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Aktivt arbete med arbetsmiljön  
på arbetsplatsen 
 

Syfte 
Syftet med övningen är att komma igång med att tänka och agera som 
skyddsombud. Viktigt är att Visions mål är aktuella och ligger som grund inför 
arbetet. Varje grupp har olika fall varför det är viktigt med dokumentation som 
delges alla efteråt.  Påpeka att dokumentationen inte är något facit utan idéer hur 
man kan lösa en problemställning. 
 
Inledning: 10 min 
Grupparbete: 45 - 60 min 
Redovisning: 10 min/grupp 
 
Gör så här 
1. Grupperna består av 4 deltagare. 
 
2. Förklara uppgiften och se till att alla förstått. 
 
3. Varje grupp bestämmer vem som ska dokumentera och redovisa för övriga. 
 
4. Påpeka att varje grupp måste berätta om praktikfallet vid redovisningen då 

alla har olika. 
 
5. Uppmana till dialog och erfarenhetsutbyte efter varje grupps redovisning. 
 
6. Gör en gemensam avstämning. 
 

Material  
• Praktikfall skyddsombud (4 exemplar av varje fall) 
• Aktuell arbetsmiljölagstiftning 20xx 
• Ett arbetsliv fritt från alkohol och narkotika, skrift från Vision 
• Prata arbetsmiljö – mötesmaterial för medlemmar, skrift från Vision 
 
Material som finns i häftet 
• Rehabiliteringskedjan förtroendevalda  
• Riktlinjer Droger 
• Checklista - riskbedömning 
 
Möjlighet att hämta info på www.av.se och www.vision.se  
Ring Vision Direkt 0771-44 00 00  
 

http://www.av.se/�
http://www.vision.se/�


 

Resurscentret Januari 2012 
 

Sida 1 

 

 

Fullt upp – och sen då? En film om utbrändhet och vägen tillbaka  

Handledning till dig som visar filmen. 

 

På Vision har vi en vision om ett hållbart arbetsliv för alla. Tyvärr gäller inte det för många idag. 

Många orkar inte med ett fullt arbetsliv. Vi tror att ett steg i rätt riktning är att prata med varandra om 

klimatet på arbetsplatsen. Därför har vi gjort filmen Fullt upp – och sen då? En film om utbrändhet 

och vägen tillbaka.  

 

Filmen kan användas i samband med:  

 medlemsutbildningen  

 medlemsmöten  

 arbetsplatsmöten  

 styrelsemöten  

 psykosocial arbetsmiljörond  

 mässor  

 när vi deltar i andra utbildningar  

 lokal och central opinionsbildning  

 

Filmen är ca 40 minuter lång. Lägg förslagsvis diskussionerna direkt efter filmen. Den avsatta tiden 

behöver vara minst två timmar. Sedan kan man bygga på med fler träffar.  

 

Tänk på  

Om du som visar filmen inte själv har en utvald fråga som du vill ta upp, låt gruppen reflektera över 

filmen och fånga sedan upp några av de frågor som de flesta i gruppen verkar tycka vara mer 

intressanta att diskutera. Frågorna kan variera beroende på vilken grupp som träffas och hur lång tid 

man har planerat in. Filmen tar upp stora frågeområden, det är bra att koncentrera mötet till några få 

frågor som ni diskuterar mer ingående. Det går alltid att boka in fler möten för att fortsätta 

diskussionerna.  

 

Filmen tar upp svåra frågor kan väcka känslor. Därför måste du som är förtroendevald följa upp 

diskussionerna noga. Håll gärna ett diskret öga på gruppen så att du kan fånga upp om någon reagerar 

speciellt känsligt. Speciellt gäller detta om det är en arbetsplatsträff. Fundera på om det är bra att visa 

filmen tillsammans med arbetsgivaren.   
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Några idéer till upplägg  
 

Mötesupplägg efter filmen  

Filmen är uppdelad i tre delar. Om det passar kan ni gärna lägga upp mötet/mötena på samma sätt med 

olika teman:  

 

1. Personerna i filmen beskriver händelseförloppet före och första tiden efter kollapsen.  

Eftersom vi gärna vill att de frågor som tas upp i samband med filmen ska kännas nära och 

angelägna föreslår vi att några av diskussionerna handlar om klimatet på den egna 

arbetsplatsen.   

 

Förslag till teman:  

 Hur toleranta är vi mot varandra och mot någon som under en tid presterar mindre på 

grund av att han eller hon mår dåligt?  

