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Förord 
 
Centrum för Utvärderingsforskning (UCER) vid Umeå universitet fick i september 2005 
uppdraget av Bliwa Stiftelsen att utvärdera tre utbildningar som organiserats inom ramen 
för projektet Jobba friskt – en satsning för ett friskare arbetsliv. Projektet är en arbetsmiljö-
satsning som har bedrivits i samverkan mellan Fackförbundet ST och Bliwa Stiftelsen under 
2004 och 2007. Vid UCER har föreståndare Anders Hanberger verkat som projektledare. 
Ett stort tack riktas till forskarna Bo Strangert och Rafael Lindqvist som tillsammans med 
utbildningsdeltagarna Linda Sonesson och Peter Dahlberg utgjort projektets referensgrupp 
och biträtt med vetenskapliga och praktiska konsultationer, både i samband med del-
rapporten våren 2006 och i den här slutrapporten. Från Bliwa Stiftelsen har Anne Boberg 
och Ann Wånander hjälpsamt bistått med viktiga upplysningar under projektets gång. Från 
ST har Ulf Dragovski medverkat vid referensgruppens möten. Från Arbetsmarknadsverket, 
Statens institutionsstyrelse och Försäkringskassan har Niclas Larsson, Marie Isaksson och 
Christer Sjögren assisterat med sammanställningar av sjukfrånvarouppgifter från de lokala 
arbetsplatserna. Sist men inte minst riktas ett stort tack till utbildningsdeltagarna som avsatt 
tid och delat med sig av sina erfarenheter av Jobba friskt. Ansvarig för innehållet i rapporten 
står undertecknad, som också genomfört fältstudierna och databehandlingen.   
 
 
Johan Hansson 
Umeå, juni 2007 
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Sammanfattning  
 
Jobba friskt är en arbetsmiljösatsning som utformats och bedrivits i samverkan mellan Fack-
förbundet ST och Bliwa Stiftelsen under 2004 och 2007. Syftet med satsningen var att 
stärka och komplettera deltagande myndigheters lokala arbetsmiljö- och rehabiliterings-
arbete genom riktade utbildningsinsatser för förtroendevalda, skyddsombud och personer i 
arbetsledande ställning, och bidra till en positiv trendförskjutning i riktning mot ett ”håll-
bart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet och effektivitet” på de arbetsplatser 
som deltagit projektet. Målsättningen var också att åstadkomma erfarenhetsutbyten mellan 
de åtta deltagande myndigheterna. Sexhundra utbildningsplatser erbjöds främst till perso-
ner i arbetsledande ställning med fackliga uppdrag. Utbildningen bestod av tre moduler; två 
var inriktade mot förebyggande och hälsofrämjande insatser (Friska chefer och medarbetare 
och Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser) och den tredje kretsade kring rehabilitering 
av långtidssjukskrivna (Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser). Ett gemensamt 
mål för utbildningarna var att deltagarna skulle tillgodogöra sig kunskap, inspiration och 
verktyg och sedan omsätta detta i åtgärder på den egna arbetsplatsen. Åtgärderna har i nästa 
steg antagits leda till resultat som stärker och kompletterar myndigheternas lokala arbets-
miljö- och rehabiliteringsarbete, och därpå bidrar till en trendförskjutning inom två år. 
Trendförskjutningen har inte definierats fullt ut, men omfattar en förskjutning mot ett 
”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet och ökad produktivitet och effektivitet”.  

Utvärderingen av Jobba friskt har haft som mål att besvara fyra frågeställningar som rör 
a) satsningens relevans för att nå ett stärkt lokalt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete och 
på sikt ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet och effektivitet”, b) 
deltagarnas erfarenheter av utbildningen, c) vidtagna åtgärder på arbetsplatsen, samt d) 
effekter av åtgärderna. Underlaget för denna rapport är en enkät som gått ut till samtliga 
utbildningsdeltagare efter avslutad utbildning. Intervjuer har också genomförts med pro-
jektansvariga och med femton utbildningsdeltagare vid tre ”fallarbetsplatser”. Utbildnings-
material och andra programdokument, samt litteratur om arbetsmiljöarbete har också an-
vänts som underlag i utvärderingen. 

Utvärderingen visar att antagandet om att deltagarna tillgodogjort sig kunskap inom 
ramen för utbildningarna varit rimligt, tillsammans med de stödinsatser som funnits mellan 
utbildningstillfällen och i anslutning till praktiska inslag i utbildningarna (fråga a). Arbets-
platsernas specifika krav och förutsättningar har inte uppmärksammats i utbildningarna, 
vilket försvårat deltagarnas möjligheter att återföra sina utbildningserfarenheter till den 
lokala arbetsplatsen men också ledningarnas möjligheter att inordna insatserna i rutinerna 
för systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Deltagarnas erfarenheter av utbildningen (fråga b) och åtgärder på arbetsplatsen (fråga c) 
utvärderades genom en enkät och fallstudier vid tre arbetsplatser. Ungefär hälften av delta-
garna uppgav att utbildningen var bra eller mycket bra. En sjättedel bedömde utbildningen 
som mycket dålig eller dålig. Skillnaderna mellan utbildningarna var stor och en dryg 
tredjedel av deltagarna i Friska chefer och medarbetare uppgav att värdet av utbildningen 
som helhet var bra eller mycket bra. Friska chefer var den utbildning som relativt sett fick 
det lägsta betyget av deltagarna. Drygt hälften från Rehabilitering av långtidssjuka med stress-
diagnoser bedömde värdet av utbildningen som bra eller mycket bra. Den utbildning som 
fick det högsta betyget var Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser där drygt sju av tio 
bedömde utbildningens värde som bra eller mycket bra. 

Mellan 20 och 25 procent av deltagarna uppgav att de ansåg att utbildningen, i stor eller 
mycket stor omfattning, bidragit till kunskap om arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet och 
till kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa. Något fler uppgav att utbild-
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ningen, i stor eller mycket stor omfattning, bidragit med verktyg för att hantera stress och 
ohälsa och verktyg för att stimulera arbetsledning och kollegor i arbetsmiljöarbetet.  

Hälften deltagarna uppgav att de genomfört arbetsmiljöförbättrande åtgärder på den egna 
arbetsplatsen efter utbildningen. På ett allmänt plan överensstämmer åtgärderna med delar 
av utbildningarnas innehåll. Merparten av åtgärderna kan dock inte entydigt härledas till 
utbildningsinnehållet, vilket tyder på att det inte handlar om utbildningseffekter i två 
tredjedelar av fallen. När det gäller utbildningens värde för arbetsmiljöåtgärderna uppgav en 
dryg tredjedel att utbildningen, i stor eller mycket stor utsträckning, varit värdefull för åt-
gärderna. Samverkan mellan utbildningsdeltagarna har varit mycket begränsat till följd av 
utbildningarna vilket kan tolkas som att också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit 
litet1. Drygt åtta av tio uppgav att de i mycket liten eller liten utsträckning samverkat med 
andra till följd av utbildningen. När det gäller i vilken utsträckning samverkan stärkt delta-
garna i det egna arbetsmiljöarbetet, uppgav sju av tio att arbetsmiljöarbetet i mycket liten 
eller liten utsträckning stärkts. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att utbildningarna 
över lag bedömts som positiva. Dock har steget från utbildning till konkreta åtgärder inte 
varit lika framgångsrikt. Hälften av de drygt tvåhundra deltagare som besvarat enkäten 
uppgav att de vidtagit åtgärder på den egna arbetsplatsen och en i tredjedel av dessa hundra 
fall kan svaren tolkas som att utbildningarna inspirerat till åtgärderna.   

Effekter av utbildningarna har undersökts närmare vid tre fallarbetsplatser. Resultat från 
den första fallarbetsplatsen visar att tre av fem deltagare uppgav att utbildningsinnehållet 
överensstämt med deras utbildningsbehov. Samtliga deltagare uppgav att de vidtagit någon 
typ av åtgärd och också sett positiva resultat av ”genomförda hälsoundersökningar” och 
”prioriterade friskvårdstimmar”. Deltagarna uppgav att samverkan mellan myndigheter 
ökat till följd av medverkan i utbildningen vilket kan tolkas som att också erfarenhetsutbytet 
mellan deltagarna varit relativt stort. Vid den andra fallarbetsplatsen uppgav tre av fem 
deltagare att utbildningsinnehållet överensstämt med deras utbildningsbehov. Inga dialog-
grupper hade genomförts på arbetsplatsen, vilket varit en målsättning med utbildningen. I 
fråga om samverkan med andra myndigheter svarade samtliga att detta uteblivit. Resultatet 
kan tolkas som att också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit begränsat. Flera tillskrev 
den upplevda turbulensen på arbetsstället som den främsta anledningen till detta. Resultat 
från den tredje fallarbetsplatsen framhöll en kritisk bild av hur deltagarna uppfattat utbild-
ningsinnehållet i förhållande till den egna verksamheten. Endast en deltagare uppgav att 
utbildningsinnehållet överensstämt med dennes utbildningsbehov. På frågan om åtgärder 
på arbetsplatsen till följd av utbildningen uppgav en majoritet att inga åtgärder vidtagits. 
Om samverkan med andra myndigheter svarade endast en av deltagarna att denne sam-
verkat med andra till följd av utbildningen. Utfallet kan tolkas som att också erfarenhetsut-
bytet mellan deltagarna varit litet. 

Mot bakgrund av resultaten rekommenderar utvärderingen att Jobba friskts projektform 
och deltagarsammansättning behålls, att utbildningarna Friska chefer och medarbetare och 
Rehabilitering av långtidssjuka preciserar målsättningarna beträffande praktiska kunskaper, 
samt att innehållet i alla tre utbildningarna tydligare anpassas till arbetsplatsernas specifika 
förutsättningar och behov. En tydigare anpassning kan leda till att fler deltagare vidtar åt-
gärder för att stärka arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen och samtidigt underlättas 
ledningens möjligheter att integrera arbetsmiljöarbetet i verksamheten.  

                                                 
1 Ingen direkt fråga har ställts om erfarenhetsutbyte, men samverkan tolkas i rapporten som en form av 
erfarenhetsutbyte. Det kan därför ha förekommit erfarenhetsutbyten som inte redovisas som svar på 
samverkansfrågorna, och utvärderingen kan eventuellt ha underskattat omfattningen på erfarenhetsutbytet 
som tillkommit till följd av Jobba friskt.  
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Jobba friskt – en satsning för ett friskare arbetsliv  
 
Arbetsmiljösatsningen Jobba friskt har bedrivits som ett samarbetsprojekt mellan Fackför-
bundet ST och Bliwa Stiftelsen. ST har ungefär 100 000 medlemmar inom en mängd olika 
yrken. De flesta medlemmar är verksamma inom myndigheter, i statligt ägda bolag eller i 
statligt finansierade stiftelser. Projektfinansiären Bliwa Stiftelsen, grundad av Bliwa Livför-
säkring, stödjer forskning, utbildning och undervisning kring hälsa och rehabilitering med 
särskild inriktning mot att förbättra, återställa eller behålla arbetsförmågan hos tjänstemän 
och företagare. Bliwa Stiftelsen ger anslag till förebyggande verksamhet med målsättning att 
vidmakthålla arbetsförmågan hos tjänstemän och företagare, rehabilitera långtidssjukskrivna 
tjänstemän och företagare, samt andra insatser med målet att minska samhällets kostnader 
för långtidssjukskrivna. Stiftelsen har i uppgift att sprida resultat och lärdomar från de 
projekt man initierar till berörda målgrupper och övriga arbetslivet. Tillsammans med 
erfarenheter från deltagare, utförare och projektgrupp utgör den föreliggande utvärderingen 
grunden för Bliwa Stiftelsens slutrapportering av Jobba friskt. Vid sidan av den egna slut-
rapporteringen utarbetar Bliwa Stiftelsen en manual med tips och stöd till deltagande my-
ndigheter. Manualen ska även kunna nyttjas av andra delar av statsförvaltning i deras 
fortsatta arbetsmiljöarbete. Under hösten 2007 genomförs en konferens för beslutsfattare i 
statlig sektor där erfarenheter från Jobba friskt kommer att presenteras och diskuteras.  

