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Förord 
 
Centrum för Utvärderingsforskning, UCER, vid Umeå universitet har Bliwa Stiftelsens 
uppdrag att utvärdera projektet Jobba friskt. Projektet är en utbildningssatsning på 
arbetsmiljöområdet och drivs i samverkan mellan Fackförbundet ST och Bliwa Stiftelsen. 
Utvärderingsuppdraget sträcker sig fram till maj 2007.  
 
I den här delrapporten undersöks hur Jobba friskt är tänkt att komplettera myndigheternas 
arbetsmiljöarbete och om arbetsmiljösatsningen är rimligt upplagd för att nå ett långsiktigt 
hållbart arbetsliv. I den slutrapport som kommer att presenteras i maj 2007 är det 
lärdomar, effekter och följder av utbildningssatsningen som kommer att stå i fokus. 
 
 
Johan Hansson 
Umeå, augusti 2006 
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Sammanfattning 
 
Rapporten behandlar arbetsmiljösatsningen Jobba friskts förutsättningar och relevans för att 
bidra till ett hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet och hög produktivitet inom åtta 
myndigheter. Jobba friskts målsättning är att inom två år kunna redovisa resultat som visar 
att en positiv trendförskjutning har uppnåtts på de arbetsplatser som deltar i projektet. 
Inom ramen för tre utbildningsmoduler erbjuds deltagarna i Jobba friskt praktiska verktyg 
och konkreta åtgärdspaket för att åstadkomma förändringar på sina arbetsplatser. Två av 
utbildningsmodulerna kan beskrivas som inriktade mot förebyggande och hälsofrämjande 
insatser. Inom dessa prioriteras faktorer som ska inspirera till att utveckla ett förebyggande 
och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Den tredje modulen kretsar kring efterhjälpande 
åtgärder genom rehabilitering av långtidssjukskrivna. I rapporten rekonstrueras projektets 
underliggande antaganden och satsningen relateras till aktuell forskning och erfarenhet 
inom området. Med utbildningsinsatser i projektform framstår satsningens förutsättningar 
som goda. Utbildningsinnehållets generella nedtoning av verksamheternas specifika mål 
och krav riskerar att försämra förutsättningarna för hur man vid respektive arbetsplats inom 
de olika myndigheterna ska lösa den grundläggande samordningsfrågan med exempelvis 
kvalitets- och ekonomifrågor på grupp- och organisationsnivå. Bland slutsatserna framhålls 
att resultatet kan medföra ett ökat behov av partsgemensamma insatser för att underlätta 
överföringen och anpassningen av deltagarnas kunskap till de ordinarie verksamheternas 
krav. 



 

 2
 
 

Inledning 
 
Arbetsmiljösatsningen Jobba friskt är ett samarbetsprojekt mellan Fackförbundet ST1 och 
Bliwa Stiftelsen. ST har ungefär 100 000 medlemmar inom en mängd olika yrken och 
bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i 
affärsverk, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Projektfinansiären Bliwa 
Stiftelsen stödjer forskning, utbildning och undervisning kring stärkt hälsa och 
rehabilitering med särskild inriktning mot att förbättra, återställa eller behålla arbets-
förmågan hos tjänstemän och företagare. Stiftelsen ger anslag till förebyggande verksamhet 
med målsättning att vidmakthålla arbetsförmågan hos tjänstemän och företagare, 
rehabilitering av långtidssjukskrivna tjänstemän och företagare samt övrig verksamhet som 
har till mål att minska samhällets kostnader för långtidssjukskrivna. Satsningen Jobba friskt 
kan ses som en konkretisering av Bliwa Stiftelsens forskningsuppdrag och också i ljuset av 
regeringens målsättning om halverad sjukfrånvaron år 2008 jämfört med år 2002. I arbetet 
med att halvera sjukfrånvaron förväntas statsförvaltningen vara ett föredöme för 
arbetsmarknaden i stort (slutrapport från Arbetsgruppen för Hälsa i staten, 2005). Jobba 
friskts övergripande syfte om förbättrad hälsa hos förbundets medlemmar samt ett 
långsiktigt hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet och hög produktivitet är målsättningar 
som väl överensstämmer med regeringens uttalade ambitioner.  

Jobba friskt är utformat som ett utbildnings- och samverkansprogram. Programmet 
riktar sig främst till fackligt förtroendevalda, skyddsombud och personer i arbetsledande 
ställning vid följande myndigheter: Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Integrations-
verket, Kriminalvårdsverket, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Polisen och Statens 
Institutionsstyrelse. Betonas bör att endast ett begränsat antal arbetsplatser inom 
myndigheterna deltar i projektet. De medverkande myndigheterna valdes utifrån de högsta 
sjuktalen och ambitionen att medverka i åtgärder vid den egna arbetsplatsen. Ett särskilt 
villkor för medverkan i Jobba friskt riktades till verksamhetsledningarna om att deltagarna 
måste ges förutsättningar i form av bland annat tid att genomföra utbildningsrelaterade 
uppgifter vid den egna arbetsplatsen. Önskvärt var att både chefer/arbetsledare och 
förtroendevalda från samma arbetsplats gavs möjlighet att medverka i utbildningen för att 
på så sätt kunna stötta varandra i uppgifterna. Därtill ansågs det vara lämpligt att flera 
arbetsplatser inom samma myndighet deltog i projektet. Utformningen antogs underlätta 
samverkan och uppbyggnad av hållbara hälsonätverk inom och mellan myndigheterna. En 
gemensam nämnare för utvalda myndigheterna var att verksamheterna till stor del kretsar 
kring att ge stöd till personer i utsatta situationer. Vidare framhölls vikten av att deltagarna 
skulle vara väl förtrogna med och engagerade i myndighetens arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbete samt beredda på att avsätta tid för utbildningen och bedriva ett aktivt 
arbete på arbetsplatsen.  

I Fackförbundet ST:s projektansökan till Bliwa Stiftelsen framhålls behovet av att stärka 
medlemmarnas arbetsmiljöarbete med riktade insatser. Detta kompletterades med 
ambitioner att förbättra livssituationen för långtidssjukskrivna medlemmar samt öka 
kunskap och motivation att vidta såväl förebyggande som rehabiliterande insatser. ST:s 
projektansökan för hälsofrämjande åtgärder kan sammanfattningsvis beskrivas som inriktad 
på utbildning av medlemmar och förtroendevalda med riktade insatser av förebyggande och 
rehabiliterande karaktär. Av Bliwa Stiftelsens projektbeskrivning framgår att satsningen 
skulle kretsa kring insatser för att stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet 

                                                 
1 Tidigare förkortning för Statstjänstemannaförbundet, från och med 2003 bara Fackförbundet ST. 
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vid deltagande myndigheter. Andra centrala utgångspunkter för Jobba friskt var att 
satsningen skulle: 

 
- generera kunskaper om både förebyggande åtgärder och rehabilitering utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv med inriktning på praktisk tillämpning i det dagliga arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbetet vid myndigheten, 

 
- utgå från de problem och behov som definierats i förbundets arbetsmiljöundersökning ”Så mår ST-

medlemmen”, vilket innebär att problematik kopplad till kvinnor och stress uppmärksammas 
särskilt, 

 

- kunna tillämpas på övriga grupper, såväl inom ST som inom övriga delar i samhället, 
 

- kunna komplettera övriga utbildningar genom ST samt via ”Hälsa i staten” och “Satsa friskt”. 
 
