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Hälsofrämjande
och lärande arbetsplats –
finns organisatoriska
förutsättningar?
Kerstin Ekberg

i detta kapitel diskuteras vilken betydelse arbetets organisering och arbetsvillkoren har för de anställdas möjligheter att bibehålla
och utveckla sin hälsa. Förutsättningarna för en hälsofrämjande arbetsplats är sammanflätade med förutsättningar för ett utvecklingsinriktat
lärande på arbetsplatsen. Arbetslivet genomgår omstrukturering och
organisatoriska förändringar med syfte att öka effektiviteten. En fråga
är under vilka förutsättningar organisatoriska förändringar bidrar till
hälsa och utvecklingsinriktat lärande på arbetsplatsen och vilka förutsättningar som hämmar en utvecklingsinriktad och hälsosam arbetsplats.

Att ha ett arbete
Är det bra för vår hälsa och välbefinnande att arbeta? Mycket pekar på
att arbete utgör en stabiliserande och strukturerande faktor i människors liv. Identiteten skapas ofta utifrån arbete och yrkestillhörighet och
den egna självkänslan är för många nära kopplat till den ekonomiska
situationen för familjen. Marie Jahoda (1933) fann redan på 1930-talet
att den psykiska hälsan och den psykosociala livssituationen drabbades hårt av att stå utanför arbetslivet. Waddell och Burton (2006) har
senare i en omfattande systematisk översikt belyst frågan ”Is work good
for your health and well-being?”. De drar slutsatsen att ett arbete är det viktigaste medlet för att få adekvata ekonomiska resurser som möjliggör
att man kan vara aktivt delaktig i samhället. Arbete bidrar till viktiga
psykosociala behov, identitet, sociala roller och social status, och arbete
är bra för de flesta människors hälsa och välbefinnande. De som har
svårt att få tillträde till eller har svårt att fortsätta i arbetslivet tillhör
de grupper som har eller utvecklar sämre hälsa och som därför blir mer
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sårbara för olika former av påfrestningar i livet. Att ha ett arbete innebär dock inte att risken för att drabbas av ohälsa försvinner. Idag ser vi
en ökande trend av sjukskrivningar på grund av psykiska besvär. Finns
det ett samband med förändringar i arbetslivet? Hur kan vi i så fall förebygga ohälsa och främja förutsättningar för hälsa i arbetslivet?

Psykisk (o)hälsa
Andelen personer som sjukskrivs i olika former av psykisk ohälsa,
depression, ångest och stress-relaterade sjukdomar ökar i västvärlden.
Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ett allvarligt hot mot individens
möjligheter att vara delaktig i arbetslivet. För både kvinnor och män är
det psykiska diagnoser och besvär i rörelseorganen som oftast leder till
längre sjukskrivningar. Med längre sjukfrånvaro ökar svårigheterna att
återgå i arbete. Bertilsson m.fl. (2013) beskriver i en kvalitativ studie
hur psykisk ohälsa påverkar individens upplevelse av sig själv och sin
förmåga att arbeta som att ”man blir som en gäst i sitt eget arbete”, det
vill säga man orkar inte engagera sig. Att arbeta trots att man har symptom på ohälsa kallas sjuknärvaro och har visats leda till större kostnader
för arbetsgivaren än sjukfrånvaro eftersom man är mindre produktiv.
Enligt OECD (2011) är sjuknärvaron hög hos personer med psykiska
besvär, de går till arbetet trots att de inte mår bra eller på grund av att de
inte ”ser” sina egna problem, vilket har konsekvenser för hur delaktiga
och produktiva de är i arbetet.
Arbetsförmågan upplevs som särskilt nedsatt i arbetssituationer som
innebär mänskliga möten, det vill säga i de yrken som har högst risk
att drabbas av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Både män och
kvinnor ha en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa i yrken som innebär att man arbetar med andra människor, till exempel lärare, hälsooch sjukvårdspersonal och personal inom vård och omsorg. Idag har
drygt var fjärde långtidssjukskriven i Sverige psykisk ohälsa som uppgiven diagnos på intyget. Kvinnor har en högre risk att sjukfrånvaron blir
långvarig, jämfört med män, oberoende av yrke. Även den självrapporterade psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga.
Psykisk ohälsa är ett problem som måste lösas för att implementeringen av EU’s strategi för ”Europe 2020”, som har som mål en hållbar
utveckling och inkluderande tillväxt, skall vara möjlig (McDaid 2011).