Arbetsmiljösatsningen Jobba friskt, som bygger på en projektansökan från ST, kan ses 
som en konkretisering av Bliwa Stiftelsens forskningsuppdrag. I arbetet med att halvera 
sjukfrånvaron förväntas statsförvaltningen vara ett ”föredöme för arbetsmarknaden i stort” 
(slutrapport från Arbetsgruppen för Hälsa i staten, 2005). Till skillnad från andra arbets-
miljösatsningar inom statsförvaltningen som exempelvis ”Hälsa i staten” och “Satsa friskt” 
har Jobba friskt inte haft som ambition att minska sjukfrånvaron, utan har främst avsett att 
vara ett komplement till att stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet genom 
riktade utbildningsinsatser. Målet med Jobba friskt är att inom två år få till stånd en 
”positiv trendförskjutning” på de arbetsplatser som deltar i projektet, samt att åstadkomma 
erfarenhetsutbyten mellan deltagarna. Projektets övergripande mål är att förbättra hälsan 
hos ST:s medlemmar och därigenom bidra till ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, 
ökad produktivitet och effektivitet”.  

Jobba friskt är utformat som ett utbildnings- och samverkansprogram. Programmet rik-
tade sig främst till fackligt förtroendevalda, skyddsombud och personer i arbetsledande 
ställning inom Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Integrationsverket, Kriminalvårds-
verket, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Polisen och Statens institutionsstyrelse. 
Gemensamt för dessa myndigheter är att deras uppdrag till stor del handlar om att stötta 
personer i utsatta situationer. De medverkande myndigheterna hade alla relativt höga sjuk-
tal vid utbildningarnas start 2005. Som framgår av Bilaga 1 varierar sjukfrånvaroutveck-
lingen vid de medverkande myndigheterna mellan 2003 och 2006. 

Betonas bör att endast ett begränsat antal arbetsplatser inom varje myndighet har med-
verkat i Jobba friskt. Myndigheterna valdes utifrån de högsta sjuktalen och likaså fanns ett 
krav på att deltagande myndigheter skulle vara engagerade i projektet och medverka till 
arbetsmiljöförbättrande åtgärder under och efter utbildningen. Ett särskilt villkor för med-
verkan riktades till verksamhetsledningarna om att deltagarna måste ges förutsättningar i 
form av bland annat tid att genomföra utbildningsrelaterade uppgifter på arbetsplatsen. 
Önskvärt var att både chefer, arbetsledare och förtroendevalda från samma arbetsplats gavs 
möjlighet att delta i utbildningen för att stötta varandra i uppgifterna. Därtill ansågs det 
lämpligt att flera arbetsplatser inom samma myndighet deltog i utbildningsprogrammen. 
Projektutformningen och deltagarsammansättningen antogs underlätta för erfarenhetsut-
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byten såväl inom som mellan myndigheterna. Vidare framhölls vikten av att deltagarna 
skulle vara väl förtrogna med och engagerade i myndighetens arbetsmiljöarbete samt be-
redda att avsätta tid för utbildningen och bedriva ett aktivt arbete på arbetsplatsen.  

I Fackförbundet ST:s projektansökan till Bliwa Stiftelsen framhölls behovet av att stärka 
medlemmarnas arbetsmiljöarbete med riktade insatser. Detta kompletterades med uttalade 
ambitioner om att förbättra livssituationen för långtidssjukskrivna medlemmar och öka 
medlemmarnas kunskap och motivation att vidta förebyggande och rehabiliterande insatser. 
Av Bliwa Stiftelsens uppdragsbeskrivning (Hälsofrämjande insatser för ST-medlemmen) 
framgår att satsningen skulle kretsa kring insatser för att stärka det lokala arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbetet inom deltagande myndigheter. Andra centrala utgångspunkter för 
Jobba friskt var att satsningen skulle:   

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

medlemmen”, vilket innebär att problematik kopplad till kvinnor och stress särskilt uppmärksammas  
- Insatserna ska kunna mätas och tillämpas på övriga grupper, såväl inom ST som inom övriga delar i 

samhället 
- Komplettera andra utbildningar genom ST och via satsningarna ”Hälsa i staten” och “Satsa friskt” 

 
Jobba friskt har utgått från den projektansökan från ST som framhöll de problem och be-
hov som definierats i förbundets arbetsmiljöundersökning ”Så mår ST-medlemmen”. Un-
dersökningen genomfördes 1999 och 2001. Trots en särskild prioritering av arbetsmiljö-
frågor från fackligt håll, både lokalt och centralt, mellan tidpunkterna för de två undersök-
ningarna, visade den senare undersökningen att många medlemmar svarat att några för-
bättringar inte har skett på den egna arbetsplatsen. Endast var fjärde medlem svarade att 
ledningen vidtagit åtgärder och varannan medlem, oavsett kön, svarade att ledningen inte 
vidtagit några åtgärder för att minska stressen i arbetet. När det gäller rutiner för arbets-
miljöarbetet uppgav många att påtalade brister i arbetsmiljön inte åtgärdats och att försäm-
ringar av den psykosociala arbetsmiljön inte kunnat förhindras. I slutsatserna från den se-
nare undersökningen framhölls behovet av konsekvensanalyser i samband med nya verk-
samhets- och organisationsformer samt vid införandet av ny teknik. I slutsatserna framhölls 
också vikten av att informationsutbytet mellan deltagande myndigheter skulle omfatta 
analys av arbetsmiljön och åtgärder för att komma tillrätta med identifierade brister. I ST:s 
projektansökan till Bliwa Stiftelsen framhölls inte utveckling av myndigheternas rutiner för 
konsekvensanalyser som ett särskilt utbildningsmål. En följd av detta är att frågan om 
konsekvensanalyser haft låg prioritet inom Jobba friskt. 

Jobba friskt har också haft som mål att komplettera andra utbildningar genom ST och 
satsningarna ”Hälsa i staten” och “Satsa friskt” som båda haft i uppgift att stimulera till 
åtgärder i statlig förvaltning för bättre arbetsmiljö och hälsa. Satsningarna har syftat till att 
skapa en attraktiv och effektiv förvaltning genom att medverka till att stärka arbetsmiljön 
och sänka myndigheternas sjukfrånvaro. Till skillnad från ”Hälsa i staten” och “Satsa friskt” 
har Jobba friskt, som redan nämnts, inte haft som ambition att minska myndigheternas 
sjukfrånvaro, utan främst avsett att utgöra ett komplement till de aktuella satsningarna med 
bland annat fokus på ”friskfaktorer”.  

Mot bakgrund av den problembild som framkommit i ST:s undersökningar betonades 
det särskilt i upphandlingen av utbildningsanordnare till Jobba friskt att deltagarna skulle 
erbjudas ”praktiska verktyg” för att åstadkomma förbättrade förhållanden på den egna 
arbetsplatsen. Ungefär femton utbildningsanordnare anmälde intresse om att genomföra de 
tre utbildningsmodulerna. I samband upphandlingen styrdes urvalet av specifikationerna 
ovan. I urvalet tillämpades ett resultatkriterium och ett ”nytänkande” i fråga om utbild-
ningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Kriteriet innebar att utbildningsanordnarna skulle 
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uppvisa positiva resultat från tidigare genomförda utbildningar. Kriteriet kontrollerades 
genom referenser från tidigare beställare. Tre utbildningsanordnare valdes ut för att genom-
föra de tre utbildningarna. Dessa tre utbildningar med sexhundra utbildningsplatser utgör 
tillsammans med förankringsinsatser, en manual med tips och stöd för det fortsatta arbets-
miljöarbetet, samt en konferens, kärnan i projektet Jobba friskt. Utifrån Inbjudan Jobba 
friskt – en satsning för ett friskare arbetsliv (Bilaga 8) beskrivs utbildningarnas syfte och 
plan för genomförande:    

 
Friska chefer och medarbetare syftar till att stärka hälsan på arbetsplatsen genom att ge deltagarna teoretisk 
och praktisk kunskap om strategier för att skapa en hälsosam arbetsplats med friska chefer och medarbe-
tare. Deltagarna får praktiska verktyg och åtgärdspaket, vilka kan tillämpas i såväl det förebyggande och 
hälsofrämjande 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 arbetsglädje-
arbete, en strategi för att metodiskt arbeta med att stärka arbetsglädjen hos chefer och medarbetare. Ut-
bildningen 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 in-
spiratörer i arbetsplatsens hälsofrämjande arbete. Ansvarig för utbildningen är Nova Futura.  

 
Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser fokuserar på dialogcoachning och syftar till att ge deltagarna 
teoretisk och praktisk kunskap 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 belast-
ningar 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. Delta-
garna förväntas få kompetenser i att verka som dialogcoacher för att genomföra dialoggrupper på arbets-
platsen. Utbildningens avslutande del består i att deltagarna får öva sig i coachrollen och överföra sina er-
farenheter till en ny personaldialoggrupp på arbetsplatsen. Under utbildningstiden får deltagaren parallell 
handledning. Tydlighet i förhållningssätt och metodik utgör centrala delar i personaldialogen vilket delta-
garna får öva i praktiskt handlande. En beteendeutvecklande process förväntas ske, med hjälp av utbild-
ning och stöd från dialoggruppen, genom att individuella handlingsplaner mot stress och ohälsa tas fram 
och praktiseras. Målsättningen är att deltagarna efter avslutad utbildning ska kunna starta och leda dialog-
grupper på sina arbetsplatser och även sprida metoden vidare till andra myndigheter. Ansvarig för utbild-
ningen är DialogMiljöer i arbetslivet, Stiftelsen Stora Sköndal.  

 
Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser syftar till att förmedla teoretisk och praktisk kunskap om 
stressjukdomar, relevant lagstiftning, aktörer, riktlinjer och rehabiliteringsprocessen från upprepad kort-
tidsfrånvaro till uppföljning av arbetsåtergång. Utbildningen innefattar totalt två och en halv utbildnings-
dagar och inleds med en internatsutbildning på två dagar och avslutas med en uppföljningsdag. Där-
emellan genomför deltagarna övningsuppgifter, får rådgivning per telefon och e-post och deltar i nätverks-
aktiviteter. 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 del-
tagarna efter avslutad utbildning ska kunna stötta och driva rehabiliteringsprocesser på arbetsplatsen. 
Ansvarig för utbildningen är Stressmottagningen.  

 
Som framgår av beskrivningen var utbildningarna utformade med varierat innehåll och 
med många komponenter som syftar till att ge teoretisk och praktisk kunskap som därefter 
ska kunna användas för åtgärder som inom två år bidrar till en positiv trendförskjutning på 
de arbetsplatser som har deltagit i satsningen.   
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Utvärderingen 
 
Utvärderingens syfte har varit att undersöka i vilken utsträckning Jobba friskt bidragit till 
att stärka och komplettera myndigheternas lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete och 
bidragit till en trendförskjutning i riktning mot ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvali-
tet, ökad produktivitet och effektivitet” på arbetsplatserna inom de åtta deltagande mynd-
igheterna. Som ett led i detta ingick att utvärdera deltagarnas erfarenheter av utbildningen, 
arbetsmiljöförbättrande åtgärder på arbetsplatsen och effekter av åtgärderna. Sammanfatt-
ningsvis har utvärderingen haft som mål att besvara frågeställningarna:  
 

- Är Jobba friskt relevant för att stärka och komplettera myndigheternas lokala arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbete och på sikt nå ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet 
och effektivitet”? 

- Vad har deltagarna lärt sig av utbildningen och av kontakter med andra myndigheter? 
- Vilka åtgärder har genomförts på den egna arbetsplatsen? 
- Vilka är effekterna av vidtagna åtgärder? 

 
Utvärderingar av genomförda utbildningsprogram tenderar att i stor utsträckning fokusera 
på deltagarnas reaktioner och upplevelser. Med stöd av Kirkpatricks (1977) nivåer för ut-
värdering av utbildningsinsatser inkluderade utvärderingen av Jobba friskt: a) deltagarnas 
rapporterade upplevelser och åsikter om utbildningsinnehåll och föreläsare b) deltagarnas 
lärande av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt c) beteendeaspekter, dvs. om delta-
garna ändrat sin praxis i arbetet och om förändringarna kan härledas till utbildningsinne-
hållet och d) resultat till följd av eventuella beteendeförändringar, dvs. nyttovärdet för verk-
samheterna.  

