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Den sjuka  
handeln

SEPTEMBER 2020

VÄGEN TILL EN HÄLSOSAM ARBETSPL ATS

 Ĕ Psykisk ohälsa är den vanligaste 
orsaken till sjukskrivningar i Sverige. 
Var tredje medarbetare i handeln 
uppger sig vara drabbad. 

 Ĕ Att motverka psykisk ohälsa är ett 
lagkrav och att jobba förebyggande 
kan vara lönsamt och höja 
vinstmarginalen upp till fem gånger. 
Här hittar du vägen till en hälsosam 
arbetsplats.
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God hälsa är nyckeln

Var tredje anställd inom handeln 
upplever psykisk ohälsa, visar Markets 
enkätundersökning. 

Varje person som blir sjukskriven för 
psykisk ohälsa är en för mycket och ansvaret 
för att skapa förändring vilar tungt på 
arbetsgivaren. 

”Stress i sig är ingen fara – i lagom dos. Men 
vi behöver möjlighet till återhämtning”, säger 
Maria Steneskog Nyman, psykolog och beteen-
devetenskaplig rådgivare på företagshälsan 
Previa.

Medarbetare som mår bra skapar inte bara 
bättre trivsel utan också högre lönsamhet. Det 
finns undersökningar som visar att företag 
som jobbar förebyggande med arbetsmiljön 
har fem gånger högre vinstmarginal än de 
som bara jobbar reaktivt med problemet.

Friska bolag börjar alltså med friska 
medarbetare. Och här spelar ledarskapet en 
avgörande roll för att smörja medarbetaren, 
som kan ses som den viktigaste maskinen i 
dagens arbetsliv.

Dagens arbetsliv har ofta hjärnan som 
främsta verktyg och är beroende av en god 
psykosocial arbetsmiljö. 

”Det handlar om att skapa ett klimat 
där vi inte döljer hur vi mår, utan där 

pratet blir rutin”, säger psykologen Fredrik 
Bengtsson, som vet att majoriteten av 
arbetsgivare brister i det arbetet – trots 
att lagen kräver att arbetsgivare jobbar 
förebyggande med arbetsmiljön. Många 
nöjer sig med att meddela beloppet för 
friskvårdspengen och uppmuntra till 
köp av gymkort och massage. Visst, det 
behövs också. Men psykisk hälsa handlar 
om att få ihop hela livspusslet, ha tid för 
återhämtning, bli sedd och bekräftad och att 
som arbetsgivare orka se varje medarbetares 
behov.

Att mer behöver göras, det visar statistiken: 
psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning i Sverige i dag.

Så det är dags att börja prata om hur vi 
mår, ställa frågan och ständigt jobba med 
att hitta balansen mellan utmaningar och 
återhämtning. Det är dags att ta ansvar för att 
bryta trenden där psykisk ohälsa ökar.

Och i dessa coronatider, där detaljhandeln 
har drabbats hårt och många medarbetare 
är oroliga för om de får behålla sina 
jobb, finns mycket att vinna på 
att börja fråga: Hur är det? 

ANALYS

Hur är det? Det kan vara den viktigaste frågan att ställa  
på en arbetsplats i dag. Och att orka lyssna på svaret.

ANALYTIKER

MARIE HILLBLOM
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Psykisk ohälsa drabbar
var tredje anställd 
Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i dag och i Markets 
enkätundersökning uppger nästan tre av fem anställda att den psykiska ohälsan ökar 
i handeln. En tredjedel av de svarande har själva drabbats.

Hög arbetsbelastning, stress och oro är 
exempel på psykosociala faktorer som 
kan bidra till arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa. I dag är psykisk ohälsa den 
vanligaste orsaken till sjukskrivning 
i Sverige och detaljhandeln är inget 
undantag från den allmänna trenden.

Enligt Markets enkätundersökning 
har nästan tre av fyra erfarenheter av 
psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Och tre 
av fem upplever att den psykiska ohälsan 
har ökat de senaste fem åren.

Svensk Handel stöttar arbetsgivare och 
chefer genom rådgivning, en arbetsrättslig 
jour och kurser i exempelvis arbetsmiljö 
och rehabilitering. Här kan arbetsgivare ta 
del av verktyg och mallar för att underlätta 
arbetsmiljöarbetet.

– Det här är ofta väldigt komplexa och 
svåra frågorna, säger Katrin Dagergren, 
arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.

