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SAMMANFATTNING
Vår uppsats bygger på ett intresse av att ta reda på vad som görs för att stävja den negativa trend
med ökande antal sjukskrivna som präglar arbetsmarknaden idag. Då den största andelen
sjukskrivna finns inom den kommunala sektorn, har vi genomfört vårt arbete i en kommun. Vårt
syfte är att ta reda på och beskriva hur hälsofrämjande insatser för personalen inom en kommun
initieras, beslutas samt implementeras. Exempel på frågor som vi ställer oss är: Var kommer dessa
idéer ifrån och var tas besluten om att de ska genomföras? Var görs insatserna någonstans och
varför? På vilket sätt implementeras de beslut om hälsofrämjande insatser som fattas i en
kommun? Till vår undersökning har vi kopplat implementeringsteori och teorier som berör
hälsofrämjande arbete på olika sätt.

Vi har följt ett projekt i en kommun som syftar till att sänka det under några år ständigt ökande
antalet sjukskrivningar. Projektet har i sig innehållit ett antal olika delar som vi berör med
utgångspunkt i ovan nämnda teorier. Vår empiri är hämtad utifrån intervjuer, samtal och
dokumentation från kommunen. Vår ambition har inte varit att utvärdera projektet.

Under arbetets gång har vi kunnat fånga några centrala delar i projektet som vi tyckt är viktiga att
lyfta fram. Processtänkande, delaktighet och vikten av att skapa en omgivning som kan verka
stödjande är, ur vår synvinkel nödvändigt om man ska arbeta med hälsofrämjande insatser. Men, är
dessa delar möjliga att arbeta med i det ekonomiska läge som råder ute i kommunerna idag? Även
om ambitionerna i ett projekt som det vi beskriver är höga och viljan till att både förändra och
förbättra är stor – går det att genomföra enligt intentionerna och hur ser då dessa insatser ut?

Utbildning har fått en central roll inom projektet. Vad har det inneburit och vad kan det innebära
längre fram? Vi har bland annat kunnat se att det har ökat möjligheterna för att skapa en stabil
grund för det fortsatta hälsofrämjande arbetet, men är det tillräckligt? Hur vet man att de insatser
som görs också ger de resultat man vill ha? Att inom projekt som detta ha tydliga mål och
referensramar är delar som också diskuteras. Vi diskuterar även relationen mellan arbete och hälsa,
utifrån de krav som ställs i förhållande till de resurser som individerna har.

Vi har med denna uppsats fått en bild av vad ett projekt av denna karaktär kan innebära. Det är ett
arbete som tar tid då det involverar många olika aktörer och insatser. Vi har också sett en brist i det
faktum att de kunskaper och erfarenheter som finns bland de anställda inte tagits tillvara.
Personalen har inte givits möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar kring problematiken
om vad som kan göras för att sänka de höga sjukskrivningstalen. Däremot anser vi att det arbete
som startats i och med detta projekt kan utgöra en god grogrund för det fortsatta arbetet mot
minskat antal sjukskrivna.



ABSTRACT
This essay is built upon an interest to find out what is done to put at stop to the negative
development with a raising number of sick-listed people on the labour market today. Most of the
people on the sick-list, work within the municipal administration, where our research also has
taken place. Our purpose is to find out and describe how a Health promotion program in a
municipal administration workplace is initiated, decided and implemented. Questions that we want
to answer, is for example: Where do the ideas come from and where are the decisions taken?
Where do the programs take place and why is that? In what way is the Health promotion programs
implemented in the municipal administration? We have used implementation theories and theories
about Health promotion to analyse our work.

We have studied a project which purpose has been to lower the amount of people on the sick-list,
that has become larger for every year. The project contains a number of part projects that we
analyse, on a basis from the theories described above. We have interviewed and talked to eight
persons and read the documents according to the project. Our purpose has not been to evaluate the
project.

There are some essential parts in the project that we think are important to examine, names the
process, participation and the importance of creating a supportive environment. These parts are,
from our point of view, necessary when people work with Health promotion programmes. But,
how do the finances of the municipalities impact the possibilities to work with these parts? Even
though the ambitions and the intentions in a project like the one we want to describe, are high and
the will to make changes and improvement are big -  is it possible to realize the programme and
how does the programme work in the reality?

Education has been an important part of the project. What has that implied and what can it imply in
the future? We have seen that the education part has enable the opportunity to create a  foundation
for Health promotion work, but is that enough? How do you know that the programme impact the
results you want to have? The importance of having a distinct purpose and frame of references in a
project like this, is also discussed, as well as the relationship between work and health, related to
the demands and resources that individuals have.

This essay has given us experience of what project like this can imply. It is a project that requires a
lot of time to progress, because it involves a number of actors and parts. There is a lack in the fact
that the employees knowledge and experiences not have been collected. The employees thoughts
about what is causing the high amount of sick-listed people would have been valuable. But, this
project has started a good foundation for the future work to lower the number of sick-listed people.
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INLEDNING/BAKGRUND
I SOU 2 002:5, Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet, kan man läsa att andelen
sjukskrivna längre än 365 dagar, mellan åren 1997 och 2001, har ökat  med 75 000 till 120 000.
Vidare beskriver utredningen att den totala sjukfrånvaron, inklusive karensdagar,
sjuklönedagar och sjukpenningdagar, för 2001 motsvarar 400 000 årsarbeten! Kommunerna
har enligt rapporten mycket stor, nära 60 %, överrepresentation av helårssjukskrivna anställda.
Att det finns stora regionala och lokala skillnader beskrivs också.

Med bakgrund i den debatt som pågår om de höga sjukskrivningstalen och vad som bör göras
för att minska dessa startade vårt intresse för vad som faktiskt görs och hur det förvekligas.
Aldrig, eller i varje fall sällan, får vi i media läsa om hur bra arbetet är för hälsan och hur väl
människor mår på sina arbeten. Allt fler slås ut från sitt arbete efter långvarig stress och i vissa
fall utbrändhet. Trots att vetskapen finns om hur viktigt det är att främja hälsan i arbetslivet och
vardagslivet samt vikten av att miljön runt omkring människor fungerar stödjande, fortsätter
utvecklingen åt det motsatta hållet. Av egna erfarenheter vet vi att det ur arbetsgivarens
perspektiv är av största vikt att medarbetarna är friska och klarar av sitt arbete. Det är ur en
ekonomisk synvinkel kostsamt att ha sjukskriven personal samtidigt som det medför en
instabilitet i verksamheten med en hög personalomsättning.

Vi har under vår studietid tillägnat oss en mängd kunskaper om vad hälsa och hälsofrämjande
insatser är och vad det kan innebära. Vi har också fått kunskap om hur detta kan kopplas till
olika arenor, till exempel en skola eller en arbetsplats. Eftersom den största andelen
sjukskrivna är de som är anställda inom kommunerna, ville vi undersöka hur man som
kommunal arbetsgivare agerar för att vända denna negativa trend. Vi är nyfikna på hur man
arbetar och vad som görs rent praktiskt.

PROBLEMFORMULERING
Vår bakgrund som studerande på programmet i Hälsopromotion och vårt intresse för vad som
egentligen görs för att stävja den negativa trend som är beskriven ovan, utgör grunden för
denna uppsats. Det blir utifrån vårt perspektiv intressant att fundera över hur och på vilket sätt
hälsofrämjande insatser genomförs på arbetsplatser. För att inte hamna i ett för stort och brett
fält har vi valt att göra vår undersökning i en kommun och då undersöka hur de arbetar för att
stävja den höga sjukfrånvaron hos de anställda samt undersöka hur deras hälsofrämjande
insatser ser ut.

Vi ställer oss frågor som: På vilket sätt implementeras de beslut om hälsofrämjande insatser
som fattas i en kommun? Var kommer idéerna ifrån och var tas besluten? Var görs insatserna
någonstans och varför? Vem arbetar med att genomföra insatserna? Vi undrar även om det i
den kommunala organisationen finns direktiv som styr hur arbetet med hälsofrämjande insatser
skall bedrivas? Vilka dokument styr de hälsofrämjande insatserna och finns det
handlingsplaner för hur de hälsofrämjande insatserna skall utföras?

SYFTE
Vi vill beskriva hur hälsofrämjande insatser för personalen inom en kommun initieras, beslutas
samt implementeras och på så sätt skaffa oss en djupare kunskap och förståelse inom området.
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ARBETSSÄTT
Vi har i vår studie valt att använda oss av intervjuer, samtal och dokument för att få en så bred
kunskap som möjligt om projektet. Vid våra intervjuer har vi träffat personer på olika nivåer
inom den kommunala förvaltningen, politiker, förvaltningschef, enhetschefer samt personal i
direkt verksamhet, sammanlagt 7 personer. Vi har arbetat utifrån samma frågemall till alla.
Denna frågemall har varit uppdelad i fyra olika områden där fokus på dessa områden varierat
utifrån vilken nivå i organisationen som de intervjuade arbetat i. Intervjuerna har varit öppet
riktade och ungefär 1 timma långa.

Redan från början har vi haft ett stort stöd och hjälp av projektledaren. Vi har vid flera tillfällen
samtalet med denne och kunnat fylla på i de informationsluckor som vi haft. Det är också via
projektledaren som vi fått tillgång till all den skriftliga information om projektet som
kommunen haft.

En mer utförlig beskrivning av hur vårt metodarbete sett ut, finns som Bilaga 1.

BEGREPPEN HÄLSOFRÄMJANDE  - HÄLSOPROMOTION
I litteraturen används begreppen hälsobefrämjande och hälsofrämjande som synonymer till
varandra. Ett annat begrepp är hälsopromotion. Dessa tre kan man sätta likhetstecken mellan
och det har vi valt att göra i den här uppsatsen. I huvudsak kommer vi att använda oss av
begreppen hälsofrämjande eller hälsopromotiva insatser. Vilket vi väljer beror i första hand på
språkbruket i texten.

Hälsofrämjande insatser
Flera av delarna i det projekt vi kommer att beskriva, har behandlat arbetsmiljön på olika sätt.
Det har inte alltid relaterats direkt till just begreppet hälsofrämjande, men kan med vår
förförståelse, helt klart anses vara hälsofrämjande. Enligt Medin & Alexandersson (2000) kan
man i de vanligast förekommande definitionerna av hälsofrämjande läsa att, hälsofrämjande är
en aktivitet för att främja hälsa. Det beskrivs som både en process, som konkreta insatser och
som mål. Det som är huvuddragen i definitionerna är att ge individen ökad kontroll över de
faktorer som inverkar på dennes hälsa. Följande definition från nordisk forskningskonferens
kring hälsopromotion i Hässelby (1998) är enligt vår mening en bra beskrivning av vad
hälsofrämjande eller hälsopromotiva insatser kan vara:

Hälsopromotion är den process som möjliggör för individer,
organisationer och samhällen att öka kontrollen över de
faktorer som påverkar hälsan – och därigenom förbättra den.

Centralt i detta blir frågan om handlingsutrymme och handlingsförmåga.

Definitionen bygger på delar av Ottawa Charter (1986) där det bland annat trycks på vikten av
att möjliggöra på ett övergripande plan med exempelvis samordnade insatser på samhällsnivå
eller politiska styrdokument som synliggör hälsoaspekten. Att det finns handlingsutrymme för
individerna i ett samhälle (eller på en arbetsplats) att påverka och använda sina personliga
färdigheter och handlingsförmågor. Processen som leder detta arbete framåt bygger då på
antagandet att den omgivande miljön och individen i denna miljö inte kan särskiljas från
varandra. Individen blir påverkad av sin omgivande miljö, men miljön påverkas också av
aktivt, deltagande människor.
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Hälsofrämjande insatser innebär enligt Ottawa Charter (1986) ett antal bärande delar:
� Att skapa en hälsoinriktad samhällspolitik
� Att skapa stödjande miljöer
� Att stärka möjligheterna till insatser på lokal nivå
� Att utveckla personliga färdigheter
� Att förnya hälso- och sjukvården

Ottawa Charter är ett dokument som är riktat till länder och är skrivet ur ett globalt,
övergripande samhällsperspektiv, men det går ändå att konkretisera innehållet i detta till en
mer greppbar nivå som en kommun i arbetsgivarroll.

Vi anser att beskrivningen av projektets delar har ett starkt samband med de delar som beskrivs
i Ottawa Charter. Vi tycker också att man i projektet haft en vilja att arbeta på olika nivåer och
plan, för att på så sätt påverka den negativa trenden med höga sjukskrivningstal. Det finns en
ambition att täcka in de delar som, enligt Ottawa Charter, är bärande för att genomföra
hälsofrämjande insatser, här omsatta till lokal nivå. Vi kommer att beskriva projektets olika
delar och redogöra för vår empiri och med stöd i den teori vi funnit lämplig, analysera och
diskutera vårt material.

PROJEKT SJUKFRÅNVAROSÄNKANDE INSATSER
Den kommun som vi utfört vår undersökning i, är en mindre kommun med cirka 13 000
invånare i Västra Götalandsregionen. Kommunen är största arbetsgivare med ungefär 850
anställda. Sjukfrånvaron har sedan några år ökat i stadig takt. Mellan 1999 och 2000 ökade den
med 7 dagar per tillsvidareanställd och år, till 49 dagar per årsarbetare1och år. År 2001 var
siffran 51 dagar och 2002 hade det ökat till 59 dagar per årsarbetare och år.

Syftet med Projekt Sjukfrånvarosänkande insatser är att sänka sjukfrånvaron bland de anställda
i kommunen. Det mål som formulerats för det övergripande projektet är att sjukfrånvaron skall
sänkas med 30 % på tre år.

Initieringen och beslut av projektet
Kommunen tog år 2001 initiativet till att starta ett projekt för att komma tillrätta med den höga
sjukfrånvaron. Initiativet kommer ur en relativt lång och kontinuerlig diskussion kring de
problem som funnits med en ökande sjukfrånvaro. De ständigt ökande sjukskrivningstalen och
de gemensamma diskussioner som förts i kommunledning och fack, utgjorde grunden till ett
initiativ och beslut om att starta ett projekt.

För att lättare förstå hur kommunen rent praktiskt är organiserad, följer en kort och mycket
förenklad bild av hur beslut och verkställande står i relation till varandra. I den kommunala
organisationen finns politiker och tjänstemän. Politikernas roll är att göra de större
prioriteringarna vad det gäller fördelningen av de ekonomiska resurserna och att ha det yttersta
ansvaret för den kommunala verksamheten och dess innehåll. Kommunens högsta beslutande
organ är kommunfullmäktige (KF). Kommunstyrelsen (KS) är en obligatorisk nämnd som ska
leda och samordna förvaltningen, samt planera för kommunens utveckling och ekonomi.

                                                
1 Årsarbetare innebär att den anställdes tid omräknas till ett heltidsmått beräknat på 1700 timmar i genomsnitt
under ett kalenderår. En 75 % tjänst är med detta sätt att räkna det samma som 0,75 årsarbetare.
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Övriga nämnder i en kommun kan vara socialnämnd, utbildningsnämnd och byggnadsnämnd.
Arbetsutskotten (AU) i respektive nämnd, består av ett mindre antal ledamöter från nämnderna
som bereder ärenden och fattar en del beslut på delegation. Till respektive nämnd finns en
förvaltning som fungerar som verkställande organ för politikerna. Här fördelas de resurser, till
exempel personella och ekonomiska, som finns. På denna nivå i organisationen arbetar
tjänstemän, vars uppgift är att verkställa de beslut som fattats på politisk nivå. Varje
förvaltning har sina olika ansvarsområden. En beskrivning av detta kan vara
socialförvaltningen som bland annat, beroende på hur strukturen i kommunen ser ut, kan bestå
av äldreomsorg och handikappomsorg.

