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Projekt ”Långtidsfrisk i Värmland – ett vardagsbaserat hälsoarbete” har bedrivits i 
samarbete mellan LO, Försäkringskassan i Värmland och Karlstads universitet och 
har finansierats av Regeringen och försäkringskassan i Värmland. Projektet pågick 
från våren 2002 t.o.m. sommaren 2004. Forskningscirklar på åtta arbetsplatser inom 
offentlig sektor har kartlagt hälsovillkoren för de anställda, och med det som utgångs-
punkt formulerat förslag till åtgärder på arbetsplatsen för att främja de anställdas hälsa. 
Projektet har således haft dubbla syften, dels ett handlingsinriktat inåt de deltagande 
organisationerna och dels ett forskningsinriktat i syfte att ta fram mer generell kun-
skap. En utgångspunkt har varit att ”hela livet” påverkar en individs hälsa. Teoretiskt 
har krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell) använts och utvecklats i en ambition 
att förutom arbetslivet studera hem och familjeliv, fritidsliv och samhällsliv i övrigt. 
Höga sammanlagda krav liksom många förändringar samtidigt i livet är ogynnsamt 
för hälsan. I rapporten konstateras att ”livet självt” inte längre ges utrymme i arbets-
livet, utan kvar är bara arbete. Det framgår vidare att skevheter i arbetsfördelningen 
mellan könen både på arbetsmarknaden och i hem och familjelivet är faktorer med 
betydelse för sjukskrivningslängd och rehabiliteringsprocess. Den avslutande diskus-
sionen utmynnar i ett antal förslag till ett friskare arbetsliv
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Skolförvaltningen i Kristinehamns kommun 
Deltagare Befattning Notering 
Anna Hedlund Ekonom Lokal cirkelsamordnare. 
Maria Oskarsson Personalkonsulent, vik Slutar pga. nytt arbete senare delen 

av kartläggningsfasen. 
Sofia Asplund Personalkonsulent Deltar fr. o m senare delen av 

kartläggningsfasen. 
Josefin Stålberg SYO-konsulent Slutar pga. nytt arbetet i övergången 

kartläggnings- och åtgärdsfasen. 
Anita Axelsson Fritidsledare  
Carin Hellström Lärare musikskolan  
Christer Pertun Fritidspedagog  
Maria Hedenqvist Förskollärare  
Susanne Hjerpe Dagbarnvårdare  
Mats Ernkvist Lärare År 7-9  
Ola Andersson Rektor Slutar pga. utbildning när 

åtgärdsfasen inleds. 
Therese Lönn Förskollärare  
Carina Hjorting Lärare År 1-3  
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Vård och omsorgsförvaltningen, Karlstad kommun 
Deltagare Befattning Notering 
Anita Jarnhed Undersköterska inom 

hemtjänsten 
Slutar pga. utbildning under 
kartläggningsfasen. 

Birgitta Andersson Undersköterska inom särskilt 
äldreboende 

Deltar fr. o m senare delen av 
kartläggningsfasen. 

Lena Bergström Fritidsledare inom äldreomsorgen  
Marita Hammar Distriktsköterska natt- och 

poolverksamhet 
 

Lena Lycke-
Johansson 

Undersköterska inom särskilt 
äldreboende 

 

Lotta Berg Undersköterska inom särskilt 
äldreboende 

Slutar pga. hög 
arbetsbelastning i skiftet 
kartläggnings- och 
åtgärdsfasen. 

Unni Malmqvist Ekonomiansvarig områdeskontor 
3 

 

Kajsa Hanold Undersköterska inom 
hemtjänsten 

 

Lisa Svedberg Vårdare inom omsorgen Slutar pga. nytt arbete i skiftet 
kartläggnings- och 
åtgärdsfasen 

Susanne Göransson Handläggare biståndsenheten Slutar pga. nytt arbete under 
åtgärdsfasen. 

Ewa Reuterwall Handläggare biståndsenheten Deltar from november 2003  
Lisbet Sjödén Projektledare Projektsamordnare inom 

förvaltningen 
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Polismyndigheten Värmland 
Deltagare Befattning Notering 
Olle Johansson Närpolischef, Hagfors Lokal cirkelsamordnare under 

kartläggningsfasen. Frånsäger sig 
cirkelledarskapet i början av 
åtgärdsfasen pga. hög 
arbetsbelastning. Lämnar kort 
därefter cirkeln.  

Leif Billqvist När- och ordningspolis, 
Hagfors 

Slutar under slutskedet av 
kartläggningen pga. engagemang i 
annan arbetsgrupp. 

Bo Pettersson När- och ordningspolis samt 
facklig företrädare, 
Kristinehamn 

Slutar i inledningsskedet av 
kartläggningen pga. uppdrag som 
kommunalråd. 

Anneli Nilsson Rekryteringsansvarig, 
personalavdelningen, Karlstad

Slutar i samband med 
enkätundersökningen pga. 
utlandstjänstgöring. 

