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arbetslust

Arbetslust är en tidskrift med  
inriktning på människa, hälsa och 
arbetsliv som ges ut fyra gånger 
om året av Hälsan & Arbetslivet  
Arbetsmiljödelegationen och  
Institutet för stressmedicin.

PÅ GÅNG TANKAR OM...

ISO 
14001

OMSLAGSBILD: I mitten av juni är Nya  
Regionens hus invigt och inflyttat. Ingen  
medarbetare har någon fast plats eller 
”eget” skrivbord. Däremot finns massor  
av spännande arbetsställen att välja mellan; 
från pratigt avslappnade till helt tysta  
zoner. Eller varför inte slå sig ner i en sådan 
här i en lugn zon?
FOTO FRANK PALM

Röda tråden snor sig kring begreppet 
framtid; om framtida arbetsplatser,  
framtidens vård, framtidens hållbara  
resande och framtidens vårdinforma-
tionsmiljö.
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#metoo och arbetet mot 
sexuella trakasserier
Marie Fall, Tina Andersson, Anjelica Hammersjö och Camilla Salén utbildar chefer i Västra 
Götalandsregionen om sexuella trakasserier. De tycker att det är viktigt att arbeta med 
organisationskulturen för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

För mer än 30 år sedan, 1987, så 
bildades Aleforsstiftelsen genom 
Göteborgs Sjukvård och de större 
arbetsgivarna på Västkusten. På 
så sätt ordnade man så att alla an-
ställda kunde få stöd och hjälp 
om någon skulle få problem med 
alkohol, läkemedel eller andra 
droger.

Idag drivs stiftelsen av en sty-
relse med representanter från 
Västra Götalandsregionen, SKF, 
Volvo Personvagnar, Volvo AB, 
PostNord, Chalmers och Marks 
stiftelse. Dessutom finns ett hundra-

Det är fem viktiga faktorer som 
starkt påverkar medarbetarnas 
önskemål om arbetsplatsen. Allra 
viktigast verkar flexibilitet vara.

Detta säger Mikael Stattin, 
forskare vid Sociologiska institu-
tionen, Umeå universitet. Han har 
gjort flera enkätundersökningar 
bland medarbetare inom sjukvår-
den för att utröna vad som har 
betydelse för att medarbetarna 
önskar gå i pension i förtid eller 
gärna arbetar kvar efter 65 års ål-
der. Arbetsgivare som vill behålla 
äldre personal behöver tänka till 
tidigt, menar han. Redan när 
medarbetare är i femtioårsåldern 
bör chefer och HR-personal ställa 

Namnet Västra Götalandsregio-
nen är ett minne blott, om två år. 
Nyfödd blir då Region Västra Gö-
taland. Så ser den nya namnstan-
darden ut när landets samtliga 
landsting blir regioner. Ordet regi-
on ska stå först. Klart slut. 

Ja, det medför en massa juste-
ringar. Tänk på alla ställen det fak-
tiskt står Västra Götalandsregio-
nen; skyltar, lakan, kläder, kuvert 
… på det mesta. Mellan 2021 och 
2025 kommer skyltar ”restriktivt” 
att bytas ut. Det kommer att kos-
ta 2,4 miljoner per år, fast sum-
man belastar inte enskilda förvalt-

ningar och bolag. I övrigt sker 
namnbytet genom naturligt utby-
te vid exempelvis nyinköp.

En identitets- och varumärkes-
policy för organisationen tas sam-
tidigt fram, i syfte att göra organi-
sationen än öppnare och tydligare 
inkluderande ett löfte till invånarna 
om ett bättre, mera nära, samhälle.

Föreställ dig att du studerar och att det är 
din första dag på praktikplatsen. Du är 

nervös, förväntansfull och vill lära dig så 
mycket som möjligt. Samtidigt vet du att 
det är viktigt att göra ett gott intryck och 
visa vad du kan. I slutet av dagen sätter du 
dig ner med din handledare för att prata 
om hur det har gått. Han säger ”Jag tycker 
att det har gått bra för dig. Om du sätter 
dig en stund i mitt knä så kan jag se till att 
du får ett bra omdöme”.

#METOO-RÖRELSEN startade hösten 2017. 
Det blev snabbt en folkrörelse där många, 
framför allt kvinnor, berättade om erfaren-
heter av sexuella trakasserier och sexuellt 
våld. Flera av berättelserna kom från ar-
betsplatser och vi kunde läsa en våg av 
upprop från olika yrkesgrupper – många 
av dem är stora inom Västra Götalands- 
regionen. VGR är en av Sveriges största  
offentliga arbetsgivare. Om vi dessutom 
vill vara Sveriges bästa offentliga arbetsgiva-
re behöver vi se till att våra medarbetare är 
trygga och mår bra på arbetet. Vi vill även 
kunna rekrytera nya medarbetare med ett 
löfte om att vi värnar om deras hälsa och 
integritet.