I projektet ålades det personalavdelningen att agera som samordnare för att utforma en
projektplan för hur man skulle kunna arbeta med att vända denna negativa trend. En
projektledare, tillika personalsekreterare, tillsattes med uppgift att bereda och forma
beslutsunderlaget för Kommunstyrelsen. Förslaget presenterades först för Samverkansgruppen2

på kommunledningsnivå, som gavs möjlighet att yttra sig och ge synpunkter och därefter
vidare till kommunstyrelsen för beslut.

I december 2001 togs beslutet i Kommunstyrelsen (KS) om att godkänna planen och att satsa
på Projekt sjukfrånvarosänkande insatser. Processen fram till beslut anses inte, av de som vi
intervjuat och som i någon form varit inblandade, ha varit något långdraget skeende. Alla var
eniga om att beslutet skulle tas.

Organisatoriskt utsågs Kommunstyrelsens Arbetsutskott (AU) tillika Hälsorådet3, till att vara
styrgrupp med uppgift att styra och leda arbetet med kontinuerliga rapporter. Styrgruppens
uppgift är också att ange eventuella ändrade förutsättningar och insatser. Samverkansgruppen
på kommunledningsnivå fick funktion som övergripande arbetsgrupp, med syfte att fördela
arbetet i delprojekten. För att driva varje delprojekt skulle delprojektarbetsgrupper tillsättas
utifrån kompetensbehov och naturlig anknytning.

Förslaget togs fram av personalsekreteraren, vilken även fungerar som projektledare och
projekttiden sattes till 3 år där det inom den tidsramen skulle genomföras ett antal mindre
delprojekt. För att finansiera detta sökte man för vissa delar medel från Hälso– och
sjukvårdnämnd 34, via Hälsorådet i kommunen.

Delprojekt
De olika delarna i projektet har berört åtta områden vilka det följer en kort beskrivning om
nedan.

Arbetsmiljöutbildning, chefer och skyddsombud
Projektbeskrivningen inleds med att kort beskriva vikten av att ha en chef som förmår att ”se
sin personal och bemöta dem på ett bra sätt” Har chefen denna förmåga påverkas också

                                                
2 Samverkansgrupper finns, enligt kommunens Samverkansavtal, på olika nivåer. Rektors- respektive
områdesnivå inom utbildnings- och socialförvaltningen samt på avdelningschefsnivå inom
kommunledningskontoret. Det finns även på förvaltningsnivå och på en kommunövergripande nivå. I detta
sammanhang är det den kommunövergripande nivån som avses. Här sitter förvaltningscheferna och representanter
från de olika fackförbunden
3 Hälsorådet är ett rådgivande, vägledande och beslutande organ kring folkhälsofrågor i en kommun. I detta fall
består rådet endast av politiker. En folkhälsosamordnare finns anställd för att bereda, genomföra och samordna de
insatser som beslutas.
4 Kommunen tillhör denna Hälso- och sjukvårdsnämnd 3 inom Västra Götalandsregionen
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hälsotalen i positiv riktning. Vidare beskriver man att det är viktigt att cheferna får möjlighet
och kunskap att kunna möta personalen på bästa sätt. En annan utgångspunkt som nämns i den
projektansökan som skickades till Hälso- och sjukvårdsnämnden är att ”det är viktigt att vi tar
ett gemensamt grepp om sjukfrånvaron så att vi sänker ohälsotalet och får mer positiva
arbetsplatser så att vi kan bemöta invånarna på ett bra sätt”. En målsättning med
utbildningssatsningen är att ta reda på vad som karaktäriserar en frisk arbetsplats samt
medvetandegöra chefernas roll i arbetsmiljön, då framförallt den psykosociala arbetsmiljön.
Som det övergripande målet beskrivs ”att sänka sjukfrånvaron och skapa en positiv arbetsmiljö
inom våra offentliga arbetsplatser”. Utbildningen riktar sig till cheferna inom de kommunala
verksamheterna och fackliga representanter samt till chefer inom primärvården,
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. En basarbetsmiljöutbildning utgör starten för denna
utbildningsprocess.

Riktade insatser
Innan projektstart framkom vid analys av sjukskrivningstalen att det inom vissa yrkesgrupper
fanns fler sjukdagar än hos andra. Orsakerna kände man inte till men ett speciellt intresse
riktades mot arbetsmiljön på dessa arbetsplatser. De yrkesgrupper som framträdde var knutna
till barnomsorg, äldrevård, administration, kök, städ och lärargrupper. Dessa grupper skulle
enligt projektplanen studeras var för sig för att insatser skulle kunna anpassas till de olika
förutsättningar som råder. Med riktade insatser kan man i projektplanen läsa att dessa skall
”förstås som åtgärder av såväl fysisk som psykisk karaktär som sänker sjukfrånvaron”.

Hantering av långtidssjukskrivna
Syftet med detta delprojekt är att om möjligt påverka handläggningsprocessen för den enskilde
individen. I den första projektplanen beskrivs att man avser att analysera såväl det egna interna
arbetet som försäkringskassans och andra samhälleliga instanser. Denna del av projektet har
kommit att ingå som en del i den kommunövergripande handboken för arbetsmiljö, vilken
kommer att beskrivas längre fram.

Individuellt schema
Detta delprojekts syfte var att pröva olika schemaformer där personalen i högre grad än
tidigare kan påverka sin arbetstid. En förstudie gjordes under våren 2002 då olika schematyper
analyserades för att bedöma vilket system som skulle kunna användas i kommunens
verksamhet.

I projektplanen kan man läsa att individuellt lagda scheman är en arbetsmetod som främst
används inom vårdsektorn och som går ut på att den anställde själv har möjlighet att styra över
sina arbetstider. Det finns flera olika modeller för detta, som också har visat sig ha gynnsam
effekt på sjukskrivningstalen. Sedan 1 april, 2003 testas ett modifierat 3/3 system5 på en
avdelning i ett äldreboende. Försöket skall pågå under ett år.

Översyn av avtal med företagshälsovården
Den företagshälsovård som kommunen samarbetar med är man också hälftenägare i. Den andra
hälften ägs av en stor industri i centralorten. Det har under hösten 2002 startats upp ett samtal
                                                
5 3/3-systemet går ut på att man arbetar 3 dagar är ledig 3 dagar, arbetar 3 osv. Utöver detta finns ett antal
obligatoriska arbetspass som skall användas i samband med kollegers ledigheter, vård av barn eller liknande.
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och utvecklingsarbete med företagshälsovården om hur deras tjänster kan förbättras till att mer
matcha de behov som kommunen har.

Friskvård
I detta delprojekt avser man att ta fram nya riktlinjer för friskvård i kommunen som helhet. I
det personalpolitiska programmet menar man att friskvård är ”åtgärder som syftar till att de
anställda ges bättre möjligheter att möte de fysiska och psykiska krav som ställs i arbetet.
Friskvården ska utgå från ett helhetsperspektiv i synen på människan och vikten av att nå
balans mellan fysiska och psykiska behov.”

Som kort beskrivning anges i projektplanen vad det personalpolitiska programmet 1999-06-17
skriver om syftet med friskvård. Där beskrivs syftet vara att uppnå en bra trivsel på
arbetsplatsen, minimera sjukfrånvaron samt upprätthålla en hög effektivitet. Med friskvård
avses ett vitt begrepp vad det gäller olika aktiviteter, vilka skall främja välbefinnandet både ur
”fysisk och psykisk karaktär”. Detta innebär enligt projektplanen att ”annat än
motionsaktiviteter kan komma ifråga, exempelvis kulturevenemang”.

Långtidsfriska arbetsplatser
Som motvikt till fokusering på sjukfrånvaron i de övriga delarna av projektet ville man
undersöka friska arbetsplatser, det vill säga arbetsplatser med låg sjukfrånvaro för att få veta
vilka faktorer som påverkar detta. Studenter från Psykologiska Institutionen i Göteborg
genomförde under år 2002 undersökningar som syftade till att klargöra vad som utmärker en
långtidsfrisk arbetsplats och om det fanns några gemensamma faktorer som bidrog till detta.
De undersökte tre olika arbetsplatser där kommunen var arbetsgivare som hade den
gemensamma bakgrund att deras sjukfrånvaro var mycket låg. Dessa sammanfattades senare
och kom att ligga som diskussionsunderlag i ovan nämnda arbetsmiljöutbildning.

Bemanningsenhet
Inrättandet av en bemanningsenhet var en del i det övergripande projektet. Denna enhet skulle
ha ett mindre antal anställda med olika kompetens för vikariat inom utbildnings- och
socialförvaltningen. Efter kontakter och diskussioner med de båda förvaltningarna fann
personalchefen att det inte fanns förutsättningar att driva frågan vidare. Socialförvaltningen
ansåg inte att bemanningsenheten med den förslagna grundstrukturen var intressant på grund
av kostnaden. Under hösten 2002 tog således KS beslut om att avsluta detta delprojekt.

Politiska beslut och genomförande
Många kommunala projekt och beslut som genomförs är på flera sätt beroende av vilka
politiska beslut som har fattats. Sannerstedt (2001) skriver att ett normativt ställningstagande är
att det bör vara så att politikerna styr och förvaltningen verkställer. Detta ställningstagande
bygger, enligt författaren, på vårt demokratiska system, som innebär att medborgarnas valda
företrädare fattar de grundläggande besluten och att majoritetsregeln gäller. Detta förutsätter
också att förvaltningen respekterar de beslut som fattas. När stora och omfattande projekt med
många aktörer skall genomföras är det många beslut som skall fattas och realiseras och detta
innebär många risker, menar Sannerstedt. Ett av de stora problemen är att besluten inte
genomförs på det sätt som beslutsfattarna hade avsett.
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Statsvetenskapligt finns, enligt Sannerstedt, tre perspektiv att se på hur politiska beslut
genomförs  samt hur relationen mellan beslutsfattare och tillämpare ser ut:

� Det traditionella perspektivet som innebär att beslutsfattare styr och tillämparen
förväntas följa detta beslut. Beslut styrs uppifrån och ned, vilket innebär att initiativ
som tas på ledningsnivå även beslutas där för att sedan genom styrning, direkt eller
indirekt, sprida sig nedåt i organisationen.

� I motsats till det uppifrån- och ner- styrda perspektivet finns teorin om närbyråkrater
(Street level bureaucrats6). Denna innebär kortfattat, att människor som arbetar i den
direkta verksamheten med medborgarna har så stor faktisk handlingsfrihet och
handlingsförmåga i sin dagliga verksamhet att det i själva verket blir de – och inte
politikerna – som utformar politiken inom sitt område. Närbyråkraterna utformar den
offentliga politiken främst gällande innehåll. De politiska beslutsfattarna kan dock
påverka styrningen genom att påverka förutsättningarna.

� Nätverks-perspektivet kan ses som ett mellanting mellan de ovan nämnda. Politiken
implementeras i ett samspel mellan olika aktörer, som ägnar olika mycket av sin tid åt
uppgiften. Aktörerna deltar i implementeringsprocessen antingen motiverade av sina
respektive intressen eller på grund av sin position i en formell organisation. Aktörerna
kan vara statliga, kommunala eller privata. De kan också vara politiker, tjänstemän eller
organisationsföreträdare. Eftersom de har delvis motstridiga och delvis sammanfallande
intressen blir problemlösning ett väsentligt inslag i genomförandeprocessen.

Samverkansgruppen på kommunledningsnivå har tagit initiativet till att starta det projekt som
vi följt, vilket troligen också har satt sin prägel på det arbete som sedan utförts. Vi ser ett klart
uppifrån- och ner- perspektiv i det fortsatta arbetet, där man utgår från att de goda intentioner
man har i de olika delprojekten, mottas positivt av de som arbetar i den direkta verksamheten.
Projektet har, via sina olika delar, en klar ambition att rikta sig till flera olika nivåer inom den
kommunala förvaltningen, men fokus har under det arbetet som hittills genomförts, legat på
chefer och skyddsombud. Detta är i sig inget negativt, då det är viktigt att dessa personer inser
och får kunskap om hur stor deras roll är för att genomdriva en positiv förändring i relation till
projektet.

Man kan också tänka sig att ett antal av de delprojekt som kommer att genomföras,
implementeras på det sätt som beskrivs av Sannerstedt i teorin om närbyråkrater. De
övergripande ramarna kring projektet är fastställda på kommunledningsnivå medan
genomförandet ute i den direkta verksamheten med största sannolikhet kommer att kunna ske
med stor handlingsfrihet och anpassning till de respektive arbetsplatserna. Ett exempel på detta
är det delprojekt som benämns som Riktade insatser. Det har inneburit att cheferna tillsammans
med sin personal har kunnat åtgärda brister i framförallt den fysiska arbetsmiljön på det sätt
respektive enhet har ansett lämpligt.

Rothstein (2001) menar att det i en demokratisk teori antas att de offentliga insatserna
legitimeras genom det sätt som besluten är fattade på. Det vill säga på demokratisk väg, med
offentlig debatt, majoritetsbeslut i parlamentariska församlingar där ledamöterna väljs genom
regelbundet återkommande val. Den demokratiska beslutsprocessens konstruktion är således
tänkt att legitimera de offentliga besluten. I många fall är det dock så att kraven på
situationsanpassning av de offentliga åtgärderna är så stora, att enhetliga och centrala beslut är
omöjliga att fatta. Han skriver också att många beslut fattas av förvaltningsorgan och dess
tjänstemän vilka inte kan skapa legitimitet för besluten genom att hänvisa till den demokratiska
processen.
                                                
6 Bygger på Michael Lipskys teorier (1980)
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Beslutet att genomföra projektet togs, som tidigare beskrivits, i KS, vilket kan ses som en
självklarhet, men också, enligt oss, en bra och positiv markering av vilken prioritet projektet
får i fortsättningen. Det ger också en större legitimitet och tyngd till vilken vikt man lägger vid
problemet med de stora sjukskrivningstalen. Men detta har också en baksida, om resurserna
som tilldelas projektet gällande till exempel tid, personal och ekonomiska förutsättningar är så
begränsade att man riskerar att inte kunna göra några insatser som faktiskt märks ända ut i
organisationen.

Styrning och kontroll
En annan viktig del att titta på är hur relationen mellan beslutsfattare och verkställare ser ut.
Denna kan, enligt Lundqvist (1987), beskrivas i termer av styrning och kontroll. Styrning
beskrivs som antingen direkt eller indirekt. Den direkta styrningen innebär att beslutsfattaren
direkt talar om för verkställaren vad han skall göra. Den indirekta styrningen kan däremot ske
genom beslut som talat om hur verkställandet skall genomföras, genom resurstilldelning eller
genom påverkan av vilken personal som anställs. En ytterligare form av indirekt styrning kan
vara när en beslutsfattare på något sätt tillkännager sin syn på hur det politiska beslutet skall
tolkas, det handlar då mer om informell styrning.

Styrningen kompletteras med kontroll av hur de politiska besluten genomförs. Med detta
menas att man i efterhand får information om hur tillämparen har följt styrningen. Lundqvist
(1987) talar vidare om två aspekter på styrning, dess reliabilitet, som avser i vilken grad
tillämparen har handlat i enlighet med beslutsfattarens styrning. Den andra aspekten är
rationaliteten som handlar om i vilken grad de resultat som beslutsfattaren förväntat sig har
uppnåtts.