I upphandlingen av utbildningsanordnare betonades särskilt att deltagarna skulle erbjudas 
praktiska verktyg för att åstadkomma förbättrade förhållanden vid den egna arbetsplatsen. 
Ungefär femton utbildningsanordnare anmälde intresse om att genomföra utbildningarna. I 
samband upphandlingen var antalet utbildningsanordnare ej förutbestämt, utan urvalet 
styrdes av specifikationerna ovan. I urvalet tillämpades bland annat ett resultatkriterium 
och ett nytänkande gällande insatser inom arbetsmiljöområdet. Resultatkriteriet innebar att 
utbildningsanordnarna skulle kunna uppvisa positiva resultat från tidigare genomförda 
utbildningar. Kriteriet kontrollerades genom referenser från tidigare beställare. Tre 
utbildningsanordnare valdes sedermera ut att representera olika delar av det önskade 
innehållet. Dessa tre utgör tillsammans utbildningspaketet ”Jobba friskt – en satsning för 
ett friskare arbetsliv”. Utifrån uppgifter från Bliwa beskrivs här utbildningarnas syfte, plan 
för genomförande och målsättning:  
 
Friska chefer och medarbetare syftar till att stärka hälsan på arbetsplatsen genom att ge deltagarna teoretiska och 
praktiska kunskaper om strategier för att skapa en hälsosam arbetsplats med friska chefer och medarbetare. 
Deltagarna får praktiska verktyg och åtgärdspaket, vilka kan tillämpas i såväl det förebyggande och hälso-
främjande arbetet, som i rehabiliteringsarbetet. Dessutom får deltagaren lära sig metoder för hur man kan 
stärka sig själv för att vara inspiratör i att få igång och förstärka hälsofrämjande insatser på den egna 
arbetsplatsen. Genomförandet sker under tre gemensamma utbildningsdagar. Stöd och inspiration mellan 
utbildningsdagarna sker i form av lokala hälsonätverk, IT-stöd i form av diskussionsforum, nyhetsbrev och 
individuellt coachningsprogram. Innehållet kretsar kring en genomgång av individuella, gruppinriktade och 
organisatoriska strategier, praktiska verktyg och åtgärdspaket, bland annat systematiskt arbetsglädjearbete, en 
strategi för att metodiskt arbeta med att stärka arbetsglädjen hos chefer och medarbetare. Utbildningen har 
fokus på möjlighetsorienterad och upplevelsebaserad pedagogik som bygger på styrkor och tillgångar. 
Erfarenhetsutbyte och presentation av framgångsrika exempel är centrala delar. Alla deltagare erbjuds 
personlig coachning. Målsättningen är att deltagarna efter avslutad utbildning ska fungera som inspiratörer i 
arbetsplatsens direkta hälsofrämjande arbete. Ansvarig för utbildningen är Nova Futura.  
 
Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser fokuserar på dialogcoachning och syftar till att ge deltagarna 
teoretiska och praktiska kunskaper om faktorer som påverkar stress och hälsa. Innehållet kretsar kring sociala 
stödets betydelse för hälsa, stressens orsaker och verkan, betydelsen av balans mellan resurser och belastningar 
i livet, stresstest, stresshanteringsförmåga samt dialogfilosofi och dialogmetodik. Deltagarna får prova på 
socialt stöd och utveckla sin egen förmåga att hantera stress genom personaldialog. Utbildningen inleds med 
en grundutbildning. Därefter praktiserar deltagarna personaldialog under fem dagar. Deltagarna förväntas få 
kompetenser i att verka som dialogcoacher för att genomföra dialoggrupper på arbetsplatsen. Utbildningens 
avslutande del består i att deltagarna får tillfälle att öva sig i coachrollen och överföra sina erfarenheter till en 
ny personaldialoggrupp på arbetsplatsen. Under utbildningstiden får deltagaren parallell handledning. 
Tydlighet i förhållningssätt och metodik är centrala delar i personaldialogen vilket deltagarna får öva i 
praktiskt handlande. En beteendeutvecklande process förväntas ske, med hjälp av utbildning och stöd från 
dialoggruppen, genom att individuella handlingsplaner mot stress och ohälsa tas fram och praktiseras. Mål-
sättningen är att deltagarna efter avslutad utbildning ska kunna starta och leda dialoggrupper på sina arbets-
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platser och även sprida metoden vidare till andra myndigheter. Ansvarig för utbildningen är DialogMiljöer i 
arbetslivet, Stiftelsen Stora Sköndal.  
 
Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser syftar till att förmedla teoretiska och praktiska kunskaper om 
stressjukdomar, relevant lagstiftning, aktörer, riktlinjer och rehabiliteringsprocessen från upprepad korttids-
frånvaro till uppföljning av arbetsåtergång. Utbildningen innefattar totalt två och en halv utbildningsdagar 
och inleds med en internatsutbildning på två dagar och avslutas med en uppföljningsdag. Däremellan 
genomför deltagarna övningsuppgifter, får rådgivning per telefon och e-post och deltar i nätverksaktiviteter. 
Innehållet kretsar kring en genomgång av stress och hälsofaktorer i rehabiliteringsprocessen, praktiska 
avspänningsövningar, rehabiliteringspolicy och dess gynnsamma effekter, fallbeskrivningar, forskningsresultat 
kring lyckad rehabilitering och möte med en tidigare patient. Målsättningen är att deltagarna efter avslutad 
utbildning ska kunna stötta och driva rehabiliteringsprocesser på arbetsplatsen. Ansvarig för utbildningen är 
Stressmottagningen.  
 
Som framgår av sammanfattningen ovan är utbildningarna utformade med varierat innehåll 
och med många komponenter som antas leda till olika resultat och effekter. Resonemanget 
kring utbildningsinnehållet och förväntade resultat vidareutvecklas i senare delar av 
rapporten. 
 
 
Utvärderingen  
Detta och många utvärderingsuppdrag kretsar kring att identifiera utvärderingskriterier och 
med hjälp av en lämplig utvärderingsdesign avgöra vilka förändringar, om några, som ägt 
rum till följd av genomförda insatser (Goldstein & Ford, 2002, s.31). Utvärderingar av 
genomförda insatser tenderar att i stor utsträckning fokusera på deltagarnas reaktioner och 
upplevelser. Med stöd av Kirkpatricks (1977) fyra nivåer för utvärdering av utbildnings-
insatser beaktas i den aktuella utvärderingen (a) deltagarnas rapporterade upplevelser, men 
även (b) olika aspekter av lärande, (c) kvantitativa som kvalitativa beteendeaspekter samt (d) 
effekter och resultat till följd av eventuella beteendeförändringar. Samtliga nämnda 
kriterienivåer är viktiga att inkludera i en utvärdering, särskilt då sambandet mellan 
rapporterade upplevelser och övriga kriterier visats vara nästintill obefintligt (Goldstein, 
1994, s.167). När det gäller sambandet mellan exempelvis lärande- och beteendekriterier 
finns det ofta flera faktorer som kan hindra eller medföra svårigheterna när det gäller att 
omsätta kunskap till praktisk handling. I den utvärderingsdesign som här används 
inkluderas samtliga nämnda kriterienivåer (a-d).  

Utvärderingen läggs upp som en programutvärdering med ett före- och efterupplägg 
(Mohr, 1994). Perioden före avser förhållandena innan utbildningarna påbörjats och efter 
syftar på effekter och följder av utbildningarna. Studien inbegriper sammanlagt fyra 
kompletterande metoder. Inledningsvis rekonstrueras och prövas projektets programteori 
vilket innebär en genomgång och beskrivning av underliggande antaganden om hur Jobba 
friskt och de olika utbildningsinsatserna förväntas generera önskade effekter. Därefter 
analyseras sammanställningar av myndigheternas hälsotillstånd genom befintlig statistik 
från de medverkande myndigheterna i syfte att undersöka effekter av genomförda 
utbildningsinsatser. Som tredje metod utarbetas en elektronisk enkät för att undersöka 
utbildningarnas genomslag bland deltagarna. Med hjälp av enkäten kartläggs vilka insatser 
som vidtagits på arbetsplatserna till följd av utbildningarna. På samma sätt undersöks också 
deltagarens insikter och lärande samt upplevda effekter. Som fjärde metod genomförs ett 
antal intervjuer med utbildningsdeltagare. Intervjuerna fokuserar på förutsättningarna att 
omsätta förvärvad kunskap och inspiration efter avslutad utbildning, samt deltagarnas 
bedömningar av eventuella förändringar i arbetsmiljön och hälsotillståndet vid den egna 
arbetsplatsen. Ett antal ”fallarbetsplatser” undersöks också närmare med avseende på 
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resultat och effekter av de insatser som förväntas vidtas på arbetsplatserna till följd av 
utbildningarna. Fallstudier lämpar sig för undersökningar av komplexa processer med 
otydligt sammansatta relationer mellan det fenomen man vill undersöka och dess 
omgivning (Yin, 1994, s.10). Designen gör det möjligt att visa i vilken utsträckning olika 
programinsatser varit framgångsrika men också att föreslå handlingsalternativ vid tillfällen 
då effekter i något avseende inte kunnat observeras. Kopplingen till de fyra utvärderings-
kriterienivåerna (a-d) framgår av utvärderingsuppdragets övergripande frågeställningar: 

 
- Är arbetsmiljösatsningen relevant för att nå ett långsiktigt hållbart arbetsliv? (utbildningsinsatsernas 

samband med a-d) 
 

- Vad har deltagarna lärt sig av utbildningarna och av kontakter med andra myndigheter? ((a), b)  
 

- Vilka åtgärder har genomförts på den egna arbetsplatsen? (c) 
 

- Vilka är effekterna och följderna av vidtagna åtgärder? (d) 
 

I den här delrapporten behandlas frågeställningen som gäller arbetsmiljösatsningens 
relevans för att nå ett långsiktigt hållbart arbetsliv. När det gäller frågan om arbetsmiljö-
satsningens relevans sker redovisningen genom en rekonstruktion av den övergripande 
programteorin och bedömning av satsningens interna konsistens och överensstämmelse 
med annan forskning och beprövad erfarenhet inom området. Utvärderingsforskare (Lipsey 
& Pollard, 1989; Posavac & Carey, 1997) understyrker fördelarna med att inledningsvis 
kartlägga och precisera förväntade effekter av programinsatser. En fördel är att en 
rekonstruerad programteori kan ge projektansvariga och övriga intressenter en möjlighet att 
på ett översiktligt sätt se hur projektet är tänkt att leda till önskade effekter. En annan 
fördel är att man med utgångspunkt i programteorin kan pröva om programmet är rätt 
tänkt. Sammanfattningsvis utgör frågeställningen kring satsningens övergripande relevans 
kärnan i utvärderingsuppdragets första fas och i den här delrapporten. Resterande tre fråge-
ställningar kommer att undersökas och redovisas i en slutrapport efter genomfört projekt2 
Innan vi går vidare och ser till hur Jobba friskt förväntas kunna bidra till ett hållbart 
arbetsliv med bättre livskvalitet och hög produktivitet, granskas satsningens generella 
förutsättningar, kopplat till hälsoutvecklingen i Sverige och i de deltagande myndigheterna.  
 