UNDER 2017 tog Västra Götalandsregionen 
fram en rutin för hantering av kränkande 
särbehandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier som ett stöd för medarbetare 
och chefer. I december 2018 höll vi för för-
sta gången utbildningen ”Från #metoo till 
metod – chefsutbildning om sexuella tra-
kasserier”. Utbildningen var fullbokad med 
chefer som ville lära sig mer och under vå-
ren har vi hållit ytterligare utbildningar 
som snabbt blivit fullbokade.

VI SOM HÅLLER utbildningen har tidigare 
utbildat medarbetare om hur de kan be-
möta invånare på ett jämlikt och icke- 
diskriminerande sätt. Ett tydligt medskick 

tal andra arbetsgivare som också 
samarbetar med Aleforsstiftelsen.

Stiftelsen drivs utan vinstsyfte 
och erbjuder förutom behandling 
även rådgivning. Aleforslinjen kan 
man ringa till alla vardagar mellan 
kl 08-16. Det är helt kostnadsfritt 
att ringa Aleforslinjen och man 
kan vara helt anonym när man 
ringer.

Aleforslinjen – 020-22 12 00

Namnbyte  
på gång

Som chef kan du få handled-
ning i att hantera misstankar om 
missbruk på arbetsplatsen. Frå-
gorna kan handla om vad man 
ska göra när någon uppträder på-
verkad eller om andra signaler 
uppkommer om att någon har 
problem. Men även medarbetare 
och anhöriga kan kontakta Ale-
forslinjen. Det kan handla om ens 
egen konsumtion eller någon an-
hörig som man är bekymrad för.

Den som vill veta mer om Ale-
forsstiftelsen är välkommen att 
ringa eller besöka hemsidan, 
www.aleforsstiftelsen.se.   
Telefonnumret är 020-22 12 00.

Jobba kvar efter 65?

frågor i medarbetarsamtalen: Hur 
ser du på ditt framtida arbetsliv? 
Är det något du vill justera? Behö-
ver du anpassningar?

– Om man verkligen vill satsa 
på de bästa förutsättningarna för 
ett långt arbetsliv, går det inte att 
börja när medarbetarna är 64. 
Det gäller att ha ett livscykelper-
spektiv. Ofta måste man göra in-
dividuella anpassningar och över-
enskommelser.
Läs mer på www.suntarbetsliv.se

Uppskattning från chef och kollegor, flexibla  
arbetstider, anpassade arbetsuppgifter, menings-
fullt arbete som ger glädje samt god hälsa.

till oss från medarbetarna har varit att det 
kan vara svårt att hitta energi att ge det lilla 
extra i mötet om du själv utsätts för kränk-
ningar i arbetet från chef, medarbetare el-
ler patient. Det har vi tagit med oss in i 
chefsutbildningarna.

ATT MOTVERKA sexuella trakasserier är ett 
lagkrav, både i diskrimineringslagen och 
arbetsmiljölagen. Vi får ibland frågor om 
juridik, och var gränsen går för när en 
medarbetare brutit mot lagen. Vid ett lag-
brott har det dock redan gått för långt. Det 
finns en lång skala av olämpligt beteende 
som påverkar både enskilda medarbetare 
och arbetsmiljön i stort. Som chef har du 
ett ansvar att agera när du får kännedom 
om sexuella trakasserier, men lika viktigt 
är att arbeta förebyggande – att skapa ett 
arbetsklimat fritt från tystnadskultur, 
kränkande jargong och snåriga informella 
maktstrukturer.

SOM CHEF behöver du inte vänta tills situa-
tionen är akut, du kan börja redan imor-

gon. Vi frågade deltagare i den senaste ut-
bildningen vad de tänkte göra. Här 
kommer några exempel som du kanske 
kan inspireras av: Sätta upp sexuella tra-
kasserier som en punkt på dagordningen 
till APT, se över riskfaktorer och skydds-
faktorer på arbetsplatsen, berätta om våra 
riktlinjer och vart medarbetare kan vända 
sig, jobba med kultur och värderingar, in-
formera om spelregler på arbetsplatsen 
och att vara en närvarande chef.

ETT ANNAT BRA steg är såklart att gå chefs-
utbildningen mot sexuella trakasserier – 
från #metoo till metod. Där får du lära dig 
mer om sexuella trakasserier och din roll 
som chef. Utbildningen har även ett antal 
case för att förstå vilka konkreta situatio-
ner det kan handla om och hur du som 
chef kan agera. Du hittar höstens utbild-
ningar i utbildningskatalogen.

Marie Fall, Tina Andersson,  
Anjelica Hammersjö och Camilla Salén
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