Samtliga kriterienivåer är viktiga att inkludera i en utvärdering, särskilt då sambanden 
mellan rapporterade upplevelser och övriga kriterier visats vara nästintill obefintliga 
(Goldstein, 1994, s.167). När det gäller samband mellan exempelvis lärande- och beteende-
aspekter finns det flertalet faktorer som kan hindra eller medföra svårigheter för den 
enskilde att omsätta kunskap i praktisk handling. Den tillämpade utvärderingsdesignen 
inkluderar nämnda kriterienivåer (a-d). Vidare kan utvärderingsdesignen beskrivas som 
formativ då merparten av datainsamlingen genomförts i anslutning till pågående program-
aktiviteter, vilket möjliggjort för projektansvariga, att utifrån preliminära utvärderings-
resultat vidareutveckla projektverksamheten. Samtidigt gavs utbildningsdeltagarna tid att 
efter avslutade utbildningstillfällen omsätta sina erfarenheter på arbetsplatsen. Detta har 
inneburit att utvärderingsinsatserna genomförts vid tidpunkter efter åtgärder vidtagits. 
Designen har begränsat möjligheterna att följa lokala händelseutvecklingar i realtid, vilket i 
sin tur medfört att deltagarnas insatser kunnat variera i olika avseenden, bland annat bero-
ende på förhållanden vid de lokala arbetsplatserna. Att Jobba friskt berört ett relativt stort 
antal arbetsplatser har gjort det möjligt att utvärdera inbyggda styrkor och svagheter i pro-
grammet. En begränsning i sammanhanget gäller tidsramen för utvärderingen, vilken 
medfört små möjligheter att kartlägga och utvärdera insatser som syftat till att åstadkomma 
effekter på längre sikt. Omständigheten har lett till att fokus riktats mot programinsatsernas 
förutsättningar att generera effekter på längre sikt. De tidsmässiga begränsningarna bör be-
aktas vid tolkning av resultaten. Inom utvärderingen användes kompletterande datainsam-
lingsmetoder vilket har inneburit att uppgifter insamlats från textdokument, genom obser-
vationer vid utbildningstillfällen, deltagarintervjuer och med hjälp av en enkät. Nedan pre-
senteras a) hur rekonstruktionen och prövning av programteorin genomförts, b) hur delta-
garenkäten utformats och administrerats och c) hur fallstudier vid tre arbetsplatser arrange-
rats och genomförts.  
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Rekonstruktion och prövning av Jobba friskts programteori 
Som ett första steg i utvärderingen rekonstruerades och prövades Jobba friskts program-
teori. Programbeskrivningen består av en kartläggning av vilka aktiviteter som genomförts i 
programmet och beskriver kopplingarna mellan utbildningsmål och de långsiktiga mål som 
utbildningen ska tjäna. Utvärderingsforskare (Lipsey & Pollard, 1989; Posavac & Carey, 
1997) understyrker fördelarna med att klarlägga förväntade effekter av planerade och 
genomförda programinsatser. En fördel är att resultatet kan ge projektansvariga och övriga 
intressenter möjlighet att översiktligt se hur programmet är tänkt att leda till avsedda 
effekter. En annan fördel är att man med utgångspunkt i programteorin kan pröva om pro-
grammet är rätt utformat eller belastat med bristfälliga eller orealistiska antaganden. Åter-
koppling under pågående programaktiviteter kan också bidra till att målsättningar klargörs, 
att ambitionsnivån justeras och att det skapas bättre överensstämmelse mellan insatser och 
mål på kort och lång sikt. 

I rekonstruktionen av Jobba friskts programteori beskrivs underliggande antaganden om 
hur satsningen genom de olika utbildningarna förväntats generera avsedda effekter gällande 
ett ”friskare arbetsliv”. Redovisningen bygger på uppgifter hämtade från officiella och 
interna textdokument. Uppgifterna har också samlats in genom intervjuer med projekt-
ansvariga. Prövningen av Jobba friskts relevans genomfördes i relation till aktuell arbets-
miljöforskning och praktik. Som en särskild del granskades de tre utbildningarna med 
avseende på form, innehåll och mål. Slutsatser från granskningen relateras därefter till den 
överordnade programteorin. Avslutningsvis bedömdes den överordnade programteorin i 
ljuset av central arbetsmiljölagstiftning.  
 
 

Deltagarenkät  
Utbildningarnas generella genomslag utvärderades genom en elektronisk enkät. Som ett led 
i framställningen besvarades en preliminär enkätversion av tre slumpmässigt utvalda delta-
gare från respektive utbildningsmodul. Deltagarna lämnade därefter sina synpunkter på 
testenkäten till utvärderaren. Bilaga 2 redovisar enkäten i sin helhet.  
 
Administration   
Mellan fem och sex månader efter sista utbildningstillfället skickades ett e-postmeddelande 
till alla registrerade utbildningsdeltagare. Meddelandet innehöll en länk till enkäten. I ut-
skicket informerades deltagarna om utvärderingens syfte och plan för genomförande. Del-
tagarna underrättades också om anonymitetsskyddet i samband med svarsinlämningen. 
Efter fjorton dagar skickades en första påminnelse, och efter ytterligare fjorton dagar på-
mindes deltagarna en andra gång. En tredje påminnelse skickades till samtliga deltagare två 
veckor innan enkäten stängdes. Utskicken baserades på de e-postadresser som utbildnings-
deltagarna registrerat i samband med sin anmälan till Jobba friskt. Förteckningarna inne-
höll 516 deltagare. För 20 av dessa 516 deltagare saknades e-postadresser. Utskicket av en-
kätlänken till resterande 496 deltagares e-postadresser efterföljdes av 100 stycken medde-
landen om ogiltiga e-postadresser. Nio deltagare meddelade utvärderaren att de hade av-
brutit utbildningen. Då enkäten hade varit tillgänglig för de 387 (516-20-100-9) deltagarna 
i ungefär en månad sammanställdes svaren. 204 deltagare hade då besvarat enkäten. 
Resultatet motsvarar en total svarsfrekvens på 53 procent. Svarsfrekvensen på de enskilda 
frågorna varierade något. Bilaga 4 redovisar fördelningen av utbildningsplatser och antal 
deltagare som anmält sig till respektive utbildning. Bilaga 5 redovisar deltagarbortfallet till 
följd av ogiltiga e-postadresser i samband med enkätadministrationen.  
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Analys  
I flertalet enkätfrågor instruerades deltagarna att värdera olika aspekter av utbildningen 
enligt en 5-gradig skala där 1 motsvarade ett ”mycket lågt betyg” och 5 ett ”mycket högt 
betyg”. Vad som kan sägas vara ett rimligt resultatkriterium bör ytterst avgöras i relation till 
satsningens ambitioner och deltagarnas förutsättningar att möta dessa. I resultatredovis-
ningen presenteras resultaten i procent fördelat på de tre utbildningarna. I anslutning till 
vissa enkätfrågor gavs deltagarna utrymme att kommentera sina bedömningar. I resultat-
avsnittet redovisas utsagor kopplade till det innehåll som merparten av deltagarna lyft fram 
i sina kommentarer. Då enkäten syftat till att utvärdera programmets generella genomslag 
har resultaten tolkats i form av mönster och tendenser.    
 
 

Fallarbetsplatser 
Utvärderingen av fallarbetsplatserna motsvarar en jämförande fallstudie med multipla 
analysenheter, där varje arbetsplats utgjort en analysenhet. Arbetsplatserna analyserades på 
verksamhets- och ledningsnivå. Allmänt lämpar sig fallstudien för analys av komplexa 
processer med otydliga relationer mellan det undersökta fenomenet och dess omgivning 
(Yin, 1994, s.13). 
 
Urval 
Urvalet av fallarbetsplatser baserades på antagandet om att Jobba friskt haft de bästa förut-
sättningarna att förankras på arbetsplatser där representanter från flera verksamhetsnivåer 
deltagit i en och samma utbildning. Deltagarsammansättningen antogs underlätta deltag-
arnas möjligheter att återföra sina utbildningserfarenheter till den lokala arbetsplatsen. 
Samtliga arbetsplatser klassificerades i grupper där indelningen baserades på att minst tre 
personalkategorier skulle finnas representerade; en deltagare med övergripande verk-
samhetsansvar (verksamhetschef, institutionschef eller motsvarande), en med verksamhets-
nära uppdrag (arbetsledare, handläggare med ansvar för friskvård, rehabilitering, arbets-
miljö, personal) och en med fackliga uppdrag (förtroendevald, skyddsombud). Sammanlagt 
44 arbetsplatser uppfyllde kriteriet. Fördelningen per utbildning var: Friska chefer och 
medarbetare (n = 29), Rehabilitering av långtidssjuka (n = 10) och Personaldialog för hälso-
samma arbetsplatser (n = 5). Ur varje grupp drogs ett slumpmässigt urval om tre arbets-
platser. Proceduren resulterade i att fem deltagare från Friska chefer och medarbetare 
studerades på en arbetsplats inom Arbetsmarknadsverket. Fem deltagare från Personaldialog 
för hälsosamma arbetsplatser studerades på en arbetsplats inom Försäkringskassan och fem 
deltagare från Rehabilitering av långtidssjuka studerades på en arbetsplats inom Statens 
institutionsstyrelse.  

Urvalet är inte representativt då kartläggningen fokuserat på arbetsplatser med det teo-
retiskt sett mest gynnsamma deltagarsammansättningarna och det bästa förutsättningarna 
att återföra och förankra utbildningserfarenheter på arbetsplatsen. Att generalisera resul-
taten till arbetsställen med annan deltagarsammansättning saknar aktualitet.   
 



 

 9
 
 

Intervjuprocedur  
Fyra till tio månader efter sista utbildningstillfället, då deltagarna hunnit verka en tid på sitt 
arbetsställe, genomfördes telefonintervjuer med deltagare från fallarbetsplatserna. Samman-
lagt 15 deltagare med direkt eller indirekt utbildningserfarenhet medverkade i intervjuerna. 
Deltagarantalet var jämnt fördelat med fem deltagare från varje fallarbetsplats. Fyra av dessa 
hade verksamhetsnära uppdrag. Den femte deltagaren hade en befattning med övergripande 
verksamhetsansvar. Vid intervjun informerades deltagarna om syftet med undersökningen 
och utvärderarens sekretessåtaganden. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan tjugo 
och tjugofem minuter per person. Efter godkännande från samtliga användes bandspelare 
för att underlätta uppgiftsregistreringen. Bilaga 6 redovisar intervjumanualen i sin helhet 
tillsammans med modellen som legat till grund för utvärderingen av fallarbetsplatserna.  
 
Analys av intervjuer 
Deltagarnas utsagor kategoriserades som antingen positiva eller negativa i förhållande till 
aktuella frågeteman. Gemensamma utsagor användes som indikatorer för effekter på arbets-
platsen. Det betyder att i fall där flertalet utsagor pekat i en viss riktning har detta använts 
som bedömningsgrund för Jobba friskts lokala genomslag. För att kontrollera tillförlitlig-
heten i kategoriseringen av utsagorna, kategoriserades en slumpmässigt vald intervju av en 
utomstående bedömare. Med hänsyn till överensstämmelser som slumpen bidragit med var 
överensstämmelsen mellan bedömarna 0,69 vilket värderas som ett tillfredsställande resultat 
(Landis & Koch, 1977). Det aktuella överensstämmelsemåttet kan variera mellan 0,0 och 
1,0.  
 
