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Hälsofrämjande 

förändringsarbete

Vivalla förskolor 

Mot målet: 

Att bli en attraktiv arbetsplats!
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Fakta om Vivalla förskolor

• 9 Förskolor, 3 rektorer, 30 avdelningar, 500 barn och ca 110 anställda 

• Förskollärare, Barnskötare, Socialpedagoger, Kockar, 

Restaurangbiträden, Administrativ personal, Specialpedagoger, 

Arbetsmiljösamordnare och Rektorer. 

• Vivalla är ett av Sveriges s.k. särskilt utsatt område och Örebro 

Kommuns mest socioekonomiskt utsatta område. 

• 7000 invånare (10´). 95 % av barnen har utländsk bakgrund och det 

talas omkring 35 olika språk i våra förskolor. 



orebro.se

Startläge

• Hög personalomsättning

• Hög omsättning av rektorer

• Många vakanser

• Få sökanden 

• Låg andel utbildade förskollärare 

• Hög sjukfrånvaro (nästan 14%)

• En kultur där personal ”släppte hem varandra”

• Drift istället för utveckling. 

• Svårt att nå måluppfyllelse

• Rektorer som nästan enbart ”sprang på 

utryckningar”  

• Allmän instabilitet i hela organisationen 

• Budget i obalans och ett ständigt minus i 

kassan
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Förändringsarbete på alla nivåer

• Dialog med politiska nämnden gav 

resultat.. Det går att påverka!

• Rektor, HR och verksamhetschef gjorde 

en analys – vad behöver vi?

• En arbetsmiljösamordnare anställdes. 

• Erbjudande om att delta i skolverkets 

satsning ”samverkan bästa skola”

• Nya läroplanen kom precis i ”rätt” tid. 

• Den fysiska arbetsmiljön förbättrades och 

arbetsverktyg köptes in. 

• En hållbar organisation för det kollegiala 

lärandet – en plan för det. 

• Skyddsombud på alla förskolor och en 

drivande lokal samverkan.  
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MÅLBILDEN! 

• Skapa hållbara, hälsofrämjande 

och attraktiva arbetsplatser

• Låg personalomsättning

• Sänkt sjukfrånvaro – år 2021 6%

• Frigöra tid och resurser till 

verksamhetsutveckling 

• Betydande ekonomiska 

besparingar 

• Högre måluppfyllelse

• Nöjda vårdnadshavare 
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HUR?

• Finns såklart inget facit och inga ”genvägar” – målmedvetet och envist 

arbete. 

• Systematiskt och återkommande arbetsmiljöarbete

• Resurser och kompetens 

• Lösningar på stora utmaningar ryms inte i stuprör – samverkan inom 

förvaltningen, inom kommunen och med andra aktörer

• Vi pratar om våra mål – vart vi är på väg – ofta. Grupp- och individnivå. 

• Jobbar med alla delar –hela tiden 
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Arbetsmiljön i praktiken:

• ”Ta tempen” på arbetsmiljön på alla Apt

• Analys av sjuktal

• Omtankesamtal – medarbetare 

• Kartläggning arbetsmiljö – förskolenivå

• Jobba med ”varumärket” attraktiva 

arbetsplatser

• Coaching

• +

• Medarbetarenkäter

• Skyddsronder

• Riskbedömningar 

• Lokal samverkan 

• Friskvård 
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Vad behöver du för att må bra på jobbet…?

• Den här veckan?

• Den här månaden?

• Ingen är fullkomlig och vi är inte några 
”supermänniskor”. Jag förväntar mig 
heller inga ”supermanna-insatser”

• Anpassa förväntningar och krav utifrån 
rådande förutsättningar. 

• Det spelar roll om du är på jobbet eller 
inte – du är viktig för förskolan, för barn, 
kollegor och vårdnadshavare. 

• Ta hand om svaren!
• Arbetsmiljön är en färskvara.
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Samverkan bästa skola - SBS

• Förfrågan våren 2017 och startade igång allt augusti -17

• 3 år och lite till 

• Nulägesanalys i 7 månader. En eftermiddag var tredje vecka

• Alla pedagoger delaktiga 

• Hela styrkedjan  delaktig 

• Tre prioriterade utvecklingsområden – Tre mål i en åtgärdsplan

• Insatser för de olika yrkesrollerna, gemensamma insatser och för rektorer

• ALLA SKA MED

• Utbildningen kom fysiskt till Vivalla, ända in på förskolorna. 
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Ledarhandlingar, vad gör vi? 

”Ni rektorer står för ett prestigelöst och glatt förhållningssätt till ledarskapet” 

• Hållbart ledarskap och en organisation som tål att det ”gnisslar” lite ibland

• Vivalla förskolor är ETT förskoleområde som vi håller ihop 

• MOD

• Coacha varandra i vardagen 

• Särskilja yrkesrollerna 

• Samverkan med andra aktörer – ta hjälp 

• Ta hand om den kollegiala kraften och om den förbättringskapacitet som finns. 