Av Markets undersökning framgår det 
att företagen arbetar förebyggande 

genom såväl handlings- och 
åtgärdsplaner som företagshälsovård. 

Tre av fem uppger att företagets rutiner 
är tydliga och att de vet vad man ska göra 
om en medarbetare drabbas.

Två av fem uppger att de fått utbildning 
i hur de ska hantera förekomsten av 
psykisk ohälsa genom sin koncern. Men 
förutsättningarna för ledarskap kan skilja 
sig åt mellan stora och små företag.

– Generellt sett kan chefen i ett litet företag 
i många fall bli mer synlig och ledarskapet 
mer informellt, men baksidan kan vara 
att chefen ses av medarbetarna mer som 
en kollega än som chef. I ett stort företag 
kan chefen i bland uppfattas som mindre 
tillgänglig, men där finns å andra sidan 
större resurser som kan var ett stöd i ar-
betsmiljöarbetet, säger Katrin Dagergren, 
arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.

En tredjedel av de svarande i Markets 
undersökning uppger att de själva 
drabbats. 60 procent av dessa uppger att de 
inte fick hjälp av företaget när det skedde.

Enligt Annika Hedebrant, utredare på 
Unionen, händer det att chefer på detta 
sätt hamnar mellan stolarna.

– Tyvärr kan det vara så att 
orga nisa tionen inte har samma rutiner på 
plats när det gäller cheferna. När man är 
chef sitter man också på en position med 
dubbla lojaliteter, både mot medarbetare 
och överordnade chefer. Det kan ibland 
försvåra i frågor som rör den egna 
arbetsmiljön, säger hon.

Mindre företag är ibland mer sårbara, 
medan stora företag oftare har rutiner 
på plats och kunskap i form av en 
HR-organisation.

– Som chef behöver man arbeta 
systematiskt både med medarbetarnas 
arbetsmiljö och ha förutsättningar för en 
egen bra arbetsmiljö. Att ha avtal med en 
företagshälsovård som har kompetensen 
som kanske saknas i den egna 
organisationen är en konkret åtgärd som de 
flesta kan införa, säger Annica Hedebrant.  

”Generellt sett kan 
chefen i ett litet 

företag i många fall 
bli mer synlig och 
ledarskapet mer 
informellt, men 

baksidan kan vara 
att chefen ses av 

medarbetarna 
 mer som en kollega 

än som chef.”

Katrin Dagergren, 
arbetsmiljöexpert, Svensk Handel
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Annika Hedebrant,  
utredare, Unionen

”När man är chef 
sitter man också 

på en position 
med dubbla 

lojaliteter, både 
mot medarbetare 
och överordnade 

chefer. Det kan 
ibland försvåra i 

frågor som rör den 
egna arbetsmiljön.”
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Källa: Webbaserad enkätundersökning genomförd mellan 27 januari och 20 februari 2020. 340 personer inom detaljhandeln har besvarat enkäten.

Enkät: Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

1. Har du erfarenhet  
av psykisk ohälsa på  

din arbetsplats?

2. Hur upplever du att 
den psykiska ohälsan 

har förändrats de 
senaste fem åren?

3. Har du själv drabbats av 
psykisk ohälsa de senaste 

fem åren?

4. Fick du hjälp  
av företaget?

71%
24%

5%

Nej

Vet ej

Ja
69%

31%
Ja

Nej
59%

41%
Ja

Nej
58%

21%

17%

5%

Konstant

Minskat

Vet ej

Ökat
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”Skapa ett klimat där
pratet blir rutin” 

Dagens arbetsliv har ofta hjärnan som 
främsta verktyg och är beroende av en 
god psykosocial arbetsmiljö. 

– Det handlar om att skapa ett klimat 
där vi inte döljer hur vi mår, utan där 
pratet blir rutin, säger psykologen Fredrik 
Bengtsson.

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning ser psykologen Fredrik Bengtsson att 
arbetsgivarnas systematiska arbete med att förebygga psykisk 
ohälsa ofta är botten.

– Det är egentligen ett mysterium, för vi har 
en bra lagstiftning och krav på att förebygga i 
arbetsmiljön, säger han.

Att det förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa 
är så dåligt menar Fredrik Bengtsson beror på ett 
systemfel.

– Ingen tar i de här frågorna, för man har inte 
förstått hur man ska göra, säger han och förklarar att 
många har problem med att gå från teori till praktisk handling.

