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KOPPLINGEN MELLAN

Bemanning, Organisation & Arbetsmiljö
I dag förväntas både kvinnor och män arbeta heltid ett helt arbetsliv och kunna vara
jämställda i ansvaret för hem och barn. Det innebär att organiseringen på arbetsplatsen
måste göras för att skapa goda arbetsmiljöer i alla branscher, så att både kvinnor och
män orkar arbeta heltid ett helt arbetsliv.
Arbetet är organiserat på olika sätt i olika branscher. Hur arbetet är organiserat har inte
bara att göra med vad som produceras, utan också vem som gör jobbet. Omsorgsverksamheterna inom offentlig sektor växte kraftigt på 70-talet och bemannades mest med
kvinnor. De organiserades så att kvinnorna skulle kunna fortsätta ha huvudansvaret
för hem och familj. Därför standardiserades arbetsuppgifterna så att en medarbetare
kunde ersättas av någon annan när hen behövde ta hand om egna barn, till exempel
genom deltidstjänster, timanställningar och korta upplärningstider på arbetsplatsen.
Referens 16, 17. Fortfarande är dessa organisationsformer vanliga i verksamheter där
många kvinnor arbetar referens 1, 2.
Det finns studier som tyder på att cirka en femtedel av alla jobb har mindre än veckas
upplärningstid på arbetsplatsen innan den nya medarbetaren sätts i reguljärt arbete
(referens 4). Korta upplärningstider på arbetsplatsen är särskilt vanligt där många
kvinnor arbetar (referens 5). Även bemanningsbranschen har korta upplärningstider.
Arbetet är organiserat och uppdelat så att en individ kan komma in på en ny arbetsplats och mycket snart utföra ett kvalificerat arbete. Det kan vara jobb som inte kräver
lång utbildning, som städning och lagerarbete, men även jobb som kräver högskoleutbildning som läkare och lärare.
Om det är ont om arbetskraft är en bra arbetsmiljö ett sätt att attrahera personal. Om
det däremot är lätt att ersätta en individ med en annan är motiven svagare att lägga
resurser på en bra arbetsmiljö. Därför hänger organisering av arbete och hur organisationer bemannas ihop (referens 6).
För 25 år sedan var välfärdsyrken som lärare och sjuksköterskor bland de mest hälsosamma för kvinnor i Sverige referens 11. I dag är det inte så. Det är inte arbetets innehåll det är fel på. Det handlar i stället om:
•

nya former av styrning

•

ökade krav som gör att arbetet blir för intensivt
när det ska göras på heltid ett helt arbetsliv

•

jobben har blivit allt svårare att anpassa till
individers varierande arbetsförmåga

•

allt mer administration och dokumentation som tar
tid från det huvudsakliga arbetet med människor.

Se referenser: 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
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KOPPLINGEN MELLAN

Bemanning, Organisation & Arbetsmiljö
EXEMPEL
1. EN STUDIE av anpassningsmöjligheter av arbetet när en medarbetare hade
nedsatt arbetsförmåga, till exempel ont i ryggen, visade att den minsta anpassningen fanns i hemtjänsten. Här sa cheferna att om någon inte kunde göra
jobbet fullt ut, fick hen vara sjukskriven och inte komma tillbaka förrän hen
var 100-procentigt arbetsför igen. Det enda sättet chefen kunde se för att klara
verksamheten var att ta in en timvikarie i stället. Ett motsatt exempel visade
ett IT-företag där man byggde om arbetsplatsen så att programmeraren som
hade fått diskbråck kunde arbeta liggande, eftersom hen varken kunde sitta
eller stå och arbeta. I detta företag var arbetet organiserat så att en individ var
oersättlig och nödvändig för att klara uppsatta deadlines. Det innebär vad
som brukar kallas höga närvarokrav
2. ETT FÖRETAG i konsultbranschen såg till att det alltid fanns minst en person till som med kort varsel kunde ta över en ”oersättlig” funktion. På så sätt
minskade pressen på individen att arbeta trots sjukdom eller att inte kunna ta
ut ledighet för vård av barn.
3. EN SOCIALTJÄNST inventerade alla arbetsuppgifter och såg till att det alltid
fanns arbeten att göra i lugn och ro utan att bli störd av klienter eller patienter.
Om det fanns en kollega som inte klarade av psykiskt krävande arbete kunde
därför sådana arbetsuppgifter med kort varsel frigöras från övriga i gruppen.
Att komma till jobbet och känna sig behövd i stället för att vara sjukskriven
påskyndade tillfrisknandet.

