
INSIKT:  

• Vi har funnit att varken Anna eller omgivningen förstår att Anna blir sjuk av 

situationen på jobbet. Vi har funnit att Anna behöver hjälp att förstå sina egna 

behov. Även omgivningen behöver se till att de förstår eftersom Annas signaler om 

att hennes situation är ohållbar i dagsläget inte fångas upp.  

UTMANINGAR: 

• Hur skulle vi kunna  

– hjälpa Anna att förstå att hon håller på att bli sjuk?  

– hjälpa Annas omgivning att förstå att Anna håller                                                              

på att bli sjuk?  

– hjälpa Anna och hennes omgivning att förstå vilka                                                      

signaler som säger att hon håller på att bli sjuk?  

– säkerställa att vi fångar upp Annas signaler? 

– aktivt agera utifrån signalerna? 

 

1. Anna på jobbet 

”Jag fick först 

50% 

sjukskrivning i 

fyra veckor och 

intyg att inte 

jobba natt. Men 

jag blev bara 

sämre och 

sämre” 

”Då börjar jag gråta. 

Jag gråter hela 

vägen till jobbet. Jag 

kan inte sluta gråta.” 

”Jag ljög om att 

jag hade 

magsjuka” 



 

Hur skulle vi kunna hjälpa 
Anna att förstå att hon 
håller på att bli sjuk? 



• Ni vill skapa tydliga ramar för Anna så att hon bara göra det som 

hon ska göra, med hjälp av ett underschema.  

• Tänk på:  

– Vi behöver akta oss så att vi inte igen skapar en lösning som ska gälla för 

alla. Vi vet att olika kunder har olika behov, och behöver därför olika 

lösningar. Framgången ligger i vår flexibilitet, att möta kundens behov och 

inte fastna i vårt eget erbjudande eller arbetssätt.  

– Därför blir det viktigt att ni testar underschemat med just ANNA om det 

ska vara en lösning för ANNA. Det finns en risk i att underschemat kan 

passa vissa individer men ställer till bekymmer för andra, om behoven 

bakom inte är tydliga.  

– Vilka behov ska underschemat tillgodose och tycker Anna att det göra 

det?  

– Behöver alla medarbetare ett underschema? Eller hur säkerställer ni att 

lösningen – underschemat – hjälper just de som behöver just det? Fråga!  

Namn på idén: Underschema 

Hur skulle 
vi kunna 
hjälpa Anna 
att förstå att 
hon håller 
på att bli 
sjuk? 

”Jag fick först 

50% 

sjukskrivning i 

fyra veckor och 

intyg att inte 

jobba natt. Men 

jag blev bara 

sämre och 

sämre” 

”Jag ljög om att 

jag hade 

magsjuka” 



 

Hur skulle vi 
kunna hjälpa 
Annas 
omgivning 
att förstå att 
Anna håller 
på att bli 
sjuk?  



• Möjligheternas burk är en lösning för att stödja chefen och 

arbetsplatsen att prata om det som de behöver prata om.  

• Tänk på:  

– Är lösningen ett effektivt sätt för chefen att fånga och förstå signalerna 

från Anna?  

– Är lösningen ett effektivt sätt för medarbetarna (kollegorna) att fånga och 

förstå signalerna från Anna?  

– Är lösningen ett effektivt sätt för Anna att förstå signalerna?  

• Testa också:  

– Vad ska burken innehålla?  

– Hur ska burken användas för att den ska göra nytta? 

– Vilka förutsättningar krävs för att burken ska fungera?  

Namn på idén: Möjligheternas burk 

Hur skulle vi 
kunna hjälpa 
Annas 
omgivning 
att förstå att 
Anna håller 
på att bli 
sjuk? 

”Jag fick först 

50% 

sjukskrivning i 

fyra veckor och 

intyg att inte 

jobba natt. Men 

jag blev bara 

sämre och 

sämre” 

”Då börjar jag gråta. 

Jag gråter hela 

vägen till jobbet. Jag 

kan inte sluta gråta.” 



Hur skulle vi 
kunna aktivt 
agera utifrån 
signalerna?  



