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Vässa ditt ledarskap

En viktig del av ledarskapet är att se till att alla i organisationen mår bra och kan 
arbeta på ett långsiktigt och hållbart arbetssätt. Detta har blivit mycket svårare de 
senaste åren och Sverige är extra hårt drabbat. Några viktiga råd för att minska 
ohälsan ges här av Thomas Lundqvist, författare, föreläsare och ledarskapsexpert.

ledarskap
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Den psykiska ohälsan har ökat 
snabbt de senaste åren och det 
kostar samhället och organi-

sationer stora belopp. Därtill kommer 
allt lidande för den enskilda individen! 

En legitim fundering är varför detta 
ökar och varför just nu? Det finns 
minst fyra orsaker till att dessa pro-
blem växer och varför Sverige är extra 
hårt drabbat. 

1. Vi är ett av världens mest 
stillasittande folk
Alla typer av rörelser stimulerar och 
aktiverar hela hjärnan. Du behöver 
alltså inte motionera och bli svettig, 
tvärtom kan lugna och harmoniska 
rörelser, till exempel yoga, stimulera 
hjärnan och dess kognitiva förmåga 
mer. I dag pratar forskare om att stil-
lasittande är att jämföra med rökning. 
Du kanske kommer ihåg kampanjen ”a 
non smoking generation”? I dag pratar 
man om att göra en liknande kampanj, 
”a non sitting generation”. För varje 
timme du sitter stilla förkortas ditt liv 
med 22 minuter. För 10 procent av alla 
som dör i dag är den bakomliggande 
orsaken en för stillasittande livsstil. 

I genomsnitt sitter den normale 
svensken nio timmar per dygn och då 
räcker det inte med att gå på ett gym-
pass eller två i veckan vilket många 
faktiskt tror. Detta gympass kompen-
serar inte på långa vägar allt stillasit-
tande. Denna paradox gör att Sverige 
är det land i Europa som motionerar 
mest för att kompensera för allt stilla-
sittande. 

Denna para-
dox gör att 

Sverige är det land 
i Europa som mo-
tionerar mest för 
att kompensera för 
allt stillasittande.
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Vad är då lösningen?
Lösningen på stillasittande är själv-
klart att du minskar ditt stillasittande. 
Bara genom att stå halva arbetsdagen 
ökar ditt välbefinnande och energiför-
brukning markant. Jag vet att det låter 
otroligt men faktum är att ökningen av 
energiförbrukningen gör att 4 timmar 
stående varje dag motsvarar ett knappt 
maratonlopp i månaden (det vill säga 
att du skulle springa ett 4,2 mil långt 
maratonlopp varje månad, 10 månader 
av 12 möjliga på ett år) eller fem kilo 
rent fett på ett år. Att studier dessutom 
visar att stående gör oss smartare kan 
väl knappast göra saken sämre (studier 
på elever visar att de presterar 10 pro-
cent bättre på prov när de står jämfört 
med när de sitter). 

Det är också viktigt att du kontinu-
erligt rör dig så försök att göra några 
enkla rörelser varje halvtimme. Det be-
höver inte vara så omfattande utan det 
räcker med att ställa sig upp och sitta 
ned 10 gånger för att sedan fortsätta ar-
beta. Kanske ska ni införa någon kul 
utmaning att varje gång man tar en 
kaffe måste man göra 10 knäböj!

Något som också gör underverk för 
hälsa och välbefinnande är fysisk trä-
ning. Det visste du säkert redan men 
jag ska ge dig två anledningar som du 
kanske inte visste om.

Anledning nummer ett är att fors-
kare på Karolinska Institutet har upp-
täckt att musklerna fungerar som ett 
reningsverk för vårt blod. När vi använ-
der musklerna renas blodet från kynu-
renin. Detta ämne bildas vid stress och 
finns i högre halter än annars hos per-
soner med psykisk ohälsa. Ämnet är 
giftigt för nervcellerna i hjärnan och 
kan passera blod-hjärnbarriären. Fysisk 
träning skapar ett ämne som bryter ned 
kynurenin till en substans som inte kan 
gå över från blodet till hjärnan. Dina 
muskler har alltså samma funktion som 

njurarna och levern, det vill säga en re-
nande effekt. Träna musklerna så renar 
du din kropp från gifter.

Anledning nummer två är att med 
träning kan du gå ”på ett lägre varvtal” 
än en otränad person. I praktiken inne-
bär detta att en tränad person kan pre-
stera på 40–50 procent av sin syreupp-
tagningsförmåga utan ökad mjölksyre-
produktion, medan en otränad person 
redan vid 20–25 procent av sin syre-
upptagningsförmåga börjar producera 
mjölksyra. Så nästa gång du undrar 
varför du är så trött medan din kollega 
verkar hur pigg som helst har du kan-
ske svaret på denna fråga. 

