) 
 

Organisatorisk utmattning framkommer i vårt material men man kan också se konsekvenser 
av nedskärningarna med ökad belastning som en upplevd orsak. Det blir synligt såväl bland 
undersköterskor, sjuksköterskor och lärare som på chefsnivå. De chefer som ingår i vårt 
material befinner sig på mellannivå vilket de menar innebär splittring med flera skilda 
verksamheter, krav från olika håll, för stor mängd arbetsuppgifter. Det upplevs psykiskt 
påfrestande att vara mellanchef. Cheferna behöver stöd i arbetet: 

 
Ändring av min tjänst med inte så många anställda. Handledning för att stärka mitt självförtroende och 
lära mig att inte låta arbetet ta över. /…/ ställa krav på mina chefer. Jag vill arbeta igen. Trivs inte med att 
vara sjukskriven. Känns som ett stort misslyckande av mig att inte vara i arbete. (Chef 45 år) 
 

Szucs (2004) poängterar betydelsen av delaktighet vilket även framkommer i vårt material. 
Långtidssjukskrivning eller förtidspensionering skulle kunna minskas med mer demokratiska 
inslag för att minska den organisatoriska oron. Kan man då betrakta organisatorisk oro som ett 
arbetsmiljöproblem och den ohälsa som följer som en arbetsskada eller arbetsrelaterad 
sjukdom? Chefers iakttagelser om orsaker till sjukfrånvaro inom vården innebär att på 
arbetsställen som skiftat ledarskap flera gånger och använt mycket bemanningsföretag där 
uppfattas trötthet, stress, utmattning och depression som övervägande orsaker till sjukfrånvaro 
(Bergenson 2002). Arbetsställen där personalen har mycket stående arbetsställningar har 
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däremot problematik från knän, höfter och leder. Det är svårt att hävda att något är tydligt 
arbetsrelaterat men sjukvården i Sverige har problem med belastnings- och stressrelaterade 
sjukdomsorsaker. Intervjuer med sjukskrivna gav en motsvarande bild (Bergenson 2002). 
Sjukskrivna kan tyckas ställa stora krav på arbetsgivare; ingen ska behöva bli kastad in i 
arbete. Individer behöver olika tid utan krav för att komma in i arbetet igen och utan att 
räknas som fullgod arbetskraft. Andra hade uppfattningen att de inte ville eller orkade gå 
tillbaka till samma arbetsplats. Möjligheten att återgå i arbete var beroende av byte av 
arbetsplats. Vid arbetstoppar pressades personalen över sin förmåga vilket senare visade sig i 
olika symtom (Bergenson 2002). I vårt material menar 44 % att deras besvär i hög grad 
orsakats av arbetsmiljön och 21 % att besvären delvis orsakats av arbetsmiljön (Herrman 
2005). Bland de med diagnosen psykisk ohälsa menar 85 % att besvären orsakats av 
arbetsmiljön. För dem med besvär i rörelseapparaten är det 63 % som uppger att besvären 
orsakats av arbetsmiljön. Urval, representativitet och svarsfrekvens i vårt material kan 
diskuteras. Oaktat detta är det för många arbetstagare som upplever att deras arbetsmiljö 
orsakar ohälsa.  
 
En internationell översikt över stress och fysiska hälsoproblem i hemtjänsten visar en 
liknande bild som den vi funnit (Denton m fl 1999, s 48). I deras redovisning innefattar stress 
i arbetet bland annat begränsad kontroll över arbetsuppgifter och schemaläggning, känslor av 
maktlöshet, skiftarbete, förändringar i arbetet, usel ledning (poor supervision or supervisors), 
fördomar, problem med vårdtagarna och låga löner. Fysiska hälsorisker och problem är bland 
annat hot från vårdtagare, rygg- och muskelvärk relaterat till tunga lyft, mental och fysisk 
utmattning. Trots detta rapporterar en stor majoritet god mental hälsa och tillfredsställelse 
med sitt arbete. För att utveckla hemtjänstsektorn genom att ta tillvara medarbetarnas 
kunnande att definiera och lösa de problem som finns och göra deras röster hörda kan 
participatorisk forskning vara användbar (Denton 1999, Gold 1999). Participatorisk forskning 
i vård och skola har prövats i olika sammanhang. Det har gett goda resultat och uppslag till 
hälsofrämjande förändringsarbete (Herrman & Nilsson 2003, Arneson & Ekberg 2005). 
 