Sjukfrånvarostatistik  
Inom ramen för fallstudierna insamlades sjukfrånvarouppgifter från de lokala arbetsplat-
serna. Sjukfrånvarouppgifter har används som en allmän indikator på hälsoutvecklingen vid 
de lokala arbetsplatserna, utan koppling till Jobba friskt. Uppgifterna samlades in via kon-
taktpersoner från myndigheternas personaladministrativa avdelningar. Uppgifterna gällde 
arbetsplatsernas totala sjukfrånvaro, det vill säga frånvaro med karensavdrag, sjuklön från 
arbetsgivaren, sjukpenning från Försäkringskassan samt tidsbegränsad sjukersättning och 
aktivitetsersättning för perioden 2004 till 2006. Samtliga uppgifter mottogs anonymiserade 
av utvärderaren. 
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Rekonstruktion och prövning av Jobba friskts programteori 
 
Som ett första steg i utvärderingen rekonstrueras och prövas Jobba friskts programteori. 
Begreppet programteori avser här en beskrivning av hur projektets målsättning och inten-
tioner antas kunna uppnås. Prövningen genomförs genom att den övergripande program-
teorin först återskapas och därefter bedöms med avseende på intern konsistens och överens-
stämmelse med forskning och erfarenhet inom arbetsmiljöområdet. Den övergripande pro-
gramteorin beskriver och illustrerar hur projektets målsättning, en positiv trendförskjutning 
inom två år och ett ”hållbart arbetsliv” på längre sikt, ska uppnås. Som en särskild del 
granskas de tre utbildningarna med avseende på form, innehåll och mål. Slutsatser om ut-
bildningarna återkopplas därefter till den övergripande programteorin. Avslutningsvis be-
döms programteorin i ljuset av forskning på arbetsmiljöområdet och central arbetsmiljö-
lagstiftning.  

Hur kan Jobba friskt genom utbildningarnas innehåll bidra till att ”komplettera och 
stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet, och på sikt uppnå en positiv trend-
förskjutning i riktning mot ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet 
och effektivitet” på de arbetsplatser som deltar i satsningen? Utvärderingens rekonstruktion 
av Jobba friskts programteori sammanfattas i Figur 1.  
 

Arbetsmiljöåtgärder

Erfarenhetsutbyten
mellan myndigheter 

Stärkt lokalt arbetsmiljö-
och rehabiliteringsarbete

Närvaro vid 
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Teoretisk och 
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Figur 1. Jobba friskts programteori2 (en sammanfattning). 
 
Som illustreras i Figur 1 omfattar programteorin både en utbildnings- och en verksam-
hetsmiljö. De streckade pilarna utläses ”förväntas leda till”. Till vänster illustreras deltag-
arnas närvaro vid utbildningstillfällen och medverkan i praktikinslag, där det antas att deltag-
arna tillgodogör sig teoretisk och praktisk kunskap. Kunskapen förväntas leda till arbetsmiljö-
förbättrande åtgärder och erfarenhetsutbyten med andra myndigheter. Att deltagarna tillägnat 
sig teoretisk och praktisk kunskap genom utbildningarna betraktas som en nödvändig 
förutsättning för att uppnå önskade utbildningseffekter och vidare programeffekter. Andra 
nödvändiga förutsättningar är att deltagarna i verksamhetsmiljö skapar resultat genom att 
utföra insatser och utbyta erfarenheter i olika samverkansformer. Dessa insatser antas bidra 
till att stärka myndigheternas lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete som i nästa steg ska 
resultera i en positiv trendförskjutning inom två år. Vilken trendförskjutning som projektet 
ska leda till har inte definierats helt och hållet på förhand. På längre sikt antas det lokala 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet bidra till ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvali-
tet, ökad produktivitet och effektivitet”. Programteorin innehåller således målformuleringar 
på både kort och lång sikt.  
                                                 
2 Programteorin är här sammanfattad med större precision än i Jobba friskts delrapport (Hansson, 2006) där 
en övergripande framställning av programmet redovisas. Logiken i beskrivningarna är densamma.  
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Utbildningarnas form, innehåll och mål 
Två av utbildningarna är inriktade mot förebyggande och hälsofrämjande insatser och den 
tredje kretsar kring rehabilitering av långtidssjukskrivna. Utbildningarna delar målsätt-
ningen att förmedla både teoretisk och praktisk kunskap kopplat till arbetsmiljö- och reha-
biliteringsarbetet. Den teoretiska kunskapen berör i alla tre utbildningar frågor om stress 
och hälsofaktorer (jfr s.5). De åtgärder som deltagarna förväntas vidta på arbetsplatsen ser 
olika ut beroende på utbildningarnas innehåll, och när det gäller den praktiska kunskap 
som utbildningarna avser förmedla kan skillnader observeras.  

I fråga om deltagarnas praktiska kunskaper för att stärka det lokala arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbetet finns uppföljningsbara målsättningar i Personaldialog för hälsosamma 
arbetsplatser där deltagarna erbjöds ”möjlighet att öva personaldialog och utveckla förmågan 
att agera som dialogcoach”. Efter utbildningen förväntas deltagarna ”starta dialoggrupper 
på arbetsplatsen och sprida arbetssättet till andra myndigheter”. Här finns ett tydligt mål 
och innehåll för praktisk kunskap i utbildningen. 

Hur deltagarnas praktiska kunskaper ska komma till uttryck efter avslutad utbildning är 
mindre klart för utbildningen Friska chefer och medarbetare. Formuleringarna om att del-
tagarna ”ska fungera som inspiratörer i arbetsplatsens hälsofrämjande arbete” och ”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” saknar precision för att avgöra om och 
hur deltagarna ändrat sin praxis i arbetet till följd av utbildningen. För att en resultat-
uppföljning ska vara meningsfull måste det tydligt framgå vad man vill uppnå med en 
aktivitet. Förutom att det måste finnas tydliga utbildningsmål måste det framgå vilka prak-
tiska kunskaper som behövs för att deltagarna ska kunna uppnå dessa mål.  

Inte heller inom Rehabilitering av långtidssjuka preciseras det tydligt vilka praktiska kun-
skaper deltagarna ska tillgodogöra sig genom utbildningen. Lydelsen om att ”deltagarna 
efter avslutad utbildning ska kunna stötta och driva rehabiliteringsprocesser på arbetsplat-
sen” saknar precision för att kunna utvärderas. Enligt utbildningsanordnaren finns inte 
heller en sådan målsättning med utbildningen och därmed förväntas inte några insatser på 
deltagarnas arbetsplatser (Stressmottagningen, s.2). Detta är överraskande, men i praktiken 
kan ändå deltagarna ”på egen hand” komma att omsätta något av innehållet i praktisk 
handling.  

Jobba friskt har också haft som mål att bidra till erfarenhetsutbyten mellan myndighe-
terna. Formerna för erfarenhetsutbytet kan vara strukturerade eller ske mera spontant. 
Finns det något i utbildningarnas innehåll som främjar ett erfarenhetsutbyte? Genom de 
nätverksträffar som arrangerats inom Friska chefer och medarbetare finns en koppling mellan 
de aktiviteter deltagarna genomför inom ramen för utbildningen och Jobba friskts målsätt-
ning att åstadkomma erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna. Tydliga former för erfaren-
hetsutbytet saknas inom de två övriga utbildningarna. 

Teoretiska och praktiska kunskapsförändringar hos individen leder inte automatiskt till 
beteendeförändringar (Weiss, 1990 s.172), i detta fall arbetsmiljöförbättrande insatser. 
Varje försök till arbetsmiljöförbättrande insatser måste också ta hänsyn till förutsättning-
arna på de enskilda arbetsplatserna, där deltagaren ska omsätta sin kunskap i handling. En 
annan aspekt är utbildningsinnehållets överensstämmelse med deltagarnas och verksam-
heters utbildningsbehov, vilket är kopplat till de specifika mål och krav som gäller för verk-
samheten. Vad utbildningsbehovet består i förutsätter en verksamhetsanalys på individ- 
grupp- och organisationsnivå (jfr Dipboye, Smith, & Howell, 1994, s.484).  

Förutsättningarna för arbetsplatser med ett utvecklat arbetsmiljö- och rehabiliterings-
arbete är störst när det gäller att kunna tillgodogöra sig deltagarnas kunskaper och bidra till 
att utveckla och stärka det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Det är också troligt att arbetsplatser 
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med hög sjukfrånvaro har särskilda behov av verktyg för att tidigt identifiera och minimera 
risken för ohälsa i arbetet. 

Som framhållits är deltagarna beroende av att utbildningarna förser dem med kunskap, 
men också av att de på arbetsplatserna erbjuds möjligheter (tid, resurser, kontakter etc.) för 
utbildningsrelaterade åtgärder. De stödfunktioner som finns ”inbyggda” i utbildningarna 
gäller till viss del i verksamhetsmiljö via handledning och rådgivning, men det är sannolikt 
än viktigare att de lokala verksamhetsledningarna bistår deltagarna med ambitioner att 
nyttja de möjligheter till lokala förbättringar som medarbetarnas kunskap kan medföra. 
Brinkerhoff (2006, s.22) framhåller vikten av att kartlägga och undersöka det system som 
förändringen berör:   

 
“… Impact from training is a function of a high-quality training intervention that operates in conjunction with 
a healthy, aligned and integrated set of performance system factors … the reality is that these non-training, 
performance system factors are the principal determinants of impact from training and can, if they are not 
aligned and integrated, easily overwhelm even the very best training”. 
 

Citatet antyder att ett utbildningsinnehåll som är anpassat till arbetsplatsens krav, kan öka 
förutsättningarna för överföring (transfer) av kunskap från utbildning till verksamhetsmiljö 
(Baldwin & Ford, 1988). I detta sammanhang betyder det att den teoretiska och praktiska 
kunskap som deltagarna tillgodogör sig i utbildningarna också måste välkomnas på del-
tagarnas arbetsplatser. Låg överensstämmelse mellan inslagen i utbildningen och ”efter-
frågan” på de lokala arbetsplatserna riskerar att hindra avsedda resultat, vilket kan illustreras 
genom en så kallad negativ transferkurva (Goldstein, 1994, s.125). Det betyder att en 
satsning som Jobba friskt kommer att ha olika förutsättningar att ”träffa rätt” i förhållande 
till de mottagande verksamheternas krav och behov. Jobba friskts krav på arbetsledningens 
delaktighet i förbättringsarbetet kan lättare tillgodoses där kunskapsbehov och utbildnings-
innehåll överensstämmer med arbetsplatsens behov.  
 
Prövning av programteorin 
På ett övergripande plan visar prövningen av programteorin att utbildningssatsningen med 
teoretisk och praktisk kunskap är relevant för att stärka och komplettera myndigheternas 
arbetsmiljöarbete. Vid en närmare analys av utbildningarnas mål och innehåll framkommer 
dock oklarheter beträffande hur projektets mål ska uppnås med utbildningarna som insats. 
En av tre utbildningar har ett innehåll som är tydligt vad gäller praktiska kunskaper och 
arbetsplatsåtgärder (Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser). Utbildningsinnehållet och 
de praktiska inslagen är generella och inte specifikt anpassade efter de medverkande arbets-
platsernas krav och behov. Det är också oklart vilka praktiska kunskaper som ska utgöra 
grunden för de arbetsmiljöförbättrande åtgärder som två av tre utbildningar ska leda till. 
Enligt ansvariga bakom utbildningen Rehabilitering av långtidssjuka har utbildningen inte 
haft som mål att leda till konkreta åtgärder på deltagarnas arbetsplatser. Av inbjudan till 
samma utbildning framgår att ”målsättningen är att deltagarna efter avslutad utbildning ska 
kunna stötta och driva rehabiliteringsprocesser på arbetsplatsen”. När det gäller erfaren-
hetsutbytet så bygger Jobba friskt delvis på en förhoppning om spontant erfarenhetsutbyte 
under och i anslutning till utbildningen. Utbildningen med flest platser innehåller arran-
gerade nätverksträffar i detta syfte. Förutsättningarna för erfarenhetsutbyte finns och är 
således störst i utbildningen Friska chefer och medarbetare. 