2. Digitaliseringen
En annan sak som bidrar till den psy-
kiska ohälsan är att vi hela tiden är 
nåbara, exempelvis via mobilen och 
via datorn. För inte så länge sedan gick 
man hem från jobbet och var ledig och 
ej nåbar. Då fick man nödvändig tid för 
återhämtning helt naturligt. Nu finns 
jobbet överallt, ständigt närvarande i 
din mobil, dator eller surfplatta. Detta 
gör Sverige relativt unikt. I andra län-
der i Europa, till exempel i Tyskland 
och Frankrike, så får inte medarbetare 
svara på mejl, telefon etc efter klockan 
18.00. De sitter alltså inte och arbetar 
hemifrån på kvällarna som vi gör i 
Sverige. Det tycker jag är klokt. Därför 
vill jag att du genast inför nya regler 
i ditt team. Inget arbetande alls efter 
klockan 17.00 (eller vad som är er or-
dinarie arbetstid). Inga mejl, inga sms, 
total tystnad från och med nu. Om du 
känner att du inte klarar det så får du 
ställa in ”delay-funktionen” i din mejl 
så att dina sena mejl inte kommer för-
rän klockan 08.00 på morgonen dagen 
efter. Alla mejl du skickar på helgen 
ska också fördröjas så att de kommer 
fram först på måndag morgon 08.00. 

Avslutningsvis vill jag inte att du 
tänker att det är den enskilda medar-
betarens ansvar om de väljer att öppna 
mejlen eller svara i telefon för då tänker 
du fel. Det är avsändarens ansvar att 
inte störa kollegor.

3. Öppna kontorslandskap
En annan riskfaktor för ohälsa är att 
sitta i öppet kontorslandskap. Detta 
leder ofta till att många blir störda 
och avbrutna många gånger under en 
arbetsdag. Ska man vara krass så är 
det många som upplever att de inte 
får något gjort på jobbet alls. Det gör 
att de tvingas arbeta hemifrån eller 
komma in tidigt eller stanna kvar sent 
på arbetsplatsen. Kontorslandskap är 
också en faktor som gör att problemet 
med ohälsa ökar i Sverige relativt sett 
jämfört med övriga världen. Det är 
helt enkelt populärt att sitta i öppna 
kontorslandskap i Sverige vilket så-
klart sparar stora lokalkostnader. Att 
ohälsan ökar några år senare är ofta ett 
problem som organisationen inte sam-
mankopplar med detta. Om du arbetar 
på ett så kallat aktivitetsbaserat kontor 
är det faktiskt mycket bättre eftersom 
man då upplever en större kontroll 
över sin situation och kan välja den 
plats att arbeta där man finner lugn 
och ro, en ”egen vrå”.

För att avsluta resonemanget om 
baksidan av öppna landskap och spa-
rade lokalkostnader visar en studie från 
Danmark att det tyvärr också leder till 
ökade fysiska sjukdomar såsom spri-
dande av förkylningar och influensa. 
Medarbetare i kontorslandskap har allt-
så fler sjukdagar på grund av detta.

4. Storleken har betydelse
Storleken på arbetsgruppen har också 
ett tydligt samband (korrelation 0,52) 
med högre sjukskrivningstal. Platta 
organisationer och borttagande av 
mellanchefer har ökat ohälsan. Jag tror 
därför på mindre grupper om max ett 
tiotal medarbetare per chef. Över 20 
medarbetare eller mer per chef är all-
tid för mycket. Se bilden på nästa sida.

Det finns ett spännande företag i 
Holland som verkligen förstått detta. 
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De arbetar med små självstyrande 
grupper med ett stort mått av egenkon-
troll och mening. Företaget lockar till 
sig mängder med arbetssökande vilket 
förstärker allas stolthet och engage-
mang. Vad är det då för spännande 
verksamhet som företaget som heter 
Buurtzog sysslar med? Jo, de arbetar 
med något så coolt som äldrevård och 
funktionsnedsatta och sjuksköterskor 
står i kö för att börja jobba där.

Så här ska du göra om du är leda-
re från och med nu:
1. Träffa dina medarbetare regelbun-
det, cirka 1–2 gånger per månad.

2. Ha en dialog kring hur medarbeta-
ren mår och hur de upplever sin arbets-
belastning. Har medarbetaren tillräck-
ligt med resurser för att utföra arbetet 
på ett långsiktigt hållbart arbetssätt?