 
Lärande i arbetslivet 
 
Redan Karasek & Theorell (1990) betonar lärande, delaktighet och utveckling som centralt för 
att arbete inte ska skada hälsan. Med stöd av pedagogiska teorier kan man resonera om vilken 
slags lärande som är bäst lämpat att främja hälsa, hur färdigheter ska utvecklas och hur 
förändringsarbetet ska gå till. Karasek & Theorell (1990, s 172) skiljer på två nivåer av 
”adaptive learning”: 
 

Open-loop learning occurs in active jobs where the workers develop solutions in anticipation of future 
problems – in other words, engage in strategy formulation. Routinized, closed-loop learning is much 
more limited activity (Umbers 1979 enligt Karasek & Theorell 1990, s 173).  

 
Olsson (2004, s 50) diskuterar två slags lärande i ett industriperspektiv. Det första är anpass-
ningslärande som inte innebär något ifrågasättande av arbetsuppgifterna. Man lär sig det nya 
helt enkelt, yrkesrollen förändras inte nämnvärt och arbetsuppgifter inklusive mål och 
förutsättningar förblir desamma. Utvecklingslärande däremot syftar till ökad förståelse av vad 
man gör och varför. Enligt Olsson (2004, s 53-54) krävs ett ständigt förbättringsarbete inom 
industrins konkurrensutsatta branscher. Den utveckling som sådant förbättringsarbete kan 
tänkas leda till kan ses som förvetenskapligande av produktionen, det vill säga man kunde 
hantverket långt innan man kunde sätta ord och modeller på sitt kunnande. I en arbetssituation 
där människor med olika utbildningsbakgrund arbetar tillsammans är modellerna fortfarande 
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tysta för många som arbetar med dem. Men för att driftsäkerhet och produktion ska 
vidmakthållas behöver alla förstå modellerna och kunna åtgärda händelser som inträffar i alla 
mänskliga system. Kan sådana industriella strategier tillämpas även i den mjuka produktion 
som handlar om vård och omsorg om människor? En av Olssons poänger är att i industrins 
produktionssystem finns det inte utrymme för att ta in ersättare vilket gör att arbetsintegrerat 
lärande blir nödvändigt. Enligt våra informanters utsagor existerar inte ersättare – för att 
åstadkomma lärande måste det förankras till arbetsplatsen. Arbetsintegrerat lärande är inte 
bara nödvändigt, det har fördelar som inte kan uppnås på annat sätt. Modeller är förenklingar 
av verkligheten. För att optimera processerna räcker det inte att förstå modellen, man måste 
kunna tolka signaler om varierande omgivningsfaktorer eller förändrade villkor och ständigt 
anpassa sin yrkesutövning med hänsyn till förändringar (Olsson 2004).  
 
I arbete med människor tillkommer att man inte bara behöver ta hänsyn till vårdtagares och 
elevers behov utan också foga in deras bilder av verkligheten i vård- och lärandeprocessen. 
Det innebär att man inte bara kan se sig själv som professionell expert utan att man måste inse 
att vårdtagaren/eleven är expert på sig själv, sina behov, erfarenheter och utgångspunkter. Här 
kan den reflekterande praktikern (Schön 1983) stå modell för relationen och lärandet. 
 
 
Paradigmskifte? 
 