Det finns således en rad skäl till att det är viktigt för arbetslivet att
intressera sig för hur psykisk ohälsa kan förebyggas och hur drabbade
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kan hjälpas tillbaka i arbete. Till dessa skäl hör betydelsen av att se de
psykosociala effekterna av förändringar i arbetsuppgifter och organisering av arbetet, betydelsen av ett inkluderande arbetsliv, betydelsen
av förutsättningar för en hälsosam utveckling av verksamheten, liksom
ekonomiska konsekvenser för verksamheten och för samhället.

Arbetsvillkor och psykisk hälsa
Under senare år har den epidemiologiska forskningen visat att organisatoriska och psykosociala arbetsförhållanden bidrar till ohälsa, särskilt
psykisk ohälsa, på många arbetsplatser (Rugulies m.fl. 2012, FandinoLosada m.fl. 2012). Forskningen om psykosocial arbetsmiljö har sedan
många år, med utgångspunkt i den så kallade krav-kontroll modellen
(Karasek och Theorell 1990), visat att höga krav i arbetet kombinerat med lågt beslutsutrymme skapar arbetsförhållanden som leder till
olika former av sjukdom och till ohälsa, medan höga krav kombinerat
med stort beslutsutrymme skapar förutsättningar för lärande. Andra
forskare har visat att ansträngning i arbetet, kombinerat med bristande
belöning i form av respekt, återkoppling, och stöd från arbetsledare
och arbetskamrater, leder till sjukdom och ohälsa, den så kallade effortreward modellen (Siegrist 1996). Båda modellerna visar att höga krav
eller hög grad av ansträngning kan hanteras ganska väl förutsatt att
individen har handlingsutrymme och får respekt och socialt stöd. De
sociala förhållandena på arbetsplatsen är viktiga resurser för att buffra
mot eller förebygga stress. Vissa studier pekar på att många som drabbas
av psykisk ohälsa saknar eller har ett svagt socialt nätverk i sin omgivning (Fandino-Losada m.fl. 2012), vilket delvis kan bero på att psykisk
ohälsa bidrar till att den drabbade drar sig undan på arbetsplatsen eller
i privatlivet och undviker interaktion med arbetsledare eller kollegor
(Stoetzer m.fl. 2009). Den stora ansträngning som krävs för att upprätthålla fasaden i arbetet dränerar all kraft från det sociala och privata
livet, man drar sig undan relationer och sociala kontakter för att orka
med sitt arbete (Bertilsson m.fl. 2013).
Resurser beskrivs som de fysiska, psykiska, sociala eller organisatoriska faktorer i arbetet som minskar kraven i arbetet och därmed också
fysiologiska och psykologiska stressreaktioner, och som är funktionella
för att uppnå målen i arbetet. Till resurserna i arbetet räknas även förhållanden som stimulerar individens utveckling och lärande. Brister
i de psykosociala arbetsvillkoren kan uppstå då kraven i arbetet ökar
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samtidigt som resurserna för att hantera dessa krav minskar (Schaufeli
m.fl. 2009), till exempel på grund av rationaliseringar på arbetsplatsen,
eller då det uppstår problematiska interpersonella relationer. En systematisk litteraturöversikt om arbetsmiljöns betydelse för symptom på
depression och utbrändhet (SBU 2014) visar att i arbetssituationer med
små möjligheter att påverka, i kombination med alltför höga krav, eller
om det förekommer mobbning eller konflikter i arbetet, ökar risken
för depressionssymptom. Risken för att utveckla depressionssymptom
eller utmattningssyndrom ökar också i arbetssituationer med bristande
medmänskligt stöd, om belöningen upplevs som liten i förhållande till
ansträngningen, och om man upplever osäkerhet i anställningen. SBU
rapporten visar också att personer som upplever goda möjligheter till
kontroll i det egna arbetet och som upplever att de behandlas rättvist
utvecklar mindre symptom på depression och utmattningssyndrom än
andra. Omfattande forskning pekar på att en viktig förutsättning för
god hälsa är det sociala sammanhang som arbetsplatsen eller arbetsgruppen utgör. Ett gott social klimat och socialt stöd innebär att andra
påfrestningar kan hanteras lättare och buffra mot stress. Att arbetsplatsen är en inkluderande, snarare än en exkluderande praktikgemenskap
skapar bättre förutsättningar för hälsa. Den negativa motpolen, utfrysning eller mobbing på arbetsplatsen, har kommit att bli en viktig och
allt vanligare psykosocial riskfaktor för ohälsa.