Jobba friskt syftar till att arbetsmiljöinsatserna inom två år ska åstadkomma en ”positiv 
trendförskjutning” på arbetsplatserna som deltar i projektet, men innebörden i formule-
ringen innehåller oklarheter. Dels är det oklart vad trendförskjutningen avser förutom att i 
viss utsträckning bidra till slutmålet. En trendförskjutning kan handla om förbättrad trivsel, 
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konkreta förbättringar av arbetsmiljön och inspiration i arbetsmiljöarbetet. Dels är formule-
ringen om ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet och effektivitet” 
en omfattande målsättning med flera tänkbara delmål. Innebörden i målsättningen om ett 
”hållbart arbetsliv” är mångtydig och berör både subjektiva och objektiva aspekter av arbets-
livet. Ett ”hållbart arbetsliv” kan syfta på både verksamhetsrelaterade och individuella 
faktorer i arbetslivet. Formuleringen om ”ökad produktivitet och effektivitet” har en påtag-
lig verksamhetskoppling medan målet att stärka deltagarnas ”livskvalitet” primärt berör den 
enskilde individen. I programteorin saknas hur man avsett att sammanfoga perspektiven. 
Prövningen av programteorin visar också att det saknas tydliga insatser för hur deltagarna i 
verksamhetsmiljö ska åstadkomma en trendförskjutning och bidra till att de långsiktiga 
målen uppnås. 

Jobba friskt syftar också till att komplettera myndigheternas pågående arbetsmiljöarbete, 
och för att bedöma om och i vilket avseende Jobba friskt kompletterar föreskrifterna för 
systematiskt arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) görs här en jämförande analys3. Enligt före-
skrifterna utmärks en tillfredsställande arbetsmiljö bland annat av att medarbetarna har 
möjlighet till ”inflytande, handlingsfrihet och utveckling, samarbete och sociala kontakter”. 
När det gäller arbetsgivarens ansvar för att medarbetarna har tillräcklig kunskap inom om-
rådet, framgår det av 6 § att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarna har ”tillräcklig 
kunskap om regler med betydelse för arbetsmiljön, om fysiska, psykologiska och sociala för-
hållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, men också om faktorer som främjar 
en tillfredsställande arbetsmiljö”. Att bidra med kunskap överensstämmer med föreskrift-
erna. I vilken utsträckning utbildningsinnehållet i Jobba friskt kan förse deltagarna med 
nödvändig och tillräcklig kunskap avgörs som tidigare nämnts, i relation till verksam-
heternas mål och krav. Som tidigare nämnts har Jobba friskt utgått från projektansökan 
från ST som framhöll de problem och behov som identifierats i förbundets arbetsmiljö-
undersökningar från 1999 och 2001. Om den kunskap som förmedlas inom ramen för 
Jobba friskt kan möta myndigheternas aktuella behov och därigenom sägas vara tillräcklig 
för att nå avsedda målsättningar kan inte avgöras på förhand utan förutsätter en tillförlitlig 
behovsinventering som grund för satsningen.  

Kravet på verksamhetsanpassade utbildningsinsatser leder fram till en av de viktigaste 
paragraferna i föreskrifterna. Den preciserar kopplingen mellan verksamhetsstyrning och 
arbetsmiljöfrågor: 

 
”… 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” (3 §). 

 
När det gäller relationen mellan verksamhet och arbetsmiljöfrågor understryker de all-
männa råden att arbetsmiljöfrågor, på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalitet, 
måste hanteras i verksamheten och inte som ett eget system. Inom arbetsmiljöområdet 
råder enighet om att arbetsmiljöinsatser måste utformas med hänsyn till varje verksamhets 
mer eller mindre unika karaktär – detta för att i möjligaste mån undvika att medarbetarnas 
försök att förbättra arbetsmiljön ses som en ”sidovagn” till den ordinarie verksamheten, 
vilket naturligtvis försämrar förutsättningarna för varaktiga resultat.  

Enligt Tåhlin (2001, s.130) är det i huvudsak ekonomiska och teknologiska faktorer 
som driver arbetsmiljöns utveckling, och det är troligtvis den främsta orsaken till att många 

                                                 
3 Jobba friskt har inte utarbetats med utgångspunkt i AFS 2001:1, samtidigt som syftet varit att komplettera 
myndigheternas lagstadgade arbetsmiljöarbete, vilket regleras av föreskrifterna. I Jobba friskts delrapport 
(Hansson, 2006) ges en detaljerad beskrivning av centrala paragrafer som använts som referenser i prövningen 
av Jobba friskts programteori.  
 



 

 14
 
 

”renodlade” arbetsmiljöinsatser, med svagt fäste i verksamhetens krav, har svårt att generera 
långsiktiga resultat. Svag verksamhetsförankring i arbetsmiljöarbetet riskerar att förstärka 
den felaktiga uppfattningen om att insatserna är något som kan hanteras vid sidan av den 
ordinarie verksamheten.  

Satsningar som Jobba friskt bör alltså samordnas med ekonomiska och produktions-
relaterade verksamhetskrav för att undvika att betraktas som tillfälliga projektinsatser. Som 
tidigare nämnts kan dessa krav identifieras genom analyser på organisations-, grupp och 
individnivå. Jobba friskts utbildningsinnehåll kretsar primärt kring den sistnämnda nivån, 
och deltagarnas mer eller mindre verksamhetsförankrade insatser med fokus på hur den 
enskilde kan lära sig att hantera stress och ohälsa. I ljuset av Jobba friskts långsiktiga mål-
sättning att bidra till verksamhetseffekter och stärka myndigheternas ”produktivitet och 
effektivitet” saknas flera kritiska steg i programteorin som förklarar hur detta ska förverk-
ligas. Antagandet om att deltagarnas utbildningserfarenheter i sig kan bidra till verksam-
hetens produktivitets- och effektivitet på lång sikt bedöms som mindre troligt.  

För att stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet är samordningsfrågan 
således central. Förhållandet ger konsekvenser för bedömningen av Jobba friskt program-
teori eftersom den form av samordning som föreskrifternas tredje paragraf efterlyser visats 
vara kritisk för varaktiga arbetsmiljöeffekter (Frick, 1994; Strangert, 2000; Hansson, 2005). 
Svag verksamhetsanpassning och förankring riskerar att skapa det Stenberg och Olsson 
(2005, s.5.) benämner som ”öar av förbättringar”. Författarna sammanfattar:   

 
”… [förändringsarbeten] utgår inte så sällan från enskilda drivande personers idéer och ork att driva utveck-
ling snarare än från ledningens strategiska bedömning. Frånvaron av en medvetet utformad strategi blir pro-
blematisk i längden. De öar av förbättringar som faktiskt finns kan inte växlas upp till att omfatta alla delar i 
systemet och det traditionella systemets sätt att fungera påverkas inte. På sikt riskerar ”förbättringsöarna” att 
återgå till sitt traditionella arbetssätt”. 

 
Innebörden i begreppet ”förbättringsöar” kan likställas med de arbetsmiljöförbättrande 
åtgärder som deltagarna i Jobba friskt förväntas vidta till följd av utbildningarna. Program-
teorin ger inga ledtrådar för hur man i verksamhetsmiljö planerat att arrangera ”uppväx-
lingen” från enskilda försök till etablerade rutiner. Nedtoningen av verksamhetsförank-
ringen i utbildningsinnehållet riskerar att leda till att deltagarnas åtgärder kan komma att 
uppfattas som ett bihang till den reguljära verksamheten. Detta riskerar i sin tur att 
generera marginella effekter i det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. En negativ 
prognos innebär att Jobba friskt förstärker den felaktiga uppfattningen att arbetsmiljöfrågor 
är något som hanteras i projektform vid sidan av den reguljära verksamheten.  
 
 

Sammanfattning 
Logiken i Jobba friskts programteori innehåller en del oklarheter. När det gäller den 
praktiska kunskap som utbildningarna avsett förmedla kan skillnader i målformuleringarnas 
tydlighet observeras. Uppföljningsbara målsättningar återfinns i Personaldialog för hälso-
samma arbetsplatser där deltagarna erbjöds ”möjlighet att öva personaldialog och utveckla 
förmågan att agera som dialogcoach” och efter utbildningen förväntas ”starta dialoggrupper 
på arbetsplatsen och sprida arbetssättet till andra myndigheter”. För Friska chefer och 
medarbetare och Rehabilitering av långtidssjuka är det mindre klart hur deltagarnas praktiska 
kunskaper ska komma till uttryck efter avslutad utbildning. Omständigheten försvårar 
möjligheterna att utvärdera på vilket sätt eventuella åtgärder bidragit till Jobba friskts 
målsättning om att stärka och komplettera myndigheternas lokala arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbete. Antagandet om att deltagarna tillgodogör sig kunskap inom ramen för 
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utbildningarna är inte desto mindre rimligt, särskilt med tanke på de stödinsatser som finns 
såväl mellan utbildningstillfällen som i anslutning till praktiska inslag. Med utbildningar i 
projektform bedöms satsningens förutsättningar att generera avsedda effekter som goda. Att 
utbildningarna i sig fungerar så att deltagarna tillägnat sig kunskap och inspireras att gå 
vidare med den förvärvade kunskapen ses som en nödvändig förutsättning för att nå avsedda 
programeffekter. Inom utbildningarna uppmärksammas arbetsplatsernas krav, medan sam-
ordning med dessa krav uppmärksammas i låg utsträckning. I detta avseende bedöms sats-
ningens förutsättningar att stärka och komplettera myndigheternas lokala arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbete som mindre gynnsamma. För att undvika att deltagarnas utbildnings-
erfarenheter hanteras som projektsanktionerade tillfälligheter är det viktigt att Jobba friskt 
införlivas i rutinerna på de lokala arbetsplatserna, med stöd i de ledningssystem som hante-
rar verksamheten. Ledningsstöd är en grundläggande förutsättning för hållbara arbetsmiljö-
resultat. 

Resultaten ger konsekvenser för utvärderingen av Jobba friskts övergripande programte-
ori, där det också är oklart vad ”trendförskjutningen” avser i termer av mätbara mål och 
indikatorer. Formuleringen om ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produk-
tivitet och effektivitet” innehåller flera tänkbara delmål och innebörden i de olika målen är 
mångtydiga och berör både subjektiva och objektiva aspekter av verksamhetsrelaterade och 
individuella faktorer. Vissa målformuleringar har en påtaglig verksamhetskoppling medan 
andra har en utpräglad fokusering på den enskilde individen. Jobba friskts programteori ger 
få ledtrådar till hur man avsett att sammanfoga perspektiven. Utifrån antagandet om att ett 
stärkt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete kan bidra till de aktuella målsättningarna, 
bedöms programteorin som mindre realistisk, inte minst med hänsyn till arbetsmiljö-
frågornas låga status i förhållande till andra styrande verksamhetsfaktorer. En realistisk mål-
sättning om att stärka verksamheternas ”produktivitet och effektivitet” via arbetsmiljö-
insatser bygger bland annat på att åtgärderna samordnas med verksamheternas specifika 
krav och förutsättningar.  
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Enkätresultat  
 
Utbildningarnas generella genomslag kartlades med hjälp av en elektronisk enkät. Enkäten 
riktades till utbildningsdeltagarna och innehållet kretsade bland annat kring vilka åtgärder 
som utförts på arbetsplatserna till följd av utbildningarna. Med hjälp av enkäten under-
söktes också deltagarnas insikter och lärande och eventuella effekter av vidtagna åtgärder på 
arbetsplatsen. Bilaga 2 redovisar enkäten i sin helhet. 
 
Inledande frågor (1-5) syftade till att undersöka deltagarnas kön, befattning, myndighet, fackliga uppdrag och 
vilken utbildning man deltagit i.  
 
Tabell 1 sammanfattar två av bakgrundsfrågorna (f.3, f.5) och redovisar hur de svarande 
fördelat sig per myndighet och utbildning.  
 
Tabell 1. Svarande deltagare fördelat per myndighet och utbildning 

Utbildningsmodul   
Myndighet 

 
Friska chefer Personaldialog Rehabilitering Total  

Arbetsmarknadsverket f 83 1 1 85 
 % 41,7 0,5 0,5 42,7 
Kriminalvårdsverket f 5 0 1 6 
 % 2,5 0,0 0,5 3,0 
Statens institutionsstyrelse  f 0 1 25 26 
 % 0,0 0,5 12,6 13,1 
Försäkringskassan f 20 8 4 32 
 % 10,1 4,0 2,0 16,1 
Migrationsverket f 12 1 3 16 
 % 6,0 0,5 1,5 8,0 
Kronofogdemyndigheten f 1 7 0 8 
 % 0,5 3,5 0,0 4,0 
Integrationsverket f 2 1 2 5 
 % 1,0 0,5 1,0 2,5 
Polisen f 6 8 7 21 
 % 3,0 4,0 3,5 10,6 
Total f 129 27 43 199 
 % 64,8 13,6 21,6 100 
 
Tabell 1 visar att flest deltagare återfanns vid Arbetsmarknadsverket (42,7 %), Försäkrings-
kassan (16,1 %) och Statens institutionsstyrelse (13,1 %). Tabellen visar också att endast 2,5 
respektive 3,0 procent av deltagarna som besvarat enkäten representerat Integrationsverket 
och Kriminalvårdsverket. I Bilaga 4 redovisas antalet utbildningsplatser som reserverats för 
varje myndighet. 
 