3. Ta tillsammans fram gemensamma 
mål om hur organisationen kan främja 
hälsa och motverka ohälsa. Det kan 
exempelvis vara mål som beskriver 
hur organisationen ska agera för att 
alla medarbetare ska uppleva att de är 

delaktiga och har inflytande över sitt 
eget arbete och sin arbetssituation. De 
framtagna målen ska sedan förankras 
i den högsta ledningen för organisa-
tionen.

4. Du som ledare ska uppmärksamma 
signaler på ohälsa och i så fall agera 
genom att minska arbetsbelastningen, 
variera arbetsuppgifterna, tillsätta mer 
resurser eller tillföra adekvat lärande 
och utbildning för att öka förmågan att 
utföra arbetet.

5. Du som ledare ska också säkerställa 
att medarbetare vet vilka arbetsupp-
gifter de ska utföra, vilket resultat som 
ska uppnås samt hur de ska prioritera 
när tiden inte räcker till. Dessutom ska 
de veta till vem de ska vända sig för att 
få hjälp och stöd att utföra arbetet. De 
ska också veta vilka befogenheter de 
har för att klara allt detta.

6. Om du leder ett arbete som kan inne-
bära större psykiska påfrestningar på 
grund av att arbetssituation innefattar 
exempelvis att bemöta människor med 
trauman, konflikter eller att medarbe-
tare tvingas fatta beslut under press 
ska du vidta särskilda insatser. Det 
kan exempelvis vara att du tillhan-
dahåller handledning eller särskilda 
utbildningar för att arbetstagaren ska 
kunna hantera sitt arbete på ett hälso-
samt sätt.

7. Om du leder en verksamhet där med-
arbetaren är ständigt nåbar ska du reg-
lera detta på ett sätt så att personen får 
tid för återhämtning och minst elva 

timmars sammanhängande ledighet 
mellan arbetspassen. Detta gäller även 
om det förekommer mycket övertid 
och skiftarbete.

8. Föreskriften innehåller också regler 
för hur du ska hantera kränkande sär-
behandling vilket innebär att du ska 
säkerställa att alla är inkluderade på 
arbetsplatsen och att det inte förekom-
mer handlingar som exkluderar en el-
ler flera arbetstagare. 

9. Du ska således ha en skriftlig plan 
för hur rutinerna ser ut och vem som 
ska informeras då kränkande särbe-
handling förekommer. Det ska också 
finnas nedskrivna rutiner för hur 
denna information ska hanteras och 
vad mottagaren ska göra med infor-
mationen. Det ska också framgå hur 
och var de utsatta ska få hjälp. Slut-
ligen ska alla arbetstagare känna till 
dessa rutiner.

Det handlar också om att det ställs 
hög re krav i dag än tidigare. Alla dessa 
krav stressar oss människor vilket gör 
att vi lättare hamnar i ”hot-läget”, fight, 
flight och freeze som jag skrivit om i 
tidigare artikel. Dessutom är tiden för 
vila och återhämtning mindre än nå-
gonsin. Vi kör bara på och är helt slut 
efter en arbetsdag. Vi tror att det är så 
det ska vara, men är det verkligen så? 
Nej, du ska vara pigg och sugen på att 
träna, mysa, promenera, gå på bio. Är 
du helt slut är det något som är fel. Du 
ska inte behöva vila och återhämta dig 
alls om du arbetar på rätt sätt under 
dagtid. Detta är ett bra argument för 
att förbättra arbetsmiljön. Gör det för 
att du ska få en aktivare och bättre fri-
tid, inte för att du ska producera mer 
eller bli mer effektiv. 

Människor blir sjuka på arbetet i 
dag i större omfattning än tidigare och 
det är inte ok. Jag vill införa en nollvi-
sion: Att ingen ska bli sjuk av sitt ar-
bete. Här behöver vi alla hjälpas åt för 
att komma till rätta med problemen. 
Du kan redan i dag agera för att före-
bygga och hantera detta. Det kommer 
att vässa ditt ledarskap.

THOMAS LUNDQVIST
Brainscan AB
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Nyckeltal –  samvariationer 

AFS 2015:4 - NY FÖRESKRIFT
Med anledning av att problemet med 
psykisk ohälsa är växande och ett 
stort samhällsproblem trädde nya 
regler i kraft 31 mars 2016. (Organi-
satorisk och social arbetsmiljö, AFS 
2015:4). Dessa nya regler innebär 
att du som är ledare och chef får ett 
ännu större ansvar i den här frågan. 