Kontrollen och styrningen av projektet sker genom att projektledaren ger kontinuerlig
återrapportering till samverkansgruppen på kommunledningsnivå samt till KSAU. Vid dessa
tillfällen får styrgruppen information om projektet avlöper som planerat eller ej och har då
möjligheter att påverka dess riktning.  Vidare är det vår bedömning att projektets styrning sker
indirekt om man använder sig av Lundqvists termer. Via projektplanen och resurstilldelningen
har styrgruppen gett de yttre ramarna för projektets genomförande medan det i delprojekten
finns möjligheter till egna initiativ utifrån dess ramar.

Rationaliteten kan relateras till projektet genom att se på det övergripande målet som anges
vara att minska sjukfrånvaron med 30 % på tre år. Detta mål har sin legitimitet och grund i ett
politiskt beslut fattat i KS. Hur ett sånt mål är framtaget har vi inte kunnat få reda på. Vi ställer
oss frågan om det är ett mål som tagits fram för att man helt enkelt vill ha något att sträva efter
och att det dessutom är mätbart. Under våra intervjuer har det vid flera tillfällen lyfts att det är
viktigt att kunna visa siffror, eller mer precist att man kan visa på vilken ekonomisk lönsamhet
man får i och med en satsning. Några lyfter vikten av att ha mål som är mätbara, där man vet
vad man mäter och inom vilka tidsramar som målen ska uppnås. Andra menar att det kanske
inte alltid går att mäta hur många fler friska personer man får, genom exempelvis en
friskvårdssatsning, med siffror som går att omsätta i kronor och ören. Det kanske istället krävs
en subjektiv uppskattning av de vinster man får genom att helt enkelt ta reda på vad personalen
tycker och upplever som positivt i satsningen. Detta kan på längre sikt ge resultat som
möjliggen skulle kunna räknas som mindre sjukfrånvaro i procent, men är det i så fall
satsningen som sådan som gett det resultatet? Det kanske beror på helt andra eller samverkande
faktorer och är i så fall måttet dugligt som referens till om satsningen är lyckad eller inte? I
förlängningen kan ett projekt, som har begränsade resurser bland annat i form av tid, personal
och ekonomiska förutsättningar, drabbas av en nedläggning på grund av att den/de som äger
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projektet anser att projektet inte har uppfyllt de mål som avsågs på den tid som fanns till
förfogande.

Nu låter det kanske som om vi anser att mål är helt överflödiga och egentligen inte har någon
viktig roll i sammanhanget, vilket givetvis inte är riktigt. Wisén och Lindblom (1999) beskriver
att målet är projektets viktigaste verktyg. De fortsätter också att beskriva att ett vanligt problem
är att man skriver mål som är av den karaktären att alla kan ställa upp på formuleringen. Det
kan innebära att de är löst formulerade och övergripande. Vidare menar de att i ett
samverkansprojekt är det extra viktigt att målen är precisa då de personer som ska samverka
troligen har olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur kan innebära att målen
kan tolkas olika. Projektet som vi beskriver är på många sätt ett samverkansprojekt, även om
alla som ingår i de olika delprojekten och arbetsgrupperna är kommunanställda. Men det
innebär ändå att de har olika professioner, referensramar och tankar omkring det övergripande
målet för projektet. I och med att man bara har formulerat ett övergripande mål, att sänka
sjukfrånvaron med 30 % på tre år, finns risken att det bara blir ett mål på papperet. Självklart är
detta ett mål som alla kan ställa upp på men då vägen dit är lång och inga delmål finns kan det
upplevas som för stort och svårt att uppnå, vilket också har framkommit vid några av våra
intervjuer. Vi tror precis som Wisén och Lindblom att det krävs delmål som är mer precisa och
som kan visa om arbetet leder i rätt riktning. Vi tror också att projektet i sin helhet hade varit
hjälpt av att ha inriktningsmål inom varje delprojekt. De delmål som i så fall kan ligga under
det stora övergripande målet kan också fungera som inriktningsmål i delprojekten om man där
definierar vad som skall uppfyllas.

Delaktighet och samverkan i initierings- och beslutsprocessen
Genom Samverkansavtalet skall delaktigheten i besluten inom kommunen, vara av den
karaktären att alla, oavsett nivå i organisationen, genom fackombud och arbetsplatsträffar
(APT) får tillgång till information och möjlighet att påverka. På kommunen skall samverkan
ske på tre nivåer, till individ, på APT och i samverksansgrupperna. Om samverkan på
individnivå kan man i kommunens Samverkansavtal läsa att varje anställd skall ges möjlighet
och förutsättningar att påverka utformningen av sitt eget arbete. I avtalet står: ”I den anställdes
rättigheter ingår påverkan av den egna arbetssituationen. Den anställde har rätt att medverka i
förändringsarbete och skyldighet att verka för en god arbetsmiljö.” Att ha skyldigheter måste
då också innebära att man ges möjligheter att kunna påverka och vara delaktig. Delaktighet är,
enligt vår mening, att få möjlighet att vara med i en process och att kunna påverka. Att arbeta
hälsofrämjande är att utgå från ett deltagarperspektiv där individer ges möjlighet att ta
kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och de val man gör. Delaktighet förutsätter
deltagande och intresse men också att möjligheterna, utrymmet, finns att vara delaktig. Om
man ökar personalens delaktighet när det till exempel gäller schemaläggning av arbetstiderna,
innebär ju detta att någon annan, kanske arbetsledaren, lämnar detta ansvar ifrån sig också. Det
är viktigt att i detta sammanhang förstå att det inte är fråga om att ta befogenheter ifrån en
person och ge dem till någon annan, utan att det i första hand handlar om att fördela ansvar så
att fler kan påverka sin egen arbetssituation.

I kommunens personalpolitiska program står bland annat att ”för att säkerställa en god
arbetsmiljö, sänka sjukfrånvaro och arbetsskador ska en hög grad av delaktighet, utveckling
och inflytande i arbetet efterstävas”. Detta beskriver i stora drag det som också sägs i
regeringens proposition Mål för folkhälsan – 2002/03:35, där ett av målområdena som beskrivs
är ökad hälsa i arbetslivet. Ett bra arbetsliv beskrivs, enligt propositionen, som ett arbete där
individerna bland annat har kontroll över sitt arbete, hur det skall utföras och hur mycket som
är rimligt att orka med. Det ska även ge den enskilde möjligheten till delaktighet och inflytande
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liksom till utveckling och ökad kompetens. Ett bra arbetsliv kräver att insatser görs där
människor lever och verkar, det vill säga bland annat på deras arbetsplatser. Detta
överensstämmer också med det som de anställda i våra intervjuer beskriver som en bra
arbetsplats. För dem handlar en god arbetsplats om en arbetsplats där människor trivs, har
möjlighet att påverka sin vardag på olika sätt samt en plats där man ses som betydelsefull.
Men, om man ställer detta i relation till det som framkommit vid våra intervjuer så tydliggörs
ett förhållande som visar att de skrivna orden i dokumenten inte överensstämmer med hur det
faktiskt är. Några av de intervjuade säger att man upplever den låga grundbemanningen som
det största problemet. Den påverkar möjligheterna till engagemang och delaktighet negativt, på
grund av att all energi går åt till att klara de dagliga rutinerna. Man har helt enkelt inte ork över
till att påverka och agera. Men det finns en dubbelhet även i detta, då de personer som vi
intervjuat samtidigt svarar att de anser sig vara delaktiga när det gäller möjligheterna att
påverka sitt arbete rent generellt på ett eller annat sätt. Ett forum som ger denna möjlighet till
både delaktighet och påverkan är de arbetsplatsträffar som varje arbetsplats har.

Men hur ser den reella möjligheten ut att påverka ett beslut som så tydligt har en karaktär av
uppifrånperspektiv för den personal som det faktiskt handlar om? Kronvall m.fl. (1991) skriver
bland annat om de konflikter som kan uppstå när en förändring skall ske och initiativet
kommer uppifrån. De beskriver hur våra verklighetsuppfattningar skapas och hur de ser ut på
de olika nivåerna i en organisation. Den verklighet som politikerna ser som sin stämmer många
gånger inte överens med den verklighet som utförarna eller de professionella har. I Projekt
sjukfrånvarosänkande insatser ser åtgärderna på pappret ut att rikta sig till alla nivåer, chefer
och personal i direkt verksamhet. Av de insatser som hittills genomförts har den stora delen
varit arbetsmiljöutbildning för chefer och fackombud, medan de små insatserna har riktats till
den personal som faktiskt har de största sjukskrivningstalen. Genom att ha ett perspektiv
nedifrån och upp skulle kanske projektplanen ha fått ett annat utseende, och därmed hade också
en annan syn ha fått ligga till grund för hur insatserna skulle fördelas. Vilka möjligheter hade
öppnat sig om planeringen av projektet hade genomförts av grupper sammansatta på en något
lägre nivå i organisationen? Vilket perspektiv som får bäst genomslagskraft är inte möjligt att
säga idag men om den personal som faktiskt berörs av insatserna haft möjlighet att mer
påverka utformandet av insatserna tror vi att det funnits möjligheter att man känt ett större
engagemang.

Kronfeldt och Wiström (2001) skriver i sin sammanfattning att ”för att en implementering skall
vara framgångsrik krävs en gemensam idégrund, och där den berörda målgruppen är medaktör
i processen redan från början. En fråga i sammanhanget är dock: var startar delaktigheten? Och
var kan den starta?” Vi anser oss inte sitta inne med svar på dessa frågor men de är mycket
tänkvärda. I relation till detta projekt kan vi däremot se att man inte så mycket har använt sig
av personalen i den direkta verksamheten för att avgöra vad de tycker att de behöver för vidare
kunskaper för att kunna vara medaktör i det fortsatta arbetet med att skapa en mer
hälsofrämjande arbetsplats. Vi är övertygade om att man på varje enhet har mycket kreativa
och nyskapande idéer om hur de vill utforma sin arbetsplats för att bättre kunna orka med
vardagsarbetet. Dessa idéer borde kunna lyftas fram via APT, då dialogen och diskussionerna
på dessa, enligt kommunens samverkansavtal är det forum som ska ge möjligheter för
personalen i den direkta verksamheten att påtala problem eller brister. Det är också tänkt som
ett forum att sprida information som kommer ”uppifrån” i den kommunala hierarkin. Under
våra intervjuer får vi en bild av att arbetsmiljöfrågor diskuteras på alla APT, med stort
engagemang då det handlar om rent tekniska frågor, medan det är svårare att tala om hur man
mår och hur man i så fall hanterar det. Det är kanske just dessa frågor som tydligare skulle
behöva behandlas, och detta kanske är ett mått på att delaktighetsprincipen inte ännu slagit helt
igenom.
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Samverkan skall också enligt det personalpolitiska programmet skapas på arbetsplatsen, bland
annat genom APT. Syftet med dessa träffar är att skapa ett forum för dialog mellan
arbetstagaren och arbetsgivaren. Målet framställs som att den anställde skall få ett verkligt
inflytande över de dagliga frågorna och att det med inflytande medföljer ansvar vilket betyder
att den anställde också måste se helheten. Alla frågor som berör arbetsplatsen skall tas upp och
arbetsplastens fackliga ombud har en särskilt viktig roll i att medbestämmande och
arbetsmiljöaspekter beaktas. Samverkansgrupper finns i sin tur på tre nivåer. På
kommunövergripande nivå skall detta ske mellan kommunledning och fackliga representanter.
Det är på denna nivå som projektet presenterats och godkänts. Övriga nivåer på
samverkansgrupper är, enkelt förklarat, förvaltningsnivå samt rektors- och områdesnivå.

Hälsofrämjande arbete bör utmärkas av samarbete och samverkan. Då det ofta handlar om
komplexa insatser krävs att flera aktörer samverkar. Enligt WHO (1986, 1998) är det
nödvändigt att se hälsofrämjande arbete som en sektoröverskridande verksamhet. Med det
avses ett samarbete mellan myndigheter och andra aktörer i samhället på olika nivåer. Detta
sätt att arbeta är lätt att överföra till en kommunal organisation, där det är vanligt att
förvaltningar arbetar var och en med sin sak och med sina problem och med sina egna
budgetar. För att kunna genomföra en hälsofrämjande insats i en kommun tror vi att det krävs
samarbete mellan förvaltningar, mellan politiska nämnder och mellan chefer och anställda -
från ”Skorstensperspektiv” till horisontellt samarbete. Ett tvärsektoriellt arbete kan dock
innebära problem. Westrin (Danermark & Kullberg, red.1999) belyser ett antal tänkbara
anledningar till att samverkansprojekt inte uppnår de syften som var tänkt. Han talar bland
annat om att målsättningarna varit vagt formulerade vilket i sin tur gjort att syftena varit svåra
att bryta ned till konkreta mål. Andra tänkbara orsaker kan vara kollisioner mellan olika
kunskapsmönster och skillnader i människosyn, olika professionella mål och olika
maktstrukturer. Vidare pekar han också på hur de olika aktörernas ekonomiska intressen
kommer i konflikt.

Danermark & Kullberg (1999) menar att senare forskning på området visar att det som
framkommit i stora drag stödjer denna tidigare forskning. De problem som tillkommit på
senare år är den höga personalomsättningen och den höga arbetsbelastningen. Vidare skriver de
att även om samverkan kan generera problem kan det också befrukta och berika arbetet.
Förutsättningen för att detta ska ske är att olikheterna kompletterar varandra och inte
konkurrerar. Olikheter som konkurrerar med varandra leder lätt till konkurrens och intrång i
varandras domäner.

I vår fallstudie kan vi se flera exempel på försök till sektorsöverskridande verksamhet och
samverkan. Ett av dem är det delprojekt som berör chefsutbildningen, där de olika cheferna
representerar olika förvaltningar och nivåer inom den kommunala organisationen. Alla har
olika perspektiv på den verksamhet som bedrivs och har utifrån dessa också olika sätt att se på
det fortsatta arbetet vad det gäller att sänka sjukfrånvaron. Ett annat exempel är de
projektgrupper som i vissa fall har bildats utifrån naturlig tillhörighet till delprojekten. Men,
om samverkan och delaktighetsprincipen ska hålla ända ut i verksamheten, tror vi också att det
krävs mer av gränsöverskridande verksamhet inom enheterna/arbetsplatserna eller mellan
dessa. Man behöver få möjlighet att utnyttja de resurser som individerna inom arbetsplatserna
har. Exempel på att denna möjlighet i vissa fall har funnits, men tagits bort, kommer vi senare
att diskutera under rubrikerna Stödjande miljöer och Stärka möjligheterna till insatser på lokal
nivå. Finns inte denna möjlighet kan det upplevas som om utrymme för delaktighet inte finns
och därmed minskar engagemanget och försöken att ta aktivt ansvar över vilken arbetsmiljö
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man har på sin arbetsplats. Detta blir då motsägelsefullt gentemot det som finns skrivet i både
samverkansavtalet och det personalpolitiska programmet.

Hur skapas då en god arbetsmiljö, sett utifrån både arbetsgivare och arbetstagare? I nästa del av
uppsatsen gör vi ett försök att beskriva och diskutera vikten av att skapa ett stabilt fundament
som det hälsofrämjande arbetet kan bygga på. Detta arbete tycker vi bland annat kan bestå i att
ha gemensamt framtagna dokument som talar om hur man i kommunen prioriterar det
hälsofrämjande arbetet och vilka förutsättningar som detta arbete ges.