I fråga 6 (n = 200) instruerades deltagarna att i vid mening värdera hur arbetsmiljöarbetet fungerade på den 
egna arbetsplatsen sex månader efter avslutad utbildning enligt en skala där 1 motsvarade ”mycket dåligt” och 
5 ”mycket bra”.  
 
Som framgår av Figur 2 nedan visar finns stora skillnader i bedömningen och i drygt 40 
procent bedömdes arbetsmiljöarbetet fungera bra eller mycket bra. I knappt 17 procent 
bedömdes arbetsmiljöarbetet fungera mycket dåligt eller dåligt.   
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Figur 2. Deltagarnas bedömning av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 

 
Deltagarnas kommentarer om vad i det lokala arbetsmiljöarbetet som fungerade bra och 
mindre bra kategoriserades i klasserna a) förebyggande insatser, b) efterhjälpande insatser och 
c) arbetsmiljöarbetets övergripande ledning och organisation. Av sammanlagt 101 kommen-
tarer handlade 68 procent om arbetsmiljöarbetets övergripande ledning och organisation. 
Av dessa handlade flertalet kommentarer om brister i sättet att organisera arbetsmiljö-
arbetet. Som exempel framhöll en deltagare:  
 

”Ett aktivt arbetsmiljöarbete pågår ständigt. Svårigheten är att få linjeorganisationen att ta emot frågor som rör 
arbetsmiljön. Den operativa verksamheten har "alltid" högsta prioritet”.  

 
En annan deltagare uppgav att:  
 

”Arbetsmiljöarbete värderas inte lika högt som arbete med hårdvaran. Vissa enhetschefer utövar ett ledarskap 
som leder till ohälsa hos personalen och tom sjukskrivningar med stressrelaterade diagnoser, t.ex. utmattnings-
depressioner”.  

 
Vid sidan av kommentarerna om arbetsmiljöarbetets ledning och organisation handlade 28 
procent av kommentarerna om förebyggande insatser, ofta kopplade till olika typer av frisk-
vård och motion. Bland dessa var flertalet av positiv karaktär och framhöll bland annat: 
  

”På vår arbetsplats har vi ett rullande schema där personalen hittar på någon form av friskvård en gång per 
kvartal, t.ex. tipspromenad, bowling, konstrunda, naturdag mm. Vi har också rätt att ta ut en friskvårdstimma 
på ordinarie arbetstid som av vissa utnyttjas till promenader, simning mm”.  

 
En annan deltagare kommenterade:  
 

”Vi har bättre fokus på friskvård, fler använder sin friskvårdstimme, fler har kommit igång med träning av 
olika slag”.  

 
Resterande kommentarer kretsade kring efterhjälpande insatser. Sammanlagt 15 kommen-
tarer kunde inte kategoriseras på ett uteslutande sätt.  
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I fråga 7 (n = 201) instruerades deltagarna att ange vilka tre åtgärder som de ansåg mest nödvändiga för att 
stärka och utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.  

17,3 16,7 16,1 15,8 15,0
12,6

6,4

1

10

100

Utveckla SAM Ökad kunskap hos
medarbetare genom

utbildning

Utvecklade
arbetsmetoder

Resurstillskott Organisatoriska
åtgärder

Ändra ledningens
inställning till

arbetsmiljöarbetet

Belöningar och
förmåner

(%)

Figur 3. Deltagarnas rapporterade åtgärder för att stärka arbetsmiljöarbetet. 
 
Figur 3 visar att utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) var den åtgärd som 
flest deltagare angivit (17,3 %), tätt följt av åtgärderna ökad kunskap hos medarbetare genom 
utbildning (16,7 %) och utvecklade arbetsmetoder (16,1 %). Det framgår också att åtgärder 
kopplade till belöningar och förmåner efterfrågats i låg utsträckning (6,4 %). Det angivna 
behovet av ökad kunskap genom utbildning kan ses som ett tecken på att Jobba friskt svarat 
mot myndigheternas utbildningsbehov.  
 
Utbildningsinnehåll 
I fråga 8 (n = 199) undersöktes deltagarnas behållning av aktiviteter utförda i utbildningsmiljö. Deltagarna 
instruerades att värdera a) innehållet i utbildningsdagarna, b) utbildningsmaterialet och c) erfarenhetsutbytet 
med andra myndigheter enligt en skala där 1 motsvarade ”mycket liten” och 5 ”mycket stor”.  
 
När det gäller innehållet i utbildningsdagarna uppgav 38,3 procent av deltagarna från Friska 
chefer och medarbetare att behållningen var stor eller mycket stor. En fjärdedel (25 %) upp-
gav att behållningen var mycket liten eller liten. 63,0 respektive 63,7 procent av deltagarna 
från Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser och Rehabilitering av långtidssjuka svarade 
att behållningen var stor eller mycket stor. Ungefär en femtedel (18,0 respektive 20.5 %) 
uppgav att behållningen av innehållet var mycket liten eller liten.  

I fråga om utbildningsmaterialet uppgav 43,6 procent av deltagarna från Friska chefer och 
medarbetare att behållningen var stor eller mycket stor. 22,2 procent angav att behållningen 
av materialet var mycket liten eller liten. Drygt hälften (51,2 %) från Rehabilitering av 
långtidssjuka uppgav att de haft stor eller mycket stor behållning av materialet. 16,3 procent 
angav att behållningen var mycket liten eller liten. 59,2 av deltagarna från Personaldialog för 
hälsosamma arbetsplatser svarade att behållningen av materialet var stor eller mycket stor. En 
fjärdedel (25,9 %) svarade att behållningen var mycket liten eller liten. 

När det gäller erfarenhetsutbytet med andra myndigheter bedömde 16,7 procent av delta-
garna från Rehabilitering av långtidssjuka att behållningen var stor eller mycket stor. Ungefär 
hälften (52,4 %) från samma utbildning svarade att behållningen av erfarenhetsutbytet var 
mycket liten eller liten. 23,8 procent av deltagarna från Friska chefer och medarbetare angav 
att behållningen av erfarenhetsutbytet var stor eller mycket stor. 48,4 procent från samma 
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utbildning svarade att behållningen var mycket liten eller liten. 40,7 procent av deltagarna 
från Personaldialog svarade att behållningen av erfarenhetsutbytet var stor eller mycket stor, 
och samma andel svarade att behållningen var mycket liten eller liten. 

Inom Friska chefer och medarbetare arrangerades ”nätverksträffar” som syftade till att 
deltagare från olika myndigheter skulle utbyta erfarenheter, stödja och uppmuntra varandra 
att fokusera på möjligheter att nå olika typer av hälsomål. Ungefär en femtedel (17,6 %) 
svarade att behållningen av nätverksträffarna var stor eller mycket stor. En större andel 
(56,5 %) svarade att behållningen var liten eller mycket liten.   

Sett till samtliga bedömningar (n = 199) uppgav ungefär hälften av deltagarna (47 %) 
att utbytet av utbildningsinnehållet och materialet var stort eller mycket stort. Ungefär en 
femtedel (23,1 %) svarade att behållningen var mycket liten eller liten. För erfarenhetsut-
bytet med andra myndigheter bedömde ungefär en fjärdedel (24,6 %) att behållningen av 
erfarenhetsutbytet med andra myndigheter var stort eller mycket stort. Ungefär hälften av 
deltagarna (48,2 %) bedömde att behållningen var mycket liten eller liten. En detaljerad 
bild av resultaten redovisas i Bilaga 3, Tabell 1.  

Av 81 registrerade kommentarer om vad i utbildningen som skapat störst behållning 
kretsade ungefär hälften av kommentarerna (49 %) kring erfarenhetsutbytet med andra myn-
digheter. En majoritet relaterade erfarenhetsutbytet till de nätverksträffar som arrangerats 
inom ramen för Friska chefer och medarbetare. Bland dessa framhöll en deltagare:  
 

”Arrangemanget med nätverksträffarna var rörigt och i och med att myndigheten kom in sent i projektet så var 
det svårt att komma med i något nätverk … Erfarenhetsutbytet med andra myndigheter har varit mycket 
givande dels för att upptäcka skillnaderna i arbetsmiljöarbetet och friskvårdssatsningar men framför allt för att 
delge varandra goda exempel”.  

 
En annan deltagare från samma utbildning uppgav att hinder för erfarenhetsutbytet åter-
fanns på den egna arbetsplatsen och framhöll att ”vi inte kommit igång med några nät-
verksträffar, myndigheten har lagt all sådan verksamhet på is”. 41 procent av kommenta-
rerna rörde innehållet i utbildningsdagarna. Bland dessa kommenterade hälften av deltag-
arna utbildningsdagarnas innehåll i relation till den egna verksamhetens förutsättningar. En 
deltagare rapporterade:  
 

”Jättebra tanke med allt men man hinner inte ta sig tid på arbetsplatsen … egentligen tycker jag utbildningen 
har varit väldigt bra. Vad som inte har varit bra är att vi haft en chef som villigt skickat oss på utbildningar 
men inte talat om vilka ramar vi har eller vilket uppdrag vi ska ha i organisationen. Mycket otydligt som gör 
att utbildningen inte fått göra nytta på arbetsplatsen”.  

 
Övriga kommentarer om innehållet i utbildningsdagarna kretsade kring föreläsarna och den 
tillämpade föreläsningspedagogiken. 10 procent av dessa kommentarer handlade om utbild-
ningsmaterialet i allmänhet. Sammanlagt 11 kommentarer kunde inte kategoriseras på ett 
uteslutande sätt.  
 
I fråga 9 (n = 196) instruerades deltagarna att utföra en helhetsbedömning av det upplevda värdet av utbild-
ningen enligt en skala där 1 motsvarade ”mycket dåligt” och 5 ”mycket bra”.  
 
37,8 procent av deltagarna från Friska chefer och medarbetare bedömde att värdet av utbild-
ningen som helhet var bra eller mycket bra. Från samma utbildning bedömde 19,6 procent 
av deltagarna utbildningen som mycket dålig eller dålig. 63,6 procent av deltagarna från 
Rehabilitering av långtidssjuka bedömde utbildningens värde som bra eller mycket bra och 
9,1 procent värderade densamma som mycket dålig eller dålig. En majoritet (72 %) från 
Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser bedömde utbildningens värde som bra eller 
mycket bra, och 12 procent svarade att de ansåg att utbildningen var mycket dålig eller 
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dålig. Sett till samtliga bedömningar uppgav ungefär hälften av deltagarna (47,9 %) att 
värdet av utbildningen var bra eller mycket bra. 16,4 procent bedömde värdet som mycket 
dåligt eller dåligt. En detaljerad bild av resultaten redovisas i Bilaga 3, Tabell 2.  

Av sammanlagt 102 kommentarer rörande vad som varit bra respektive dåligt med ut-
bildningen som helhet, handlade en stor del (80 %) om innehållet vid utbildningsdagarna. 
Bland de positiva kommentarerna handlade ett stort antal om enskilda föreläsare och om 
avsnitt i föreläsningsmaterialet. En deltagare kommenterade: 

  
”Det som var bra med utbildningen var att den gav en helhetsbild … det var klart och tydligt … hos mig 
väcktes det ett stort intresse för lyhördhet hos mina medarbetare … jag tycker även att det var duktiga och 
skickliga utbildningsledare”.  

 
Bland de kritiska kommentarerna framhöll en deltagare vikten av att ha med sina chefer i 
utbildningen:   
 

”Det är alltid svårt att driva förändringsarbete när det inte är sanktionerat från länsledningen och därmed få 
chefer som deltog i utbildningen”.  