Globalisering och ökande krav på effektivitet har inneburit att
arbetslivet befinner sig i en ständig förändringsprocess, i hög grad influerat av Total Quality Management, Lean organisering eller New Public
Management. I Europeiska Working Conditions Survey (2010) indikerade mer än 50% av respondenterna i Sverige och i Finland att de
upplevt betydande omstruktureringar eller omorganisationer på sina
arbetsplatser under de senaste tre åren, i andra länder uppgav cirka20%
detta. Förändringarna går mot en ökande andel anställda i service- och
kunskapsekonomierna och i högteknologiska sektorer, och i Sverige är
förändringstakten hög. Implementering av nya organisationsstrategier
förändrar arbetsflödet och därmed vilka roller och uppgifter man får
som arbetstagare. Den organisatoriska utvecklingen med en ökad betoning på att reducera slöseri och att effektivisera tycks i viss mån har
inneburit en tveeggad utveckling till att vissa arbeten ställer krav på
individuell planering, ansvarstagande, problemlösning och initiativförmåga, ibland kombinerat med att man arbetar i team och är beroende av
andra och dels till en ökad rutinisering och fragmentering i vissa typer
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av arbeten, med preciserade och detaljerade beskrivningar av processer,
befattningar, procedurer och arbetsmetoder. I en systematisk litteraturgenomgång fann Westgaard och Winkel (2011) att effekterna av rationaliseringar på hälsa i allmänhet var negativa. Man fann dock att det
fanns ett antal modifierande faktorer i implementeringsprocesser som
kunde reducera eventuella negativa effekter på medarbetarnas hälsa.
Sådana modifierande faktorer var delaktighet i rationaliseringsprocessen, tillgång till information, vilket i och för sig är en nödvändig faktor för delaktighet, autonomi för grupper eller team, ett inkluderande
ledarskap med tydlighet avseende mål, transparens, dialog och omsorg
om de anställda, procedurell rättvisa och socialt stöd, med andra ord de
förutsättningar som främjar utvecklingsinriktat lärande och hälsa.
Förändringarna i arbetslivet tycks innebära en ökad individualisering. En organisation där individerna förutsätts vara relativt autonoma
innebär ett fokus på individen och hennes/hans prestation. Ett högt
engagemang i kombination med konkurrens och individuellt ansvar
där resultatet värderas och bedöms öppet, kan stimulera arbetstagare
till långa arbetspass utan återhämtning. Förtroendet från organisationen stärker självkänslan, och främjar de egna utvecklingsmöjligheterna.
Flera kvalitativa studier (Sandmark och Renstig 2010, Holmgren och
Dahlin Ivanoff 2004) visar dock att höga egna krav på prestation och
perfektionism i eller utanför arbetet har på sikt samband med ökad risk
att insjukna med psykiska besvär, att ”gå i väggen”.
Olika former av påfrestningar i arbetssituationen ökar således risken för psykisk ohälsa om det inte finns kompenserande resurser. I de
flesta arbetssituationer är det i ett samspel eller en interaktion mellan
den enskilde individen och förutsättningarna i arbetet som avgör hur
påfrestande arbetet upplevs. Enbart individuella faktorer eller enbart
arbetsplatsfaktorer förklarar inte utveckling av stressrelaterad psykisk
ohälsa. Individen befinner sig alltid i ett sammanhang, som hon/han
samspelar med. Om de inre eller de yttre kraven inte balanseras upp av
inre eller yttre stöd och resurser ökar risken för insjuknande och behov
av hjälp för att återupprätta de egna resurserna och förändra arbetseller livssituationen. Individen befinner sig alltid i sammanhang som
kan understödja eller hämma hälsan.
