
Resultat av spår 1 i projektet HälsoGReppet

Modell för att  
stärka analysen av personalhälsa
i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
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1. Sammanställ relevanta nyckeltal på verksamhetsnivå  
(se nästa sida). 

2. Analysera data – både enskilda nyckeltal och hur de  
hänger samman samt hur de eventuellt har förändrats  
över tid.

• Förändring: Har det skett förändringar i sjuk-
frånvaron och relaterade nyckeltal? Kan dessa  
i så fall knytas till förändringar i organisation,  
arbetsvillkor eller arbetssätt?

• Organisation och arbetsvillkor: Hur ser be-
manning, scheman och arbetsbelastning ut?  
Är ansvars- och rollfördelningen tydlig? Finns 
fungerande former för medarbetarinflytande?

• Social arbetsmiljö: Hur uppfattas arbetsklima-
tet? Finns stöttande sociala strukturer? Fungerar 
dialogen mellan medarbetare och chefer?

• Chefsituation: Hur ser chefernas situation ut? 
Ansvar, stödstrukturer? Antalet medarbetare?  
Chefernas sjukfrånvaro, personalomsättning?

• Verksamhetens förutsättningar: Hur och var 
sker kontakter med målgruppen? Närhet till 
brukarna, geografisk spridning? Brukargruppens 
storlek? Verksamhetens kompetens i relation  
till kraven? Finns mål som krockar med någon 
annan verksamhets mål?

• Finns det andra förhållanden eller förutsätt-
ningar som skulle kunna påverka sjuktalen? 

• Finns det könsskillnader i sjukfrånvaron inom 
samma yrkesgrupper? Vad kan de i så fall bero 
på? Skillnader i organisering, villkor, resurser, 
arbetsuppgifter, riskexponering? Könsbundna 
normer i organisationskulturen?

• Regional jämförelse: Skiljer sig sjukfrånvaron 
och andra nyckeltal och förhållanden jämfört 
med grannkommunerna? Vad kan det i så fall 
bero på?

• Målbild: Vilket utfall på nyckeltalen ska verk-
samheten sträva efter? Vilka goda exempel finns 
att lyfta fram och lära av?

För fler relevanta frågor, se exempelvis  
Sunt arbetsliv, Prevent, samt Arbetsmiljöverkets 
material jämställdhetstest, Genusskollen och  
skriften Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både 
kvinnor och män?

Frågor som kan vara till stöd för analysen  
av orsaker till sjukfrånvaron:

Den här analysmodellen kan användas som underlag för  
chefer och chefsgrupper som, med stöd av HR-funktion 
och skyddsombud och i dialog med medarbetarna, ska  
undersöka och stärka arbetsmiljön.

Ett stöd i SAM

https://www.suntarbetsliv.se/
https://www.prevent.se/
https://www.av.se/test-jamstalld-arbetsmiljo/pdf/AV_tema123_PDF.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/jamstalldhet-i-arbetsmiljon/genuskollen.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/hur-kan-arbetsmiljon-bli-battre-for-bade-kvinnor-och-man-broschyr-adi-685.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/hur-kan-arbetsmiljon-bli-battre-for-bade-kvinnor-och-man-broschyr-adi-685.pdf
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• Sjukfrånvaro, fördelat på kön och ålder (–29 
år; 30–49 år; 50– år): Antal timmar av ordina-
rie arbetstid i procent, bland månadsanställda 
(tillsvidareanställda och övriga månadsanställda 
inklusive långtidsvikarier, grupp 1).

• Korttidssjukfrånvaro: Antal timmar under 
sjukdagar 1–14 av ordinarie arbetstid i procent, 
bland månadsanställda.

• Upprepad sjukfrånvaro: Andel tillsvidare- 
anställda (någon gång under mätperioden) som 
haft 6 eller fler sjuktillfällen de senaste 12 måna-
derna, oavsett sjukfrånvarons längd (procent).

• VAB-frånvaro: Antal VAB-timmar av ordinarie 
arbetstid i procent, bland månadsanställda.

• Tid utförd av timavlönade: Andel timmar av 
total arbetad tid utförd av månadsanställda  
(inklusive fyllnadstid och övertid) och tim- 
avlönade (procent).

• Personalomsättning: Andel tillsvidareanställda 
som avslutat sin anställning hos arbetsgivaren, 
och som inte gått vidare till pension, av det  
genomsnittliga antalet tillsvidareanställda under 
samma period (procent).

• Chefer med 30 eller fler medarbetare: Andel 
av första linjens chefer med personal-, budget- 
och verksamhetsansvar (ansvars-AID=C) som 
har 30 eller fler medarbetare (oavsett personal-
grupp/verksamhet). 

• Andel kvinnor/män av samtliga månads- 
anställda.

• Andel anställda 50 år och äldre av samtliga 
månadsanställda.

• Genomsnittlig tjänstgöringsgrad: Månads- 
anställdas genomsnittliga tjänstgöringsgrad  
enligt grundavtal.