 
11 procent av kommentarerna handlade om erfarenhetsutbytet mellan myndigheter. Bland 
kommentarerna återfanns flera synpunkter om värdet med erfarenhetsutbytet. En deltagare 
rapporterade:  
 

”Det var värdefullt att i nätverksträffar få del av erfarenheter och tips från andra myndigheter. Vi träffas ju 
aldrig annars över myndighetsgränserna”.  

 
Flera kommentarer rörde formerna för erfarenhetsutbytet mellan myndigheterna:  
 

”Utbytet med andra myndigheter var mycket värdefullt. Nätverksträffarna blev röriga och få deltagare, vi hade 
bjudit in till vårt kontor vid ett tillfälle, ingen kom. Engagemanget var alldeles för lågt, det hade kanske behövts 
lite ”uppstyrning” för vad man skulle diskutera vid nätverksträffarna”.  

 
En mindre andel (9 %) av kommentarerna rörde utbildningsmaterialet. Fyra kommentarer 
kunde inte kategoriseras på ett uteslutande sätt.  
 
Kunskap om arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet  
I fråga 10 och 11 undersöktes i vilken grad deltagarna bedömt att utbildningen bidragit till kunskap om 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet (f.10, n = 199) och om faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa (f.11, n 
= 200). Instruktionen var att bedömningarna skulle göras enligt en skala där 1 motsvarade ”i mycket liten 
omfattning” och 5 ”i mycket stor omfattning”.  
 
13,9 procent av deltagarna från Friska chefer och medarbetare svarade att utbildningen, i stor 
eller mycket stor omfattning, bidragit till kunskap om arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. 
38 procent svarade att utbildningen bidragit till detsamma i mycket liten eller liten omfatt-
ning. På samma fråga svarade drygt en fjärdedel (25,9 %) från Personaldialog för hälso-
samma arbetsplatser ”i stor eller mycket stor omfattning” och samma andel ”i mycket liten 
eller liten omfattning”. Från Rehabilitering av långtidssjuka uppgav 37,2 procent att utbild-
ningen, i stor eller mycket stor omfattning, bidragit till kunskap om arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbetet. Ungefär en femtedel (20,9 %) svarade ”i mycket liten eller liten om-
fattning” på samma fråga. 

Sett till samtliga bedömningar för samma fråga (f.10) uppgav ungefär en femtedel (20,6 
%) av deltagarna att de ansåg att utbildningen, i stor eller mycket stor omfattning, bidragit 
till kunskap om arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Ungefär en tredjedel (32,7 %) 
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svarade att utbildningen bidragit till den aktuella kunskapen i mycket liten eller liten om-
fattning. Detaljerade resultat redovisas i Bilaga 3, Tabell 3. 

I frågan som rörde kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa (f.11) svarade 
22,5 procent av deltagarna från Friska chefer och medarbetare att utbildningen, i stor eller 
mycket stor omfattning, bidragit till detta. 31,8 procent svarade att utbildningen bidragit 
till detsamma i mycket liten eller liten omfattning. Från Personaldialog svarade drygt en 
fjärdedel (25,9 %) att utbildningen, i stor eller mycket stor omfattning, bidragit till detta. 
Samma andel svarade att utbildningen bidragit till detsamma i mycket liten eller liten om-
fattning. Från Rehabilitering av långtidssjuka uppgav 31,8 procent att utbildningen, i stor 
eller mycket stor omfattning, bidragit till detta. 27,2 procent svarade att utbildningen bi-
dragit till detsamma i mycket liten eller liten omfattning. 

Sett till samtliga bedömningar för samma fråga (f.11) angav var fjärde deltagare (25 %) 
att de ansåg att utbildningen bidragit till kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljö 
och hälsa. Ungefär en tredjedel (30 %) svarade att utbildningen bidragit till detsamma i 
mycket liten eller liten omfattning.  
 
Verktyg för olika typer av arbetsmiljösituationer 
I fråga 12 (n = 197) undersöktes i vilken utsträckning utbildningen bidragit med verktyg för att hantera olika 
typer av arbetsmiljösituationer. Som en prövning av verktygens användbarhetsområden presenterades deltag-
arna för elva arbetsmiljösituationer och instruerades att bedöma i vilken grad utbildningen bidragit med verk-
tyg för att hantera dessa enligt en skala där 1 motsvarade ”i mycket liten grad” och 5 ”i mycket stor grad”.  

 

8,7 10,2

46,7

6,2

17,0
26,2 30,5

23,5

13,3

28,1

10,8

63,6 58,4

26,2

66,0
51,3 34,4

33,0

35,2
51,3

31,6 64,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

T
ra

ka
ss

er
ie

r 
oc

h
m

ob
bn

in
g

A
rb

et
sp

la
ts

ko
nf

lik
te

r

N
eg

at
iv

 s
tr

es
s 

oc
h

oh
äl

sa

H
ot

 o
ch

 v
ål

d

K
än

slo
m

äs
si

gt
 t

un
ga

   
   

   
 u

pp
gi

ft
er

   
   

St
or

 a
rb

et
sm

än
gd

St
im

ul
er

a
   

 a
rb

et
sm

ilj
öa

rb
et

et

In
it

ie
ra

 f
ör

än
dr

in
ga

r

H
an

te
ra

ot
ill

fr
ed

ss
tä

lla
nd

e
ar

be
ts

in
ne

hå
ll

St
är

ka
 d

en
ps

yk
os

oc
ia

la
ar

be
ts

m
ilj

ön

H
an

te
ra

 o
tr

yg
gh

et
 i

an
st

äl
ln

in
ge

n

(%)

Andel som svarat "i stor eller mycket stor grad" Andel som svarat "i mycket liten eller liten grad"

 
 
Figur 4. Deltagarnas bedömningar av i vilken utsträckning utbildningen har bidragit med 

verktyg för olika typer av arbetsmiljösituationer. 
 
Som framgår av Figur 4 kan höga bedömningar observeras när det gäller verktyg för att 
hantera stress och ohälsa och verktyg för att stimulera arbetsledning och kollegor i arbetsmiljö-
arbetet där 46,7 respektive 30,5 procent svarade att utbildningen, i stor eller mycket stor 
omfattning, bidragit med verktyg för detta. Mellan utbildningarna varierar resultaten och 
när det gäller exempelvis verktyg för att stimulera arbetsledning och kollegor i arbets-
miljöarbetet svarade 36,2 procent från Friska chefer och medarbetare att utbildningen i stor 
eller mycket stor omfattning, bidragit med verktyg för ändamålet, medan endast 11,1 pro-
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cent från Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser svarade att så var fallet. På samma fråga 
svarade drygt en fjärdedel (25,6 %) från Rehabilitering av långtidssjuka att utbildningen, i 
stor eller mycket stor omfattning, bidragit med detta.  

Låga bedömningar i sammanhanget kan observeras när det gäller verktyg för att hantera 
hot och våld (våldsrisker i arbetet) och verktyg för att hantera trakasserier och mobbning där 
endast 6,2 respektive 8,7 procent svarade att utbildningen, i stor eller mycket stor omfatt-
ning, bidragit med verktyg för detta. Variationen mellan utbildningarna är lägre och när det 
gäller exempelvis verktyg för att hantera trakasserier och mobbning svarade 5,6 procent från 
Friska chefer och medarbetare att utbildningen i stor eller mycket stor omfattning, bidragit 
med verktyg för ändamålet. Från Rehabilitering av långtidssjuka svarade 15,9 procent att 
utbildningen, i stor eller mycket stor omfattning, bidragit med detta. På samma fråga 
svarade drygt en tiondel (11,1 %) från Personaldialog att så var fallet. Detaljerade resultat 
redovisas i Bilaga 3, Tabell 4. 
 
Förändringsförsök/arbetsmiljöåtgärder4 
I fråga 13 (n = 200) undersöktes deltagarnas arbetsmiljöåtgärder. Åtgärderna definierades på ett generöst sätt 
och avsåg att rymma alla utbildningsrelaterade insatser som genomförts på den lokala arbetsplatsen i syfte att 
stärka arbetsmiljöarbetet under eller efter projekttiden.  
 
På frågan om man på arbetsplatsen genomfört några förändringsförsök/arbetsmiljöåtgärder 
inom arbetsmiljöområdet de senaste sex månaderna svarade 50,5 procent ”Ja” (n = 101) 
och 49,5 procent ”Nej” (n = 99). Sett till respektive utbildning var andelen som uppgav att 
åtgärder vidtagits följande: Friska chefer och medarbetare 57,8 %, Personaldialog för hälso-
samma arbetsplatser 33,3 % och Rehabilitering av långtidssjuka 39,5 %. Observera att frågan 
gäller alla åtgärder, inte enbart sådana som initierats till följd av utbildningen. 

Deltagare som uppgav att arbetsmiljöåtgärder vidtagits ombads i samma fråga ange 
exempel på detta (de som svarat att inga åtgärder vidtagits uppmanades att gå vidare till en 
senare fråga som behandlade orsaker till detta). Deltagarnas rapporterade åtgärder kategori-
serades i två klasser5 a) verksamhetsrelaterade åtgärder, dvs. insatser kopplade till arbetets 
organisation, former och metoder eller det systematiska arbetsmiljöarbetet eller b) frisk-
vårdsorienterade åtgärder, dvs. insatser för att stärka den enskilde inför arbetets krav. Av 
sammanlagt 87 klassificerade åtgärder kategoriserades 40 stycken (46 %) som friskvårds-
orienterade. Som exempel framhöll en deltagare att man på arbetsplatsen vidtagit åtgärder 
för att ”få en ökning och förstärkning när det gäller friskvårdsaktiviteter och att vi får frukt 
på arbetet”. En annan deltagare uppgav: 
 

”Jag skriver varje vecka om något från Friskverktyget [Internetportal tillhörande Friska chefer och medarbetare, 
förf. anm.] på en informationssida, har samarbetat med Arbetsförmedlingen om en yogakurs och frågat dem om 
de ville vara med på en prova på kväll med Qigong. Det kom många från oss så det kan bli en kurs i huset 
vilket är bra så man kan gå direkt från jobbet”.  

 

                                                 
4 I analysen har svar på frågor om förändringsförsök behandlats synonymt med arbetsmiljöåtgärder. 
 
5 Ur ett arbetsmiljöperspektiv är utgångspunkten att verksamheten påverkar arbetsmiljön. Grovt sett finns det 
två sätt att motverka negativa arbetsmiljöeffekter för individen a) att förändra verksamheten i vid mening, b) 
att förändra individen. Friskvårdssatsningar från arbetsgivarens sida kan ses som en sorts kompensation till 
individen för att förebygga eller behandla skadliga effekter av arbetsmiljön. Kompensationsmekanismerna är i 
allmänhet någon form av fysisk träning eller muskelavslappning respektive stresshantering (Strangert & 
Wågman, 2002, s.10). 
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Bland de 32 rapporterade åtgärder som var kopplade till verksamhet och arbetsplatsens 
systematiska arbetsmiljöarbete (37 %) framhöll en deltagare [att man]:  
 

”Genomfört skyddsronder både fysisk och psykosocialt”. Och att ”Vi ska tillsammans med chefen skriva en 
handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete för 2007”.  

 
Som exempel på verksamhetsinriktade åtgärder uppgav en annan deltagare ”schemaänd-
ringar, ändrat deltider till heltider och förstärkt nattgrupp”. 15 kommentarer kunde inte kate-
goriseras på ett uteslutande sätt (17 %).  

Sett till de separata utbildningarna uppgav en majoritet (60,3 %) av deltagarna från 
Friska chefer och medarbetare att friskvårdsorienterade åtgärder vidtagits. Som exempel 
framhölls ”gemensamma friskvårdsdagar för medarbetare” och ”enkätundersökningar för 
att försöka ta temperaturen på hur arbetsmiljön upplevs”. Som andra exempel framhölls 
”olika meditativa övningar”, ”ökad friskvård”, ”stegräknare”, ”viktklubb” och försöka att 
”skapa arbetsglädje”. En mindre andel av åtgärderna (22,2 %) kan beskrivas som verksam-
hetsrelaterade med exempel som ”omfördelning av arbetsuppgifter” och ”schemaänd-
ringar”.   