 
Hälsan i Sverige  
Mellan åren 1997 och 2002 ökade sjukfrånvaron kraftigt i Sverige. Under perioden mer än 
fördubblades sjukfrånvaron och antalet förtidspensionärer ökade med 65 000 till nära 500 
000 personer. Mellan åren 1997 och 2003 tredubblades antalet personer som var långtids-
sjukskrivna längre än ett år. Vid sidan av de problem som ohälsan innebär för den enskilde 
individen har sjukfrånvaron också haft betydande ekonomiska konsekvenser för samhället i 
stort, framförallt genom ökade kostnader för sjukförsäkringen. År 2004 uppgick statens 
sammanlagda kostnader för ohälsan till 123 miljarder kronor, vilket motsvarade 14 procent 
av statsbudgeten (Regeringskansliet, 2005, s.5). Figur 1 redovisar utvecklingen av antalet 
sjukskrivna i Sverige mellan januari 2000 och september 2005.  
 
 
 

                                                 
2 En slutrapport publiceras i maj 2007. 
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Figur 1. Antalet sjukskrivna i Sverige mellan januari 2000 och september 2005 (Källa: 
Pressmeddelande från Försäkringskassan, 2005).   

 
Som Figur 1 visar kunde man vid Försäkringskassan i september 2005 konstatera att de 
längre sjukfallen (>1 år) var 23 000 färre än samma tidpunkt året innan. Enligt beräkningar 
framgår att ohälsotalet i september 2005 var 41,5 dagar, vilket är en minskning med 1,0 
dag sedan samma månad året innan. Nedgången motsvarar cirka 5,75 miljoner dagar med 
ersättning från sjukförsäkringen. Enligt aktuella uppgifter från Försäkringskassan 
(Pressmeddelande, 2006) fortsätter ohälsotalet stadigt nedåt även i början av 2006. I 
februari var ohälsotalet 41,1 dagar, vilket är en minskning med 1,2 dagar sedan samma 
månad förra året. Nedgången motsvarar cirka 20 000 årsarbeten. Regeringens mål är att 
ohälsotalet ska vara 37,0 dagar i slutet av 2008. Orsakerna till nedgången är oklara men 
ofta framhålls en ökning av antalet personer med aktivitets- och sjukersättning.  

Man kan i dagsläget se en generell minskning av antalet sjukskrivningar. För första 
gången sedan 1997 började antalet sjukskrivningsdagar minska under senare delar av 2003. 
Minskningen fortsatte under 2004 och innefattade både korta och långa sjukskrivningar 
(Regeringskansliet, 2005, s.5). Enligt Riksförsäkringsverket (2005) betalades sjukpenning 
ut till 263 700 personer under augusti 2004, vilket var drygt 36 000 färre än augusti året 
innan. Huruvida mönstret i utvecklingen är bestående återstår att se. Sjuktal för år 2005 
och 2006 kommer att beaktas i slutrapporten i anknytning till bedömning av effekterna av 
Jobba friskt.  
 
 
Hälsotillståndet i de deltagande myndigheterna  
Som framgår av avsnittet ovan kan vi i dagsläget se en minskning i antalet sjukskrivningar i 
landet. Vi ska här titta närmare på utvecklingen vid de åtta myndigheter som deltar i Jobba 
friskt. Redovisningen bygger på uppgifter hämtade ur rapporten Sjukfrånvaro i staten – 
myndigheter och sektorer 2004 (Regeringskansliet, 2005). Från den första juli 2003 infördes 
ett krav om obligatorisk redovisning av de anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. 
Sammanställningen av sjukfrånvaro i Tabell 1 bygger på myndigheternas redovisningar för 
år 2003 och 2004.  
 
 

De längre sjukfallen är 23 000 färre än för ett år sedan
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Tabell 1. Sammanställning av den genomsnittliga sjukfrånvaron i deltagande myndigheter 
 
Myndighet 

 
Total  

 
Total 

Långtidssjuk- 
frånvaro 

 
Kvinnor 

 
Män 

Yngre än 
30 år 

Mellan 
30-49 år 

Äldre än 
49 år 

 2004 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 
Allmänna FK 6,2 (-1,0) 7,2 68,0 6,8 3,5 4,4 6,0 6,6 
Arbetsmarknadsverket 7,3 (-0,2) 7,5 5,4 8,9 4,6 3,7 6,3 8,3 
Integrationsverket 5,0 (-1,2) 6,2 51,5 6,0 3,5 - 3,5 6,7 
Kriminalvårdverket 7,6 (-0,6) 8,2 5,2 9,4 6,2 3,3 6,6 10,6 
Polisen 4,7 (-1,0) 5,7 69,3 6,7 3,6 1,7 3,5 6,3 
Migrationsverket 5,2 (+0,5) 4,7 - 6,0 3,7 1,9 4,9 6,6 
Statens inst.styrelse 9,6 (+0,3) 9,3 7,3 11,4 8,1 3,4 8,3 12,8 
Skatteverket 5,4 (-0,5) 5,9 67,7 6,5 3,2 3,4 4,6 6,2 
M för åtta myndigheter 6,4 (-0,4) 6,8 - 7,7 4,6 3,1 5,5 8,0 
M för staten   4,5 (-0,3) 4,8       
Källa: Sjukfrånvaro i staten – myndigheter och sektorer 2004 (Regeringskansliet, 2005).  
 
Mellan år 2003 och 2004 minskade sjukfrånvaron i staten från 4,8 procent till 4,5 procent 
(Regeringskansliet, 2005). Samtliga myndigheter som medverkar i Jobba friskt hade år 
2004 en sjukfrånvaro som ligger över genomsnittet för staten. Som framgår av Tabell 1 kan 
man se en minskning i sjukfrånvaron mellan åren 2003 och 2004 vid samtliga deltagande 
myndigheter, undantagen är Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse där siffrorna 
stigit med 0,5 procent respektive 0,3 procent. De största minskningarna kan man se vid 
Integrationsverket (-1,2 %) och Försäkringskassan (-1,0 %). Medelvärdet för de åtta 
myndigheter som medverkar i Jobba friskt har i jämförelse med år 2003 minskat med 0,4 
procent. Sjukfrånvaron i staten under samma period har minskat med 0,3 procent. 
Observera att det är den genomsnittliga sjukfrånvaron i myndigheterna som redovisas. I 
vilken utsträckning sjuktalen varierar inom myndigheterna har ej undersökts. När det gäller 
långtidssjukfrånvaron har denna redovisats på olika sätt av myndigheterna; antingen i 
förhållande till total sjukfrånvaro (tvåsiffriga uppgifter i Tabell 1) eller i förhållande till 
tillgänglig arbetstid. Olika redovisningsrutiner försvårar möjligheterna till direkta 
jämförelser mellan myndigheterna. Vid samtliga myndigheter var sjukfrånvaro högre för 
kvinnor än för män. Både inom staten och på arbetsmarknaden i stort är sjukfrånvaron 
generellt sett högre för kvinnor än för män. År 2004 hade statsanställda kvinnor en dubbelt 
så hög sjukfrånvaro (6,2 %) som männen (3,0 %). Medelvärdet för kvinnor (7,7 %) och 
män (4,6 %) vid deltagande myndigheter ligger över genomsnittet i staten. Könsför-
delningen bland de anställda i staten är totalt sett mycket jämn – ungefär 46 procent av de 
anställda är kvinnor och 54 procent är män. Det finns dock skillnader mellan olika grupper 
av anställda. Bland cheferna i staten var 30 procent kvinnor och 70 procent var män. 
Resultat kopplade till olika de tre olika åldergrupperna visar att sjukfrånvaron ökar med de 
anställdas ålder. I samtliga myndigheter ökar andelen sjukskrivna med ålder. Även på 
arbetsmarknaden i stort ökar andelen sjukfrånvaro i staten med de anställdas ålder. Vid 
tolkningen av sjukfrånvaron för de olika åldersgrupperna bör det uppmärksammas att 
endast 10 procent av de statsanställda är yngre än 30 år. Knappt hälften är mellan 30 och 
49 år, och drygt 40 procent är minst 50 år. Medelåldern i staten är 45 år. Samman-
fattningsvis överensstämmer den minskade sjukfrånvaron som redovisas i Tabell 1 med den 
bild som framträder i Figur 1 och som speglar utvecklingen i Sverige i stort (s.5).  
 