 Hur visar vi att gränsen är nådd på ett konstruktivt sätt?  

 Orkar vi andra med att göra fler arbetsuppgifter under en tid för att hjälpa en i gänget 

som håller på att gå in i väggen? Eller är det bara chefens och arbetsgivarens ansvar att 

fixa?  

 Vilka förutsättningar behöver chefen för att kunna vara en bra chef?  

 Hur kan vi hjälpas åt på arbetsplatsen för att få ett generöst, men effektivt arbetsklimat?  

 Jag ansvarar själv för mitt liv. Vad ska jag göra för att ta det ansvaret? Vilka krav kan 

jag ställa på chefen, kollegorna och vänner/familj?  

 

2. Detta händer medicinskt i kroppen vid utbrändhet.   

 

Förslag på teman:  

 Sömn 

 Motion 

 Matvanor  

 Friskvård på arbetsplatsen.  

 

3. Vägen tillbaka. Personerna beskriver hur de var och en har handskats med att komma tillbaka 

till arbetslivet (livet).  

 

Förslag på teman:   

 Vad kan vi som kollegor göra för att underlätta för en kollega att komma tillbaka?   

 Vad kan arbetsgivaren göra?   

 

 

Tips och kom ihåg inför mötet 

 Starta alltid ett möte med att berätta om vad syftet med mötet är.  

 Kom överens om förhållningssätt under mötet.  

 Känner alla varandra? Om inte – gör en kort presentationsrunda.  
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Metoder du kan använda för att skapa delaktighet på mötet  

Är det en grupp med färre än åtta deltagare – och alla är pratglada – behöver du inte dela på gruppen. 

Är det fler än åtta deltagare, eller en mycket tyst grupp, kan du behöva dela upp den i mindre grupper 

för att få fart på diskussionerna och ge alla möjlighet att känna sig delaktiga.  

 

Laget runt är en bra metod där alla får komma till tals. Det innebär att ordet fördelas till alla i tur och 

ordning, med- eller motsols i lokalen eller runt bordet.  

 

Bikupor, då några stycken snabbt vänder sig mot varandra och gör en mindre grupp, är bra att använda 

för att göra en snabb avstämning eller fånga upp synpunkter.  

 

Är det någon som pratar mycket i gruppen kan du som är mötesledare behöva ge ordet till någon 

annan.  

 

Rangordna uppgifter  

Eftersom tiden alltid brukar vara begränsad är det bra att rangordna vilka ämnen ni helst vill prata om. 

Gör ett fyrdelat fält på tavlan med rubrikerna (eller andra som du väljer ut):  

 

 Den egna arbetsplatsen  

 Vad händer i kroppen vid utbrändhet  

 Vägen tillbaka   

 Visions roll  

 

Låt deltagarna skriva upp ämnen de vill ta upp på post-it-lappar som de sätter upp under de rubriker 

där de anser att de hör hemma. Ett ämne på varje lapp, man får skriva fler. Nu ser ni var de flesta 

lapparna har hamnat och ni kan gemensamt göra en prioritering i diskussionerna. Eventuellt boka in 

fler möten.  

 

Det finns inget rätt eller fel  

Inga svar eller synpunkter är rätt eller fel om det inte handlar om rena kunskapsfrågor. Oftast handlar 

det om värderingar och då är det den egna upplevelsen som är rätt för den som framför den, hur 

konstig den än kan kännas för andra. Om det finns stora skillnader i gruppen när det gäller till exempel 

ålder, befattning eller anställningstid är det ibland bra att påminna om detta. Eller, om samtalet går 

över i att utvärdera någons svar eller inlägg.  

 

Umgängesregler  

För att det ska bli ett bra diskussionsklimat på mötet kan det behövas vissa umgängesregler. Detta kan 

ni komma överens om innan ni börjar diskutera.  

 Vi lyssnar på och respekterar varandra.  

 Vi säger till om vi inte förstår eller hänger med.  

 Allas åsikter är lika mycket värda.  

 Alla som vill ska komma till tals.  

 Det är tillåtet att ha roligt – mer humor än humör.  