Hälsofrämjande personalpolitik
Om vi utgår från den första bärande delen i Ottawa Charter, att skapa en hälsoinriktad
samhällspolitik, så menar vi att man skulle kunna se detta, ur ett arbetsgivarperspektiv, som ett
sätt att istället skapa en hälsoinriktad personalpolitik. Detta innebär bland annat att dokumenten
som styr det hälsofrämjande arbetet för de kommunanställda blir en viktig del. Dessa
dokument anger vilken betydelse man lägger i det hälsofrämjande arbetet och bör bland annat
tala om vad man prioriterar, vilken nivå man lägger beslutsfattandet om insatserna på, vem
som ska göra vad och när detta ska utföras.

Som ett led i detta utvecklingsarbete ser vi arbetsmiljöutbildningen för chefer och fackombud,
som vi tidigare nämnt lite kort om. Här kommer en mer utförlig beskrivning av vad som ingick
i denna och vad den också ledde vidare till.

Arbetsmiljöutbildning
Under hösten 2002 deltog omkring 90 chefer och skyddsombud i denna grundutbildning. Den
var uppdelad efter förkunskaper och var antingen på en dag (repetitionsutbildning) eller på tre
dagar (grundläggande utbildning).

Den grundläggande utbildningen var i första hand riktad till de som var förhållandevis nya på
sin position som chef eller skyddsombud. Syftet med utbildningen var att alla som har ett
ansvar för arbetsmiljön eller är skyddsombud ska kunna grunderna i arbetsmiljölagstiftningen,
vilka lagar och förordningar som styr arbetsmiljöarbetet och hur det praktiska arbetet ska
genomföras i det dagliga arbetet med arbetsgrupperna. Exempel på innehåll under
utbildningsdagarna var: Det goda arbetet, Arbetsmiljölagen, Så arbetar X kommun med
arbetsmiljön, Vad händer i arbetslivet idag, Reflektioner om hälsa. En annan del var att
deltagarna själva fick möjlighet att påbörja arbetet med att formulera sin egen handlingsplan
för det fortsatta arbetet.

Repetitionsutbildningen var främst riktad till de chefer och skyddsombud som tidigare gått en
grundutbildning. Syftet var egentligen detsamma som för basutbildningen med skillnad att det
mer behandlade eventuella nya lagar och en uppgradering av tidigare kunskap. I denna
utbildningsdel togs inga reflektioner omkring hälsa upp alls. Under punkten, att utveckla
personliga färdigheter i Ottawa Charter (1986), beskriver man att ett hälsofrämjande arbete ska
öka människors egna möjligheter att ta kontroll över både sin hälsa och sin miljö, för att på så
vis kunna göra hälsosamma val. Kunskap blir i detta sammanhang en viktig förutsättning.
Kunskap kan ses som objektiv och statisk med överförbarhet till andra, från individ till individ.
Kunskap kan också ses som en process som styrs av den situation man befinner sig i och av hur
relationerna mellan individerna ser ut. Vi anser att utbildning är en process som pågår under
hela livet och håller med Rönnqvist & Thunborg (Ellström, red. 1996) som skriver att livslångt
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lärande kan främjas av återkommande utbildningsinsatser där personalutbildning kan vara ett
exempel. Författarna menar vidare att ett argument för att satsa på personalutbildning är att det
i sig kan bidra till att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Denna del av projektet,
stämmer väl överens med Rönnqvists & Thunborgs tankar.

I projektplanen kan man läsa att chefens roll i det hälsofrämjande arbetet anses viktig, att det är
viktigt att göra dem medvetna om vilka befogenheter och vilket ansvar de har. Att få kunskap
om de faktorer som påverkar hälsan och arbetsmiljön kommer då att vara en viktig del i
utbildningssatsningen. Vi tycker att det var synd att deltagarna på repetitionsutbildningen inte
fick tillfälle att diskutera hälsa, på det sätt som deltagarna vid grundutbildningen kunde göra.
Genom att återkommande diskutera vad som kan främja hälsan på arbetsplatsen, tror vi att det
kan skapas en större förståelse och kunskap om vad respektive enhet kan göra för att förbättra
arbetsmiljön. Det främjar utbytet av erfarenheter och på så sätt utvecklas också kunskapen.
Kopplar vi detta tillbaka till diskussionen tidigare omkring mål och den vikt man lägger vid
dessa på olika sätt, tycker vi att ett viktigt led i någon slags gemensam stävan att nå målet med
en sänkning av sjukfrånvaron med 30 % på tre år, kräver en öppen debatt om vad som påverkar
människors hälsa. Vid intervjuerna har någon påpekat att så mycket som 50 % av all
sjukskrivning inte är relaterat till arbetet. Detta sagt som ett mått ”mellan tummen och
pekfingret”. Så gott som alla har uttryckt att målet inte är uppnåbart i och med att det finns en
rad andra faktorer än arbetet som påverkar sjukfrånvaron. Har man denna inställning till det
fortsatta arbetet, kan det lätt bli så att arbetets roll bagatelliseras och att insatserna därmed
riskerar att mista sin legitimitet och tyngd. Det är säkert så att det finns en mängd andra orsaker
till sjukfrånvaron, som arbetsgivaren inte kan påverka. Trots det kan man inte tillskriva den ej
arbetsrelaterade sjukfrånvaron ett procenttal utan att riskera att inte göra så mycket man kan,
för att vända trenden i rollen som arbetsgivare. Däremot är det en viktig insikt att ha med i
diskussionerna om de höga sjukskrivningstalen och om hälsa, att det är många faktorer som
påverkar och att enskilda insatser kanske inte kan påverka i den utsträckning som man kanske
både tror och vill.

En annan reflektion vi har är att det inte var tydligt att denna utbildning var ett led i Projekt
sjukfrånvarosänkande insatser. Man uttryckte, under några intervjuer, att det var en självklar
rättighet att man som chef i verksamheten ska ha fortbildning som syftar till att stärka den
rollen. Det är ju inte säkert att detta behöver vara negativt, men vi bedömer det som om själva
budskapet egentligen inte gått fram helt i och med detta. Så som vi tolkar projektbeskrivningen
och projektledaren, var en vits med denna utbildning, jämte bland annat
lagstiftningskunskapen, att forma ramarna för ett ”gemensamt grepp om sjukfrånvaron”. Det
hade varit en vinst med att markera att det fanns en ambition och vilja som är legitimerad från
politiskt håll att göra något åt situationen med de höga sjukskrivningstalen. Det hade kanske
stärkt projektets syfte om man tydligt markerat detta.

Oavsett om deltagarna i utbildningen upplevt att utbildningen var ett led i ett projekt eller ej,
utmynnade den i att man, under både repetitionsutbildningen och basutbildningen använde en
del av tiden till att formulera en gemensam policy för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Praktiskt
gick det till så att gruppen vid det första utbildningstillfället av nio formulerade en policy i tre
delar som sedan gick vidare till nästa grupp. Förslag nummer nio kommer tillsammans med
arbetsmiljöhandboken och klarlagda delegationer, att gå till Samverkansgruppen på
kommunledningsnivå för antagande nu under våren och beslutas av KS i juni månad. Här följer
en beskrivning av dessa tre delar.
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Policy
De tre delarna i policydokumentet beskriver dels en övergripande vision som talar om att
medarbetarna ”skall arbeta i en god arbetsmiljö som främjar hälsa och utveckling”. Den
beskriver vidare strategier som säger att arbetsgivaren skall tillhandahålla resurser för ”att
utveckla arbetsmiljön på kort och lång sikt” samt att medarbetarna skall ta ansvar för att
arbetsmiljön utvecklas positivt. Den sista delen i policyn behandlar den värdegrund som skall
prägla arbetet. Nyckelord i detta sammanhang är hänsyn och respekt.

Björkemarken (1995) beskriver en policy som en handlingslinje som innehåller en form av
beslut och färdriktning för verksamheten men den kan också definieras som ”något som utläses
ur (politiska) dokument” (s. 45). Hon beskriver också att en policy inte är något handfast som
man bara ”tar tag i” och genomför, utan att det kan innebära lite olika saker, till exempel en
intention att göra något, en hållning, ett beteende eller ett konkret beslut. På det något otydliga
sätt som Björkemarken beskriver policy tycker vi oss kunna se många likheter med vad policyn
i kommunen skall användas till och hur den ska användas.

Under våra intervjuer har det framkommit att även om man varit med och arbetat fram denna
policy, så finns flera oklarheter kring både innehåll och användningsområde. Man beskriver
den som inriktningsmål, som mycket allmän och övergripande samt att den måste kompletteras
med en handlingsplan. Handlingsplanen skulle i detta fall kunna vara arbetsmiljöhandboken
och delegationen, som kommer att beskrivas i de två följande avsnitten. För att policyn skall få
något värde anser vi att alla ska förstå innebörden i den och att arbetsgången kan påverka vad
innehållet får för betydelse för respektive chef. De som deltog i framtagandet av det första
förslaget har sedan inte haft någon möjlighet att påverka de kommande förslagen vilket i sin tur
kan innebära att man inte känner igen sig i formuleringar och innebörd. Samtidigt har de som
kommit in sent i processen styrts av tidigare formuleringar och ordval. Dessa aspekter på
arbetsgången innebär att varje chef har sin tolkning av policyn. En negativ följd av detta kan
vara att policyn riskerar att bli en ”hyllvärmare” utan betydelse och funktion i det fortsatta
arbetet. Däremot är det inte säkert att det behöver bli så, eller som någon uttrycker sig; ”detta
skall ju brytas ned på varje arbetsplats sedan”.  Med andra ord är det så att varje chef får
använda sig av policyn på det sätt som passar respektive arbetsplats.

Delegation
Som vi tidigare beskrivit var en målsättning med arbetsmiljöutbildningen att medvetandegöra
chefernas roll i arbetsmiljön. Ett fortsatt led i detta blev att grundligt klargöra vilka
ansvarsområden man som chef på olika nivåer har för arbetsmiljöfrågor av olika art. Har man
reellt mandat och befogenhet att göra något åt ett problem som man enligt lagstiftningen är
ansvarig för? Ligger beslutanderätten på rätt post och var går gränserna för de olika
ansvarsområdena? Detta är bara exempel på frågeställningar som hanterats. Målet är att alla
chefer ska ha skrivit på sin delegation av arbetsmiljöuppgifterna i mars 2003. Delegation
innebär att ha befogenheter att fatta beslut och att vidta de åtgärder som anses nödvändiga, i
detta fall gällande arbetsmiljöfrågor.  Fastställandet av delegationen är starkt kopplat till det
handlingsutrymme man som chef har.

Samtliga chefer uttrycker vikten av att ha klara ansvarsområden och att man får befogenheter
som matchar ansvaret. Detta är intressant ur den synvinkeln att man här genom delegationen
får det formella ansvaret för arbetsmiljön, men hur ser det ut i realiteten? Finns det utrymme
som behövs för att kunna uppfylla de krav som också följer med delegationen, bland annat
ekonomiska. I kommunens dokument om överlämnande av delegationen står bland annat att
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”medel för arbetsmiljöförbättrande åtgärder framtas inom den egna budgetramen”. Vid våra
intervjuer påtalas flera gånger att de hinder som de flesta anser vara störst, är utan tvekan de
ekonomiska resurserna. Man menar också, att det rent ekonomiskt finns pengar i systemet, men
att man nu lägger dem på sjukskrivningar, istället för på insatser till förbättringar. Prioriteringar
blir här en central fråga att ta hänsyn till.

Vi är dock väl medvetna om den ekonomiska situation som många, för att inte säga de flesta,
kommuner befinner sig i idag. Allt fler åtaganden som staten tidigare har burit ansvar för ligger
idag på den kommunala sidan vilket har inneburit en allt mer ansträngd ekonomi. Att ohälsan i
arbetslivet nu också under senare år har ökat lavinartat är ytterligare en tung börda. Det är lätt
att säga att man genom att satsa stora mängder pengar idag, på till exempel förebyggande
insatser mot ohälsan i arbetslivet, får man dessa pengar tillbaka om ett antal år. Problemet är att
inkomsterna i många fall ändå knappt räcker till det mest nödvändiga som skola, äldreomsorg
och då ändå mindre till att öka grundbemanning och göra bättre scheman för personalen. Vår
övertygelse är att kommuner gör det som står i deras makt för att komma tillrätta med de
problem som sjukskrivningarna medför, men att det är ett stort och komplext problem att lösa.
En av kommunernas stora utmaningar inför framtiden, blir x att hitta möjligheter till att göra
andra prioriteringar och att våga satsa förebyggande och främjande.

Arbetsmiljöhandbok
Arbetsmiljöhandboken kommer att hantera alla de frågeställningar som regleras av
arbetsmiljölagen och övrig lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. Denna skall fungera som en
praktisk handledning för cheferna i det konkreta arbetet. Detta är också intimt förknippat med
den delegation som förväntas vara klargjord under våren. I handboken kommer en del att
behandla riktlinjer för hantering av långtidssjuka, som också är ett av delprojekten.

Under våra intervjuer har det framkommit att man tycker att samarbetet med
Försäkringskassan fungerar bra i dagsläget. De bekymmer som förut funnits har bestått i
ovissheten om hur länge individerna har blivit sjukskrivna. Det har, enligt intervjupersonerna,
funnits en slags praxis från både läkare och Försäkringskassa att man inte ska sjukskriva längre
tid än två veckor i taget. Det har inneburit att det varit svårt att rekrytera fasta vikarier och
ovissheten har också bidragit till ökat tryck på den övriga personalen. Nu tycker man sig se att
tendensen förändrats till att i högre grad ge längre sjukskrivningstid till dem som behöver det,
vilket också gör det lättare att anställa vikarier då dessa personer också kan få möjlighet till
större framförhållning. Pressen på den övriga personalen blir också mindre då de har större
förutsättningar att veta vilken personal som finns tillgänglig. Hur denna förändring skett eller
varför har vi valt att inte gå in på inom ramen av denna uppsats. I protokoll från den
kommunövergripande Samverkansgruppen beskrivs att man valt att inte inrätta någon
arbetsgrupp för hantering av långtidssjuka. Däremot beskrivs det, som vi tidigare skrivit, i den
senaste informationen från personalavdelningen (2003-01-15) att en arbetsmiljöhandbok håller
på att upprättas. Den ska fungera som en praktisk hjälp att hantera frågeställningar som
regleras av Arbetsmiljölagen och övrig lagstiftning inom arbetsmiljöområdet.