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Arbetslivets föränderlighet
Omstruktureringarna i arbetslivet har inneburit att arbetsuppgifterna
har förändrats för stora grupper, allt fler arbetar med uppgifter som
innebär att man har direkt kontakt med andra människor som i någon
mån är beroende av den service och de tjänster man erbjuder. Allt fler
av dessa grupper kallas numera kunder för att definiera rollerna. Man
är inte längre ”den sjukskrivne”, ”den arbetslöse” eller ”den gamle”,
man är kund vilket underförstått skulle kunna innebära att man kan
köpa dessa tjänster och att maktbalansen gentemot myndigheter eller
utförare förändrats. Privatiseringen av offentliga tjänster innebär
också att ”kunden”, det vill säga skoleleven, dagisbarnet eller personen
med symptom på ohälsa kan välja mellan olika aktörer på marknaden
som erbjuder de tjänster man eftersöker. Dessa förändringar innebär
att organisationerna som tillhandahåller service och tjänster arbetar
med förändrade styrstrukturer och ett tydligare behov att anpassa sig
till kundens intressen och behov. I praktiken kan det för den enskilda
arbetstagaren innebära en konflikt mellan verksamhetens mål och styrstrukturer och egna mål och värderingar. Tidsmässiga krav på produktion kan hindra att man kan utföra sitt arbete på ett ur egen synpunkt
tillfredsställande sätt.
Tidsmässigt luckras gränsen mellan arbete och fritid upp för många i
tjänsteyrken, de yttre tidsramarna för när arbetet skall utföras försvinner till förmån för en ökad flexibilitet som i princip inkluderar hela
dygnet. Individen själv blir den som sätter tidsgränserna. Även rumsligt sker stora förändringar som understödjer den tidsmässiga uppluckringen. Många arbetar i stora kontorslandskap, i ökande omfattning utan en egen arbetsplats, man tar den arbetsplats som är ledig. I
idén med kontorslandskap ligger också att alla inte förväntas vara på
arbetsplatsen vid samma tillfälle utan arbete hemifrån stimuleras, vilket ökar individens ansvar för att reglera sin tid och var hon/han skall
utföra sitt arbete. Arbetets krav, eller förväntad prestation, styr var och
när den anställde utför sitt arbete och kraven på individens flexibilitet och anpassningsförmåga har ökat, liksom kraven på självreglering. I
viss bemärkelse kan denna typ av arbeten sägas omfatta en hög grad av
beslutsutrymme och egen problemlösning, det vill säga förutsättningar
som anses vara ”goda” förutsättningar för hälsa. Samtidigt kommer
alltfler signaler om att kraven blir alltför höga, att alltfler drabbas av
ohälsa i dessa typer av arbeten. Förändringarna innebär att man läg42
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ger mindre vikt vid den sociala arena som arbetet normalt har utgjort,
vilket innebär att man inte har stöd från kollegor, inte kan lösa problem
tillsammans och man förlorar möjligheterna till ett kollektivt lärande.
Förändringarna kan även innebära att man förlorar överblicken och
inte längre ser sin roll i det större sammanhanget. Studier inom Helix
(Reineholm m.fl. 2013) visar att organisatorisk tydlighet är en viktig
bidragande faktor för bättre hälsa i arbetet.
Andra särdrag i arbetslivets omstrukturering involverar en ökande
andel tillfälliga anställningar eller projektanställningar. Denna typ av
anställningar syftar till att anpassa verksamhetens ekonomi till utmaningarna på den globala arbetsmarknaden, men en konsekvens för de
anställda är en ökad känsla av osäkerhet om anställningstryggheten och
svårigheter att planera sin vardag. I takt med att de mer flexibla och
kortsiktiga anställningarna har ökat minskar det ömsesidiga beroende
och åtagande, så kallade psykologiska kontrakt, som existerat mellan
arbetsgivare och arbetstagare i det traditionella arbetslivet (Sennet
1999) och som också återspeglas i Siegrist (1994) modell över psykosociala stressorer där ömsesidigheten i relationen utgör en viktig komponent för om individen mår bra och känner engagemang för arbetet eller
ej. Bristande ömsesidighet leder till osäkerhet om anställningens trygghet. Risken för ohälsa är betydligt förhöjd hos personer som ofta behöver oroa sig för ekonomin jämfört med dem som aldrig behöver oroa sig
över detta. Ekonomisk påfrestning och ekonomiskt tvång hör samman
med otrygghet och brist på kontroll över det egna livet, faktorer som
är kända för att vara starkt stressframkallande (Aronsson et al., 2005 ).