 
ST:s arbetsmiljöundersökningar    
År 1999 och 2001 genomförde Fackförbundet ST två arbetsmiljöundersökningar, ”Så mår 
ST-medlemmen”. I den senare undersökningen, som genomfördes under april - juni 2001, 
fick sammanlagt 4600 ST-medlemmar i en postenkät beskriva sin arbetsmiljö. Under-
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sökningen lades upp så att förhållandena inom vissa större avdelningar kunde belysas i 
detalj. Man ville även studera kvinnliga och manliga chefers arbetsmiljö. Några exempel på 
frågeområden i undersökningen gällde ’möjligheter att påverka sin arbetsmiljö eller 
arbetssituation’, ’förekomst av socialt stöd’, ’konflikter, kränkande särbehandling och 
utsatthet för våld’, ’kontakter med allmänheten’ samt ’utbildning och kompetens-
utveckling’. Trots en särskild prioritering av arbetsmiljöfrågor från fackligt håll, både lokalt 
och centralt, mellan tidpunkterna för de två undersökningarna, visar den senare 
undersökningen (från 2001) att många medlemmar svarat att några förbättringar inte har 
skett vid den egna arbetsplatsen. Endast var fjärde medlem svarade att ledningen vidtagit 
åtgärder och varannan medlem, oavsett kön, svarade att ledningen inte gjort något för att 
minska stressen i arbetet. På en fråga om man anser att fackförbundet initierat några 
åtgärder för att minska stressen svarade 15 procent ja, medan hälften av medlemmarna 
svarade att så inte var fallet. Mer än var fjärde medlem sa sig inte känna till om facket har 
gjort något åt stressproblematiken. När det gäller att på egen hand initiera åtgärder för att 
minska stressen i arbetet uppgav 40 procent av medlemmarna att de vidtagit sådana. Endast 
var tionde medlem svarade att stress inte är något problem. När det gäller procedurer och 
rutiner för arbetsmiljöarbetet uppgav många medlemmar att påtalade brister i arbetsmiljön 
inte åtgärdas och att försämringar av den psykosociala arbetsmiljön inte har kunnat 
förhindras. Andelen som svarat att de saknar möjlighet att påverka arbetsmiljöarbetet 
presenteras i Figur 2.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 2. Andelen som svarat att de saknar inflytande över arbetsmiljöarbetet (Källa: Så mår 
ST-medlemmen – en undersökning hösten 2001 om medlemmarnas psykosociala arbetsmiljö). 

 
2001 svarade 45 procent av kvinnorna och 33 procent av männen att de inte fick något 
gehör för påtalade arbetsmiljöbrister eller saknade kanaler för det. I slutsatserna från den 
senare undersökningen framhålls behovet av konsekvensanalyser i samband med nya 
verksamhets- och organisationsformer samt vid införandet av ny teknik. I slutsatserna från 
undersökningen framhålls även vikten av att informationsutbytet mellan deltagande 
myndigheter och verk ska omfatta analys av arbetsmiljön och åtgärder för att komma 
tillrätta med identifierade brister. I ST:s projektansökan till Bliwa Stiftelsen framhölls ej 
utveckling av rutiner för konsekvensanalyser som ett särskilt utbildningsmål. Detta innebär 
att frågan givits låg prioritet inom Jobba friskt. 
 
 
SCB:s arbetsmiljöundersökningar  
Vid sidan av ST:s arbetsmiljöundersökningar har Statistiska Centralbyrån (SCB), sedan 
1989 på uppdrag av Arbetsmiljöverket, under vartannat år genomfört en återkommande 
arbetsmiljöundersökning inom den statliga sektorn. Särskilt intresse har riktats mot 
psykosociala aspekter av arbetsmiljön. Resultat från år 2003 följer samma mönster som 
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framkommer i ST-undersökningarna. Förutom bristande inflytande säger sig många av de 
tillfrågade uppleva negativa förändringar när det gäller möjligheterna att få ett likvärdigt 
arbete. Nästan hälften av de tillfrågade säger sig uppleva att de inte kan koppla av tankarna 
från jobbet under sin fritid. Andelen kvinnliga statsanställda som anger att de blivit utsatta 
för sexuella trakasserier eller trakasserier som grundar sig på kön är högre än genomsnittet 
på arbetsmarknaden (Arbetsgivarverket, 2004). Vid sidan av de refererade arbetsmiljö-
undersökningarna finns det en stor mängd forskning som rör arbetsmiljö, ohälsa och 
sjukfrånvaro. I redovisningen nedan framhålls delar av den forskningen som kan kopplas 
till Jobba friskt.  
 
 
Forskning om arbetsmiljön, ohälsa och sjukfrånvaro 
Som en följd av ökningen av sjukskrivningarna växte intresset och behovet av kunskap om 
sjukfrånvarons orsaker och effekter. Det i många avseenden bristfälliga kunskapsläget ledde 
till stor aktivitet både inom det statliga utredningsväsendet och bland arbetsmiljöforskare 
(Hogstedt m.fl., 2004, s.21). En rad utredningar kring orsaker till sjukfrånvaron och förslag 
på åtgärder publicerades inom området i början av 2000-talet (SOU 2000:72, SOU 
2000:121, SOU 2002:5). I arbetet med att fördjupa kunskapen om ohälsan och sjuk-
frånvaron har en rad förklaringsfaktorer framförts. En allmän hälsoförsämring bland den 
förvärvsarbetande befolkningen, restriktivare förtidspensionsbedömningar, försämrade 
arbetsmiljöförhållanden, ökade belastningar i privatlivet och återkommande organisations-
förändringar är några exempel på mer eller mindre rimliga hypoteser som framlagts 
(Hogstedt m.fl., 2004). Enklare förklaringar som gäller bland annat förslappade attityder 
och sjuknade moral har emellertid kunnat avfärdas (von Otter, 2004, s.81). Förklaringar till 
ohälsans expansion kännetecknas av en blandning av flera växelverkande processer på olika 
nivåer där parallella faktorer är verksamma som bidragande, möjliggörande, förstärkande, 
nödvändiga, tillräckliga, utlösande och så vidare. Om man därtill antar att ohälsan påverkas 
av både fysiologiska och psykologiska processer inom ett socialt och ekonomiskt samman-
hang är det svårt att föreställa sig ett enkelt orsakssamband och en enkel lösning på 
arbetsmiljö- och hälsoproblematiken. 

Tillsvidare kan det konstateras att kunskaper om relationen mellan arbetsmiljö, ohälsa 
och sjukfrånvaro fortfarande är otillräcklig. Detta beror troligtvis på att problematiken 
representerar ett mycket komplext fenomen utan enkla samband mellan orsak och verkan 
vilket bidrar till en otydlig problembild. Enligt von Otter (2004, s.81) verkar det i många 
sammanhang oklart vad forskare och praktiker söker orsaken till – är det sjukskrivningarna, 
ohälsan eller en försämrad arbetsmiljö? Arbetsmiljöforskningens fixering på mätningar av 
individuella hälsoeffekter i stället för kausala samband framhålls ibland som en anledning 
till det bristfälliga kunskapsläget (Strangert, 2000, s.13). En anledning till att den ökade 
sjukfrånvaron kom att ses som ett stort folkhälsoproblem, och inte bara ett ekonomiskt 
problem, berodde troligtvis på att sjukskrivningarna visade sig inom yrkesgrupper av 
mellan- och högre tjänstemän – grupper som tidigare inte haft hög sjukfrånvaro 
(Lindholm, Fredlund & Backhans, 2005, s.41). 