De stora förändringar som poängteras av huvudmännen inom skola, vård och omsorg 
(Skolverket 1996, Hane & Wennberg 2004) kan tolkas som en fantastisk möjlighet till 
verksamhetsutveckling. De kan förändra arbetet på så sätt att de ger elever och vårdtagare 
delaktighet, inflytande och ansvar i lärande och sin egen behandling och hälsoutveckling. 
Men förändringarna kan tolkas på ett näst intill motsatt sätt. Är själva syftet snarast ett uttryck 
för en ”girighet”, att genom en falsk delaktighet inbjuda och övertala arbetstagare att göra lite 
till och lite till. Det paradigmskifte (Hane & Wennberg 2004) som det innebär att gå från 
produktionsfokusering till patientfokusering kan innebära utvecklingslärande. Det kan bli ett 
sätt att använda medarbetarnas erfarenhet och kompetens och göra medarbetarna delaktiga, 
inte på det falska vis som New Public Management, NPM, enligt Rasmussen (2004) lockar 
med utan på ett djupare vis. I ett sådant utvecklingslärande ligger en annan lösning på 
problemet med ökad effektivitet. Paradigmskiftet handlar om att vård och lärande är omöjligt 
om inte den det berör deltar aktivt. Den professionella uppgiften är att stödja människors eget 
ansvar för sin hälsa och sitt lärande. Det är ett annat förhållningssätt än NPM som har 
management i sig som huvudlösning. Såväl patientfokusering (Hane & Wennberg 2004) som 
elevfokusering (Lpo 94) är en medvetandegörande pedagogik (Freire 1996). Patienters 
berättelser är kända berättelser. Paradigmskiftet består i att tolka berättelserna på ett nytt sätt 
att se och förstå nya dimensioner. Varken patienter eller elever ska underkasta sig. Det 
handlar om att utveckla en kommunikationsform som gör både elev, patient och personal till 
lärande. Enligt Hane & Wennberg är inte fler händer lösningen. Arbetets framgång bygger på 
samarbete och delat ansvar. Man måste alltså veta vad de andra gör och känna till varandras 
kompetens. Flera händer, det vill säga mer personal, betyder nytt tidkrävande lärande innan 
man känner varandras kompetens och kan på nytt utvidga kunskap över professionsgränserna. 
För att det ska fungera krävs att arbetstagare är medvetna om möjligheterna men också har 
beredskap för komplexiteten (Hane & Wennberg 2004, Skolverket 2004). Hane & Wennberg 
varnar för honungsfällan, att arbetet blir alltför roligt och fyllt av möjligheter. Eller är det här 
de kan gå överstyr in i en ”greedy organisation”, arbetstagaren tar över arbetsgivarens 
övergripande ansvar för att resurserna inte är tillräckliga? Med en medveten, professionell 
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personal så kanske den risken kan hanteras. Det är en del i professionaliseringen att se 
begränsningar.  
 
Vården och skolan har gått från att vara organiserade enligt industriella modeller till att ha 
professionella aktörer och betrakta sina ”klienter” som självständiga medaktörer i vård- eller 
utbildningsprocess. ”New public management” kan betraktas som ett försök att behålla 
kontroll uppifrån. Det innebär att arbetstagare låter sig ryckas med av den ”giriga 
organisation” som NPM modellen kan innebära. Är de arbetsmiljöproblem vi ser idag 
omvälvningsproblem? Arbetsmiljöarbete och lagstiftning hänger kvar i industrimodellen, alla 
är inte beredda eller får inte tillräcklig trygghet för att våga språnget. Eller är språnget i sig en 
chimär, vackra ord som vi talar om men inte har seriös avsikt att förverkliga? Här finns många 
frågor och områden för fortsatt forskning där ett tvärvetenskapligt arbetsmiljötänkande kan 
bidra till teoriutveckling med bland annat stöd i pedagogik och frågor om lärande (Häggqvist 
2004).  
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6 Slutsatser 
 