– Det handlar om att skapa ett klimat där vi kan prata om de 
här frågorna, hur vi mår. Ett tillåtande klimat.

Först behöver vi förstå det paradigmskifte som skett i 
arbetslivet. Förr handlade arbete ofta om löpande band 
och underhållsarbetet fokuserade på maskiner som skulle 

Fredrik 
Bengtsson.

Dialogen är ett viktigt verktyg.
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smörjas. I dag är ofta människan den 
viktigaste tillgången och hjärnan 

verktyget som behöver smörjas och 
underhållas. Dessutom behöver människan 
bli sedd och bekräftad i vardagen.

Men ofta fungerar arbetslivet fortfarande 
som om människan vore en maskin, en 
robot, som bara kör på.

– Men vi behöver återhämtning. Och 
oavsett om problemet finns på jobbet eller 
hemma kan man få stöd i ett gott ledarskap, 

säger Fredrik Bengtsson och slår fast att gott 
ledarskap är den enskilt viktigaste faktorn i 
det förebyggande psykosociala arbetet.

Fredrik Bengtsson trycker på dialogen som 
verktyg och hjälpmedel som pulsmätning, 
för att få grepp om det psykiska hälsoläget. 
Och sedan jobba med individuella insatser, 
utefter varje medarbetares behov.

– Men så jobbar man oftast inte, istället 
köper man gymkort till alla. Och tar tag i 
något reaktivt, när någon gått in i väggen.

1. Rekrytera och utveckla i riktning mot  
relations orienterade chefer.
– I dag är det viktigt att rekrytera en chef med den 
här profilen och att utveckla de chefer man har i den 
här riktningen, säger Fredrik Bengtsson och förklarar 
att det handlar om att jobba med och utveckla det 
emotionella ledarskapet, EQ.
   – Ta in stöd, HR-avdelningen eller en HR-konsult, 
och få kompetens och erfarenhet kring hur 
man går från teori till handling i att utveckla en 
hållbar organisation. Hållbara ledare och hållbara 
medarbetare är en förutsättning.
Resultat: Förbättrade hälsotal. 

2. Träna ledningsgruppen att se psykisk ohälsa  
och prioritera arbetet med psykisk ohälsa – det  
ökar lönsamheten.
– Psykisk ohälsa är ofta en period på flera år. Genom 
en hälsoekonomisk kalkyl är det lätt att se att det blir 
stora kostnadsbesparingar när man har medarbetare 
som fungerar bra, säger Fredrik Bengtsson.
Resultat: Ökad lönsamhet.
 
3. Jobba med regelbunden pulsmätning och låt 
frågan om hur medarbetare mår bli rutin.
Pulsmätning är en återkommande medarbetar-
avstämning med frågor som rör situationen på 

jobbet, i privatlivet och det allmänna läget och ger en 
totalbild av hur medarbetaren mår psykiskt. Frågorna 
kan handla om arbetsbelastning, samarbetsklimat, 
allmän stress, sömn, mathållning, motion, fysisk 
hälsa.
   – Ofta är det fem-tio frågor som upprepas en gång 
i månaden och blir grunden för en dialog där man 
ser hur man kommer vidare. Det skapar en kultur 
där man kan prata om de här frågorna. Fånga upp 
resultatet och gör något av det – kopplat till individen, 
säger Fredrik Bengtsson och tipsar om lotsning till 
stresshantering, yoga, träning, mindfulness – eller 
mer regelbundna avstämningar med chefen.
Resultat: Psykisk hälsa.
 
4. Ställ krav på eget ansvar för psykisk hälsa.
Fredrik Bengtsson är tydlig med att arbetsgivare kan 
ställa krav på att medarbetaren tar eget ansvar (efter 
att ha fått hjälp med att se situationen). Det kallas 
självledarskap.
   – Mycket psykisk ohälsa handlar om att man inte får 
den återhämtning som behövs. Medarbetaren kan 
behöva kunskap, stöd och hjälp och uppmuntras att 
få det hos vårdcentralen eller företagshälsan. Man 
behöver skapa medvetenhet kring hur man möter 
sina psykosociala behov och tar ansvar för dem.
Resultat: Psykisk hälsa och självkännedom.

Här är Fredrik Bengtssons körschema för hur arbetsgivare kan jobba 
förebyggande med psykisk ohälsa.