Bo-Göran 
Mellroth 

När- och ordningspolis, 
Arvika 

Slutar under slutskedet av 
kartläggningen pga. svårigheten att 
kombinera resorna med 
barntillsynen. 

Niklas Olsen Ordningspolis, Karlstad  
Monica Stöllman Miljöbrottsutredare, 

Kriminalpolisen, Karlstad 
Lokal cirkelsamordnare under 
åtgärdsfasen. 

Sonja Jansson När- och ordningspolis, 
Kristinehamn 

 

Maria Björkman Civilanställd 
verksamhetsplanerare, 
Kriminalunderrättelsetjänsten, 
Karlstad 

Rekryteras till cirkeln i början av 
kartläggningsfasen. 
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Stöd och service, Hammarö kommun 
Deltagare Befattning Notering 
Lillemor Jacobson Daglig verksamhet, 

Nolgårds 
aktivitetscenter 

Lokal cirkelsamordnare. 

Ann-Britt Odin Daglig verksamhet, 
Träffpunkten 

 

Katarina Hedin Vikariat daglig 
verksamhet, Torpet 

Fortsätter i cirkeln efter vikariatets slut, 
men får svårt att aktivt delta pga. 
vikarieanskaffningsproblem. 

Kerstin Bodén Daglig verksamhet, 
Snickeri och Service 

 

Monica Andersson Daglig verksamhet, 
Kommunkafeterian 

 

Anette Sassian Gruppboende, 
Frödingsvägen, 

 

Anita Rosenblad Gruppboende, 
Spelvägen 

 

Ingegerd Larsson Gruppboende, 
Rölon, 
korttidshemmet 
Stjärnan 

Påbörjar nytt arbete under senare delen av 
kartläggningsfasen, och får svårt att delta i 
cirkeln pga. vikarieanskaffningsproblem. 

Anita Forsberg-
Skoglund 

Gruppboende/daglig 
verksamhet, 
Hovlanda 

 

Niklas Törngren Korttidshem, 
Stjärnan  

Övergår till nattjänstgöring under 
åtgärdsfasen, och får svårt att delta i 
cirkeln. 

Lena Nilsson Gruppboende, 
Parkvägen 

 

Pedro Björkman Gruppboende/daglig 
verksamhet, Allén, 
facklig representant 

Lämnar cirkeln inför åtgärdsfasen pga. 
flytt från kommunen. 
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Hemtjänsten i Filipstad  
Deltagare Befattning Notering 
Anchi Lindberg Vårdbiträde, 

Centrala distriktet 
Lokal cirkelsamordnare.  

Mia Eriksson Vårdbiträde, 
poolen 

Rekryteras till cirkeln i början av 
kartläggningen. Avskedas under slutet av 
samma fasen pga. besparingsåtgärd. 
Uppdraget i cirkeln upphör därmed enligt 
arbetsgivarens beslut.  

Eva Lindman Undersköterska, 
Centrala distriktet 

 

Daniel Johansson Undersköterska, 
Södra distriktet 
 

 

Laila Engström Undersköterska, 
Norra distriktet 

 

Annika Johansson Vårdbiträde, Södra 
distriktet 

Rekryteras till cirkeln en bit in i 
kartläggningsfasen. 

Therese Qvarnström Undersköterska, 
Norra distriktet 

 

Monika Brattström undersköterska, 
nattpatrullen 

Rekryteras till cirkeln sent under 
kartläggningsfasen. 

Irene Frisk Assistent, 
administrationen 
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Arbetssökande inom aktivitetsgarantin Arvika/Eda 
Av sekretesskäl och omsorg av deltagarnas personliga integritet redovisas inte deltagarna 
med namn utan endast med kön och vilken aktivitet som är aktuell. Deltagarna är 
representanter från olika yrken. Deltagarna representerade dels sig själva med sina 
respektive erfarenheter av arbetslöshet och aktivitet inom aktivitetsgarantin och dels de 
personer som var långtidsarbetslösa vid Af Arvika/Eda hösten 2002 – våren 2003 
 
Deltagare Aktivitet Notering 
Kvinna Studerar  
Man Vägledning/Söka-jobb  
Kvinna Studerar, slutar pga.. Slutar pga. arbete under 

kartläggningsfasen 
Kvinna Vägledning/Söka-jobb Slutar pga. arbete under 

kartläggningsfasen 
Man Studerar  
Man Studerar  
Kvinna Vägledning/Söka-jobb Slutar pga. arbete under åtgärdsfasen 
Kvinna Studerar  
Kvinna Studerar Slutar pga. arbete under åtgärdsfasen 
Man Studerar Slutar pga. utbildning under åtgärdsfasen
Kvinna Vägledning/Söka-jobb Slutar pga. utbildning under 