Den arbetsrelaterade ohälsan är ett allvarligt hinder för ett hållbart arbetsliv. Skattningar 
som gjorts av en arbetsgrupp i regeringen 2001 (Ds 2001:28, s.198) pekar på att minst 
hälften av långtidssjukskrivningarna kan anses vara arbetsbetingade. Arbetsgruppen 
påpekade också att avsaknaden av goda prognosunderlag var en stor brist då detta underlag 
är viktigt för att kunna analysera utvecklingen och vidta lämpliga åtgärder.  

På individnivå kan faktorer i arbetsmiljön som exempelvis bristfällig ledning och 
organisation, via psykologiska och fysiologiska mekanismer påverka den anställde på olika 
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sätt. Sjukfrånvaro kan alltså till viss del antas vara arbetsrelaterad, och för att kunna vidta 
lämpliga åtgärder på arbetsplatsen är det viktigt att kunna särskilja ohälsa som beror på 
förhållanden i arbetet från ohälsa med annat ursprung. När det gäller förhållanden i arbetet 
kan exempelvis negativ stress till följd av överbelastning uppkomma då den anställde är 
oförmögen att uppfylla de krav som verksamheten ställer. Det kan i sin tur generera fysiska 
belastningsskador genom att man inte hinner välja ergonomiskt riktiga arbetsställningar. En 
annan konsekvens av negativ stress kan vara känslan av otillräcklighet hos medarbetaren, 
vilket kan påverka dennes respekt för sig själv och sin arbetsinsats, samt bidra till minskad 
motivation att stanna i arbetet. Självkänslan och yrkesstoltheten kan också undergrävas om 
verksamheten förändras på ett sätt som den anställde upplever som godtyckligt eller utan 
förankring i den löpande verksamhetens krav. Sjukfrånvaro innebär ofta bristande 
kontinuitet i kontakten med klienter men också inom själva personalgruppen, vilket kan 
bidra till sänkt kvalitet i kontakterna medarbetare emellan. En kvalitetssäkring inom 
området förutsätter en välutvecklad personalpolitik, men en sådan är svår att utveckla då 
personalomsättningen är hög. Minskningar i bemanningen, organisatoriska faktorer och 
ändringar i verksamhetens ledningsstrategier kan alltså vara bakomliggande eller jämkande 
faktorer i sambandet mellan risk för ohälsa, sjukfrånvaro och arbetsmiljö. Vid sidan om 
faktorer i arbetsmiljön som på olika sätt kan påverka upplevelsen av arbetet, framhålls ofta 
en rad förhållanden utanför arbetet som bidragande faktorer. Marklund m.fl. (2005, s.9) 
framhåller bland annat belastningar i privatlivet och att attityderna till samhället och dess 
system har förändrats bland allmänheten i en riktning som bidrar till ökad sjukskrivning. 
Vidare är det svårt att endast med hjälp av faktorer i arbetsmiljön förklara såväl positiva 
som negativa förskjutningar i ohälsotalen. Individuella och organisatoriska faktorer spelar 
en central roll i sammanhanget, liksom förhållanden utanför arbetet.  

Sammanfattningsvis kan ökat inflytande och delaktighet för personalen i arbetsmiljö-
arbetet vara ett sätt att ta tillvara erfarenheter och praktisk kunskap från den dagliga 
verksamheten. Genom att synliggöra kopplingen mellan viktiga faktorer i verksamheten, 
arbetsmiljön och personalekonomi kan medarbetarna uppleva ett utökat ansvar för 
verksamheten i stort, vilket kan leda till förbättrad hälsa och välbefinnande (Wågman & 
Strangert, 2002, s.70). En liknande fokusering kan också bidra till större arbetsengagemang 
och ökad arbetsglädje för den enskilde. Jobba friskt bör ses i ljuset av sådana möjligheter. 
En satsning på att utveckla myndigheternas arbetsmiljöarbete kan vara ett sätt att försöka 
åstadkomma en trendförskjutning vad gäller ohälsa och sjukfrånvaro. Hur har man då inom 
ramen för Jobba friskt planerat att åstadkomma en sådan trendförskjutning? Mot bakgrund 
av den skisserade problembilden och utbildningarnas innehåll som redovisats i tidigare 
delar, rekonstrueras och vidareutvecklas nedan de insatser och antaganden som ligger till 
grund för Jobba friskt och utbildningsinsatserna. 
 
 

Rekonstruktion av Jobba friskts programteori  
 
Följande del i rapporten kretsar kring en genomgång och beskrivning av underliggande 
antaganden om hur Jobba friskt och utbildningsinsatserna förväntas generera önskade 
effekter. Rekonstruktionen bygger på uppgifter hämtade från både officiella och interna 
textdokument. Uppgifterna har i vissa fall kompletterats genom samtal med projekt-
ansvariga. Jobba friskts övergripande programteori kan förenklat sammanfattas som: 
 

Jobba friskts utbildningsinsatser  friskare arbetslivstärkt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatser 
inom de olika myndigheterna

Jobba friskts utbildningsinsatser  friskare arbetslivstärkt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatser 
inom de olika myndigheterna
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Jobba friskt består sammantaget av tre utbildningsmoduler som tillsammans täcker av det 
utbildningsinnehåll som presenteras på sidan 2. Den första utbildningens insatser (UI) 
syftar till att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om strategier för att skapa en 
hälsosam arbetsplats med friska chefer och medarbetare. I utbildningen presenteras 
individuella, gruppinriktade och organisatoriska strategier samt praktiska verktyg för före-
byggande och rehabiliterande insatser. Olika tillvägagångssätt för hur deltagaren kan stärka 
sig själv för att vara inspiratör i att få igång och förstärka hälsofrämjande insatser på den 
egna arbetsplatsen, ingår också i utbildningen. Som ett led i arbetet erbjuds personlig 
coachning till alla utbildningsdeltagare. I övrigt ges stödinsatser (SI) i form av inspiration 
mellan utbildningsdagarna genom lokala hälsonätverk, IT-stöd, nyhetsbrev och individuellt 
coachningsprogram. Stödinsatserna antas kunna stötta deltagarna i arbetet att nå delmålet 
att medverka i lokala hälsonätverk och slutmålet att, efter avslutad utbildning, agera som 
inspiratörer i arbetsplatsens hälsofrämjande arbete. Den första utbildningens programteori 
kan sammanfattas i följande schema: 
 
 
 
 
 
 
Den andra utbildningen kretsar kring dialogcoachning och syftar till att ge deltagarna 
teoretiska och praktiska kunskaper om faktorer som påverkar stress och hälsa. Den 
teoretiska delen innehåller en genomgång av det sociala stödets betydelse för hälsa, stressens 
orsaker och effekter, betydelsen av balans mellan resurser och belastningar i livet, stress-
hanteringsförmåga samt dialogfilosofi och dialogmetodik. Deltagarna ges därefter möjlighet 
att utveckla sin förmåga att hantera stress genom personaldialog samt möjlighet att utveckla 
förmågan att verka som dialogcoacher för att genomföra dialoggrupper på arbetsplatsen. 
Deltagarna praktiserar personaldialog under fem halvdagar. Utbildningens avslutande del 
ger deltagarna möjlighet att öva sig i coachrollen och överföra sina erfarenheter till en ny 
personaldialoggrupp på arbetsplatsen. Under utbildningstiden ges deltagaren parallell 
handledning. Förhoppningen är att en beteendeutvecklande process ska ske med hjälp av 
utbildning och stöd från dialoggruppen. Som ett hjälpmedel utarbetas individuella 
handlingsplaner mot stress och ohälsa. Målsättningen är att deltagarna efter avslutad 
utbildning ska kunna starta och leda dialoggrupper på sina arbetsplatser och även sprida 
metoden vidare till andra arbetsplatser inom de olika myndigheterna. Den andra 
utbildningens programteori kan sammanfattas i följande schema:   
 
 

 
 
 

 
Enligt samma princip som tidigare finns latenta antaganden om att utbildningsinslaget kan 
förse deltagarna med förutsättningar att uppfylla det aktuella delmålet. Praktikinslag genom 
övning i personaldialog och coachning (delmål), kombinerat med parallell handledning 
(SI), antas därefter underlätta deltagarna i administrationen av dialoggrupper på arbets-
platsen samt i metodspridningen till andra myndigheter (slutmål).  