 Låt diskussionerna stanna inom gruppen.  
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Referensmaterial  
 

Visions arbetsmiljösidor vision.se/arbetsmiljo  

Vad händer vid sjukskrivning och rehabilitering: vision.se/sjukskriven 

 

Kunskapsportal i arbetsmiljöfrågor  

Suntliv.nu är ett program som ska förbättra hälsan, bekämpa sjukskrivningarna och skapa 

förutsättningar för ett friskt, tryggt och utvecklande arbetsliv. Suntliv.nu är dels en omfattande 

kunskapsportal i arbetsmiljöfrågor på webben men främst ett partsgemensamt arbetsmiljöprogram för 

kommuner och landsting.  

www.suntliv.nu 

 

Hjälp att lösa arbetsplatskonflikter  

Vid arbetsplatserna som Visions medlemmar arbetar på finns ofta konflikter som livnär sig i 

arbetsgruppen genom stress, osäkerhet vid omorganisationer mm. Det här är en sajt om just 

arbetsplatskonflikter. Mannen bakom sidan är Thomas Jordan, forskare och lärare vid Institutionen för 

arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.  

arbetsplatskonflikt.av.gu.se  

  

Arbetsmiljöverkett - www.av.se 

Arbetsmiljöforum - www.arbetsmiljoforum.se 

 

 

 

Så här beställer du filmen 
 

Filmen kan du beställa på vision.se/trycksaker, kategori Utbildningsmaterial. 

Om du har frågor om Visions arbetsmiljöarbete är du välkommen att ta kontakt med Carola Löfstrand, 

carola.lofstrand@vision.se.  

http://vision.se/arbetsmiljo
http://vision.se/sjukskriven
http://www.suntliv.nu/
http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/
http://www.av.se/
http://www.arbetsmiljoforum.se/
http://vision.se/Om-Vision/Designmanual/Trycksaker/Utbildningsmaterial/


 

 
 
 
Praktikfall 1 
 
Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig 
och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är 
biträdande chef på en annan funktion. Stina är IT-tekniker och är ofta på andra 
funktioner i olika datorärenden. Det ryktas om att Kennet och hon haft en ”affär” 
men du vet inte säkert. Du vet att nu lever Stina lever ihop med Anna, som 
Twittrar och är aktiv på Facebook. 
 
Stina menar att det är väldigt obehagligt och hon funderar på, om hon kan vägra 
att gå in till Kenneth när han kallar på henne. Det tycks, enligt henne, vara alltför 
ofta nu för tiden. Närmandena, består i att Kenneth talar på ett stötande sätt till 
henne. Han kommer med insinuationer att de ska träffas efter arbetet och han har 
till och med ”råkat” snudda vid hennes bröst när hon skulle hjälpa honom. Om 
du inte gör något tror hon att det kan leda till sjukskrivning, så påfrestande 
tycker hon att det är.    
 
Uppgift: 
Gör en problemanalys! 
Gör ett förslag till agerande. 
Vilka åtgärder kräver du? 
Vilket lagstöd och ev annat stöd har du? 
Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision? 
På vilket sätt synliggör du Visions arbete? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Praktikfall 2 
 
På administrationen har en av handläggarna ögonproblem. Det visar sig i form 
av röda irriterade ögon, sveda och trötthet i ögonen. Problemen är värst när hon 
vistas på kontoret en hel arbetsdag, 8 timmar. På expeditionen finns en form av 
luftkonditionering som kyler luften. Rummet är ljust, med takbelysning med 
både upp- och nedljus som man själv kan reglera. Besvären upplevs som värst 
under den mörka årstiden. Två av de andra kollegorna som arbetar på 
expeditionen har också börjat känna problem, men då i axlar och armar.  
 
Till detta kommer att det ska införas ett nytt datorprogram som ska underlätta 
personaladministrationen för alla. Upphandlarna håller som bäst på att köpa in 
program och om ca 2 månader ska allt vara klart. Sven, som är relativt 
nyanställd, har erfarenhet av inköp och införande av nya programvaror från sin 
förra arbetsplats och ifrågasätter arbetsgången. Han ställde bl a frågor om 
programmet är användarvänligt, har det uppstått problem förut vid införandet av 
nya program och hur är det med IT-kompetensen på arbetsplatsen? De flesta har 
börjat fundera och har inte tänkt på att de kan påverka denna fråga. Du som 
skyddsombud får nu i uppdrag att påverka arbetsgivaren och ta reda på hur man 
skulle kunna arbeta på ett bättre sätt med frågor kring IT. 
 