Systemet med tillfälliga anställningar eller behovsanställningar kan,
liksom den rumsliga uppluckringen, i någon mån ses som en paradox. I
dagens arbetsliv ställs höga krav på anställdas kompetens och förmåga
att se problem, analysera orsaker till problem och att åtgärda dem. Det
förväntas också att man som medarbetare skall bidra till verksamhetsutveckling och att man kan samarbeta med andra i team. Utvecklingsprocesser bygger på att öka de anställdas kunskap och överblick över
verksamheten, det vill säga att personalen skall ha en helhetsbild av hur
verksamheten fungerar och är sammansatt. Kompetensutveckling syftar till att individen skall öka sin förmåga till att ”medverka i systemet”
och kunna avgöra vilken insats som på bästa sätt gynnar det totala utfallet. Denna organisationsstrategi bygger på lärprocesser som benämnts
utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2001). Som behovsanställd ges
sällan möjlighet till att medverka i denna form av verksamhetsutveck43
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ling, istället riskerar många tillfälligt anställda att få arbetsuppgifter
som bygger på organisationsprinciper med preciserade och detaljerade
beskrivningar av processer, befattningar, procedurer och arbetsmetoder, det vill säga arbetets organisering minskar förutsättningarna för
lärande (Ellström 2001), och den anställde fokuserar på att utföra uppgifterna i enlighet med instruktionerna. Det finns således en risk att
delar av arbetskraften inte får möjlighet att medverka i ett mer utvecklingsinriktat lärande. Dessa arbetssituationer innebär också att många
av de faktorer som är väsentliga för den psykosociala arbetsmiljön, som
delaktighet, social integration, transparens saknas.

Hälsofrämjande arbetsplats –
en lärande arbetsplats
Enligt en EU-rapport ligger nödvändiga förutsättningar och drivkrafter för utveckling av hälsosamma organisationer i kvaliteten på ledarskapet, roller, värderingar, kultur och normer på arbetsplatsen, och
delaktighet i organisatoriskt beslutsfattande.(Anttonen m.fl. 2008).
Viktiga hälsodeterminanter på arbetsplatsen är, enligt samma EU-rapport, transparens i beslut och processer, kontakt mellan de olika avdelningarna i en organisation, tillit och samarbete och överensstämmelse
mellan de anställdas värderingar och verksamhetens uppgifter och mål.
En hälsosam organisation karakteriseras också av social trygghet, stabilitet, god kvalitet i sociala kontakter på arbetsplatsen, empowerment på
arbetsplatsen, professionalitet och relationella eller sociala färdigheter
(soft skills).
Dessa karakteristika för en hälsosam arbetsplats kan teoretiskt relateras till Wenger’s (2000) begrepp Community of Practice (CoP), på
svenska kallat praktikgemenskap. En praktikgemenskap är en grupp av
människor som har koppling till varandra genom gemensamma intressen och som utvecklar sin identitet genom de relationer de utvecklar
då de deltar i gruppens aktiviteter. En praktikgemenskap utvecklar sin
egen kultur och sitt kommunikationssätt över tid och medlemmarna
lär genom att observera och interagera med kollegor. En lärande praktikgemenskap bygger på att det finns tillit mellan medlemmarna, men
Li m. fl. (2009) menar att alltför täta band mellan medlemmarna kan
bli exkluderande och hindra integration av nya medlemmar. En dysfunktionell praktikgemenskap kan bli en ”klick” där relationen mellan
medlemmarna blir alltför stark och leder till att gruppens medlemmar
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inte heller vågar stå upp för egna idéer och lära nytt. En funktionell
eller mogen praktikgemenskap kan å andra sidan utgöra en viktigt
arena för kollektivt och individuellt stöd och lärande och ömsesidighet
i att uppfylla verksamhetens mål och i utvecklingen av den. Ledarskapet spelar en stor roll för att en mogen och funktionell praktikgemenskap utvecklas. Lärande bygger på ett deltagande i vardagens aktiviteter
på arbetsplatsen, på öppenhet för idéer och för interaktion med andra
arbetsgrupper (Felstead m. fl. 2009). En praktikgemenskap blir en bas
för hur man lär sig att tillämpa ny kunskap i praktiken och ger förutsättningarna för medlemmarna avseende delaktighet, initiativförmåga,
problemlösning, det vill säga de viktiga förutsättningarna för utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2001), som också är de centrala förutsättningarna för hälsa. Ledande stressforskare (Siegrist 1994) visar att
social interaktion, att bemötas med respekt och att känna sig rättvist
behandlad, är viktiga determinanter för att bibehålla hälsa. En fungerande praktikgemenskap ger arenan för att dela kunskap och lärande
(Li m.fl. 2009) och Cobb m.fl. (1996) menar att praktikgemenskapen
är medlet för att individer skall lära, förutsatt att det finns en ömsesidig
respekt och tillit till varandra i gruppen.