Sammantaget är policyn för arbetsmiljön, delegationerna och arbetsmiljöhandboken ett
kommande stöd och praktiskt redskap för kommunens chefer i det dagliga arbetet. De är intimt
förknippade med varandra och krävs för att cheferna ska kunna agera och ta det ansvar som är
relaterat till den position de arbetar på. Detta utgör också, enligt vår mening grunderna till en
hälsoinriktad personalpolitik. En fortsättning på detta arbete, inom ramarna för projektet, är
nästa utbildningssatsning som behandlar hälsofrämjande arbetsplats.
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Utbildning i Hälsofrämjande arbetsplats
För att fortsätta den process som startats i och med basarbetsmiljöutbildningen, ska nästa
utbildningssatsning fokusera på den hälsofrämjande arbetsplatsen. Enligt det förslag som finns
ska innehållet fokuseras på tre områden:

� Den enskildes agerande för sin egen hälsa
� Arbetsplatsens påverkan för de anställda
� Samhällets påverkan på hälsan för enskilda och grupper

Målet med denna utbildningsdel är att ”alla deltagare ska veta hur de som enskilda individer
kan påverka sin hälsa nu, idag”. Alla deltagare ska också ha kunskap om hur den demografiska
och socioekonomiska strukturen ser ut i kommunen. Vidare ska förslag till aktiviteter som
påverkar hälsan positivt tas fram av arbetsgrupper under utbildningstiden. Även denna
utbildningsdel är riktad till chefer och skyddsombud inom samma instanser som förut nämnts,
men det är också tänkt att det ska utmynna i en seminarieserie för alla anställda i kommunen.
Seminarieserien är ett förslag som kommit från en arbetsgrupp inom utbildningsförvaltningen.
Syftet är att stärka de anställdas kunskap gällande hälsa på arbetsplatsen. Samverkansgruppen
och cheferna förväntas genomföra utbildningen under mars/april 2003, de fackligt
förtroendevalda april/maj 2003 och seminarieserien kommer att starta i maj med avslutning
under hösten 2003.

I Sverige, och även internationellt, finns ett nätverk som arbetar med hälsofrämjande
arbetsplats, vilket också kan vara ett sätt att skapa en hälsoinriktad personalpolitik på.
Tidskriften Livsviktigt (2002) beskriver att Nätverket för hälsofrämjande arbetsplatser i Skåne
i sin värdegrund har formulerat vad de tycker utmärker en hälsofrämjande arbetsplats. I denna
värdegrund trycker man på vikten av ett gott ledarskap, delaktighet och kompetensutveckling
för samtliga i organisationen. De menar vidare att man utvecklar hälsofrämjande arbetsplatser
genom att kombinera miljöinriktade åtgärder (situationsförändringar) och individinriktade
åtgärder (beteendeförändringar) samt att detta är en kontinuerlig och långsiktig process.

Ett gott ledarskap har man i ”vår” kommun tagit fasta på genom att satsa på att utbilda just
chefer både i arbetsmiljöarbete och genom att öka deras kunskap om ledarskapets betydelse i
arbetet med att främja hälsan hos de anställda. I delprojektet som handlade om att undersöka
långtidsfriska arbetsplatser kan man i sammanfattningen läsa att faktorer som ett flertal
medarbetare betonar som viktiga och som angavs vara en förklaring till de låga sjuktalen, var
ett tydligt ledarskap. Vidare visade den undersökningen på vikten av att ha meningsfulla
arbetsuppgifter, möjligheter att påverka arbetsinnehållet och att ha möjlighet att påverka
arbetstid och arbetstakt. Detta förutsätter delaktighet, vilket också var en del i den skånska
definitionen av Hälsofrämjande arbetsplats.

Vi ser en skillnad i vilket fokus man lägger i begreppet hälsofrämjande arbetsplats. I ”vår”
kommun ligger vikten mycket på den enskilde individen och hur den kan påverka hälsan även
om man också lyfter aspekter som har med omgivande miljön att göra. I Skåne ligger fokus på
kombinationen av miljöinriktade och individinriktade åtgärder. Vi tror att hälsans olika
dimensioner, de psykiska, fysiska, sociala och existentiella, i varierande grad är kopplade till
individfaktorer och omgivningsfaktorer. Individen finns alltid i ett sammanhang där
strukturella villkor och den omgivande miljön påverkar individens hälsa positivt eller negativt.
Därför tror vi att det är viktigt att just detta lyfts fram i det fortsatta arbetet med att försöka
skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
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Att kunskap är en viktig förutsättning för att kunna fatta beslut som påverkar arbetet,
arbetsmiljön och hälsan hos både sig själv och personalen kan tyckas vara självklart. En stor
del av den utbildningsinsats som görs riktar sig också till cheferna och de fackliga
representanterna. Hur dessa sedan väljer att använda sig av sin kunskap blir avgörande för hur
väl utbildningssatsningen slår ut. Den seminarieserie som kommer att riktas till den stora
massan av ”vanlig” personal, de som står i den faktiska verksamheten, är i förhållande till den
utbildning cheferna fått, betydligt mindre omfattande så som vi har uppfattat det. Hur kommer
då detta att påverka personalens möjligheter att fatta hälsofrämjande beslut och påverka sin
arbetssituation till att kunna sänka sjukfrånvaron? Den stora utmaningen i det fortsatta arbetet
kommer troligen bestå i att sammanfoga de olika utbildningssatsningarnas innehåll till en
gemensam strategi där både chefer och övrig personal känner sig delaktiga och att de har den
kunskap de behöver för att kunna medverka i det fortsatta arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

Vilken relation finns då mellan arbetet och vår hälsa? I nästa avsnitt ska vi klargöra några av de
faktorer som påverkar detta.

ARBETE - HÄLSA
Vad är det som säger att arbetet och den hälsa vi har är sammankopplat? Ja, givetvis kan vi
känna oss friska och krya trots stora påfrestningar eller hälsofaror på arbetsplatsen. Men, det är
också så att arbetet kan orsaka ohälsa i olika grad. Relationen arbete och hälsa kan ses som en
paradox. Å ena sidan kan arbete ge gemenskap, glädje och en känsla av att vara behövd, medan
det å andra sidan kan föda otillräcklighetskänslor, stress och oro.

Krav - Kontroll
Arbetet ställer en mängd krav på oss, både på arbetsledningen och på de enskilda individerna.
För att kunna klara av alla dessa krav krävs det att vi upplever oss ha kontroll samt resurser
som matchar de krav som ställs på oss i arbetssituationen. Aronsson (1987) definierar
begreppet kontroll ur individens perspektiv relaterat till arbetslivet/miljön som ”individens
förfogande över resurser – organisatoriska, sociala, personliga mm –med vilkas hjälp han
medvetet kan kontrollera och styra sina arbetsvillkor” (s. 23).

I Nationella Folkhälsokommitténs Underlagsrapport nummer 1 (1999) beskriver man att man
kan utgå från en allmän modell gällande samspelet mellan omgivningen och individen när det
gäller individens möjlighet till kontroll över den egna arbetssituationen. Denna modell
innehåller tre huvudkomponenter:

� Stressorer – händelser som kan framkalla olika reaktioner
� Individuellt program – bestämmer vilka reaktioner som kommer på händelsen

(stressoren)
� Reaktioner – kan bestå av beteendemässiga, psykologiska och fysiologiska effekter

Detta allmänna synsätt ligger till grund för Krav – Kontroll modellen.
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Figur 1. Arbete – stress – socialisationsmodellen hämtad från Aronsson (1987 s. 24).

Karaseks modell, Arbete – stress – socialisationsmodellen, sammanför begreppen arbetskrav
och kontroll (beslutsfattande). Enligt Aronsson (1987) för den också samman två
intressetraditioner där den ena sidan varit intresserad av beslutsinflytande och
kvalifikationsnivå och den andra sidan fokuserat på belastningar och stressorer i arbetet.
Modellen visar att obalans mellan arbetskrav och handlingsinflytande ger upphov till ohälsa
och psykisk påfrestning. Detta betyder, enligt modellen, att om en individ i sitt arbete upplever
sig ha höga arbetskrav (krav) och litet handlingsinflytande (kontroll) ger det upphov till
påfrestningar som är ohälsosamma. Omvänt kan ett stort utrymme för egna beslut (kontroll) i
kombination med låga arbetskrav istället ge ett arbete utan större påfrestningar.

Kontrollbegreppet har också samband med det som kallas ”kollektiv kontroll”. Nationella
Folkhälsokommiténs Underlagsrapport nummer 1 (1999) beskriver detta som ”om människor
på en arbetsplats eller ett bostadsområde gemensamt kan öka sin vardagsmakt och därmed sitt
inflytande kan detta få stor betydelse också ur ett folkhälsoperspektiv eftersom det bidrar till en
förändring från en spänd till en aktiv situation”. Vidare menar de i detta dokument att bristen
på medinflytande, engagemang och meningsfull sysselsättning är bidragande orsaker till
ohälsosam stress. En grupps ”kollektiva kontroll” kan ökas genom dels inflytande över de
demokratiska processerna, över vad och hur olika saker ska göras samt ökade möjligheter att
utveckla kunskaper och vardagskompetens.

Vid våra intervjuer framkommer att ett av de stora problemen beträffande arbetsmiljön är hur
arbetssituationen ser ut, det vill säga dåliga scheman, arbete varannan helg, underbemanning
och låga tjänstgöringsgrader. Kunskapen om vad som påverkar de höga sjukskrivningstalen
tycks vara ganska klar hos den personal som står nära den dagliga verksamheten. Så vitt vi har
kunnat bedöma utifrån de intervjuer som vi gjort, verkar även chefer och politiker ganska
medvetna om dessa problem, men de kostnader som det skulle innebära att ha en ökad
grundbemanning och till exempel färre helger, utgör ett mycket större problem att lösa än att
till exempel genomföra en seminarieserie för personalen. Kunskapen om hur arbete och hälsa
påverkar varandra är av största vikt i det fortsatta arbete och i de utbildningssatsningar som
kommer att genomföras för personalen.

Ett sätt att öka inflytandet och handlingsutrymmet för den enskilda arbetstagaren var
delprojektet som handlar om individuellt planerad arbetstid. Syftet med detta projekt var att
pröva olika schemaformer som bidrar till att personalen i högre grad än tidigare kan påverka
sin arbetstid. En förfrågan gick ut till alla arbetsgrupper inom vårdsektorn om de var villiga att
prova någon form av individuella scheman, endast en avdelning på ett äldreboende var villigt
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att prova det så kallade 3/3-systemet7. Enligt en skrivelse från personalavdelningen 2003-01-08
har denna personalgrupp aktivt deltagit i diskussionerna kring för och nackdelar samt hur det
nya schemat kommer att påverka både dem själva och brukarna. Projektet skall pågå under en
prövotid på 12 månader. Utvärderingar skall göras efter 6 månader och vid projekttidens slut.

Vid våra intervjuer framkom en dubbelhet inför det faktum att intresset för att prova 3/3-
systemet hade varit så svalt. Dels beskrevs en förvåning över att inte fler än en avdelning var
villig att prova detta arbetssätt. De orsaker till uteblivet intresse, som dessa personer såg, var
fokuserat på att personalen i den direkta verksamheten får arbeta fler helger med detta system.
Rädslan för förändring, som också kan vara en del i den totala ohälsobilden, ansågs också vara
en orsak till oviljan att prova det nya schemat. Bland det positiva som lyftes var att personalen
får chans att rehabilitera sig själva och att det inte blir så slitsamt. Det finns ett större eget
utrymme att sköta sin vardag vilket ger en chans till ett rikare liv och därmed en bättre hälsa.

En annan sida av denna valmöjlighet var att för de personer som har låg sysselsättningsgrad
lönar sig inte 3/3-systemet. Tvärtom förlorar man i ledig tid om man har en tjänst
understigande 75 %. På de enheter som vi besökte var de allra flesta anställda på betydligt
lägre tjänstgöring. Det som personalen istället önskade rörande eget inflytande över arbetstiden
var friare disposition av årsarbetstiden och högre tjänstgöringsgrader.

När förfrågan gick ut till enheterna om att prova en annan schemaform var intresset ganska
litet. En av de faktorer som kan ha påverkat detta kan ha varit det faktum att man från
personalavdelnings sida inte varit tillräckligt klar om under vilka omständigheter
schemaförändringen skulle äga rum. Bland annat framkom inte att det i de flesta fall innebar en
utökad tjänstgöringsgrad för de anställda som valde att vara med i försöket. Att förändra
scheman från traditionellt fast schema till 3/3 kräver generellt en högre grundbemanning och
på den arbetsplats där det nya schemat införs ökas alla tjänstgöringsgrader till minst 75 %
jämfört med tidigare då tjänstgöringsgraderna var från 55 % som lägst. Med tanke på de
önskemål som personalen faktiskt framfört angående inflytande över arbetstiden och vad som
de ansåg vara av störst vikt så hade kanske intresset för 3/3 varit betydligt större om denna
information gått fram på ett tydligare sätt.

Stödjande miljöer
En av de bärande delarna i Ottawa Charter manifestet är att skapa stödjande miljöer. Här
beskrivs att ”ändrade mönster för dagligt liv, arbete och fritid har en avgörande betydelse för
hälsan” samt att ”samhällets sätt att organisera arbete måste bidra till en hälsosam tillvaro”.
Haglund (1996) beskriver att begreppet stödjande miljöer också innefattar de förhållanden som
avgör tillgången till levnadsresurser och möjligheter till att utöva makt. Vidare anser han att
stödjande miljöer är av stor vikt i det hälsofrämjande arbetet på en arbetsplats. Hälsa och
hälsofrämjande insatser är ingen isolerad del av vårt samhälle. Det finns ett ömsesidigt
beroende mellan individer, organisationer och den miljö vi vistas i. Genom att bygga ett
samhälle eller en arbetsplats som ger trivsel, trygghet och stimulans finns förutsättningar för att
skapa en miljö där individerna som vistas där ges möjlighet att utvecklas och må bra. Ett sätt
att avgränsa det sammanhang som hälsofrämjande insatser ska hanteras i är att välja en arena.
Tones och Tilford (2001) skriver att begreppet arena refererar till den kontext där
hälsofrämjande arbete sker. Det kan vara en skola, en arbetsplats likaväl som en familj. Det
innefattar hela det sammanhang som arbetet, insatsen skall genomföras i. Det inkluderar alla
                                                
7 3/3-systemet går ut på att man arbetar 3 dagar är ledig 3 dagar, arbetar 3 osv. Utöver detta finns ett antal
obligatoriska arbetspass som skall användas i samband med kollegers ledigheter, vård av barn eller liknande
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där individer, organisationer, omgivande miljö och andra faktorer interagerar med varandra.
Samtidigt innebär det också att man utesluter de individer som inte finns inom arenans ramar.
Utgångspunkten med en hälsofrämjande arena är att skapa en miljö där individen har stort
inflytande och ur ett hälsoperspektiv kan skapa möjligheter att påverka sina livsvillkor och de
faktorer som påverkar hälsan, det vill säga att ha handlingsutrymme. Drivkraften i det
hälsofrämjande arbetet kommer således från dem som är verksamma inom arenan.

Genom att ha ett arbete där man har möjligheter att bland annat påverka sin arbetstid, få
tillfällen till återhämtning, fortbildning och gemenskap med arbetskamraterna finns goda
förutsättningar till att arbetet kan fungera som en stödjande miljö och som en möjlig källa till
att främja hälsa istället för ohälsa, anser vi. Men även andra faktorer än att styra över sin
arbetstid bidrar till att främja hälsan på arbetsplatsen. Ett exempel som skulle kunna höra hit är
det delprojekt som benämnts som Friskvård.