Utbildning om strategier för att 
skapa en hälsosam arbetsplats med 
friska chefer och medarbetare

Lokala hälsonätverk Deltagarna agerar som 
inspiratörer i arbetsplatsens
hälsofrämjande arbetet

Delmål SlutmålUI SI SI
Utb.1 Utbildning om strategier för att 

skapa en hälsosam arbetsplats med 
friska chefer och medarbetare

Lokala hälsonätverk Deltagarna agerar som 
inspiratörer i arbetsplatsens
hälsofrämjande arbetet

Delmål SlutmålUI SI SI
Utb.1 

Utbildning om stress och hälsa,
stresshantering, dialogfilosofi och
dialogmetodik

Personaldialog- och
coachningkompetens

Deltagarna handhar dialog-
grupper på arbetsplatsen och
sprider metoden till andra 

SI SI
Utb.2

Delmål SlutmålUI
Utbildning om stress och hälsa,
stresshantering, dialogfilosofi och
dialogmetodik

Personaldialog- och
coachningkompetens

Deltagarna handhar dialog-
grupper på arbetsplatsen och
sprider metoden till andra 

SI SI
Utb.2

Delmål SlutmålUI
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Den tredje utbildningen syftar till att förmedla teoretiska och praktiska kunskaper om 
stressjukdomar, relevant lagstiftning, aktörer, riktlinjer och rehabiliteringsprocessen3 från 
upprepad korttidsfrånvaro till uppföljning av arbetsåtergång. Därtill behandlas praktiska 
avspänningsövningar, fallbeskrivningar och forskningsresultat kring lyckad rehabilitering. 
Utbildningen inleds med en internatutbildning och avslutas med en uppföljningsdag. 
Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna övningsuppgifter, får rådgivning per 
telefon och e-post och deltar i nätverksaktiviteter. Målsättningen är att deltagarna efter 
avslutad utbildning ska kunna stötta och driva rehabiliteringsprocesser på arbetsplatsen. 
Den tredje utbildningens programteori kan sammanfattas i följande schema:    
 
 
 
 
 
 
Utformningen inrymmer antagandet om att utbildningsinslagen (UI), i kombination med 
rådgivning och stöd (SI) kan förse deltagarna med förutsättningar att utföra övningar 
kopplade till rehabiliteringsprocessen (delmål). Även när det gäller kopplingen mellan del- 
och slutmålet antas rådgivning och stöd kunna underlätta för deltagarnas arbete med att 
stötta och driva rehabiliteringsprocesser på den egna arbetsplatsen.  

Sammanfattningsvis kan två av modulerna beskrivas som inriktade mot förebyggande 
och hälsofrämjande utbildningsinsatser. Inom dessa prioriteras särskilt faktorer som ska 
inspirera till att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Den tredje 
modulen kretsar kring efterhjälpande åtgärder genom rehabilitering av långtidssjukskrivna.  
 
 
Analys av programteoris struktur och logik  
Då programteorins logik och struktur till viss del hänger samman med de tre 
utbildningarnas form och innehåll, och då utbildningarna ger konsekvenser för den 
övergripande satsningens struktur, utförs nedan en bitvis ”synkroniserad” analys. 

Gemensamt för de tre utbildningarna är antagandet om att deltagarna, i olika 
utbildningsmiljöer, kan tillgodogöra sig kunskap och inspiration som sedan kan omsättas 
till förändringsförsök och åtgärder vid den egna arbetsplatsen. En kunskapsförändring är 
något relativt bestående (Weiss, 1990 s.172), samtidigt som det är viktigt att betona att en 
förändring inte automatiskt leder till handling, beteendeutveckling eller förbättring. 
Ytterligare aspekter att beakta i sammanhanget är innehållet och utformningen av 
verksamheten, till vilken individen skall återföra kunskapen. Antagandet om möjligheterna 
att tillgodogöra sig kunskap inom ramen för utbildningarna är rimligt med tanke på de 
stödinsatser (SI1) som utbildningarna inkluderar såväl mellan utbildningstillfällen som i 
anslutning till praktiska inslag. Att utbildningarna i sig fungerar enligt uppställda kriterier 
kan alltså ses som en nödvändig förutsättning för varaktiga utbildningseffekter. Med andra 
ord måste deltagarna tillgodogöra sig vissa kunskaper och färdigheter inom utbildningarna. 
I vilken utsträckning deltagarna, genom utbildningarna, uppfyllt utbildningarnas respektive 
del- och slutmål kartläggs i senare delar av utvärderingen.  

                                                 
3 Myndigheternas rehabiliteringsarbete utgör en delmängd av myndigheternas totala arbetsmiljöarbete då 
arbetsgivaren, enligt arbetsmiljölagen, ska ansvara för att det finns en organiserad arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet i företaget. Arbetsmiljöverkets föreskrifter “Arbetsanpassning och rehabilitering” 
(AFS 1994:1) anger därtill att arbetsgivaren ska organisera och bedriva verksamhet med arbetsanpassning och 
rehabilitering. 
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Efter att deltagarna medverkat vid de gemensamma utbildningstillfällena förväntas de, på 
basis av förvärvade kunskaper och insikter vidta ett antal åtgärder vid den egna arbets-
platsen. En allmän princip som antas underlätta överföringen (transfer) av kunskap från en 
utbildningsmiljö till en arbetsplats är förekomst och prioritering av gemensamma element 
(Baldwin & Ford, 1988). Det betyder att kunskapen och inspirationen som deltagaren 
förskaffar under utbildning också på något sätt måste bejakas vid det lokala arbetsstället. 
Låg överensstämmelse mellan utbildningsinsatser och efterfrågan i verksamheten riskerar att 
påverka utbildningens effekter negativt, vilket kan illustreras genom en så kallad negativ 
transferkurva (Goldstein, 1994, s.125). Inom Jobba friskt antas utbildningens effekter i hög 
grad hänga samman med deltagarens möjligheter att praktisera de nya färdigheterna vid den 
egna arbetsplatsen. Utbildningsinsatserna förväntas skapa möjligheter i form av idéer till 
förändringar, men de stödfunktioner som finns inbyggda i respektive utbildningsmodul 
behöver rimligtvis kompletteras med olika typer av partsgemensamma stödinsatser efter 
avslutad utbildning (SI2). Verksamhetsledningen måste med andra ord bistå deltagarna, 
bland annat genom ambitioner att nyttja de möjligheter till arbetsmiljöförbättringar som 
medarbetarnas nya kunskaper kan medföra. Verksamhetsledningen bör därtill ha 
kompetens att infria dessa ambitioner. Resonemanget leder fram till några krav som är 
nödvändiga för att en prestation ska kunna ske, nämligen att deltagarna på samtliga 
organisationsnivåer har motivation, kapacitet och möjligheter att prestera (Blumberg & 
Pringle, 1982). Dessa minimikrav betraktas ofta som nödvändiga förutsättningar på 
individnivå. När det gäller individens möjligheter att förändra sin arbetsmiljösituation 
antas, som tidigare antytts, utbildningsinsatsen i sig utgöra en nödvändig förutsättning för 
förändring. Huruvida utbildningen är en tillräcklig förutsättning behandlas i senare delar av 
utvärderingen.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att myndigheternas verksamhetsledningar bör 
ha motivation och kompetens att tillvarata de möjligheter till förbättringar som 
medarbetarnas nya kunskaper kan medföra. Ges inte medarbetarna praktiska möjligheter 
att tillämpa de kunskaper och färdigheter som prioriterats under utbildningarna är det svårt 
att se hur utbildningarna i sig skulle kunna bidra till varaktiga verksamhetsförändringar och 
ett friskare arbetsliv. Resonemanget antyder att det är av största vikt att inkludera flera 
verksamhetsnivåer i förändringsarbetet. Detta sammanfattas i följande schema: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jobba friskts utbildningsinsatser antas leda till positiva arbetsmiljöeffekter genom att främja 
deltagarnas delaktighet och vilja att förändra sin nuvarande arbetsmiljösituation. Om detta 
antagande är rimligt är en empirisk fråga som utvärderingen kommer att söka svar på i ett 
senare skede. Ett sätt att ge perspektiv på Jobba friskt och dess innehåll är att se hur 
satsningen förhåller sig till Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete.    
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Jobba friskt och föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete 
För att ge perspektiv på vad Jobba friskt är ett komplement till, jämförs i detta avsnitt 
satsningen med föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
Föreskrifterna ligger till grund för allt arbetsmiljöarbete och används som rikstäckande 
bedömningsgrund vid Arbetsmiljöverkets inspektioner av olika verksamheters arbetsmiljö-
arbete4. Det bör framhållas att Jobba friskt inte har utvecklats med utgångspunkt i 
föreskrifterna, samtidigt som syftet är att komplettera myndigheternas arbetsmiljöarbete. 
När det gäller Jobba friskts målsättning bör det också understrykas att utbildningsinnehållet 
kan ha eller sakna kopplingar till de refererade arbetsmiljökraven. Systemkraven har i detta 
avsnitt använts som referenspunkt och måttstock för att klargöra vad programmet kan 
utgöra ett komplement till. Till grund för föreskrifterna finns såväl forskningsbaserad som 
praktisk erfarenhet som på olika sätt styrker de aktuella systemkravens relevans för att 
uppnå en god arbetsmiljö. Som framgår nedan berör Jobba friskt mer eller mindre alla 
systemkrav, men handlar inte om kontroll utan om att stimulera och ge det psykosociala 
arbetsmiljöarbetet ett innehåll. Arbetsmiljökraven, å andra sidan, syftar till att initiera och 
vidmakthålla organisatoriska processer, och främst att kontrollera att planering, ledning och 
uppföljning av arbetsmiljön sker. Jobba friskts ambition är att komplettera myndigheternas 
arbetsmiljöarbete genom att förse deltagarna med både inspiration och verktyg för att 
åstadkomma förbättrade förhållanden vid den egna arbetsplatsen. Betraktat utifrån 
systemkraven kan man säga att Jobba friskt ger några av dessa ett innehåll, framför allt att 
tillföra ”energi” i arbetsmiljöarbetet. 