• Ni vill att ledningen ska sanktionera tidiga insatser vid uppkommen 

ohälsa och när de uppfattar signaler tidigt. Ni vill att det ska vara 

prioriterat att chefer som fångar signalerna också agerar på dem. 

För att det ska vara möjligt ser ni att ledningen måste vara tydliga 

med att det är det som förväntas, att chefen inte ska tveka på att 

agera.  

• Tänk på:  

– Ni behöver konkretisera idéen om den ska gå att testa, i det här skicket är 

den mer ett ställningstagande än en idé. Vilket är behovet? Använd 

testperioden till att hitta lösningen för att möta behovet. 

– Förslag till frågor:   

– Hur skulle vi kunna hjälpa ledningen att sanktionera tidiga insatser?  

– Hur skulle vi kunna hjälpa den enskilda chefen att agera på tidiga 

insatser från Anna?  

– Hur skulle vi kunna hjälpa HR att agera på tidiga insatser från Anna?  

 

Namn på idén: Sanktioner för att agera (?) 

Hur skulle vi 
kunna aktivt 
agera utifrån 
signalerna?  

”Då börjar jag gråta. 

Jag gråter hela 

vägen till jobbet. Jag 

kan inte sluta gråta.” 

”Jag ljög om att 

jag hade 

magsjuka” 



INSIKT:  

• Vi har funnit att Annas tillvaro upplevs som en kamp där ingen ser, hör eller förstår 

Annas situation. Varken Anna eller hennes omgivning förstår att Annas kämpande 

gör henne sjuk eller mer sjuk. Vi har funnit att vi är många som tillsammans ska 

hjälpa Anna och att vårt stöd inte bygger på gemensam kunskap och förståelse för 

Annas behov. Vi har funnit att Anna och omgivningen har en tendens att för snabbt 

fokusera på att Anna ska tillbaka till arbetet.  
 

UTMANING:  

• Hur skulle vi kunna se till att vi vet att det är Anna vi möter och hur vet vi vad 

hon behöver?  

 

2. Annas ständiga kamp 

”Jag möter många som 

inte tycker jag verkar så 

sjuk, men det har väl att 

göra med att man är bra 

på att dra på en mask” 

”Den läkaren förstod snabbt att jag var sjuk och 

sjukskrev mig en månad” 

”Det var skönt att någon annan tog 

beslutet, som sa att jag inte skulle 

till jobbet i morgon” 

”Läkaren frågade mig hur mycket 

jag ville vara sjukskriven. Jag sa 

att 25% i två veckor kunde vara 

lagom. Men jag hade behövt vara 

sjukskriven helt.” 

”Jag ville inte andas, inte leva, inte äta, inte prata” 



 

Hur skulle vi kunna se till 
att vi vet att det är Anna vi 
möter och hur vet vi vad 
hon behöver?  
 



• Ni vill med ett larmsystem säkerställa att Anna får rätt hjälp tidigt, att 

hon möter rätt kompetens på rätt ställe. 

• Tänk på:  

– För att säkerställa att Anna får den hjälp hon behöver så behöver ni hålla i 

just det, inte direkt falla in i organisatoriska lösningar.  

– Hur vet vi att det är Anna vi möter? Larmsystemet måste fånga Anna för att 

ett organisatoriskt flöde till ”rätt funktion” ska vara verksam. Stanna kvar i 

HUR vi ska förstå att det är Anna? Ni hade idéer om flaggor som lät 

spännande. 

– Hur kan vi hjälpa läkaren på vårdcentralen att förstå att det är Anna hen 

möter?  

– Hur kan vi hitta ett larmsystem som hjälper läkaren att bemöta kunden 

utifrån kunskapen om hennes möjliga behov? 

 

– Organisatoriska lösningar är sällan det som hjälper kunden att få den hen 

behöver, det krävs något mer, något annat. När läkaren identifierat behovet 

hos patienten så kommer organisationen lösa resten, men ni måste hitta 

lösningen som hjälper läkaren att identifiera Anna (behoven).  

Namn på idén: Larm (?)  