F YR A STEG TILL BÄT TRE FÖREBYGGANDE ARBETE
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Korta anställningar
bakom skenade sjuktal

Sjukskrivningar på grund av psykosociala skäl nära fördubblades inom 
detaljhandeln mellan åren 2010 och 2016, enligt Försäkringskassans statistik. Men 
nyare siffror från AFA-försäkring visar tecken på en stabilisering.

Under den senaste tioårsperioden har sjukskrivningarna 
på grund av psykisk ohälsa ökat kraftigt på så gott som hela 
arbetsmarknaden. 

Detaljhandeln utgör inget undantag. Här ökade 
sjukskrivningar på grund av psykosociala skäl som hög 
arbetsbelastning med nästan 90 procent mellan åren 2010 och 
2016.

Orsakerna bakom den dystra statistiken, som bygger på 
pågående fall med sjukpenning, är inte lika väl undersökt.

– Det saknas bra studier om orsakerna bakom ökningen av 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa och det är något som vi försöker 
förmå forskare att titta närmare på, säger Stefan Carlén, 
chefsekonom på Handelsanställdas förbund.

I fackförbundets egen skyddsombudsundersökning från 2019, 
som fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön, sticker tre 
områden ut:
• Hög arbetsbelastning.
• Bristfällig planering.
• Bristfälligt ledarskap.

– Alla tre är riskfaktorer som kan leda till stress och ökad risk 
för ohälsa, säger Stefan Carlén.

Fackförbundets egna enkätundersökningar har visat att det 

finns ett samband mellan en hög grad av visstider och ökad 
arbetsbelastning.

Sjukskrivningstalen för stressrelaterad ohälsa är ungefär 
dubbelt så höga på arbetsplatser med en hög grad av 
visstidsanställda.

– Det tar tid och kraft att hela tiden lära upp nya personer. 
Det sätter press både på de visstidsanställda och på 
kärnarbetskraften, säger Stefan Carlén som pekar på vikten av 
att planera sin bemanning i god tid.

Utvecklingen över tid bygger på den senaste officiella statistiken 
från Försäkringskassan som nu har några år på nacken.

Nyare statistik från AFA-försäkring visar tecken på en 
stabilisering.

– Vi följer också utvecklingen på området och ser att 
sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser nu tycks 
ha stabiliserats efter att ha ökat under en rad år, säger Hans 
Tjernström, presschef på Svensk Handel.

Arbetsgivarorganisationen anser att det behövs mer kunskap 
på området, bland annat om hur sambanden mellan faktorer i 
arbetet och sjukskrivning faktiskt ser ut. 

Svensk Handel är därför med och finansierar forskning 

”Det saknas 
bra studier 

om orsakerna 
bakom psykisk 

ohälsa.”

”Det är viktiga 
frågor som 

majoriteten av 
handelns företag 

tar mycket 
seriöst på.”

Stefan Carlén, chefsekonom, 
Handelsanställdas förbund

Hans Tjernström,  
presschef, Svensk Handel
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via Handelsrådet, bland annat 
genom studien ”Sjukfrånvaro 

bland tjänstemän inom handeln” som 
pågår just nu.

– Detta är viktiga frågor som vi 
upplever att majoriteten av handelns 
företag tar mycket seröst på, säger 
Hans Tjernström.

Enligt en ny rapport från 
Försäkringskassan har 
sjukskrivningar till följd av 
psykiatriska diagnoser minskat 
något efter 2016, men personer 
med en psykiatrisk diagnos utgör 
en allt större andel inom både 
sjukpenning,  aktivitetsersättning och 
sjukersättning.

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor 
har vuxit sedan 1980-talet. I dag är kvinnor 
sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning 
som män.
   Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, 
pekar på två huvudorsaker.
   – Kvinnor arbetar i högre grad inom yrken med en 
stor psykosocial belastning och dubbelarbetar i 
högre utsträckning och tar huvudansvar för hem och barn, säger 
Ulrik Lidwall.
Skola, vård och omsorg är tre riskbranscher med hög 
psykosocial belastning. Detaljhandeln finns det mindre 
forskning om.
– I många genomgångsyrken, med många unga och tillfälligt 
anställda, är det svårare att få syn på sjukfrånvaron i statistiken.
– Det är väldigt tydligt inom restaurangbranschen, där många 
saknar anställningstrygghet och därför sällan sjukskriver 
sig. Jag tänker att det delvis kan gälla även för delar av 
detaljhandeln, säger Ulrik Lidwall.