REFLEKTIONSFRÅGOR
❑❑ Hur skulle man kunna organisera och anpassa arbetet inom hemtjänsten så att
till exempel en undersköterska skulle kunna arbeta även med tillfälligt nedsatt
arbetsförmåga?
❑❑ Vad tror du hade hänt om en programmerare på IT-företaget i exemplet ovan i
stället för att få diskbråck, behövde vara hemma för vård av sjukt barn?
❑❑ Vilka konsekvenser får det för sjuktal och fördelning av vab-dagar om arbeten
där många män finns organiseras så att individen är oersättlig samtidigt som
arbeten där många kvinnor finns organiseras så att individen lätt kan bytas ut?
❑❑ Vad innebär det för sjuktalen om organiseringen av arbetet gör det möjligt att
anpassa arbetet till individens förmåga?
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BETYDELSE FÖR ARBETSMILJÖN

Kommunikation, Ledning & Styrning
Organisationer styrs och leds av personer som har ett övergripande strategiskt ansvar.
Där fattas beslut om förändringar och anpassningar av verksamheten till omvärlden
och till marknaden, om hur organisationen ska se ut och om hur resurser ska fördelas
i organisationen. Det finns också mycket styrning av arbetet i kärnverksamheten från
lagstiftning, kunder, teknologi och liknande som kommer ”utifrån” den egna organisationen. I kärnverksamheten finns sedan medarbetarna och deras närmaste chefer som
ska se till att jobbet blir gjort på bästa sätt.
Om den strategiska ledningen och kärnverksamhetens medarbetare inte har en bra
kommunikation är risken stor att man inte delar syn på viktiga frågor som:
• mål
• tolkning av yttre styrning
• prioriteringar
• vilka stödresurser som behövs för att klara jobbet
• vilka utvecklingsbehov som finns.
Detta är vanligt i traditionellt kvinnodominerade och människovårdande verksamheter. Om det i stället finns en bra och tät kommunikation mellan den strategiska nivån
och kärnverksamheten är chansen större att få en samsyn i viktiga frågor. Här kan
medarbetarna lättare få stöd vid behov och deras expertis efterfrågas. Detta är vanligare i traditionellt mansdominerade och tekniska verksamheter.
Se referenser: 10, 13, 14, 15, 16, 17.

EXEMPEL

REFLEKTIONSFRÅGOR

I EN SOCIALFÖRVALTNING
hade chefen för kärnverksamheten inga kanaler för
att påverka utformningen
av organisering och resurser.
Denna chef hade ansvar för ett
åttiotal medarbetare utspridda
i olika delar av kommunen.
Belastningen ökade med en
ökad inflyttning av personer
med särskilda behov. När hen
försökte lyfta problemet högre
upp i kommunen blev svaret
att hen skulle göra så gott hen
kunde och fick prioritera inom
given budget.

❑❑ Vad skulle hända om en chef för
en gatuförvaltning som skulle
bygga en bro, men där tekniska
problem ledde till att kostnaderna översteg budgeten, fått samma svar som chefen på socialförvaltningen: ”Gör så gott du kan,
men det blir inga mer resurser”?
❑❑ Hur fungerar en chef med många
respektive få medarbetare? Är
det skillnad om verksamheten
arbetar med människor eller
ting? I vilken verksamhet sker
oftast oförutsedda händelser som
kräver omprioritering?
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BALANS MELLAN

Krav & Resurser i arbetet
Att kraven på arbetet balanseras med resurser för att utföra arbetet är avgörande för att
ha en bra arbetsmiljö och hälsa. Det är viktigt att tänka på att arbetets natur påverkar
hur kraven ser ut och vilka resurser som kan användas – att arbeta med människor,
ting (som maskiner, fordon) eller med symboler (data, papper) innebär olika slags fysiska och psykiska belastningar och olika slags resurser krävs för att balansera kraven.
Att arbeta med människor innebär till exempel att det kan vara svårt att sätta gränser
för vad som ingår i arbetet och hur bra arbetet ska göras. Därför är det extra viktigt att
det finns tydliga mål och en bra dialog om uppdraget. Det är just i så kallade kontaktyrken som den arbetsrelaterade ohälsan har ökat mest. Mer än varannan arbetande
kvinna (cirka 57 %) har ett kontaktyrke, medan bara var femte man (cirka 20 %) har
det. Hur arbetet organiseras i sådana verksamheter är alltså en jämställdhetsfråga.
För 25 år sedan fanns de bästa arbetsmiljöerna inom skolan och vården – områden med
stora arbetsmiljöproblem i dag (referens 11). Det visar att det går att balansera kraven
med resurser även i sådana yrken. Se referenser: 1, 2, 7, 9, 15, 18, 19, 20.