kartläggningsfasen 
Man Vägledning/Söka-jobb Slutar pga. arbete under 

kartläggningsfasen 
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Försäkringskassan Värmland, Centrala kontorsområdet  
Deltagare Befattning Notering 
Lars Löfquist  Sektionschef Lokal cirkelsamordnare under 

kartläggningsfasen, slutar pga. nytt arbete. 
Ulf Myhr Handläggare  
Mattias Gustafsson Handläggare Slutar pga. nytt arbete under åtgärdsfasen. 
Johan Larsson Handläggare  
Marie Blomstedt Handläggare  
Magnus Olofsson Handläggare Slutar pga. nytt arbete under 

kartläggningsfasen. 
Marianne Hesselstedt Handläggare  
Anette Evaldsson Sektionschef, 

tom april -03 
Lokal cirkelsamordnare fr. o m åtgärdsfasen. 

Christina Engström Handläggare Deltar fr. o m åtgärdsfasen. 
Claes Hedelund Sektionschef  
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Vårdcentralen i Hagfors 
Deltagare Befattning Notering 
Agneta Rickan Avdelningschef rehab, 

sjuksköterska, befordras till 
verksamhetschef 

Lokal cirkelsamordnare. 

Marita Melberg Undersköterska rehab Även aktiv i arbetsgruppen för 3-3 
systemet. 

Anna Dyverfeldt Sjukgymnast rehab Lämnar cirkeln under 
kartläggningsfasen enligt eget 
önskemål i samband med att 
provtjänstgöringen upphör. 

Inga-Maj Karlsson Rehab-assistent rehab Blir friskvårdsinspiratör under 
projektets gång. 

Lillian Norberg Avdelningschef, 
undersköterska 
specialistläkarmottagningen

Avgår med pension efter avslutad 
kartläggning. 

Göran Källvik Audionom 
specialistläkarmottagningen

 

Eva-Lena Svensson Ögonsjuksköterska 
specialistläkarmottagningen

Tidigare avdelningschef. Svårt att 
medverka på cirkelträffarna pga. 
arbetsvillkoren. 

Lena Sjöström Undersköterska, facklig 
representant SKAF, 
allmänläkarmottagningen 

 

Annelie Persson Kurator, facklig 
representant SACO, 
allmänläkarmottagningen 

Svårt att medverka på cirkelträffarna 
pga. arbetsvillkoren. 

Ulla Spångberg Läkarsekreterare, facklig 
representant SKTF, 
skyddsombud, 
allmänläkarmottagningen 

 

 



Karlstad University Studies
2004:50

Berit Sundgren Grinups (red.)
Lisbeth Bekkengen

Bertil Lundberg
Catharina Höijer

Den bortglömda hälsans folk

Den bortglömda hälsans folk

Projekt ”Långtidsfrisk i Värmland – ett vardagsbaserat hälsoarbete” har bedrivits i 
samarbete mellan LO, Försäkringskassan i Värmland och Karlstads universitet och 
har finansierats av Regeringen och försäkringskassan i Värmland. Projektet pågick 
från våren 2002 t.o.m. sommaren 2004. Forskningscirklar på åtta arbetsplatser inom 
offentlig sektor har kartlagt hälsovillkoren för de anställda, och med det som utgångs-
punkt formulerat förslag till åtgärder på arbetsplatsen för att främja de anställdas hälsa. 
Projektet har således haft dubbla syften, dels ett handlingsinriktat inåt de deltagande 
organisationerna och dels ett forskningsinriktat i syfte att ta fram mer generell kun-
skap. En utgångspunkt har varit att ”hela livet” påverkar en individs hälsa. Teoretiskt 
har krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell) använts och utvecklats i en ambition 
att förutom arbetslivet studera hem och familjeliv, fritidsliv och samhällsliv i övrigt. 
Höga sammanlagda krav liksom många förändringar samtidigt i livet är ogynnsamt 
för hälsan. I rapporten konstateras att ”livet självt” inte längre ges utrymme i arbets-
livet, utan kvar är bara arbete. Det framgår vidare att skevheter i arbetsfördelningen 
mellan könen både på arbetsmarknaden och i hem och familjelivet är faktorer med 
betydelse för sjukskrivningslängd och rehabiliteringsprocess. Den avslutande diskus-
sionen utmynnar i ett antal förslag till ett friskare arbetsliv

Författarinformation:
Berit Sundgren Grinups, fil lic i socialt arbete med genusvetenskaplig inriktning. 
Lisbeth Bekkengen, fil dr i arbetsvetenskap. Bertil Lundberg, docent i kulturgeografi. 
Catharina Höijer, fil dr i pedagogik med inriktning mot arbetslivet.

Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099

ISBN 91-85335-19-3

Rapport från projekt
”Långtidsfrisk i Värmland – ett vardagsbaserat hälsoarbete”

B
erit Sundgren G

rinups (red.), Lisbeth B
ekkengen, B

ertil Lundberg, C
atharina H

öijer       D
en bortglöm

da hälsans folk