De teoretiska utgångspunkterna i Wenger’s begrepp ligger nära teorier om hälsopromotion. Hälsa och hälsopromotion ses som en konsekvens av individuella och kollektiva handlingar och finns inbyggt i det
dagliga arbetet, hälsa är således inte enbart en individuell faktor. Enligt
Ottawa Charter (WHO 1986) är hälsa definierat som ” en resurs i vardagslivet, inte livets mål.” Hälsopromotion förutsätter inte att det finns
ett hälsoproblem, enligt Nordenfelt (1987) innebär hälsa att en individ
har handlingsförmåga och handlingsutrymme att uppnå sina vitala mål.
Detta rimmar väl med Ottawa Charter som betonar att hälsopromotion är en process som gör det möjligt att individuellt eller kollektivt ta
kontroll över och förbättra sin hälsa genom att påverka sin omgivning
och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet. Hälsopromotion beskrivs som ett samspel mellan individen och omgivningen. Rütten och Gelius (2011) diskuterar
hälsopromotion som ett samspel mellan de sociala strukturerna eller
förutsättningarna i individens vardagsliv och handlingsförmåga som
det beskrivs i Ottawa Charter (bygga, skapa, stärka, utveckla, omorientera). Enligt dessa författare bygger all hälsopromotion på handlingsförmåga som också ett viktigt resultat av hälsopromotion. Även enligt
Nutbeam (1998) syftar hälsopromotion till att:
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”strengthen the skills and capabilities of individuals to take action and
the capacity of groups or communities to act collectively to exert control
over the determinants of health” (p 28).
Han betonar härigenom betydelsen av gruppen eller kollektivet som
en viktig arena för hälsopromotion, det vill säga en praktigemenskap,
och att en väsentlig grund är att stärka individers, men också gruppens
skicklighet och förmåga att agera för att utveckla eller bibehålla hälsa.
Som tidigare har belysts har faktorer som delaktighet och beslutsutrymme, socialt stöd och social klimat på arbetsplatsen, respekt och tillit
visats vara väsentliga faktorer för hälsa, med andra ord att arbetsplatsen
utgör en funktionell praktikgemenskap.

Möjliggörs arbetsplatslärande och hälsa
i moderna organisationsformer?
Med dessa teoretiska utgångspunkter kan vi reflektera över vilka konsekvenser globalisering, omorganisationer och rationaliseringar i arbetslivet innebär för lärande och hälsa. Ledare/chefer utsätts under omorganisation för nya krav, de har nya roller som innebär att vara coacher
och stimulera lärande och utveckling. Lundqvist (2013) visade i sin
avhandling att särskilt första linjens chefer behöver stöd för att hantera
sin uppgift. Ledaren i den platta organisationen är normbärare i större
utsträckning än i den traditionella hierarkiska organisationen. Detta
innebär också att det ställs nya krav på medarbetarna i organisationen.
De ansvarsområden som tidigare var klart avgränsade, kan framstå som
otydliga och gränslösa, eftersom förutsättningarna för arbetets utförande allt mer individualiseras.
En kärnfråga för moderna organisationer är de anställdas kompetensutveckling. Personalen bör utvecklas i takt med organisationen, det
vill säga ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutbildning, något som
kräver både tidsmässiga och andra resurser. Den kompetensutveckling
som nya organisationsformer kräver är dock inte detsamma som utbildning. Kunskap måste tillämpas för att bli kompetens. Detta innebär att
verksamhetsutveckling som sker i symbios med lärande i arbetet (se
Ellström 2001) och som innebär möjligheter till återkoppling, utvärdering, reflektion och korrigering av handlande är nödvändig. Den individuella/personbundna kompetens som krävs i lärande organisationer
bygger i hög grad på personligt initiativ (Frese m.fl. 1997), ett begrepp
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som är nära besläktat med entreprenörskap, båda begreppen omfattar
användandet av produktiva, kreativa och aktiva strategier för att hantera problem som uppstår i arbetssituationen, det vill säga en hög grad
av handlingsförmåga. Initiativförmåga innebär emellertid enligt Frese
att man dessutom vågar agera utöver normer och direktiv och att man
driver nya idéer.