Uppgift: 
Gör en problemanalys! 
Gör ett förslag till agerande. 
Vilka åtgärder kräver du? 
Vilket lagstöd och ev annat stöd har du? 
Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision? 
På vilket sätt synliggör du Visions arbete? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 



 

 
 
 
Praktikfall 3 
 
Lisa som arbetar på biblioteket kommer in till dig en dag. Vid ett flertal tillfällen 
har det kommit in personer, med sprit- eller andra drogproblem på biblioteket, 
som vill ha hjälp med att ringa taxi. Lisa tycker det är obehagligt och en av dem 
blev igår väldigt hotfull när Lisa inte ville ringa. Det händer också att 
utomstående använder toaletterna, fast nyckel ska hämtas i receptionen. En har 
till och med somnat där inne. Än har inget allvarligt inträffat men Lisa är orolig. 
Biblioteket måste ju vara öppen för medborgarna och därför har Lisa försökt att 
klara det utan att säga till. Nu har det dock gått så långt att hon är rädd och 
upplever situationen som hotfull.  
 
 
Uppgift: 
Gör en problemanalys! 
Gör ett förslag till agerande. 
Vilka åtgärder kräver du? 
Vilket lagstöd och ev annat stöd har du? 
Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision? 
På vilket sätt synliggör du Visions arbete? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 



 

 
 
 
Praktikfall 4 
 
Eva, skyddsombud, och Johanna är ekonomer på ekonomienheten. Den senaste 
tiden har Johanna verkat vresig och ur humör. Det händer ofta att något går fel 
på arbetet, särskilt nu när de fått fler direktiv och budgetanvisningar som måste 
införlivas i rutinerna.  
 
Vid ett flertal tillfällen har hon brusat upp mot kollegor på ett sätt som inte är 
likt henne. När Eva försökt prata med henne har hon alltid en förklaring som 
handlar om omständigheter som hon inte rår över. Eva har flera gånger försökt 
att fråga hur det verkligen är. Johanna har då tittat oförstående på henne och sagt 
att det väl inte är värre än vanligt. Eva har också frågat andra kollegor om de 
märkt något konstigt med Johanna. Det har ingen av dem gjort.  
 
När Eva har ett ärende till en annan enhet, som de ibland samarbetar med, träffar 
hon Lennart. Lennart tar henne åt sidan och undrar hur hon kan arbeta 
tillsammans med en alkoholiserad kollega. 
 –Hur kan hon vara på jobbet tillsammans med er andra? Hon stinker ju sprit 
mitt på dagen, säger han.   
 
Nu faller bitarna på plats för Eva. Det känns obehagligt, men hon inser att hon 
måste agera. 
 
Uppgift: 
Gör en problemanalys! 
Gör ett förslag till agerande. 
Vilka åtgärder kräver du? 
Vilket lagstöd och ev annat stöd har du? 
Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision? 
På vilket sätt synliggör du Visions arbete? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 



 

 
 
 
Praktikfall 5 
 
Du är skyddsombud på en arbetsplats där det kommer att blir rejäla 
neddragningar enligt vad ni hört och läst i tidningen.  Ni har i olika typer av 
möten diskuterat de eventuella förändringar som måste göras. Någon konkret 
plan har inte fastställts och därför finns det ännu inget förslag till åtgärder.  
 
Det är mycket oro bland personalen och det verkar som flera mår allt sämre – 
mycket tid går att diskutera allt som kan hända. Två personer är också 
sjukskrivna med stressrelaterade symptom och du känner att du behöver agera. 
 
 
Uppgift: 
Gör en problemanalys! 
Gör ett förslag till agerande. 
Vilka åtgärder kräver du? 
Vilket lagstöd och ev annat stöd har du? 
Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision? 
På vilket sätt synliggör du Visions arbete? 
 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 



 

 
 
 
Praktikfall 6 
 
Det är torsdag förmiddag och hela skolan sjuder av verksamhet. Du håller som 
bäst på att packa ditt material då du som skyddsombud är kallad till 
skolnämnden. Där ska ni diskutera de nya planerna för den nya skolbyggnaden 
som snart ska börja byggas. Plötsligt kommer Pelle, elev i nian, rusande in 
genom din dörr.  
– Det har hänt något förfärligt! Vi har nog tillverkat en bomb i kemin. Sven, vår 
lärare, vill att du kommer till salen genast! 
 
 
Uppgift: 
Gör en problemanalys! 
Gör ett förslag till agerande. 
Vilka åtgärder kräver du? 
Vilket lagstöd och ev annat stöd har du? 
Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision? 
På vilket sätt synliggör du Visions arbete? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
 