NÄSTAN DUBBELT SÅ MÅNGA K VINNOR 
SOM MÄN BLIR SJUKSKRIVNA

Ulrik Lidwall.
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Så många blev sjukskrivna 2010–2017
Antal startade sjukfall 2010-2017 i detaljhandeln (SNI 47) efter diagnos. Index 2010 = 100. 

Psykiska skador Skador

Muskelskador mm Övriga

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Källa: Försäkringskassan, Statistik över diagnoser och branscher.
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Företag som jobbar förebyggande 
med arbetsmiljön har fem gånger 
högre vinstmarginal än företag 
som jobbar mer reaktivt. Det visar 
en analys från företagshälsan 
Avonova.
Företag som satsar mer på förebyggande åtgärder, som att 
utbilda i arbetsmiljöfrågor, har i genomsnitt cirka tio procents 
vinstmarginal.

Motsvarande siffra för företag som jobbar mer med reaktiva 
åtgärder, exempelvis rehabilitering, är cirka två procent. Det 
visar en analys från Avonova.

Analysen bygger på data från cirka 300 företag som 
företagshälsan stöttat. Företagens prioriteringar inom 
företagshälsa har jämförts med uppgifter om deras 
vinstmarginaler, men utan att slå fast något orsakssamband.

– Det kan vara så att företag med hög vinstmarginal väljer 

Bra arbetsmiljö 
höjer vinsten 
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 att jobba förebyggande 
i högre utsträckning. 

Oavsett så visar analysen 
att det lönar sig att 
investera i förebyggande 
insatser, säger Robert 
Persson-Asplund som 
är chefspsykolog och 
forskare på Avonova.

Undersökningen visar att 
små företag, med två till 
tio anställda, arbetar mer 
förebyggande än större 
företag.
Vad kan det bero på?
– I det mindre företaget 
har man närmare 
kontakt och är mer 
beroende av varandra. När 
ohälsa och sjukfrånvaro 
påverkar beslutsfattaren 
direkt kanske 
motivationen att jobba 
förebyggande ökar, säger 
Robert Persson-Asplund.

Att våga investera en del 
av budgeten i åtgärder 
som stärker arbetsmiljön 
är lönsamt i längden, 
menar han.

– Vi är väldigt bra på 
att underhålla maskiner 
och utrustning genom 
årliga servicekontroller, varför inte införa något 
liknande med människor.

– Nuförtiden finns det också digitala 
lösningar som underlättar för dig som chef att 
hålla koll på hur dina medarbetare mår, säger 
Robert-Persson Asplund.

”När ohälsa och 
sjukfrånvaro 

påverkar 
beslutsfattaren 

direkt kanske 
motivationen 

att jobba 
förebyggande 

ökar.”
Robert Persson-Asplund, 

chefspsykolog och forskare, Avonova
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”Stress i sig är ingen fara – i lagom 
dos. Men vi behöver möjlighet till 
återhämtning”, säger Maria Steneskog 
Nyman, psykolog och beteendeveten-
skaplig rådgivare på företagshälsan 
Previa, och ger sina bästa råd om 
hur arbetsgivare ska agera när en 
medarbetare hamnar i psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till kontakt med företags-
hälsovården och för många handlar det då om stressrelaterad 
problematik.

– Det naturliga är att vi alla mår dåligt från och till, det är en 
del av livet, säger Maria Steneskog Nyman, som i coronatider 
ser att förändrade arbetsvillkor gör att fler mår dåligt.

– Vi mår bra av rutiner, av att gå till jobbet.
Vanliga symptom på att den psykiska hälsan är i obalans är 

sömnproblem och för många är det orsaken till att man söker 
hjälp.

Omgivningen kan också reagera på en medarbetares 
förändrade sätt. Hen känner sig låg och omotiverad till saker 
och ting, uteblir från jobbet, kan inte leverera som vanligt 
och det blir orsaken till kontakten med företagshälsovården.

Ändrade arbetsvillkor gör att 
fler mår dåligt i coronatider.

Så gör du om en
anställd mår dåligt 
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När en medarbetare inte funkar som 
vanligt behöver arbetsgivaren agera.

– Prata med personen, ha ett möte och se hur 
personen mår. Fråga vad du kan göra för att 
förändra situationen. Ju tidigare man fångar upp 
signalerna desto bättre, säger Maria Steneskog 
Nyman och råder arbetsledare som ska hålla den 
här typen av samtal att se till att få stöd.