Syftet med detta delprojekt är att uppnå en bra trivsel på arbetsplatsen, minimera sjukfrånvaron
samt upprätthålla en hög effektivitet. Med friskvård avsågs ett vitt begrepp vad det gäller olika
aktiviteter. Det skulle kunna vara både motionsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Bland de
intervjusvar vi fått framkommer att den friskvård som genomfördes tidigare i verksamheterna
var omtyckt, och att den till stor del bestod av massage och promenader. Det framkom också
att friskvården som någon uttryckte det, var ”felutnyttjad”, det vill säga att den måste vara mer
genomtänkt och att ett samlat grepp bör tas, för att insatserna skulle bli så rättvisa som möjligt.
De spridda insatser som förkommit på de olika arbetsplatserna såg väldigt olika ut och drogs
således tillbaka i väntan på nya riktlinjer. Vid Samverkansmötet på kommunledningsnivå
2002-09-24 framkommer att man från de fackliga organisationerna uppfattat det som att man
från arbetsgivaren stoppat de friskvårdsaktiviteter som pågår i avvaktan på nya riktlinjer för
friskvård. Något generellt stopp från arbetsgivarsidan har det dock inte, enligt protokollet,
beslutas om, men man skriver att den friskvård som bedrivs ska beslutas av varje chef och de
kostnader som detta innebär ska belasta den aktuella förvaltningen. I personalavdelningens
information 2003-01-15, skrivs att ”nya riktlinjer för kommunen som helhet behöver
fastställas” beträffande friskvård. Vidare står att ”för att bredda diskussionen kring friskvård
till att omfatta hälsa som helhet behöver kommunens chefer på alla nivåer ökad kunskap i
ämnet”. Detta kommer att ske, som vi tidigare nämnt, via en utbildning i hälsofrämjande
arbetsplats.

I dagsläget har inga nya riktlinjer tagits fram och under våra intervjuer har vi förstått att man
inom de olika enheterna uppfattat det som om man inte fick, efter beslut, fortsätta de lokala
lösningar på friskvårdande aktiviteter som bedrivits. Man anger att de fått klara besked om att
alla sådana insatser på arbetstid ska avslutas i väntan på vidare riktlinjer för samtlig personal
inom kommunen. Detta har inneburit besvikelser och man tycker att det är synd att man inte
kunnat fortsätta utifrån de lokala förutsättningar som funnits på respektive enhet. Man har velat
använda sig av den kompetens som befintlig personal har, exempelvis massagekunskap, och
utifrån den verksamhet man bedriver försöka göra det som är möjligt för att utveckla en god
arbetsmiljö. Någon anger att det är viktigt att se till den individuella kompetens som personalen
har av flera skäl. Dels är det slöseri med resurser att inte använda sig av befintliga kunskaper
och dels är det viktigt för varje individ att känna sig betydelsefull och ha en stolthet i att kunna
något utöver de ordinarie arbetsuppgifterna.

Men, man är också medveten om att man inte kunnat visa på mätbara resultat ifråga om hur
mycket fler friska personer man fått i och med friskvårdssatsningarna och detta är något av
kärnan i problematiken. Hur vet man som arbetsgivare om de pengar man satsar på
friskvårdande aktiviteter ger de resultat som man förväntar sig? Ja, man får börja med att fråga
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sig vad man menar med resultat. Är det i form av besparingar ekonomiskt, är det i form av
beteendeförändringar bland personalen eller är det andelen minskade sjukfrånvarofall i
procent? Vi har uppfattat det som om det generellt handlar om att rent ekonomiskt mäta vad
varje satsad krona för friskvård ger tillbaka i kronor och ören. I och med detta synsätt, tycker vi
att man också minskat på personalens möjligheter till delaktighet och påverkansmöjligheter
utifrån vad både Haglund (1996) och Tones och Tilford (2001) säger om att skapa stödjande
miljöer. En av stommarna, utifrån ett arenaperspektiv, är ju att utgå från dem som är
verksamma inom arbetsplatsen för att på så sätt skapa möjligheter att utveckla en arbetsmiljö
som främjar hälsan för dem som arbetar där. Ett sätt att göra detta på är ju att ta tillvara den
befintliga kompetens som individerna på arbetsplatsen har. Detta hänger också intimt samman
med vad Ottawa Charter (1986) benämner som att stärka möjligheterna till insatser på lokal
nivå.

Stärka möjligheterna till insatser på lokal nivå
I Ottawa Charter (1986) beskriver man vikten av att utveckla flexibla system för att ”stärka
allmänhetens delaktighet i och inflytande över hälsoarbetets riktning”. Då krävs det att man
bygger på ”existerande lokala mänskliga och materiella resurser” samt att människorna
stimuleras till vad man kallar självhjälp och får de stöd som krävs. Med anknytning till
projektet handlar denna del då om att stärka möjligheterna till insatser på varje enhet eller
arbetsplats. De existerande mänskliga och materiella resurserna kommer då bland annat att
vara de som arbetar på enheten, de lokaler och ekonomiska medel som finns eller de kunskaper
och kompetenser som människorna där besitter. I och med att de lokala friskvårdssatsningarna
togs bort, oavsett om det var ett gemensamt beslut överlag i kommunen eller inte, så innebar
det att man också tog bort en av möjligheterna till att utforma en god arbetsmiljö inom den
lokala arbetsplatsen utifrån de förutsättningar som fanns. Visst är det viktigt att det finns en
gemensam utgångspunkt när det gäller vilka riktlinjer man har att rätta sig efter när det gäller
friskvårdsinsatserna, eller vilken annan satsning som helst. Men, risken är att man genom att ta
bort de möjligheter som finns och inte tillhandahålla andra möjligheter i anslutning till detta får
en negativ effekt. En effekt kan bli besvikelse över att bli av med något som man uppfattar som
positivt och som bidrar till ökad trivsel. En annan effekt kan bli om man vid ett senare tillfälle
vill införa friskvård kan det mottas med misstro, det vill säga att personalen undrar hur länge
detta får finnas kvar. En ytterligare effekt kan vara att stora övergripande riktlinjer vad det
gäller friskvård kan vara svåra att anpassa till varje enskild arbetsplats.

Att förnya företagshälsovården
Ytterligare en aktör som kan arbeta med hälsa på arbetsplatsen är företagshälsovården. I
Ottawa Charter (1986) skriver man att de hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande
insatserna måste förstärkas vid sidan om det traditionella utredande och behandlande arbetet.
Att vidga ansvaret till att omfatta de hälsofrämjande och förebyggande insatserna bör vara
företagshälsovårdens stora uppgift inför framtiden. Företagshälsovården i Sverige fungerar till
stor del som den vanliga sjukvården, med läkare, och sjuksköterska. Den traditionella
sjukvården har ofta ett patogent synsätt vilket till största delen handlar om att lindra, bota och
förebygga sjukdom. Ett annat sätt att se på hälsa är utifrån ett salutogent perspektiv.
Antonovsky (1999) diskuterar hälsa utifrån ett salutogent synsätt och fokuserar på hälsans
ursprung och ställer sig istället frågan vad som gör att människor håller sig friska istället för att
fundera över varför de blir sjuka (patogent synsätt). Det salutogena synsättet är komplementärt
till det traditionellt patogena. Dessa båda begrepp och värdemässiga grunder bör gemensamt
ligga till grund för hur man arbetar med hälsa.
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Ett av delprojekten syftar till att utforma ett nytt avtal med företagshälsovården. Syftet med
detta arbete är enligt en av de intervjuade att ”se till att resurserna de har motsvarar vårt
behov”. Det fortsatta arbetet kommer att behöva bli mer inriktat på förebyggande arbete och till
att begränsa sjukskrivningarna, anser en annan av de intervjuade.

Detta är ett av de delprojekt som vi inte har kunnat få så mycket information om på grund av
att förhandlingarna fortfarande pågår. Utifrån våra intervjuer tycker vi oss ändå kunna se att det
finns en vilja och ambition att utveckla samarbetet med företagshälsovården till att även
omfatta förebyggande hälsoarbete. Det som inte framkommit är om man har tänkt använda
företagshälsovården som en resurs i det främjande hälsoarbetet. En tanke som slår oss är att
företagshälsovården skulle kunna vara en resurs i delprojektet Riktade insatser. Exempel skulle
kunna vara att anordna temagrupper, studiecirklar eller föreläsningar om kost, motion eller
stress vilket företagshälsovården förhoppningsvis besitter kunskaper om.  De riktade insatserna
anses, av några av de intervjuade, som viktiga delar i arbetet inom projektet. En av de
intervjuade påpekar vikten av att se varje enhets behov och att det inte är samma
omständigheter som styr de olika arbetsplatserna. Detta skulle kunna öppna upp möjligheter för
en annan typ av företagshälsovård som via dialog och kommunikation med varje arbetsplats
kan matcha de behov som finns på respektive enhet. I förlängningen bidrar det till att man
också kan satsa på mer främjande insatser och inte bara på förebyggande eller rehabiliterande
åtgärder, vilket annars ofta blir fallet.

Alla de delar som vi tagit upp i detta stycke anser vi har stor betydelse för relationen mellan
arbete och hälsa. De har betydelse för om man upplever att man har inflytande över sin
arbetssituation och resurser som motsvarar de krav som arbetet ställer. Det har även betydelse
för om man har både möjlighet och vilja att delta i den process som påbörjats och skall mynna
ut i en hälsofrämjande arbetsplats.

Process
Vi har tidigare berättat om vad vi anser vara en bra beskrivning av vad hälsofrämjande arbete. I
den beskrivningen instämmer vi i den definition från nordisk forskningskonferens kring
hälsopromotion i Hässelby, där det bland annat står att hälsopromotion är en process. En
process är också något som leder ett arbete framåt och är enligt Ottawa Charter (1986) också
något som bygger på att individen och dess omgivning interagerar och inte kan särskiljas från
varandra.

Ahrenfelt (2001) beskriver processen och säger att den handlar om relationer mellan människor
och grupper och mellan systemet och dess omvärld. Han beskriver också att projekt ofta
förknippas med problemlösning, många gånger begränsade sådana, medan det i själva verket är
en förändringsprocess man är ute efter. Detta innebär då att problemet löses men att systemet
runt omkring är intakt. Detta är då, menar Ahrenfelt, en fallgrop som består i att många
människor kan betrakta förändringar som något tidsbegränsat vilket inte är korrekt. Han menar
istället att förändring är ett tillstånd och skall betraktas som något ständigt pågående. Projekt
kan betraktas som ett verktyg i ett pågående förändringsarbetet. Detta anser vi vara viktiga
aspekter att tänka på i ett arbete liknande det som vi har tittat på och försökt att beskriva i
denna uppsats. Att sänka sjukskrivningstalen och hålla dem på en så låg nivå som möjligt är ett
arbete som inte kan ha något definitivt slut. Detta måste förbli en process i ständig förändring,
anpassad till de respektive arbetsplatserna och till de individer som verkar där. Projektet som
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startat kan vara det verktyg som behövs för att starta denna förmodligen långa och ansvarfyllda
process.

Winroth (1999) skriver att en arbetsprocess inte startar utan någon anledning, utan måste ha sin
utgångspunkt i något, något att referera till. Referenspunkten eller utgångspunkten kan vara en
idé som formuleras i en projektplan, ett rådslag, en arbetsplatsträff eller utifrån ett problem.
Med detta i tanken måste det innebära att det finns ett tydligt motiv till en förändring eller en
påbörjad process. Vidare skriver Winroth m fl. (2002) att grunden för processinriktat
förändringsarbete är att kunna se och förstå tidsdimensionerna Då – Nu – Sedan eller Historia –
Nutid – Framtid och där nuläget utgör ett slags avstamp för det fortsatta arbetet.
Utgångspunkten för starten av Projekt sjukfrånvarosänkande insatser låg i en lång och
kontinuerlig diskussion om de stegrande sjuktalen på både politisk nivå och på
förvaltningschefs nivå. Själva avstampet för det fortsatta arbetet och kartläggningen av
sjuktalen var, i det projekt som vi studerat, ett sätt att göra en analys av nuläget, anser vi. En
annan viktig bit är att ha förståelse för det som varit, och kunna se hur det sett ut inom olika
personalgrupper eller inom olika förvaltningar. Det arbete man sedan startat, som handlar om
att ta fram en arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöhandbok och klarlägga delegationerna, kan ses som
ett sätt att fortsätta den process och det utvecklingsarbete som påbörjats i och med
projektstarten. Utifrån framförallt policyn, som kan ses som en slags målbild eller vision, kan
sedan det fortsatta arbetet få en riktning, det vill säga en tanke om hur framtiden ska se ut.

När man skall genomföra förändringar och processer av stora och komplexa frågor kan en
vägledning i det konkreta arbetet vara nödvändigt. Ett sätt att förtydliga hur en sådan process
kan se ut är att studera de faser som Green & Kreuter (1999) benämner som viktiga i ett
hälsofrämjande arbete i olika sammanhang. Den övergripande idén bakom denna
planeringsstege är att man utgår från dem som berörs av det kommande arbetet och
tillsammans med dem processar fram de mål man vill uppnå och sätter ramarna för vilka
förutsättningar som ska gälla. Delaktighetsprincipen är med andra ord central. Modellen
bygger på ett antal faser där den första delen PRECEDE utgör grunden för det fortsatta arbetet.
I den andra delen, PROCEED, som bygger på den första, vägleds man i åtgärder och i
genomförandeprocessen. En mer utförlig beskrivning av denna modell finns i Bilaga 3. Vi har,
i denna uppsats istället valt att titta lite närmare på en förenklad modell av Green & Kreuters
PRECEDE - PROCEED-modell, som är framtagen av Jan Winroth, universitetsadjunkt, samt
Anne Wiström, Anna Bergqvist-Lindberg och Christin Johansson, studerande på Högskolan
Trollhättan/Uddevalla (2002). Denna modell innehåller 4 faser där de tre första utgörs av
planering, implementering och utvärdering. Fas fyra behandlar det fortsatta arbetet, det vill
säga efterarbete eller en uppstart av ett nytt förarbete eller planering.

Fas 1 - Planering
I fas 1 sker förarbetet, analysen och planeringen av det kommande arbetet. I detta skede har en
idé eller en vision om till exempel en friskare arbetsplats väckts. Det kan betyda att man utifrån
den valda arenan, i detta fall de olika arbetsplatserna inom kommunen, gör någon form av
nulägesanalys. Detta innebär att man i dialog med personalen diskuterar frågor gällande hur det
aktuella läget ser ut och vad det är man vill uppnå. Det kan också handla om i vems intresse en
insats görs. I arbetslivet kan man ju tänka sig att det i alla fall finns ett arbetsgivarperspektiv
och ett arbetstagarperspektiv, inom den kommunala organisationen även ett politiskt
perspektiv. Dessa kan ha olika bedömning av vad som är orsak till att man har en hög
sjukfrånvaro och hur man ska arbeta för att göra något åt detta. Det finns också en stor poäng
med att redan i detta skede diskutera vad man vill ha för indikatorer för utvärdering. Dessa
styrs av vilka avsikter man har för att genomföra en satsning. Vill man satsa på
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utbildningar/seminariedagar för att öka personalens medvetenhet om vilken påverkan man som
individ har på sin egen hälsa, betyder det också att man förskjuter ansvaret till individen. Om
man då vill mäta/utvärdera effekterna av de insatser som gjorts, får man mäta exempelvis antal
individer som har ändrat sitt hälsobeteende på något sätt och är det i så fall ett mått på om man
i förlängningen får en sänkt sjukfrånvaro?