Enligt ”Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet” ökar att chansen att förbli frisk om man är 
ung och arbetet är fysiskt lätt, om arbetsklimatet är bra, om ekonomin är god, om det finns 
möjligheter att lära nytt, om arbetet inte är alltför monotont och sällan kräver en för stor 
arbetsinsats. För kvinnor i offentlig sektor tillkommer att samarbete och delaktighet är 
betydelsefullt (SOU 2002:5 s 105). De flesta deltagarna i vår undersökning är inte unga, 
arbetet är tungt, har varit tungt under många år och upplevs nu bli ännu tyngre. De upplever 
konflikter och osämja och att ingen bryr sig. Det är inte särskilt goda odds för hälsa med 
andra ord. Deras chans är samarbete och delaktighet. En granskning utifrån Polanyis m fl 
(2000) modell visar att det finns förbättringar att göra i de tre strategier som föreslås. Den 
traditionella arbetsmiljöstrategin behöver anpassas till de arbeten som finns i vård, utbildning 
och omsorg. När man inte har tid att ta rast finns det grundläggande brister som knappast 
skulle accepteras på de manliga arbetsplatser som arbetarskyddet ursprungligen utformades 
för. Skulle det överhuvudtaget accepteras att arbetstagarna har ansvar för bemanningen? 
Arbete i vård och omsorg är tungt: Tyngden i arbete med människor är mer komplicerad än 
tyngden i materiella ting. Kanske ska vi uppmuntra arbetstagare att tänka mer i 
arbetsskadetermer och anmäla arbetsskador i betydligt större utsträckning än vad som görs. 
Detta bör göras av policyskapande skäl, det är en rättighet och skyldighet att tillämpa 
arbetarskyddslagstiftningen, det är något som hör till arbetslivet (Dellve m fl 2003).  
 
Polanyis m fl (2000) andra strategi, friskvårdsstrategin, kan inte heller den stå för sig själv. De 
faktorer som betingar möjligheter till friskvård i den breda mening som våra informanter ger 
friskvården behöver beaktas. Det är förmodligen kontraproduktivt att vara medveten om 
kostens betydelse men inte hinna äta på grund av strukturella hinder, oavsett om dessa hinder 
utgörs av köer till matsal och mikrovågsugnar, schemaläggning eller personalbrist. Arbetet 
måste organiseras så att hänsyn tas till arbetsplatsens hälsofrämjande potential. Detta uttrycks 
tydligt i sin komplexitet i ett citat som svar på frågan: Vilka insatser behöver göras för att du 
ska kunna återgå i arbete? 

 
Efter att ha tränat upp mig igen under sjukskrivningen fick jag en ny chef, ett höj- och sänkbart bord och 
lättare arbetsuppgifter. Då kunde jag börja arbeta igen. (Undersköterska 55 år) 

 
Enligt forskning och utredningar råder det ingen tvekan om att arbete kan orsaka ohälsa. Det 
råder knappast heller någon tvekan om att arbete även kan främja hälsa. I vårt material visas 
att långtidssjukskrivna arbetstagare inom skola, vård och omsorg upplever att deras arbete har 
bidragit till deras ohälsa. Men arbetstagarna upplever eller har också upplevt arbetsglädje, 
gemenskap och kompetens. På senare år har arbetslivet genomgått omfattande förändringar 
för ökad delaktighet från arbetstagare och brukare och med tanke på att delaktighet anses vara 
en hälsofrämjande faktor skulle detta kunna antas vara hälsofrämjande. Men förändringarna i 
en sådan tänkt hälsofrämjande riktning har kombinerats med avsevärda nedskärningar vilket 
skulle kunna förklara den ökade ohälsan. 
 
De förklaringar till ohälsa som informanterna uppger har starka inslag av brister i den 
fysikaliska arbetsmiljön, tunga lyft, obekväma arbetsställningar och pressat tidsschema vilket 
inte medger raster. Detta talar för att det finns behov av ökad uppmärksamhet på traditionella 
arbetsmiljöfrågor i den offentliga sektorn och då med fokus på arbete med människor. Den 
typen av arbete ställer andra arbetsmiljökrav än arbeten inom t ex industri. Informanterna 
förklarar också sin ohälsa med nedskärningar och ständiga omorganisationer. För att komma 
till rätta med arbetsmiljöproblemen krävs delaktighet och medverkan från de anställda. 
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