– Det är viktigt att chefen kan fånga upp det som inte fungerar 
som vanligt och på ett odramatiskt sätt prata om hur läget är.

Samtalet behöver innehålla frågor kring sömn, mat, rörelse, 
jobbsituationen och övriga livet – utan att bli för påträngande.

– Ofta är det en kombination av saker som gör att personen 
inte får återhämtning, säger Maria Steneskog Nyman och 

menar att hela människans liv därför behöver greppas, även om 
arbetsgivaren i första hand har skyldighet att titta på faktorer i 
arbetsmiljön som påverkar.

Rådet är att ha samtalet i en lugn miljö, där personen känner 
sig bekväm. Att lyssna uppmärksamt och försöka få grepp om 
hur länge medarbetaren har upplevt att situationen varat, på 
vilken sätt det påverkar arbetet och hur övriga livet påverkas.

Arbetsgivare och arbetstagare försöker tillsammans titta på 
vad som kan göras och vad medarbetaren tror skulle kunna 
hjälpa och ge förändring.

– Ofta är det personer som är ambitiösa som hamnar i utmatt-
ningssyndrom. Ofta är det förenat med skamkänslor om varför 
man inte får ihop det, säger Maria Steneskog Nyman och menar 
att samtalet därför kräver både försiktighet och respekt.

– Det kan ta tid, men det är också viktigt att det går så snabbt 
som möjligt att få till en plan för vad man kan göra här och nu, 
säger hon och menar att resan mot att må bättre behöver börja.

– Att få syn på vad det cirkulerar kring och sätta ord på saker 
är ett viktigt första steg för att våga titta på det.

Arbetsgivaren kan hjälpa till med akuta åtgärder i det dagliga 
arbetet. Målet måste vara att medarbetaren på sikt ska kunna 
komma tillbaka till uppgifterna.

Parallellt är medarbetaren oftast hjälpt av att ha en 
samtalskontakt som kan hjälpa en att se hur allt hänger ihop, 
komma med utifrånperspektiv och lotsa medarbetaren i 
arbetet med den psykiska ohälsan.

– Arbetsgivaren har en balansgång att gå, inte vara 
behandlare, säger Maria Steneskog Nyman.

TECKEN PÅ PSYKISK OHÄLSA
Arbetsgivaren har en laglig skyldighet att jobba med och förebygga psykisk ohälsa 
hos medarbetare. Här är varningstecken att hålla koll på och fånga upp:
• Stor korttidsfrånvaro.
• Tysthet och trötthet på jobbet.
• Hög aktivitet på mejl och telefon utanför arbetstid.

SÅ AGERAR DU SOM ARBETSGIVARE 
1. Ha ett samtal med medarbetaren om situationen. Ta upp arbetssituationen men 
även övriga livet, sömn, mat och rörelse. 
2. Försök tillsammans se vad som kan göras på arbetsplatsen i ett akut skede som 
hjälper medarbetaren att kunna fortsätta jobba. 
3. Ge medarbetaren lotsning till redskap som kan bidra till återhämtning och ny kraft, 
som stressprogram, sömnprogram, yoga, meditation, vistelse i naturen, rörelse. 
4. Slussa medarbetaren till företagshälsovården och professionellt samtalsstöd. Det 
är viktigt att få hjälp med ett utifrån perspektiv på situationen och som kan bidra till 
förändring.

EXPERTENS R ÅD OM VÄGEN TILLBAK A TILL HÄLSA
1.  Kom ihåg att det är en resa som tar tid och ofta går stegvis framåt – med en del 
bakslag.
2.  Inled inte vägen tillbaka med stora livsförändringar. Börja med att få ordning på det 
basala som ger återhämtning: Sömn, mat och rörelse.
3. Upptäck vad du mår bra av och ta vara på de delarna. Gör saker som ger ny kraft. Det 
kan handla om att sitta på en sten i solen eller gå en promenad.

Maria 
Steneskog 
Nyman.
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Kicks vill bryta
tabun – hjälper 

unga tjejer
Psykisk ohälsa ökar mest bland 
unga tjejer. Den dystra statistiken 
försöker Kicks förändra genom en 
mentorledd praktik.  
    Vi vill gärna inspirera andra 
företag att ta efter, säger 
hållbarhetschefen Josefin Hård.FO
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Kicks startade initiativet S.H.A.R.E. 2016 för att öka 
kunskapen och bryta tabun om psykisk ohälsa. Att erbjuda 

unga tjejer mellan 19 och 27 år en mentorledd praktikplats i 
kedjans butiker är en del av initiativet.