En rättslig utgångspunkt för arbetsmiljöarbetet finns i 3 kap. § 2a i Arbetsmiljölagen. 
Kraven utvecklas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som redogör för ett antal åtgärdsinriktade 
aktiviteter och inkluderar såväl undersökning som utredning av eventuella belastnings- och 
riskfaktorer i arbetet. Identifiering av dessa faktorer skall i enighet med anvisningarna ske, 
både genom fortlöpande uppmärksamhet i den dagliga verksamheten, och i mera 
systematisk form med rutiner för kartläggning och bedömning av arbetsmiljöförhållanden. 
De inom arbetsmiljöområdet oklara sambanden mellan risker, åtgärder och effekter medför 
sannolikt stor osäkerhet om vilka åtgärder som är rätt att vidta. Man kan fråga sig om den 
ovan redovisade sjukfrånvaron till viss del skulle ha kunnat reduceras om man vid 
myndigheterna haft utvecklade system för identifiering av tidiga risksignaler enligt 
förskrivna rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete? Det är emellertid den logiken som allt 
systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på. För att uppnå det som i bland benämns som “det 
goda arbetet”, framgår det av föreskrifterna att arbetsmiljöarbetet skall vara inriktat på: 
 
2 § Att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 
De allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna säger att det övergripande syftet 
med arbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå en tillfreds-
ställande arbetsmiljö. En tillfredsställande arbetsmiljö utmärks bland annat av att 
medarbetarna har möjlighet till inflytande, handlingsfrihet och utveckling, till variation, 
samarbete och sociala kontakter.  
 
 
 

                                                 
4 Arbetsmiljöinspektörernas tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett arbetsställe ligger till grund för 
en bedömning enligt en fyrgradig skala (s.k. SAM-status).   
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Föreskrifternas ”grundkrav” preciserar kopplingen mellan verksamhetsstyrningen och 
arbetsmiljöfrågor:  
 
3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Den skall 
omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 
 
När det gäller arbetsgivarens ansvar för att medarbetarna har tillräckliga kunskaper inom 
arbetsmiljöområdet framgår det att: 
 
6 § Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser 
som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om: 
– regler som har betydelse för arbetsmiljön, 
– fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, 
– åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 
– arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 
 
7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att 
ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
 
I vilken utsträckning utbildningsinnehållet i Jobba friskt kan förse deltagarna med 
tillräckliga kunskaper (6 §) kan dock endast avgöras i relation till de enskilda 
verksamheternas specifika mål och krav. På ett ytligt plan kan gemensamma element hos de 
medverkande myndigheterna identifieras. Exempelvis kretsar kärnverksamheterna till stor 
del kring att stötta personer i utsatta situationer. Det är emellertid rimligt att anta att 
verksamhetsförutsättningarna i stor utsträckning varierar såväl mellan myndigheterna som 
inom olika myndigheter, närmare bestämt mellan lokala arbetsställen och avdelningar. 
Systematiska verksamhetsanalyser på individ-, grupp- och organisationsnivå är i regel 
nödvändigt för nå tillfredsställande insikt vad gäller de representerade myndigheternas 
specifika mål, krav och behov. En målsättning att genom utbildning utveckla en befintlig 
verksamhet förutsätter således en analys av verksamhetens nuvarande status (Dipboye, 
Smith, & Howell, 1994). Utbildningarnas allmänna innehåll vittnar om att någon 
behovsanalys av detaljerat slag ej har prioriterats i utbildningsförberedelserna. En 
kartläggning av ”myndigheternas förkunskaper” är viktig i sammanhanget eftersom att 
myndigheter med utvecklade arbetsmiljörutiner lättare kan förväntas inordna utbildnings-
innehållet i sina ordinarie procedurer än myndigheter med bristfälliga arbetsmiljörutiner, 
parallellt som behovet att utveckla arbetsmiljöarbetet kan antas vara större vid myndigheter 
med bristfälliga arbetsmiljörutiner. Det är också troligt att anta att arbetsplatser med hög 
sjukfrånvaro har särskilda behov av att vidareutveckla sina arbetsmiljörutiner för att 
exempelvis kunna identifiera och minimera risk för ohälsa i ett tidigt skede. Ett 
arbetsmiljöarbete som i hög grad överensstämmer med föreskrifterna kan också tyda på att 
man inom myndigheten prioriterat arbetsmiljöarbetet och att hälsoproblematiken därför i 
lägre utsträckning tillåtits ”blomma ut”. Övriga centrala systemkrav formuleras så här: 
 
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma 
att drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. 
 
När förändringar i arbetet planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller 
olycksfall som kan behöva åtgärdas. 
 
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är 
allvarliga eller inte. 
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10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att 
uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. 
 
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när 
åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall 
kontrolleras. 
 
11 § Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerar 
bra skall det förbättras. 
 
När det gäller föreskrifternas grundkrav (3 §) om kopplingen mellan verksamhetsstyrningen 
och arbetsmiljöfrågor anger de allmänna råden om tillämpningen att arbetsmiljöfrågor, på 
samma sätt som produktion, ekonomi och kvalitet, måste hanteras i verksamheten och inte 
som ett eget system eftersom många verksamhetsbeslut på något sätt berör arbets-
förhållandena. Kravet om naturligt inordnade arbetsmiljörutiner har också tydliga 
paralleller till det klassiska resonemang som Lawrence och Lorsch (1967) för kring 
begreppet integration. Begreppet innebär per definition en form av koordinering eller 
samordning av olika funktioner i syfte att uppnå organisationens målsättningar. Noterbart 
är att det inte heller i de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna preciserats hur 
integrationen ska lösas i praktiken. Forskning inom området visar att en viktig 
utgångspunkt för varaktiga resultat inom arbetsmiljöområdet är att utbildningsinsatser 
utformas med hänsyn till varje verksamhets särskilda krav. Ett särskilt skäl för detta är att 
arbetsmiljön bestäms i stor utsträckning av verksamhetens karaktär. Ett annat skäl till varför 
verksamheternas olikartade krav bör beaktas är för att undvika att deltagarnas 
arbetsmiljöinsatser behandlas som en sidovagn till den ordinarie verksamheten, vilket i 
längden försämrar förutsättningarna för hållbara resultat. Det är därför viktigt att 
arbetsmiljöfrågorna samordnas med andra styrande verksamhetskrav. Information om vad 
dessa krav innebär kan, som tidigare nämnts, utredas genom verksamhetsanalyser på 
organisations-, grupp och individnivå. Inom Jobba friskt kretsar utbildningsinnehållet kring 
den sistnämnda nivån och deltagarnas insatser vid den egna arbetsplatsen, dock inte i 
relation till de olika verksamheternas krav utan med fokus på hur deltagaren kan lära sig att 
bemöta sina krav för att bättre kunna hantera stress och åstadkomma förbättringar. Mindre 
uppmärksamhet ägnas åt frågan om hur deltagarens kunskaper och verktyg ska integreras i 
respektive arbetsplats mer eller mindre etablerade processer för planering, ledning och 
uppföljning.  