Detta kan relateras till projekt sjukfrånvarosänkande åtgärder. Vi kan då se, i denna första fas
av arbetet, att dialogen med personalen på de olika arbetsplatserna om deras syn på hur nuläget
ser ut och på vad de vill uppnå uteblivit. Vi tror att förutsättningarna för att kunna lyckas och få
en förståelse ända ut i organisationen om det förändringsarbete som skall startas eller som
pågår, krävs att de som är berörda får en möjlighet att vara delaktiga redan i analysen av
nuläget och i formulerandet av målen. Ahrenfelt ( 2001) skriver att ”för att förändring skall
skapas och målen uppnås måste medarbetarna vara fullt delaktiga i processen” (s. 21).
Delaktigheten är således en viktig del även i uppstartsarbetet. Man kan här fundera kring den
delaktighet som trots allt finns via APT, att få tillgång till information och möjlighet att
påverka via fackombud och chefer. Fungerar då denna arbetsgång? De flesta som vi har
intervjuat säger att de har möjlighet att påverka antingen direkt eller genom sin chef. Vi tror
dock att delaktigheten i ett planeringsstadium i ett så här stort och komplext projekt är ganska
marginell hos den anställde på till exempel en skola, en vårdavdelning eller ett daghem.

En annan viktig del i fas 1 är att skapa en gemensam målbild.  Winroth m fl. menar att det är
viktigt att formulera mål på både lång och kort sikt samt att förankra arbetet på alla nivåer.
Beträffande förankringsarbetet i det studerade projektet kan vi tydligt se att detta har skett på
kommunledningsnivå och på chefsnivå. Förankringen längre ned i organisationen tycks dock
inte ha fungerat lika bra. Som vi tidigare nämnt så var det så att någon inte ens visste att det
fanns ett projekt. När det gäller måldiskussionen är det också viktigt att den relateras till vilken
systemnivå i organisationen som man befinner sig. I en kommunal förvaltning rör man sig i
huvudsak inom tre systemnivåer, individ, grupp och organisation. Målbilderna för dessa nivåer
ser olika ut. Relaterat till projektet så är det övergripande målet att sänka sjukfrånvaron med 30
% på tre år relaterat till organisationsnivån och vi har tidigare berört det faktum att några
delmål under detta inte finns. En möjlig följd av detta mål skulle på gruppnivå kunna vara ökad
trivsel och bra arbetsklimat, för att på individnivå behandla möjligheter att främja hälsan och
möjligheter till kompetensutveckling. Genom att formulera och uttrycka dessa typer av delmål,
relaterade till systemnivåerna, blir det tydligare för alla parter var ansvar och
påverkansmöjligheterna finns.

Den slutgiltiga planeringen innehåller ansvarsfördelning, vem som driver frågan, vilka utför,
vem eller vilka fattar besluten o s v. Vi tycker oss kunna läsa ut en tydlig ansvarsfördelning av
arbetet så långt vi har kunnat följa det. Det finns en projektledare, en styrgrupp och ett
engagemang för frågan på kommunledningsnivå. I de olika delprojekten finns också klara
ansvarsfördelningar. I denna planeringsfas bestäms också en tidsplan, när och vad som skall
göras. Att hålla eventuella tidsplaner tycks dock vara ett problem. Vi har kunnat se att
planerade insatser har tvingats skjutas upp flera gånger av olika orsaker. En orsak till detta kan
vara den komplexitet som råder i denna typ av arbete och process.

Fas 2 - Implementering
För att lyckas med implementeringen skriver Winroth m fl (2002) att planeringsarbetet är av
stor vikt. Därför är föregående fas inget som kan slarvas över utan den ligger till grund för hur
väl det resterande arbetet går att genomföra. De beskriver vidare att nyckeln till framgång i
genomförandet är ”erfarenhet, känslighet för människors behov, flexibilitet, långsiktigt
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tänkande och en nypa humor”. Detta kan tyckas vara självklara ingredienser i ett
implementeringsarbete. Just erfarenheten av den här typen av projekt är ännu så länge inte så
stor tror vi, det arbete som tidigare förekommit beträffande hälsa har många gånger handlat om
friskvård i form av motion eller massage. Så har även varit fallet i den kommun vi har gjort vår
undersökning i. De insatser som genomförts har skett på respektive arbetsplats och med de
kunskaper och behov som funnits där just då. På vissa ställen finns även motionsrum dit
personalen kan gå och träna. Detta är naturligtvis ett bra sätt att tillhandahålla möjligheter för
personalen att träna i samband med arbetet, även om det inte får ske på arbetstid. Baksidan av
detta är att man bara når de som ändå tränar och att det då bara handlar om fysisk aktivitet.
Ohälsan är ett problem som är mycket större än så och innefattar betydligt fler komponenter.

Flexibiliteten är en annan viktig faktor under implementeringen. Att förändringar sker under
arbetets gång är inget ovanligt. Personer slutar och andra tillkommer, nya beslut kan fattas och
förutsättningarna kan till en följd av detta ändras. En förändring som troligen påverkat det
arbete som vi studerat var att den första projektledaren slutade och en ny skulle rekryteras. Att
personal slutar och någon annan tillträder behöver definitivt inte innebära något negativt,
däremot kan det bli ett tillfälligt stopp i implementeringsarbetet. Nya personer kan tillföra
friska idéer och tankar som kan ge arbetet en positiv knuff i rätt riktning istället.

En annan viktig del i implementeringsfasen som Winroth m fl tar upp är att det finns någon
som driver frågan och att den är med på dagordningen på möten på alla nivåer som är
inblandade. Att hålla dialogen igång är också av största vikt skriver de. Så vitt vi har kunnat se
så har information om projektets fortskridande funnits med på många samverkansprotokoll.
Hur denna information sedan har nått ut i verksamheten är mer oklart då det idag, efter halva
projekttiden, fortfarande är så att många har ganska dålig kunskap om vad projektet innebär.
Våra intervjuer visar att ju längre ut i verksamheten man kommer desto mindre kunskap har
man om projektet.

Fas 3 – Resultat och Utvärdering
En viktig del i processen är utvärderingen. Att utvärdera innebär att reflektera och värdera det
arbete som pågår och som genomförts. Utvärderingen av ett projekt som är tänkt att pågå under
tre års tid kan inte skjutas upp tills projektet är avslutat på grund av att man då går miste om
möjligheten att förändra och rätta till eventuella misstag som skett under tiden. Vidare bör man
enligt Winroth m fl. tänka på att den nulägesanalys som görs i fas 1 skall utgöra referenspunkt
för utvärderingen och att man skall fundera på vad och varför man utvärderar och för vems
skull det görs. Är det processen, genomförandet eller måluppfyllelsen som skall utvärderas?
Genom att endast titta på om målet har uppfyllts får man ingen eller lite information om vad
som gjorde att detta klarades av eller inte. Om man däremot gör en utvärdering som kan ta
tillvara de erfarenheter och kunskaper som uppnåtts, någon form av processutvärdering, skulle
detta kunna vara en vägledning i ett fortsatt arbete. Att sänka sjukfrånvaron, oavsett med vilken
procentsats man angett, är och förblir ett arbete som aldrig kan ta slut och därför menar vi att
alla erfarenheter och kunskaper om hur man gått tillväga är av största vikt.

Utvärderingen bör med detta i tanken ske kontinuerligt särskilt i ett projekt som består av så
många delprojekt. Vid våra intervjuer framfördes också synpunkter på att
utvärderingsinstrument är viktiga. Vad och hur mäter man effekterna av den minskade
sjukfrånvaron? Vid komplexa projekt som det vi har studerat finns all anledning att ha dessa
frågor klargjorda. I den övergripande projektplanen finns inget skrivit om hur och när
utvärdering skall genomföras. Detta tror vi kan vara en brist då det hade kunnat vara en
vägledning i bland annat hur en större delaktighet hade kunnat uppnås hos fler medarbetare i
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kommunen samt i utformandet av det fortsatta arbetet. Det är också nödvändigt att använda sig
av flera strategier för utvärdering i ett sådant här projekt. Processutvärderingen kan ge svar på
hur arbetet förflutit och hur det har genomförts. En utvärdering av påverkansfaktorerna svarar
på vad som fungerat och vad innehållet bestått av medan en utvärdering av resultatet beskriver
i vilken grad måluppfyllelse klarats av. Dessa tre delar kompletterar varandra och ger en mer
komplett och samlad bild av projektet.

Fas 4 – Nästa steg
Det sista steget i denna förenklade modell beskriver hur man kan tänka kring ett eventuellt
fortsatt arbete. När man arbetar processinriktat finns inget naturligt slut skriver Winroth m fl.
Den process som är påbörjad med att sänka sjukfrånvaron kommer med största sannolikhet att
fortsätta även efter projekttidens slut och då blir frågan hur detta kommer att ske? Krävs en ny
runda av nulägesanalys och förarbete eller handlar det om att underhålla det arbetet som
påbörjats. Vi tror att detta är ett arbete som måste integreras i kommuners ordinarie verksamhet
på ett tydligare sätt än det är idag. Genom att dra lärdom av det arbetet som genomförts i
projektet finns möjligheter att utveckla och förbättra arbetsmodeller och insatser som handlar
om förebyggande och främjande insatser, istället för att man som kommunal arbetsgivare
ligger ett steg efter och får kostnader som går till att täcka sjukskrivningar.

AVSLUTANDE KOMMENTARER
Att genomföra stora och breda hälsofrämjande projekt liknande det som vi har studerat kräver
en väl genomtänkt strategi för hur arbetet skall genomföras. Stor vikt bör läggas vid förarbetet
och vid att göra en nulägesanalys för att utifrån denna kunna göra en rimlig bedömning av
vilka mål som skall uppnås. Vi har under arbetets gång kunnat följa ett projekt som efter halva
projekttiden fortfarande bara är i starten av det tänkta arbetet, vilket kan visa på flera olika
saker. Dels har man, så vitt vi har kunnat bedöma det, inte tagit tillvara på den kunskap som
personalen besitter på de olika arbetsplatserna. Deras upplevelser om vad som är de största
problemen och om vad de skulle kunna göra på sina respektive arbetsplatser för att vända den
negativa trenden har inte uppmärksammats. Det kan också vara ett tecken på att en process
faktiskt har startat och att förutsättningarna för hur snabbt man kan arbeta i projektet har
påverkats. Det har kommit en ny projektledare under tiden vilket innebär ett naturligt stopp i
processen, men detta byte är som vi tidigare beskrivit inte negativt i sig. Nya idéer och
tillvägagångssätt utvecklas också i och med det. Ytterligare en dimension är det faktum att
förändringar av den här sorten tar tid och måste få lov att ta tid. Man arbetar med människors
attityder, sätt att leva och värdera saker, samtidigt som man har en stor och trög organisation
att arbeta med. Förändringar behöver få ta tid, men anledningen till att de får ta tid ska inte
bero på att förutsättningarna för att driva arbetet vidare snävas in, utan på att det krävs tid för
reflektion och analys av arbetet. En annan reflektion är att de höga sjukskrivningstalen,
påverkas av så många olika faktorer. Det kan bero på underbemanning, på den demografiska
strukturen bland de anställda, på arbetsmiljön eller på en allmän otrivsel på arbetsplatserna?
Det är sannolikt så att det handlar om många, komplexa och samverkande faktorer. Men, vi
tror att det hade funnits en vinst med att redan från början använda sig av personalens tankar
och idéer för att utforma projektplanen och det fortsatta arbetet. Delaktighetsaspekten är
oerhört central och viktig och det gäller att den uppnås på alla nivåer.

Även om delaktighetsaspekten är viktig för att det fortsatta arbetet ska få ett så bra utfall som
möjligt, är det också en problematisk dimension. Vi vill återigen framhålla tankarna om var
delaktigheten kan starta och när den kan starta, detta med utgångspunkt från personalen i den
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direkta verksamheten. Är det möjligt att inom ramen för ett så här omfattande projekt, som
berör uppemot 1000 personer, ta tillvara de kunskaper, ambitioner och viljor som finns på
respektive enhet eller arbetsplats redan i uppstartsarbetet? Vi tror att det kanske kan finnas
bättre förutsättningar att efter den genomförda utbildningen i Hälsofrämjande arbetsplats,
kunna skapa forum som också underlättar personalens delaktighet. Det är, anser vi, en nästan
omöjlig uppgift att, innan cheferna har kunskap om vilken roll de har i det sammanhanget, ta
vara på så många individers och gruppers förutsättningar. Förhoppningsvis kommer denna
utbildningssatsning att innebära att varje chef bättre kan se vilka fördelar som finns om
personalen själva får ett stort utrymme att påverka sin arbetssituation. Det kan till exempel
gälla vilka riktade insatser som behövs, vilken form av friskvård som är mest aktuell eller hur
arbetstiderna ska regleras. Både utifrån chefens och den berörda personalens perspektiv, blir
vinsten av detta synsätt och arbetssätt mycket stor. Vidare bör den utbildningssatsning som
görs även innebära att cheferna stärks i sin yrkesroll och därmed bättre kan möta de krav som
ställs på dem, både vad det gäller arbetet gentemot personalen, politiker och överordnade.

De ekonomiska förutsättningarna spelar en central roll i arbetet med att minska
sjukskrivningarna. Det finns inte utrymme för stora ekonomiska satsningar inom de befintliga
budgetramarna. Att arbeta förebyggande och främjande innebär att kostnaderna kommer innan
lönsamheten, vilket är ett problem då den kommunala kassakistan är hårt ansträngd och varje
krona är uppbokad av redan befintlig och i många fall lagstadgad verksamhet. Det finns med
andra ord inga pengar att satsa, eller finns det? De pengar som de höga sjukskrivningstalen
kostar kommunen skulle istället kunna användas till förebyggande och främjande arbete.
Frågan är då hur? Pengarna finns, som tidigare nämnts, i systemet det gäller bara att använda
dem på rätt ställe! Kanske skulle det ganska snart löna sig med att ha en överanställd personal,
eller att höja grundbemanningen, då detta bland personalen ansågs vara en av de största
anledningarna till den höga sjukfrånvaron. Eller är det något annat, som inte har med arbetet att
göra, som påverkar sjuktalen på ett negativt sätt? Vi är tämligen övertygade om att dessa frågor
inte kan stå för sig själva utan måste vävas ihop i en kontext där individen inte ses isolerad från
arbetssammanhang och omgivande miljö. Ansvaret för hälsa och ohälsa är en fråga för såväl
individ, arbetsgivare och olika samhälleliga aktörer, individuellt och i samverkan.
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BILAGA 1 - METOD
Då vår uppsats inte har en traditionell disposition har vi valt att lägga metodgenomgången som
en egen del. Här följer en redogörelse för hur vårat arbete praktiskt har gått till.

Uppstartsarbete
I uppstarten av arbetet diskuterade vi om vi skulle följa en process i en kommun och fördjupa
den eller om vi skulle välja flera kommuner, jämföra dem och få en mer övergripande bild.
Vad kunde vi vinna på att gräva djupt i en kommun? Vad kunde vi vinna vi på att översiktligt
studera flera olika processer? Det som gjorde att vi valde att studera en kommun och en
process var:

� Bättre avgränsning – som också innebar att vi inte fick möjlighet att jämföra
� Tidsfaktorn – arbetet skulle vara klart i maj 2003
� Begränsade insamlingsmaterialet
� Djupare kunskap och förståelse inom området

För att finna svar på våra frågor sökte vi bland kommuner som tagit beslut om att arbeta med
hälsofrämjande insatser i ett vidare perspektiv än att bara omfatta så kallade friskvårdande
insatser i form av motion på arbetstid. Efter tips från klasskamrater, lärare och egen
efterforskning föll valet på en kommun i Västra Götaland som för ett och ett halvt år sedan
startat upp ett projekt med fokus på att sänka sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Vi
hade redan från början beslutat oss för att inte vara styrda av ortens geografiska placering.
Inriktningen på arbetet/insatserna var viktigare än närheten till det vi skulle studera.