I begreppet kompetens ingår emellertid inte enbart lärande eller
kunskap, utan även social förmåga, självförtroende som möjliggör
egna initiativ, och copingförmåga som gör det möjligt för individen att
hantera olika påfrestningar eller utmaningar på ett konstruktivt sätt.
En individ har inte alltid handlingsförmåga, även om arbetet erbjuder
handlingsutrymme, om hon saknar den kunskap eller det självförtroende som krävs (Ellström 2001), eller om de organisatoriska förutsättningarna hämmar hennes förmåga att utnyttja resurserna i arbetet
(Fagerlind m.fl. 2014).
En ökad fokusering på individuell prestation och individuellt ansvar
innebär att det kan uppstå ett klimat på arbetsplatsen där symptom på
ohälsa negligeras, både av de anställda själva och av arbetsledarna. Varje
arbetsledare har många underställda och befinner sig i ständiga prioriteringskonflikter mellan produktions- och personalansvar. Få arbetsplatser har utvecklade strategier för att hantera tecken på ohälsa, inte
heller har man tidsmässiga resurser att ”omhänderta” anställda som
sviktar i någon bemärkelse. Samspelet mellan arbetets och den enskilde
individens förutsättningar kan variera och leda till att höga krav i olika
avseenden för vissa individer är stimulerande, medan den för andra är
belastande. Det innebär att ledaren har en viktig uppgift i att identifiera
sådana skillnader. Ellström (2001) diskuterar sådana variationer bland
annat i termer av lärande resurser. Individen behöver ha tillgång till
tid för lärande, kunskap om arbetsuppgiften och om arbetsprocessen
och en beredskap eller motivation för att lära. Om kompetenskraven i
arbetet inte är i balans med individens förutsättningar ökar risken för
upplevelser av stress och ohälsa.
Att främja hälsa i arbetslivet har länge varit en ambition med diffusa
medel och mål. Vanligen har interventioner inriktats på att ändra de
anställdas livsstil, sluta röka, gå ner i vikt, öka den fysiska aktiviteten,
äta nyttigare, etc. Denna typ av åtgärder är givetvis alltid värdefulla,
men når i allmänhet fel målgrupper, de som redan är engagerade och
motiverade för en hälsosam livsstil. Hälsofrämjande aktiviteter blir ofta
isolerade eller perifera i relation till arbetsplatsens dagliga aktiviteter,
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de är sällan integrerade i arbetsplatsens existerande strukturer och processer (Breucker 2001). Arbetsgivaren representerar en organisation
som inte med säkerhet har på sin agenda att främja hälsa, eftersom organisationen i allmänhet har ett annat primärt mål; att producera varor
eller tjänster/service i någon form. Om utvecklingsinriktat hälsofrämjande arbete inte ingår i de beslutsfattande processerna och i fördelning
och prioritering av resurser inom organisationen riskerar sådana frågor
att ignoreras. Självklart finns det dock en stor variation i hur man hanterar utvecklingsinriktat och hälsofrämjande arbete inom olika organisationer, då även människosyn och ledarstil har betydelse för hur man
tar sig an dessa frågor.
Att medvetet prioritera lärande- och hälsofrågor då kraven på effektivitet tvingas fram av ökad globalisering, konkurrens, teknisk utveckling och en kunddriven marknad kan uppfattas som svår. Behoven av
snabba förändringar innebär att man behöver organisera produktionen
så att den snabbt kan anpassas till marknadens eller kundernas flexibla
krav. Detta kräver i sin tur organisatoriska principer som kan hantera
komplexitet och som bygger på att de anställda har ansvar och delaktighet i problemlösning och utveckling (Weick & Quinn 1999). Organisationsförändringar följer emellertid sällan en fastlagd plan. Strategisk
organisationsutveckling innebär att man fokuserar på de organisatoriska resurserna genom att ledning och anställda tillsammans utvecklar
en gemensam förståelse och en gemensam referensplan för handling. I
lärande strategier ses förändring som ett mönster av ständiga modifikationer av arbetsprocessen och en social interaktion som utvecklas då
man hanterar ovanliga händelser i det dagliga arbetet (Ellström 2003).
Ellström (2004) fann att framgång i förändringsprocesser bygger på
ett lärande i det faktiska arbetet, vilket i sin tur bygger på att ledning
och anställda har en gemensam vision. För att möjliggöra detta krävs
ett aktivt samspel mellan olika nivåer i organisationen, ett givande och
tagande som understödjer utvecklingen av gemensamma mål, målinriktade handlingar och regelbunden uppföljning och feedback. En studie av införandet av ”Lean production” på ett sjukhus (Womack m. fl.