Hur skulle vi 
kunna se till 
att vi vet att 
det är Anna 
vi möter och 
hur vet vi 
vad hon 
behöver?  
 

”Den läkaren förstod 

snabbt att jag var sjuk 

och sjukskrev mig en 

månad” 

”Det var skönt att någon 

annan tog beslutet, som 

sa att jag inte skulle till 

jobbet i morgon” 



INSIKT:  

• Vi har funnit att Anna inte möter rätt kompetens när hon söker hjälp. Anna förstår 

inte vad som har händer med henne och inte heller vägen framåt och det oroar 

henne. Vi möter inte Annas behov i tillräcklig utsträckning och ibland kommer våra 

insatser inte i rätt läge för Anna.  
 

UTMANINGAR:  

• Hur skulle vi kunna 

– hjälpa Anna att förstå vad som har hänt henne? 

– hjälpa Anna att förstå vägen framåt? 

 

3. Annas behov av stöd 

”Mitt största framsteg här var att kunna le 

en gång om dagen” 

”Hur ska jag bli 

frisk? Är det 

normalt att tänka 

så här?” 

”Det finns dagar 

när jag bara 

ligger ner. Har 

inte ens tanken 

på att gå ut 

bland folk.” 

”När jag var sjuk fanns inte framtiden. 

Först kunde jag bara tänka sekunder 

bort, sedan fram till kvällen. Nu kan jag 

tänka nån vecka framåt. ” 

”Jag hade velat veta hur rehabiliteringen 

skulle gå till. Jag frågade men fick höra 

att jag skulle vänta och lugna mig. Jag 

funkar inte så, jag blir lugn av att veta, 

inte av att inte veta.” 



 

Hur skulle vi kunna hjälpa 
Anna att förstå vägen framåt? 

 



• Ni vill hjälpa Anna att förstå vägen fram och även vad hon varit med 

om. Idén är en mötesform där Annas väg blir synlig och tydlig genom 

en tidsplan. Tidsplanen möjliggör även för Anna att parkera frågor 

längre fram. Tidsplanen ska hjälpa Anna att se sin resa framåt men 

möjliggör även att reflektera bakåt.  

• Tänk på:  

– I testet blir det viktigt att ni utforskar vilka möten som den här tidsplanen 

kan vara en del av. Vilka är aktörerna förutom Anna? Och vilket är 

sammanhanget? Vem äger tidsplanen? Testa sen med Anna i just de 

mötena.  

– Testa om det här skulle hjälpa Anna och i så fall hur?  

– Testa i vilket format den skulle fungera bäst (fysisk modell eller digital). Den 

som äger tidsplanen avgör formatet. Är det Anna eller någon av aktörerna 

på mötet?  

– Testen kan ge er många nya idéer och utmana innehållet och formatet 

ytterligare.  

 

Namn på idén: Tidsplan (?)  

Hur skulle vi 
kunna hjälpa 

Anna att 
förstå vägen 

framåt? 
 

”Jag hade velat veta 

hur rehabiliteringen 

skulle gå till. Jag 

frågade men fick 

höra att jag skulle 

vänta och lugna mig. 

Jag funkar inte så, 

jag blir lugn av att 

veta, inte av att inte 

veta.” 

”Det finns dagar 

när jag bara 

ligger ner. Har 

inte ens tanken 

på att gå ut 

bland folk.” 



INSIKT:  

• Vi har funnit att Anna vill och kan vara med och påverka hur hennes väg tillbaka 

behöver se ut. Vi har funnit att regler och arbetssätt gör det svårt för Anna att göra 

det och att det riskerar hennes hälsa. Systemet är inte anpassat efter Anna. Vi har 

funnit att både Anna och hennes omgivning riskerar att fokusera för mycket på att 

snabbt komma tillbaka till samma arbetsplats. Vi har funnit att Anna behöver stöd 

för att tillbakagången ska bli långsiktigt hållbar.  
 

UTMANINGAR:  

• Hur skulle vi kunna… 

– …förhindra att Anna blir sjuk igen?  