Datainsamling
I och med dessa val har vår uppsats fått prägeln av att vara en fallstudie. En fallstudie är enligt
Egidius (2000) ett ”vetenskapligt studium av ett enda fall eller flera typfall”. Ejvegård (1996)
beskriver att syftet med fallstudier är att beskriva en del av ett stort förlopp eller att ur en
mångfald av händelser beskriva en av dessa. I vårt fall handlade det om att ur kommunens
totala arbete välja ett insatsområde, ett projekt, där syftet är att sänka sjukfrånvaron bland de
anställda. Vår fallstudie är också att betrakta som kvalitativ då vi försökt att förstå och beskriva
en process. Enligt Bryman (1997) kan man i princip sätta likhetstecken mellan fallstudier och
kvalitativ forskning.

Vårt arbete kom i stort att inrikta sig på att beskriva och analysera, inte utvärdera, det förlopp
och den riktning som projektet tagit fram tills idag. Denna beskrivning har legat till grund för
de svar som våra respondenter gett oss, på samtalen som vi fört med projektledaren samt på
den dokumentation som kommunen har angående projektet. Genom att i första hand inte
utvärdera projektet som sådant hoppades vi kunna öka vår egen kunskap om hur ett sådant här
projekt rent praktiskt kan implementeras i en kommunal organisation. En parallell process i
detta blev att läsa och analysera de dokument som fanns och som låg till grund för de
hälsofrämjande insatserna som då gjordes och fortfarande görs inom ramen för projektet. Vi
har undersökt de processer som föregått insatserna och sedan tittat på hur implementeringen
gått till.
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Urval för intervjuer
Vi ville i vårt intervjuunderlag få en uppfattning om projektets initiering, beslutsordning och
genomförande sett utifrån olika nivåer ur den kommunala hierarkin. Vid starten av
uppsatsarbetet, när vi fortfarande höll på att samla information om det övergripande projektet,
tyckte vi oss ana att arbetet inom det delprojekt som handlat om arbetsmiljöutbildningen
kommit längst. Vi trodde att vi genom att fokusera på detta skulle kunna få en mer
sammanhängande bild av hur en genomförandeprocess kan se ut. Därför valde vi att med
utgångspunkt i det deltagande man haft i den genomförda arbetsmiljöutbildningen följa ett spår
från politikernivå, förvaltningschef, enhetschefer och personal i direkt verksamhet. Genom att
välja ett spår och avgränsa vår studie till detta, var vi medvetna om att vi också förlorade den
totala överblicken av projektet. Det vill säga vi utestängde flera olika faktorer som kunde ha
betydelse för det resultat vi kom att få fram. Vi tog heller inte hänsyn till de andra
förvaltningarnas insatser inom ramen för projektet.

I början av detta urvalsarbete tänkte vi i första hand välja ett spår där alla hade genomgått
grundutbildningen som omfattade tre dagar. Snart insåg vi dock att det inte skulle bli möjligt.
Om det hade varit en möjlighet så skulle det i så fall ha inneburit, att cheferna på de olika
nivåerna hade varit tämligen nyanställda allihop. Åtminstone skulle de ha varit utan längre
bakgrund som chef inom organisationen med den svårigheten att de i så fall inte kunnat ha
någon direkt kännedom om initiering och beslut när projektet startades.

Utifrån förteckningen över vilka som satt med i Samverkansgruppen på kommunledningsnivå,
valde vi till slut att följa ett av förvaltningsleden. När väl inriktningen var lagd och vi fått
klartecken från förvaltningschefen att det var möjligt att träffa denne för en intervju fick vi ett
antal olika namn, av projektledaren, på enhetschefer som vi kunde kontakta. Utifrån denna lista
valde vi på måfå ut två stycken som vi genom telefonkontakt bokade tid för intervju med. På
den ena arbetsplatsen fick vi också möjlighet att intervjua personal i direkt verksamhet vid
samma tillfälle. Av arbetsorganisatoriska skäl fanns det dock inte möjlighet att träffa dem en
och en, utan vi fick intervjua dem tillsammans. Vi hade heller inte möjlighet att slumpmässigt
välja ut vilka personer vi skulle intervjua utan fick nöja oss med att träffa dem som på frågan
av enhetschefen ställde sig positiva till att träffa oss.

Från början hade vi tänkt oss att intervjua fler personer som arbetade i direkt verksamhet och
även bredda det underlaget till att omfatta fler arbetsplatser inom förvaltningen. Men under de
inledande intervjuerna började vi förstå att detta projekt ännu inte hade nått ända ut i den
direkta verksamheten, vilket gjorde att vi valde att inte intervju mer personal på den nivån.

Öppet riktade intervjuer
En intervju kan se ut på flera olika sätt. Den kan enligt Lantz (1993) delas upp i fyra olika
former från att vara helt öppen till att vara strukturerad med fasta frågor med svarsalternativ.
Däremellan finns den öppet riktade intervjun och den halvstrukturerade intervjun. Den öppet
riktade intervjuns upplägg kännetecknas av att man har en vid fråga som man vill belysa med
olika frågeområden. Den karaktäriseras vidare av att vara deskriptiv, fokuserat på ett visst tema
och av att vara öppen för förändringar. Våra intervjuer har varit öppet riktade.

Vi började med att utforma en intervjumall som vi delade upp i fyra områden. Det var frågor
som berörde:

� Verksamheten
� Initiering
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� Beslut
� Genomförande

Denna mall hade vi med till alla intervjutillfällena men utifrån vilken person vi intervjuade,
vilken befattning denne hade, låg fokus på olika delar av mallen. Vid mötet med personal i den
direkta verksamheten, låg fokus till störst del på verksamheten och den dagliga
arbetssituationen, medan fokus låg på initiering och beslut vid mötet med politikern och
fackrepresentanten. Genomförandefasen blev mest behandlat i mötet med enhetscheferna, då
kopplat till den verksamhet de hade ansvar för.

Vi hade inte spaltat upp så mycket grundfrågor i anslutning till verksamhetsområdet i
frågemallen, utan försökte att vid varje tillfälle ställa frågor som kunde kännas betydelsefulla
för vår uppsats del. Men, denna del var också tänkt att vara inledande och ge respondenten
tillfälle att känna sig bekväm i situationen.

Innan vi gick ut och gjorde våra intervjuer funderade vi kring om vi skulle var två eller en vid
intervjutillfället. Att vara två skulle ha kunnat innebära en situation där respondenten kan
känna sig i underläge och obekväm i detta. Vi valde dock att ta den risken utifrån de fördelar
som det ändå gav oss i form av att en kunde koncentrera sig på att anteckna och en på att
intervjua. Vi tog olika roller som mer eller mindre aktiva. En av oss förde samtalet ena gången
medan den andra antecknade och möjligen sköt in någon fråga för att förtydliga eller hjälpa till.

Varje intervjutillfälle startades med en fråga om det gick bra att vi använde en bandspelare för
att spela in hela intervjun. Samtliga godtog detta. Trots att alla samtyckte till att vi hade
bandspelaren på, tyckte vi ändå oss märka en viss försiktighet i uttalanden och vi var väl
medvetna om att det kunde verka hämmande. Vi vår första intervju glömde vi att sätta på
mikrofonen vilket bidrog till att vi fick förlita oss till våra anteckningar när vi skulle
sammanfatta intervjun. Samtliga intervjuer har tagit mellan 1 och 1 1/2 timma.

Samtal
Under hela vår studie har vi haft förmånen att ha kontinuerlig kontakt med den person som är
projektledare. Vi har träffats vid ett antal tillfällen och samtalat kring projektet. Vi har vid
dessa tillfällen ställt frågor och fått tillgång till de dokument som vi har behövt. Vi har också
haft möjlighet att via telefon och e-post få uppgifter som vi har varit i behov utav.

Dokument
Genom projektledaren har vi kunnat samla in de dokument som behövts och som låg till grund
för projektets beslut och genomförande. Dessa har bestått av protokoll, avtal, projektplaner,
informationsmaterial och övrig kommunal dokumentation. Vi har läst dem och även haft dem
som utgångspunkt vid våra intervjuer. Många svar på frågor som vi efterfrågat har vi kunnat
läsa ut direkt ur dokumenten medan de i andra fall har fått ligga till grund för fortsatta frågor.

Top-down och Bottom-up
Den vetenskapliga litteraturen beskriver två olika perspektiv på implementering vilka inte skall
ses som olika teoretiska synsätt utan snarare två olika strategier för hur
implementeringsforskning kan bedrivas metodmässigt. De två perspektiven är Top-down, ett
uppifrånperspektiv och Bottom-up, ett nedifrånperspektiv.
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Sannerstedt (Rothstein red. 2001) skriver att skillnaden kan beskrivas i att uppifrånperspektivet
tar sin utgångspunkt i avsikterna hos beslutsfattaren medan nedifrånperspektivet istället utgår

från tillämparnas handlande. Han skriver vidare att det numera är vanligt att man förespråkar
en syntes mellan de båda perspektiven istället för att som tidigare ha argumenterat för den ena
eller andra perspektivet.

Utgångspunkten för uppifrånperspektivet är att från auktoritativa politiska beslut urskilja en
styrningskedja nedåt i organisationen, där varje led i denna kedja ses som en styrning av de
följande leden. Med andra ord fokuserar forskningen på hur till exempel en lag bildar
utgångspunkt för hur densamma implementeras. Det kan också beskrivas som att
uppifrånperspektivet tar sin utgångspunkt i beslutsfattarens avsikter.

Nedifrånperspektivets utgångspunkt går att finna i den situation där en tjänst tas emot, till
exempel i klassrummet, på läkarstationen men också vid ett polisingripande. Med en utpräglad
induktiv metod försöker forskaren förklara varför en verksamhet bedrivs på ett visst sätt. I detta
perspektiv undersöks om till exempel lagen överhuvudtaget har någon styrande inverkan.
Nedifrånperspektivet utgår ifrån tillämparens handlande.

Vid vår undersökning har vi delvis tittat på hur och om besluten som tagits på
kommunledningsnivå har styrt det fortsatta arbetet med projektet. Vi har också valt att utifrån
ett perspektiv nedifrån se om besluten i praktiken har genomförts och i så fall hur. Vi har med
andra ord försökt använda oss av de bägge strategierna som komplement till varandra.

Bearbetning av materialet
Vi har som tidigare nämnt både fört anteckningar och använt oss av bandspelare vid
intervjuerna. Detta material har vi tillsammans gått igenom för att söka svaren på våra frågor.
Vi har valt att inte ordagrant skriva ut våra intervjuer då vi inte ansåg detta vara nödvändigt för
att kunna få svar på våra frågor. Trost (1997) skriver att det finns ett flertal olika sätt att få
inspelat material tillgängligt för bearbetning på. En möjlighet är att man lyssnar till bandet och
skriver ned en sammanfattning av intervjun där man dessutom omstrukturerar den så att
strukturen passar den man hade i intervjumallen. Detta skriver Trost, innebär att alla
intervjudata får samma struktur och blir lätta att analysera.

Vi har gått tillväga på liknande sätt som Trost beskriver. Genom att lyssna till intervjuerna och
skriva ned en sammanfattning och föra in svaren under de frågeområden som också gällde vid
intervjuerna kunde vi lätt få en överblick över materialet. Dessa sammanfattningar har
tillsammans med våra anteckningar från intervjuerna, kommunens dokumentation och
samtalen med projektledaren legat till grund för vår bearbetning.

Vår rapportering av undersökningen började på sedvanligt sätt med traditionell disposition, det
vill säga att redovisa teori, resultat, metod och diskussion var för sig. Beskrivningen av vår
undersökning blev dock på detta sätt inte tillräckligt tydlig och lätt att följa varvid vi beslöt oss
för att ändra dispositionen till att blanda resultatet med teori, analys och diskussion. Vi tycker
att detta sätt att arbeta med materialet har gjort oss mer uppmärksamma på vad det egentligen
är som vi vill berätta och det har också, förhoppningsvis, lett till att det blivit mer intressant att
läsa. Detta sätt att disponera uppsatsen har vi också funnit stöd i hos Backman (1998) som
beskriver fri disposition som ett sätt att framställa sitt material. I och med att vi försökt att
skriva en text som blandat empirin med våra teoretiska ramar och de analyser som vi gjort, har
det lett till att vi inte har så mycket urplockade delar av rena citat. Vi har inte tyckt att dessa
citat skulle passat i den form som vi skrivit i.
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BILAGA 2 - INTERVJUMALL

Verksamhet
Beskriv dina arbetsuppgifter

� Vilka ansvarsområden?
� Hur stor är verksamheten?
� Anställda kvinnor/män?
� Övrigt att berätta?

Initiering
Vilka tog initiativ till projektet?

� Varför?

Vem arbetade fram förslaget?
� Samverkan?(fack, tjänstemän

politiker…)
� Varför dessa personer?
� Hade du någon roll i detta inledande

arbete?

Genomförande
Vilken blev din roll i det fortsatta arbetet?

� Handlingsutrymme?
� Hinder – Möjligheter?
� Resurser?

Projektet som helhet
Vem utarbetade projektplanen?
Vem drev frågan?
Målen - går de att uppfylla och är de
realistiska?
Övergripande arbetsgrupp?
Projektledare?
Styrgrupp?
Delprojektarbetsgrupper – finns det?
Dokumentation?
Behovsinventering av kunskaper?

Delprojekten
Genomgång av de olika delprojekten
Vilken är din roll i arbetet?
Känner du dig delaktig?

Policyn:
Vilka har varit med och arbetat fram policyn?
Har du varit med?
En god arbetsmiljö – vad innebär det?
Resurser – innebörd? Vilka är dom?
Att utveckla arbetsmiljön – vad innebär det?
Alla ska ta ansvar – på vilket sätt?

Beslut
Vem var beredande tjänsteman?

Vilka underlag låg som grund till beslutet?

Var det en lång process?
� Delaktighet i alla led? På vilket sätt?
� Samverkansavtalet.

Var du delaktig och kunde du påverka
beslutet?

Övrigt:
Sjukfrånvaron:

� Varför är den så hög?
� Vad kan du göra?
� Hur kan du påverka?
� Vad hindrar resp. möjliggör?

Hälsofrämjande arbetet:
Hur prioriteras det?
Hur definierar du det?
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BILAGA 3 - PRECEDE – PROCEED MODELLEN
Detta är en direkt avskrift av de faser som Green & Kreuter (1999, s.35) beskriver i sin
PRECEDE – PROCEED modell. Modellen börjar med att man beskriver ett önskat utfall, i
detta fall ”livskvalité”, samt att man sedan undersöker vilka faktorer som påverkan denna. De
menar att de faktorer som främjar hälsan måste synliggöras först tillsammans med
undersökningar om varför problemet finns, innan man kan veta vad som ska göras åt detta
problem.

PRECEDE

Phase 5
Administrative and
policy assessment

Phase 4
Educational and
ecological
assessment

Phase 3
Behavioral and
environmental
assessment

Phase 2
Epidemiological
assessment

Phase 1
Social
assessment

Phase 6
Implementation

Phase 7
Process evaluation

Phase 8
Impact evaluation

Phase 9
Outcome evaluation

PROCEED

Figur 2. PRECEDE-PROCEED modellen hämtad ur Green & Kreuter (1999).

HEALTH
PROMOTION

Health
education

Policy
Regulation
organization

Predisposing
factors

Reinforcing
factors

Enabling
factors

Behavior
and lifestyle

Environment

Health Quality
of life