2005) visade att införandet underlättades bland annat av att man sökte
skapa ett innovativt klimat där man vågade pröva nya idéer i arbetet och
att ledarna ”kom ner på golvet” vid behov. En annan studie inom Helix
visar å andra sidan att om ledarna inte engagerar sig i förändringsarbetet så stoppas effektivt det utvecklingsarbete för att främja hälsa som
eftersträvats (Gustavsson & Ekberg, 2014).
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Betydelsen av en hälsofrämjande arbetsplats och
arbetsplatslärande för återgång
i arbete för sjukskrivna
Både sjuknärvaro och sjukfrånvaro innebär kostnader för verksamheten. Arbetsplatsen har en stor betydelse för sjuknärvaro, liksom om
och när en sjukskriven medarbetare kommer tillbaka i arbete. Dels har
arbetsledaren en betydelsefull roll som dirigent för hur man förhåller
sig i arbetsgruppen gentemot en medarbetare som kanske har förändrats i olika avseenden på grund av sin sjukdom, dels har arbetskamraterna en stor betydelse, ett stödjande socialt klimat är en viktig förutsättning för att återgång i arbete skall lyckas. Flera av våra studier visar
att arbetskamrater ofta tar ett mycket stort ansvar för att hjälpa kollegan
tillbaka i arbete, man anpassar till exempel arbetet och tar över en del
arbetsuppgifter periodvis, medan arbetsledare ofta är geografiskt eller
organisatoriskt långt borta och förlitar sig på att arbetsgruppen sköter
anpassningar. Arbetsledare upplever att man inte har tid att aktivt hålla
i processen. Flera studier visar att arbetsledare känner stor osäkerhet i
hur man skall bemöta framför allt medarbetare med psykiska besvär,
denna osäkerhet kan ibland leda till att bemötandet inte blir det bästa
och man ger sig inte tid att skapa goda förutsättningar för en bra dialog.
Produktionskraven måste hela tiden prioriteras och tiden räcker inte till
för att också hantera återintegration av sjukskrivna medarbetare. Betydelsen av en fungerande praktikgemenskap för återintegrationen, där
såväl ledare som kollegor och den sjukskrivne involveras i lärande- och
utvecklingsprocessen har hittills inte studerats. En fungerande återintegration ställer krav på att det ges tid för samtal, en kontinuerlig dialog
mellan de olika aktörerna och med den sjukskrivne där man diskuterar
mål och åtgärder. Att skapa förutsättningar för en sådan dialog innebär också att man skapar förutsättningar för lärande och kompetensutveckling om hälsa i verksamheten. Att kommunicera om hinder och
möjligheter, att diskutera möjliga åtgärder, innebär för arbetsledaren
och arbetskamraterna en ökad kunskap om klimatet på arbetsplatsen
och om kraven i arbetsuppgifterna i relation till medarbetarens förutsättningar och behov. Ett sådant lärande kan också innebära att andra
sjukskrivningar kan förebyggas.
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Konklusioner
Utvecklingsarbete som syftar till att främja hälsa i arbetet är i princip
sammanflätat med förutsättningar för utvecklingsinriktat lärande i
arbetet. Till dessa förutsättningar hör kvaliteten på ledarskapet, roller, värderingar, kultur och normer på arbetsplatsen, och delaktighet i
organisatoriskt beslutsfattande, det vill säga de drivkrafter som formulerades i EU-rapporten av Anttonen m.fl. (2008). Dessa förutsättningar
skapar de psykosociala arbetsvillkoren på arbetsplatsen som har betydelse för hälsa och lärande. De påverkar också graden av transparens
i beslut och processer, hur kontakten mellan de olika avdelningarna i
en organisation utvecklas för att främja spridning av lärande, tillit och
samarbete och hur god överensstämmelsen mellan de anställdas värderingar och verksamhetens uppgifter och mål blir. En förutsättning
för en hälsosam organisation är social trygghet, stabilitet, god kvalitet
i sociala kontakter på arbetsplatsen, empowerment på arbetsplatsen,
professionalitet och relationella eller sociala färdigheter, det vill säga en
positiv och mogen praktikgemenskap (Wenger 2000), som också utgör
en viktig förutsättning för utvecklingsinriktat lärande.
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