Nu – fyra år senare – har cirka 149 tjejer gjort praktik och 149 av 
företagets medarbetare har varit mentorer.

– Flera praktikanter har vittnat om att de känner 
sig stärkta som personer, vågar mer och tror på sig 
själva och sin framtid. Mentorerna tycker att det 
är fint att kunna ge av sig själva och sin tid för att 
stötta en annan person. Ingen har flaggat för att det 
skulle påverka deras arbetssituation negativt, säger 
hållbarhetschef Josefin Hård.

Kicks har tagit fram praktikprogrammet i samarbete med 
expertorganisationen Tjejzonen i Sverige och Mental Helse 
Ungdom i Norge. Tjejzonen rekryterar praktikanterna 
och utbildar mentorerna. Praktiken sträcker sig över en 
tioveckorsperiod och arbetsveckorna är mellan tio och 30 
timmar.

–  Vi är väldigt flexibla med upplägg för att kunna ta emot så 
många som möjligt. En anställning är inte syftet med praktiken, 
men vi har flera exempel på att praktikanter har fått en 
anställning. Det är en rolig bonus för alla, säger Josefin Hård.

Kicks arbete mot psykisk ohälsa bland unga tar sig flera uttryck. 
Kedjan stöttar exempelvis Tjejzonen ekonomiskt, men man 
belyser också frågan om psykisk ohälsa i sina egna kommunika-
tionskanaler.

Josefin Hård ser gärna att initiativet, som är en del av 
företagets hållbarhetsarbete, sprids till fler företag som vill 
jobba förebyggande med psykisk ohälsa.

– Vi visar hur man kan göra i praktiken och välkomnar så klart 
att fler följer efter. Det är viktigt att flera lyfter frågan och gör 
ämnet mindre tabubelagt.

KICKS TIPS TILL ANDRA SOM VILL KOMMA IGÅNG
• Fokusera på initiativ som är relevanta för branschen.
• Välj en etablerad och trovärdig samarbetsorganisation.
• Tänk på hur initiativet kan integreras i verksamheten, både internt i 
organisationen och mot kunder.
• Tänk långsiktigt – initiativet ska kunna leva länge.
• Ledordet är non-profit.

Josefin Hård.
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Caroline Giulianetti, 31, var mitt i karriären 
som digital marknadsförare i handeln när det 
tog stopp. 
   – Kapitulera, våga ta hjälp, säger hon i dag 
och vet att många skäms för en vikande 
psykisk hälsa.

Mitt i karriären rasade allt 
för Caroline Giulianetti.

Carolines råd efter kraschen:   
”Våga ta hjälp” 
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– Jag kände inte igen mig själv. Jag kände mig bortkopplad 
och var inte naturligt glad, vilket jag är. Jag kände mig 

inte närvarande, säger Caroline Giulianetti och minns hur 
semesterfotona visade en Caroline som såg tom ut.

Hon kände sig som i en bubbla, men sa inget till någon. Kanske 
var det heller ingen annan som på riktigt såg det där tomma, 
som hon själv kände.

Semestern tog slut och jobbet började på nytt. Ett drömjobb 
– digital marknadsförare i ett spännande skede med digital 
omställning, uppbyggnad av e-handel och sociala medier.

Caroline Giulianetti var nyutexaminerad, hade stora ambitioner 
och ville göra karriär.

– Jag älskar kommunikation, säger hon och förklarar att hon 
köpte situationen med högt tempo, 
ville leverera och lyckas med sina 
mål. 

Hon satte press på sig. Men ett 
tag efter semestern gjorde tempot 
och organisationsförändringar att 
strukturen havererade.

– Jag var inte rustad för att 
själv hantera den när situationen 
blev utmanande, säger hon och 
beskriver sömnsvårigheterna, 
aptiten som försvann, ångesten 
som blev ihållande och overk-
lighetstankarna som blev större.

– Det var som ett vakuum. Hela 
systemet lade ner. Hela balansen hänger ju ihop.