• Transparens 

• Delta i det kollegiala lärandet och i utvecklingsgrupper 

• Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

• Känn din verksamhet 
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Kultur och struktur

Använd kulturen som drivkraft – inte som broms

”Samma processer som skapat ett kulturmönster kan också förändra och 

leda till nya mönster.” (Sandberg & Taragama 2010). 

Det ”nya” måste sätta sig i det organisatoriska minnet. 

Förbättringsarbetet och dess resultat ska inte vara individberoende, det 

ska sitta i organisationens struktur och kultur! 
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Resultatet – övergripande och i korthet

• Undervisning istället för praktiska organisationsfrågor

• Högre måluppfyllelse och högre, mer likvärdig kvalitet 

• Personlig vinning för alla av att vara mer timmar på jobbet. 

• En halvering av sjukfrånvaron 

• Lägre personalomsättning 

• Betydande ekonomiska besparingar 

• Tid för oss ledare att jobba med verksamhetsutveckling 

• Stolta medarbetare som mår bra, är trygga och utvecklas 

tillsammans 

• En tydlig organisation med stödfunktioner som fungerar som just stöd 
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Ekonomifakta 

2016 2019 Minskning

SJUKFRÅNVARO I % 13.67% 6.95% 49% 

SJUKFRÅNVAROTIMMAR 32.000 18.000 14.000

14.000 VIKARIETIMMAR MOTSVARAR 

CA 2.5 MILJONER KRONOR

(14000X180 KR/H)
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Effekter av ökad arbetsglädje:

1. Ökad ansvarskänsla

2. Smidigare samarbete

3. Större medarbetarengagemang

4. Konstruktivare kommunikation 

5. Högre frisknärvaro och lägre 

sjukfrånvaro

6. Fler egna initiativ till utveckling och 

förbättring

7. En mer attraktiv arbetsplats som 

behåller och attraherar ny kompetens. 
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Omtankesamtalen:

SYFTE – Att fånga upp signaler på ohälsa 

Aktuella – Fem/fler sjukfrånvarotillfällen under den senaste 12-månadersperioden 

Frågor – Om Arbetssituation och hälsa/mående

Utfall

1. Ingen insats

2. Medarbetaren behöver själv göra något

3. Stöd och/eller anpassning av rektor

4. Hjälp av företagshälsovård. 
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Omtankesamtal – tips på frågor 

Arbete

-Hur har du det på arbetet?

-Hur ser det ut med arbetsbelastning?

-Hur fungerar det i arbetslaget?

-Tänker du på arbetet på din fritid?

-Hur skulle du vilja beskriva relationen med din chef?

-Finns det något som din chef skulle kunna stötta med?

Mående/levnadsvanor/socialt

-Stress-och sömnvanor påverkar måendet, hur skulle du vilja beskriva dina vanor?

-Mat och motion kan påverka måendet, hur skulle du vilja beskriva dina vanor?

-Tobak/alkohol kan påverka måendet, hur skulle du vilja beskriva dina vanor?

-Har du tidigare varit sjukskriven under en längre tid?

-Har du kontakter med vården idag? (utöver "vanliga" besök på vc)

-Finns det saker i din omgivning som påverkar hur du mår?
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Arbetsmiljöenkätens utformning 

”TA TEMPEN PÅ ARBETSMILJÖN"

-Min fysiska arbetsmiljö är bra

-Min sociala arbetsmiljö är bra

-Min arbetsbelastning och min tid för planering den senaste månaden har 

varit hanterbar

-I min yrkesroll får jag tillräckligt med stöd.

-Våra möten är effektiva

Svarsalternativ:

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer delvis

Stämmer inte alls
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Attraktiv arbetsplats – förslag på frågor

1. Hur har vi det när det fungerar som 

bäst? Hur märker vi det?

2. Vad är arbetsglädje för oss?

3. Hur attraherar vi nya medarbetare att 

söka sig till oss?

4. Hur får vi medarbetare/kollegor att 

trivas, utvecklas och vilja stanna kvar? 

5. Hur kan jag själv ta ansvar för min egen 

arbetsmiljö?
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Viktiga ställningstaganden

• Delaktighet av alla

• Tillföra kompetens som saknades 

• Varumärket 

• Likriktigt och Likvärdigt 

• Höga förväntningar på alla. Personal, 

Vårdnadshavare och barn  

• Ingen tävling 

• Trygghet – en personlig utsatthet – hur 

kan vi jobba med det? 

• Alla möten ska på något sätt bidra till 

att det blir lite bättre för barnen 



orebro.se

Att skicka med

• Ta hand om svaren och göra något med 

dem

• Håll koll på sjukfrånvaron – se till få siffror.

• Hålla i och nöta… nya ”the way to go”

• Att det kommer att ta tid och även gå 

upp och ner

• En ”grushög” för sådant som inte hör 

hemma på arbetsplatsen eller som inte 

leder till någon utveckling 

• ”Fisken på disken” som ett etablerat 

uttryck. 
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TACK för att du lyssnade… 

Kontaktuppgifter

Maria Lilja

maria.a.lilja@orebro.se

019-212700

Vivalla Förskolor | Facebook

Instagram – Vivalla förskolor 

mailto:maria.a.lilja@orebro.se
https://www.facebook.com/vivallaforskolor