– …säkerställa att Annas återgång blir bra? 

 

4. Annas väg tillbaka 

”Det är en härva att jobba deltid. 

Skolan ville att jag skulle jobba 

45% men Försäkringskassan sa 

max 25%, vad skulle jag göra?” 

”Skönt när HR-strategen sa att jag 

inte skulle tillbaka till min gamla 

arbetsplats. Det var en vändpunkt.” 
”Kroppen bestämmer över mig, 

den känslan kvarstår. Man 

sover, man gråter. Jag mår 

dåligt över att jag inte orkar.” 

”Sen började jag jobba 25%. Jag hade velat 

lägga upp det lite annorlunda, sprida timmarna 

lite mer. Men de har ju sina regler.” 



Hur skulle vi 
kunna förhindra 
att Anna blir sjuk 
igen?  



Hur skulle vi 
kunna säkerställa 
att Annas 
återgång blir bra? 
 



• Ni vill hjälpa Anna så att hon inte blir sjuk igen, så att hennes 

återgång blir bra. Ni har två olika lösningar som påminner om 

varandra och ni kan samordna er så att era idéer om appar antingen 

konkretiseras mot likhet eller olikhet med varandra.  

• Tänk på:  

– Testet behöver innehålla:  

– om appen skulle möta Annas behov av en långsiktigt hållbar 

tillbakagång.  

– om appen möter de behov som ni ser att Anna har 

– vad Anna vill att appen innehåller 

– hur Anna skulle använda appen  

– om och hur appen kan kopplas till olika aktörer som Anna möter och 

som ska hjälpa henne. Här hade era olika grupper lite olika tankar om 

det, terapeut och/eller andra.  

– om möjligt, vem som kan tänka sig utveckal en sån app (vem är 

huvudintressenten förutom Anna?) men det är delvis en senare fråga.  

Namn på idén: Apps and Downs 

Hur skulle vi 
kunna förhindra 
att Anna blir 
sjuk igen?  
 
Hur skulle vi 
kunna 
säkerställa att 
Annas 
återgång blir 
bra? 
 

 

”Sen började jag 

jobba 25%. Jag hade 

velat lägga upp det 

lite annorlunda, 

sprida timmarna lite 

mer. Men de har ju 

sina regler.” 

”Kroppen bestämmer 

över mig, den känslan 

kvarstår. Man sover, 

man gråter. Jag mår 

dåligt över att jag inte 

orkar.” 



 

Hur skulle vi kunna säkerställa att Annas 
återgång blir bra? 
 



• Ni vill hjälpa Anna att komma tillbaka till sitt arbete på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Målplanen ska hjälpa Anna och aktörerna att definiera 

Annas mål och delmål med tillbakagången i arbete. Målplanen ska 

också tydliggöra de olika aktörernas ansvar i relation till Anna och 

hennes mål.  

• Tänk på:  

– Det är viktigt att ni inte förlorar fokus på Anna. Målplanen behöver fokusera 

på Annas behov av stöd snarare än aktörernas aktiviter. Anna behöver veta 

vad hon kan förvänta sig av de olika aktörerna och vem som följer upp vad 

med henne.  

– Hur säkerställer ni att målplanen är flexibel för Annas unika behov? Det 

behöver ni testa.  

– Möter målplanen Annas behov av en långsiktigt hållbar tillbakagång?  

– Möter målplanen Annas behov av att veta vilket stöd hon kan få?  

– Möter målplanen Annas behov av att förstå vad som ska hända framåt? 

– Det behöver ni testa med Anna!  

Namn på idén: Målplan 

Hur skulle 
vi kunna 
säkerställa 
att Annas 
återgång 
blir bra? 

 
”Det är en härva att 

jobba deltid. Skolan 

ville att jag skulle 

jobba 45% men 

Försäkringskassan 

sa max 25%, vad 

skulle jag göra?” 

”Skönt när HR-

strategen sa att 

jag inte skulle 

tillbaka till min 

gamla arbetsplats. 

Det var en 

vändpunkt.” 



Hemläxa: testa och få feedback 

Vi ses den 10 december!  