Hon kände skam över att berätta.
– Men det kom en dag då jag kapitulerade och berättade för 

familjen och på min arbetsplats. Jag fick frågan om jag ville bli 
sjukskriven, men det ville jag inte. Jag var beslutsam om att 
lösningen måste finnas hos mig själv.
Var du utbränd?
– Jag hade alla symptom på utmattning och depression, men jag 
vill ogärna sätta en etikett. Det skapar förväntningar och låser. 
Jag pratar hellre om min upplevelse. 
Var det jobbets fel?
– Det är för enkelt att säga så. Det är aldrig en specifik sak som är 
orsaken. Men jobbet blev en trigger som fick mig att börja ta reda 
på vad det handlade om egentligen: Att börja lyssna på mig 
själv, att lära känna mig själv och börja leda mig själv.

Caroline Giulianetti
får energi av hästar och

ridning.

Caroline Giulinaetti

”Jobbet blev 
en trigger som 
fick mig att ta 

reda på vad det 
handlade om: 

Att börja lyssna 
på mig själv.”
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För Caroline Giulianetti var mindfulness nyckeln till 
vändning.

– Jag lärde mig att jag inte är mina tankar. Det gjorde att jag 
knäckte koden.

Mindfulnesskursen i gruppform gjorde också att hon 
omvärderade sina egna fördomar om psykisk ohälsa – och såg 
att det kan drabba alla. 

– Där var vanliga människor, företagsledare, och tjejer som jag. 
Skammen släppte.

Hon nådde fram till ett självledarskap, en förmåga att känna 
sig själv och vad som fungerar för att få balans i tillvaron. 

Men självledarskap gör inte arbetsgivaren fri från ansvar.
– Organisationer har ett jätteansvar också. Med tanke på 

statistiken måste vi hitta nya vägar för att jobba med hela 
människan, ett mer holistiskt perspektiv. Det är hela människan 
som kommer till jobbet, man kan inte separera jobb och 
privatliv. Själen går också till jobbet.

Caroline Giulianetti ser att arbetsplatser behöver jobba 
mycket mer förebyggande kring psykisk ohälsa.

– Vad händer om vi får människor att känna sig trygga att prata 
när det börjar göra ont i magen? Många kör på tills det är för sent. 
För mig handlar bra ledarskap om att skapa förutsättningar att 
hantera hela sin tillvaro, skapa balans mellan prestation och 
återhämtning som gör att vi kan använda hela vår kapacitet. 
Medarbetare som mår bra arbetar mer effektivt, vilket i sin tur 
påverkar lönsamheten.

FAKTA/ 
MINDFULNESS OCH KBT
• Mindfulness betyder medveten 
närvaro eller sinnesnärvaro och 
handlar om att träna sig på att 
vara i nuet och bli uppmärksam 
på vad som pågår inuti oss. Det 
är en meditationsteknik och en 
metod som ofta används för 
att hantera bland annat stress, 
ångest och oro. 
• KBT står för kognitiv 
beteendeterapi och handlar 
om att få syn på och lära om 
invanda beteenden (där även 
tankeprocesser och kroppsliga 
reaktioner igår). Även här kan 
meditation och mindfulness 
användas som redskap.

SÅ KAN DU ÖVA  
PÅ MINDFULNESS
• Sitt stilla och njut länge av en 
kopp te eller kaffe. Känn doften, 
smaken och värmen.
• Gå ut i naturen och känn nuet – 
uppmärksamma ljud, dofter och 
färger när du är i skogen eller på 
stranden.

KÄLLA: 1177.se

FAKTA / CAROLINE GIULIANETTI
Ålder: 31.
Bor: Deltid i Stockholm, deltid utanför Oslo.
Familj: Sambo.
Gör: Digital nomad med uppdrag som frilans inom marknadsföring och 
kommunikation, jobbar med healing och energibalansering, driver bloggen 
Dailyplanetearth.com om holistiska metoder i ett modernt samhälle.
Utbildning: Internationell försäljnings- och marknadsföringsutbildning på sälj- och 
marknadshögskolan i Göteborg. Utbildningar på Hyper Island.
Bakgrund: Tio års erfarenhet av digital marknadsföring och digital transformation 
på bland annat Kappahl och Åhléns.
Får energi av: Dans, ridning, konst och skapande.
Återhämtar mig genom: Meditation, mindfulness, skapande och ridning.
Mål i livet: Leva och försörja mig på min passion och få andra att utveckla sig och 
landa i sin energi.
Motto: Make an island of yourself, make yourself your refuge; there is no other 
refuge. (Buddha)

”Jag lärde mig 
att jag inte är 

mina tankar. Det 
gjorde att jag 

knäckte koden.”
Caroline Giulinaetti