Oberoende av utbildningarnas specifika innehåll eller fokus bör den form av samordning 
som föreskrifternas tredje paragraf efterlyser ses som kritiskt för varaktiga utvecklings-
effekter (Frick, 1994; Strangert, 2000; Hansson, 2005). I verksamheter av den storlek och 
komplexitet som kännetecknar de deltagande myndigheterna i Jobba friskt finns det ofta en 
hierarki av kontroll- eller styrningsnivåer, som alla berörs av arbetsmiljöarbetet och måste 
anpassas ömsesidigt (jfr Strangert, 2000, s.7). När det gäller erfarenheter och resultat från 
likvärdiga arbetsmiljöprojekt återkommer i många sammanhang frågan om hur arbetsmiljö-
frågorna skall samordnas med andra viktiga verksamhetsfrågor som exempelvis ekonomi 
och kvalitet. Ett viktigt skäl till varför arbetsmiljöfrågorna bör inordnas i den dagliga 
verksamheten beror bland annat på att arbetsmiljöns karaktär hänger samman med vad 
man gör i arbetet, till exempel vilken typ av service som utförs. Enligt Tåhlin (2001, s.130) 
är det i huvudsak ekonomiska och teknologiska faktorer som driver arbetsmiljöns 
utveckling. Detta är troligtvis en av orsakerna till varför många ”renodlade” arbets-
miljöinsatser, dvs. insatser med svag förankring i verksamhetens krav, har svårt att generera 
varaktiga resultat. Svårigheterna att integrera arbetsmiljön i den dagliga verksamheten faller 
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till sist tillbaka på arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att en sådan inordning 
kommer till stånd. Den kritiska fråga som följer är då hur de aktuella utbildningsinsatserna 
i Jobba friskt i sig kan underlätta inordningen av arbetsmiljöaktiviteterna i eventuellt 
befintliga organisatoriska styr- och kontrollsystem? Kravet om att arbetsmiljöarbetet skall 
ingå som en naturlig del i verksamheten ställer problematiken på sin spets. En nedtoning av 
utbildningsinnehållet gällande försök till verksamhetsanpassning medför sannolikt att 
arbetsmiljöfrågorna kan komma att ses som en sidovagn till den ordinarie verksamheten, 
vilket i längden försämrar förutsättningarna för hållbara resultat och avsedda trend-
förskjutningar. Enligt Frick (1994, s.155) är det helheten i arbetsmiljöarbetets integrering i 
styrsystemet som avgör dess omedelbara och varaktiga resultat. Samordningsproblematiken 
är kritisk i Jobba friskt och i de flesta arbetsmiljösammanhang och på inget sätt isolerad till 
den aktuella satsningen. Källestål m.fl. (2004) presenterar en översikt av hälsofrämjande 
insatser på arbetsplatser under de senaste åren där syftet varit att undersöka effekter av 
interventioner för att främja hälsan eller minska risken för ohälsa på en rad arbetsplatser. 
Resultat visar att program riktade mot psykosociala frågor i regel var svåra att utvärdera och 
bedöma eftersom de ofta inkluderade en mångfald av mer eller mindre tydliga metoder. 
Bristen på studier som visar hur man kan följa upp och utvärdera hur olika åtgärder 
fungerar framhålls av andra forskare (Marklund m.fl., 2005, s.9).  

Resonemanget leder fram till att samordningstanken rimligen borde utgöra ett centralt 
inslag i de olika utbildningsmodulerna i Jobba friskt. En genomgång av utbildnings-
materialet visar att samordningsfrågan i regel uppmärksammas i liten utsträckning inom de 
två utbildningarna med ett förebyggande fokus. I utbildningen med rehabilitering i fokus 
framhålls kopplingar till personalekonomi. Utbildningsinnehållets generella nedtoning av 
verksamheternas olikartade förutsättningar, dvs. specifika uppdrag, mål och krav riskerar att 
försämra möjligheterna för hur man vid respektive arbetsplats ska lösa den grundläggande 
samordningsfrågan med exempelvis kvalitets- och ekonomifrågor på grupp- och 
organisationsnivå. Tvärt emot kravet om ett naturligt inordnat arbetsmiljöarbete riskerar 
utbildningarnas nuvarande utformning att försvåra samordningen med andra styrande verk-
samhetsaspekter. Att samordningsproblematiken ges mindre uppmärksamhet i utbildnings-
innehållet kan bedömas som en svaghet i utbildningarna och programteorin. En 
konsekvens är att utbildningsinnehållet kan innebära ett ökat ansvar för övriga aktörer att, 
genom partsgemensamma stödinsatser (SI2), underlätta återbäringen till den löpande 
verksamheten.  
 
 

Slutsatser 
 
Kartläggningen av hälsotillståndet vid deltagande myndigheterna visar att samtliga 
myndigheter som medverkar i Jobba friskt hade år 2004 en genomsnittlig sjukfrånvaro som 
ligger över genomsnittet för staten. De åtta deltagande myndigheterna valdes också ut av 
ST:s förbundsstyrelse på grundval av de högsta sjuktalen. De höga sjuktalen kan i sig utgöra 
ett starkt incitament för myndigheterna att satsa på program av det slag som Jobba friskt 
erbjuder. Trots vissa tecken på en eventuell trendförskjutning vad gäller sjukfrånvaron i 
landet i stort är den fortfarande hög inom staten. Huruvida mönstret i utvecklingen är 
bestående återstår att se. En förklaring till varför sjukfrånvaron varierar mellan 
myndigheterna återfinns sannolikt i skillnader i verksamheternas art och i arbetets 
organisation. Inom vissa verksamheter är det lättare att undvika kortare sjukskrivning 
genom exempelvis flexibel arbetstid eller möjlighet till arbete hemifrån. I slutrapporten 
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kommer sjuktal för år 2005 och 2006 att beaktas när slutsatser dras om effekterna av Jobba 
friskt. 

Med riktade utbildningsinsatser i projektform framstår satsningens förutsättningar att 
kunna generera varaktiga resultat som goda. Att utbildningsmodulerna i sig fungerar så att 
deltagarna inspireras att gå vidare med förvärvade kunskaper och färdigheter bedöms vara 
en nödvändig förutsättning för varaktiga utbildningseffekter. Utbildningarnas svaghet ligger 
i bristen på att behandla viktiga samordningsfrågor. För att undvika att deltagarnas 
kunskaper och inspiration behandlas vid sidan av den ordinarie verksamheten är det viktigt 
att dessa införlivas i det ledningssystem som hanterar andra verksamhetsfrågor som 
exempelvis ekonomi och kvalitet. En genomgång av utbildningsmaterialet visar att de 
enskilda arbetsplatsernas specifika krav och samordningen med dessa krav uppmärksammas 
i lägre utsträckning. I detta avseende framstår satsningens förutsättningar att generera 
varaktiga resultat som mindre goda. Detta innebär ett ökat ansvar för arbetsgivare och 
projektansvariga som genom stödinsatser förväntas underlätta kunskapsöverföringen och 
anpassningen till den dagliga verksamheten.  
 
 

Diskussion 
 
Förutsättningar att uppnå satsningens målsättningar har granskats genom en kartläggning 
av hälsotillståndet i form av sjuktal vid deltagande myndigheterna och genom en 
rekonstruktion av den övergripande programteorin, samt utbildningsmodulernas separata 
programteorier. Mot bakgrund av den relativt höga sjukfrånvaron i staten kan Jobba friskt, 
med ambitionen att åstadkomma en trendförskjutning vad gäller ohälsa och sjukfrånvaro, 
ses som ett försök att bemöta detta problem. Vid sidan av de frågeställningar som 
utvärderingsuppdraget inbegriper kan Jobba friskt, ur ett vidare perspektiv, ses som ett prov 
på ett fackförbunds förutsättningar att åstadkomma verksamhetsrelaterade förändringar i 
syfte att stärka medlemmarnas intressen. Givet den i dag höga sjukfrånvaron i staten (trots 
för tillfället sjunkande sjukskrivningstal) ser många fackförbund det som en central uppgift 
att, i samverkan med arbetsgivarna, vidta åtgärder för att förbättra medlemmarnas arbets-
miljö. Men frågan är hur förutsättningarna att bedriva ett sådant förändrings- eller 
utvecklingsarbete ser ut? Och vilka incitament arbetsgivarna har för att engagera sig i att 
förbättra arbetsmiljön? Det borde vara en nyckelfråga fackförbunden att kunna påvisa vilka 
villkor som måste vara uppfyllda för att arbetsmiljöns kvalitet skall påverka produktiviteten 
positivt, och på så sätt kunna övertyga arbetsgivarna att förbättringar av arbetsmiljön är en 
lönsam strategi. Parallellt med utökade försöksverksamheter är det också viktigt att mycket 
noggrant utvärdera vad som genomförs och ta reda på vad i försöken som fungerar bra och 
vad som fungerar mindre bra. Om fackförbunden, genom strukturerade försök i olika 
verksamheter och genom systematiska utvärderingar, kan påvisa vilka villkor som måste 
vara uppfyllda för att generera bättre arbetsmiljö och hälsa, och på så sätt en ökad 
lönsamhet på arbetsplatsen, så kan det också vara en drivkraft för arbetsgivarna att 
prioritera insatser av det aktuella slaget. Förutsättningarna för samverkan mellan 
fackförbund och arbetsgivare kan då bygga på arbetsgivarens egenintresse snarare än deras 
välvillighet.  
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