EXEMPEL
1. EN SJUKSKÖTERSKA berättade att hen ibland gick hem till nyutskrivna,
medicinskt färdigbehandlade patienter som hen visste bodde ensamma, för
att se till att de hade mat och mediciner hemma. Tiden på sjukhuset hade
förkortats så mycket att kommunen inte hann med att ta över ansvaret.
Sjuksköterskan blev ett ”organisationsplåster” – hen som individ tog ansvar
för organisatoriska brister. När hen påtalade detta för klinikchefen sa hen:
”Det är inte ditt eller mitt problem. Vad kan jag göra åt detta?” Sjuksköterskan fortsatte att engagera sig utanför arbetstid, eftersom hen annars inte
kunde sova gott på natten.
2. VID EN REGIONAL ÅKLAGARMYNDIGHET gick personalen på knäna för att hinna med alla ärenden. Chefen för myndigheten frågade personalen vad som var problemet. Det visade sig att de fick undermåliga
förundersökningar från polisen, som skapade mycket merarbete. Chefen
tog då kontakt med motsvarande regionala chef för polisen, vilket ledde
till en större tydlighet i gränsen mellan myndigheternas uppdrag. Detta
ledde i sin tur till minskad arbetsbelastning för åklagarna.

REFLEKTIONSFRÅGOR
❑❑ Hur kunde klinikchefen ha gjort för att lösa sjuksköterskans dilemma?
❑❑ Vilka hinder finns på din arbetsplats för att lösa obalansen mellan krav och
resurser på ett mer strukturellt sätt, som i exemplet med åklagaren ovan?
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Frågor
ATT TA MED TILL DINA KOLLEGOR ELLER TILL ARBETSGRUPPEN

ARBETSPLATSEN OCH VEM SOM GÖR JOBBEN
❑❑ Vilka arbetsuppgifter på din arbetsplats har kort upplärningstid? Vem gör
dessa jobb?
❑❑ Vilka arbetsuppgifter görs på deltids- eller timanställningar? Vem har sådana villkor?
❑❑ Vilka personer arbetar på kvällar och nätter?
❑❑ Hur kan arbetet organiseras på din arbetsplats så att både kvinnor och män
kan arbeta trots nedsatt arbetsförmåga?
❑❑ Hur kan arbetet organiseras så att både kvinnor och män kan vara borta
med kort varsel för vård av sjukt barn?
❑❑ Hur kan arbetet vara organiserat på din arbetsplats så att både kvinnor och
män kan orka arbeta heltid ett helt arbetsliv?
KOMMUNIKATION, LEDNING OCH STYRNING
❑❑ I vilken utsträckning lyssnar ledningen på medarbetarnas synpunkter om
kraven på arbetet ökar mer än resurserna för att utföra arbetet?
❑❑ Hur kan ni få en bättre samsyn på hur ni har det nu, vart ni vill nå, och hur
ni ska nå dit?
❑❑ Finns det ett ”friskt” flöde av viktig information hela vägen från kärnverksamheten till högsta ledningen och tvärtom?
KRAV OCH RESURSER
❑❑ Hur ser kraven faktiskt ut på din arbetsplats?
❑❑ Är det lika tydligt för kvinnor och män i olika typer av jobb om vad som är
ett tillräckligt bra arbete?
❑❑ Vilka resurser behövs för att balansera kraven?
❑❑ Har kvinnor och män i olika typer av jobb likvärdiga möjligheter att få väl
anpassade resurser att kunna utföra arbetet utan hälsorisker?
❑❑ Hur ska ni skapa fungerande arenor och beslutsprocesser för att åstadkomma
en god balans mellan krav och resurser oavsett vad man jobbar med och vem
man är?
SAKNAR DU VIKTIGA FRÅGOR? FORMULERA EGNA HÄR OCH TA MED TILL
Arbetsplatsen och vem som gör jobben
❑❑ _________________________________________________________________
Kommunikation, ledning och styrning
❑❑ _________________________________________________________________
Krav och resurser
❑❑ _________________________________________________________________
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