• Andel med 100 procents tjänst: Andel  
månadsanställda som har (exakt) 100 procents 
tjänst enligt grundavtal.

Samtliga mått utom VAB-frånvaro samlas in och 
redovisas i Göteborgsregionens årliga rapport Nyck-
eltal Personalhälsa. Sjukfrånvaro och personalom-
sättning redovisas även per tertial (april respektive 
augusti). Måtten redovisas inte alltid på verksam-
hetsnivå utan i vissa fall enbart på kommunnivå.  
Se senast aktuella rapport, tillgänglig på  
goteborgsregionen.se\NPH 

Nyckeltal för uppföljning  
med regional jämförbarhet

Verksamhetsnära nyckeltal  
– utifrån tillgång till lokal statistik
Komplettera utifrån 
möjlighet med nyckeltal 
som kan belysa verk-
samhetens riskfaktorer 
(eller friskfaktorer) enligt 
Forte*. Källor kan vara 
medarbetarenkäter, 
medarbetarsamtal,  
arbetsmiljöronder  
(fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö) och så 
vidare. Även om ett 
nyckeltal mäter något 
negativt – utgå från positiva målbilder i ana-
lysen. Hur ska verksamhetens villkor och arbets-
miljö vara för att främja en god personalhälsa?

*Källa: FORTE (2015) Psykisk ohälsa, arbetsliv och 
sjukfrånvaro – En kunskapsöversikt, s. 14. I listan till 
höger har friskfaktorer omvandlats till riskfaktorer.

• Otrygg anställning
• Skiftarbete
• Bristande organisato-

risk måltydlighet
• Avsaknad av personal- 

orienterat ledarskap
• Bristande rättvisa (del 

av bra ledarskap)
• Rollkonflikter
• Brist på inflytande
• Små utvecklings- 

möjligheter
• Bristande stöd
• Höga krav
• Låg kontroll i arbetet

• Spänt arbete (höga 
krav + små kontroll-
möjligheter)

• Tidspress
• Obalans ansträngning 

– belöning
• Negativt arbetsklimat
• Mobbning
• Bristande arbets- 

engagemang
• Bristande arbets- 

tillfredsställelse
• Brist på socialt stöd
• Katastrofupplevelser

https://goteborgsregionen.se/NPH


Det GR-gemensamma arbetet  
bakom analysmodellen

Analysmodellen är resultatet av ett regiongemensamt arbete mellan Göteborgsregionens  
13 kommuner, inom ramen för ESF-projektet HälsoGReppet. Arbetet har bedrivits genom  
en arbetsgrupp med kommunrepresentanter, samordnad av en analytiker vid GR. Gruppens  
representanter har delvis överlappat med GR:s arbetsgrupp Nyckeltal Personalhälsa. Arbetet  
har sammanfattningsvis omfattat:

• Sju arbetsgruppsmöten under april–november 2017.
• En inledande problemanalys utifrån gruppens erfarenheter av orsaker till omfattande  

sjukskrivning kopplad till psykisk ohälsa, särskilt bland kvinnor, samt koppling till orsaker  
belagda i forskning.

• En enkel sambandsanalys av några av nyckeltalen i ordinarie rapport Nyckeltal Personal- 
hälsa.

• Trendbilder och ögonblicksbilder av pågående sjukfall på grund av psykiatrisk  
sjuklighet/psykisk ohälsa (F-diagnos) bland kommunernas medarbetare 2012– 
juni 2017, baserat på Försäkringskassans statistik. En dialog fördes mellan arbetsgruppen 
och Försäkringskassan om förutsättningarna för att kommunerna skulle kunna erhålla  
diagnosavgränsad statistik nedbruten på övergripande verksamheter. Detta bedömdes 
dock inte vara möjligt (september 2017).

• Modell för jämförelser av resultat på HME-frågor (Hållbart medarbetarengagemang)  
i medarbetarenkäter, möjlig att använda på lokal nivå. Läs mer på SKL:s webbsida

• Identifiering, formulering och insamling av nya mått med fokus på äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet (och totalt sju yrkeskategorier: undersköter-
skor, vårdbiträden, förskollärare, barnskötare, stödassistenter/stödbiträden, personliga 
assistenter, stödpedagoger).
Måtten är: 
– sjukfrånvaro 
– vab 
– arbetad tid fördelad på ordinarie och annan arbetstid 
– personalomsättning 
– verksamheternas medarbetarprofiler (kön, ålder) 
– chefstäthet 
– förekomst och innehåll i rutiner kring sjukfrånvaro och rehabilitering med mera 
– förekomst av olika typer av hälsofrämjande aktiviteter/stöd för anställda 
– olika typer av chefstöd i hälso- och arbetsmiljöarbetet  
– rutiner för att identifiera och följa upp verksamhetens behov av företagshälsovård.

• Test av modell för verksamhetsfördjupning inom Nyckeltal Personalhälsa, med  
förskolan som utvald verksamhet för regional workshop (maj 2019).

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljninganalys/hallbartmedarbetarengagemanghme.hme.html