Från Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser var en stor del av åtgärder kopplade till 
verksamhets- och arbetsmiljöfrågor (56,0 %) med exempel som att man ”sett till att alla 
skyddsombud fått utbildning” och att man ”nyligen genomfört en organisationsföränd-
ring”. En mindre del av åtgärderna (22,2 %) kan beskrivas som friskvårdsorienterade. Som 
exempel rapporterade en deltagare att man startat en ”arbetsglädjegrupp”. Ingen deltagare 
angav att dialoggrupper startats efter utbildningens slut. Gemensamt för en stor del av åt-
gärderna var att olika typer av ”samtalsinriktade åtgärder” rapporterats med exempel som 
att man ”försökt att prata om orättvisor och negativa resultat” och ”samtal med chefen om 
varför det ser så illa ut på arbetsplatsen”. 

Från Rehabilitering av långtidssjuka kategoriserades en stor andel (86,6 %) av åtgärderna 
som verksamhets- och arbetsmiljörelaterade. Mindre än hälften (40 %) av åtgärderna kan 
beskrivas som tydligt inriktade mot arbetsplatsens rehabiliteringsarbete. Som exempel fram-
hölls att man hade ”försökt att få till stånd riktlinjer vid otydliga arbetsbeskrivningar” och 
att man ”infört nya riktlinjer och rutiner för rehabiliteringen av egen personal”. Inga åtgär-
der kategoriserades som typiskt friskvårdsorienterade.  
 
I fråga 14 undersöktes i vilken utsträckning utbildningen varit värdefull för arbetsmiljöåtgärderna (n = 107). I 
fråga 15 undersöktes i vilken utsträckning resultat av arbetsmiljöåtgärderna observeras (n = 107). Instruktionen 
var att bedömningarna skulle göras enligt en skala där 1 motsvarade ”i mycket liten utsträckning” och 5 ”i 
mycket stor utsträckning”.  
 
När det gäller deltagarnas bedömning av utbildningens värde för arbetsmiljöåtgärderna (f.14) 
svarade drygt en tredjedel (34,6 %) av dem som vidtagit åtgärder att utbildningen, i stor 
eller mycket stor utsträckning, varit värdefull för åtgärderna. Ungefär samma andel (29,9 
%) bedömde att utbildningen, i mycket liten eller liten utsträckning, varit värdefull för 
åtgärderna. När det gäller observerade resultat av vidtagna arbetsmiljöåtgärder (f.15) uppgav 
26,2 procent att de i stor eller mycket stor utsträckning observerat resultat av sina åtgärder. 
Något fler (27,1 %) uppgav att de i mycket liten eller liten utsträckning observera några 
resultat. Detaljerade resultat redovisas i Bilaga 3, Tabell 5. 

Av de sammanlagt 101 deltagare som angivit att åtgärder vidtagits, gav drygt hälften (n = 
58) exempel på vilka resultat de sett. En sammantagen beskrivning av deltagarnas åtgärder 
och observerade resultat visar att närmare hälften (44,4 %) från Personaldialog för hälso-
samma arbetsplatser bedömde att utbildningen, i stor eller mycket stor utsträckning, varit 
värdefull för åtgärderna och att en tredjedel (33,3 %) observerat resultat av åtgärderna i 
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samma utsträckning. Bland de fem deltagare från Personaldialog som angivit exempel på 
resultat framhöll en av deltagarna ”en större öppenhet bland kamraterna att diskutera 
jobbiga saker”. Övriga fyra angav inga tydliga resultat och två av dessa framhöll att det var 
för tidigt att se några effekter. 36,8 procent från Rehabilitering av långtidssjuka bedömde att 
utbildningen, i stor eller mycket stor utsträckning, var värdefull för åtgärderna och samma 
andel uppgav att de sett resultat i den utsträckningen. Tio deltagare som preciserat vilka 
resultat de sett framhöll bland annat ”ökad delaktighet, trygghet och trivsel”, ”alla är enga-
gerade och känner ansvar” och ”tryggare arbetssituation för nattpersonalen”. Tre deltagare 
uppgav att de ansåg det vara för tidigt att bedöma några resultat eller effekter. De effekter 
som beskrivs handlar främst om ökad medvetenhet och tydlighet i rehabiliteringsarbetet. 
Lägst andel (33,5 %) som bedömt att utbildningen, i stor eller mycket stor utsträckning, 
varit värdefull för åtgärderna och observerat resultat av insatserna (22,8 %) återfanns i 
Friska chefer och medarbetare. I den här utbildningen angav flest antal deltagare att de sett 
resultat av åtgärderna. Fyrtiotre deltagare preciserade vilka resultat de observerat till följd av 
åtgärderna. Bland effekterna nämns hälsoförbättrande effekter som att ”flera blivit mer ak-
tiva i sitt friskvårdande”, att ”medarbetare äter nyttigare, motionerar mer, hanterar stress på 
ett bättre sätt” och ”att mina kollegor nyfiket börjar vilja veta mer om arbetsglädje och god 
hälsa”. Åtta deltagare från utbildningen uppgav att de tyckte det var för tidigt att bedöma 
effekter av åtgärderna. I denna utbildning handlade effekterna framför allt om ökat välbe-
finnande och stärkt intresset för friskvård.   

Sammanfattningsvis har 58 deltagare svarat att de sett effekter av sina åtgärder, men när 
de preciserar sina svar har 13 deltagare uppgivit att det är för tidigt att bedöma effekterna. 
Någon trendförskjutning är svår att upptäcka i enkätsvaren. Formuleringar om ”att mina 
kollegor nyfiket börjar vilja veta mer om arbetsglädje och god hälsa” kan välvilligt tolkas 
som en positiv attitydförändring till arbetsmiljöarbetet. Om nyfikenheten också leder till 
handling återstår att se. De rapporterade beteendeförändringar som framträder är framför allt 
kopplade till den enskilde individen (genom exempelvis ökad motion och bättre matvanor). 
Det kan i vissa av dessa fall handla om trendbrott, och i andra fall om en förstärkning av 
tidigare kost- och motionsmönster.  
 
Hinder eller svårigheter vid genomförandet av arbetsmiljöåtgärder  
I fråga 18 (n = 91) uppgav deltagarna vilka eventuella hinder eller svårigheter som man mött i samband med 
genomförandet av arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen. 
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Figur 5. Deltagarnas rapporterade hinder vid genomförandet av arbetsmiljöåtgärder. 
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Figur 5 visar att deltagarna framhöll orsaksfaktorerna svagt ledningsstöd (25 %), otillräckliga 
möjligheter (24,2 %) och avsaknad av ekonomiska förutsättningar (19,6 %) som de tre 
främsta hindren. Figur 5 visar också att relativt få deltagare angivit att otillräcklig motivation 
(4,9 %) och inga åtgärdsbehov (4,9 %) utgjort särskilda hinder i samband med genom-
förandet av arbetsmiljöåtgärder. I tillhörande kommentarer förtydligade en deltagare vikten 
av att ha ledningens stöd i förändringsarbetet:  
 

”Det handlar om organisationen i stort där resultatfokus tar så stor plats och än har det inte satt sig i organisa-
tionen att arbetsmiljöfrågorna löper parallellt. Förutsättningar finns för ett gott arbete men man prioriterar 
fortfarande bort det till förmån för annat. Arbetsmiljöarbete görs fortfarande när det är akut eller i andra hand. 
Det handlar också en del om implementeringssvårigheter, kunskap och kompetens totalt sett, plus att vi behöver 
en tydligare samverkan i första leden kring dessa frågor”.  

 
Ungefär en tredjedel av deltagarna (30 %) framhöll därtill tidsbrist som ett direkt eller in-
direkt hinder i arbetet med att vidta arbetsmiljöåtgärder. En deltagare kommenterade tids-
bristen:   
 

”Eftersom arbetsmiljöansvarig inte har tillräckligt med tid och heller inte fått information vad som förväntas av 
honom så ligger arbetsmiljöarbetet lite på is. Vi har inte någon tydlig struktur eller arbetsfördelning vem som gör 
vad inom arbetsmiljöarbetet”. 

 
Fråga 19 (n = 113) vände sig till deltagare som tidigare (f.13) angivit att inga arbetsmiljöåtgärder vidtagits och 
frågan gällde anledningarna till detta.  
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Figur 6. Deltagarnas rapporterade anledningar till uteblivna arbetsmiljöåtgärder. 

 
Av Figur 6 framgår att deltagarna framhöll faktorerna otillräckliga möjligheter (22,9 %), 
svagt ledningsstöd (20,6 %) och avsaknad av ekonomiska förutsättningar (16,8 %) som de 
främsta anledningarna till uteblivna åtgärder. Figuren visar också att relativt få deltagare 
angivit att otillräcklig motivation (10 %) eller otillräcklig kunskap (9,4 %) eller inga åtgärds-
behov (6,2 %) utgjort anledningar för uteblivna arbetsmiljöåtgärder.  

När det gäller anledningarna till uteblivna arbetsmiljöåtgärder framkom samma mönster 
som tidigare (jfr f.18) då ungefär en fjärdedel (26 %) framhöll tidsbrist som en direkt eller 
indirekt anledning till att arbetsmiljöåtgärder uteblivit. En deltagare kommenterade:   
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”Jag anser att tiden inte räcker till – det händer och kommer att hända alltför mycket i vår verksamhet just nu. 
Hinner inte lyfta arbetsmiljön också – förutom det allra nödvändigaste och mest konkreta”.  

 
En annan deltagare kommenterade:  
 

”Verksamheten är mitt i en större organisationsförändring där alla typer av åtgärder/insatser måste vänta till 
efter en stundande kontorssammanslagning. Inom kort kommer två kontor att slås samman till ett. När detta 
väl är gjort har ledningen uttryckt en önskan om hjälp med arbetsmiljöarbete”. 

 
Samverkan/erfarenhetsutbyten6 mellan myndigheter   
I fråga 16 undersöktes grad av samverkan mellan myndigheter efter utbildningens slut (n = 110) och i fråga 17 
undersöktes i vilken utsträckning samverkan stärkt arbetsmiljöarbetet (n = 103). Instruktionen var att bedöm-
ningarna skulle göras enligt en skala där 1 motsvarade ”i mycket liten utsträckning” och 5 ”i mycket stor 
utsträckning”. 
 
När det gäller i vilken utsträckning deltagarna samverkat med andra myndigheter till följd av 
utbildningen uppgav en mindre del (6 %) att de i stor eller mycket stor utsträckning gjort 
detta. En stor andel (82 %) uppgav att man i mycket liten eller liten utsträckning gjort det-
samma. När det gäller i vilken utsträckning samverkan stärkt deltagarna i arbetsmiljöarbetet 
uppgav en dryg tiondel (11 %) att detta, i stor eller mycket stor utsträckning, bidragit till 
att stärka arbetsmiljöarbetet. Nästan sju av tio (68 %) uppgav att samverkan, i mycket liten 
eller liten utsträckning, stärkt arbetsmiljöarbetet. Detaljerade resultat redovisas i Bilaga 3, 
Tabell 6. En sammantagen beskrivning av samverkansinsatsernas omfattning och i vilken 
utsträckning detta stärkt det lokala arbetsmiljöarbetet visar att en femtedel (20 %) av delta-
garna från Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser svarat att de i stor utsträckning sam-
verkat med andra myndigheter, och att en fjärdedel (25 %) uppgivit att detta, i samma 
omfattning, stärkt arbetsmiljöarbetet. 6,1 procent från Friska chefer svarade att de i stor 
utsträckning samverkat med andra myndigheter. En dryg tiondel (10,4 %) från samma 
utbildning svarade att samverkan stärkt arbetsmiljöarbetet i samma omfattning. Ingen del-
tagare från Rehabilitering av långtidssjuka bedömde att de i stor utsträckning samverkat med 
andra myndigheter till följd av Jobba friskt men 5,6 procent uppgav att samverkan stärkt 
arbetsmiljöarbetet i samma omfattning. 
 
I enkätens sista fråga (f.20) gavs utrymme att lämna allmänna kommentarer som gällde 
medverkan i utbildningen. Av sammanlagt 50 registrerade kommentarer handlade 20 
stycken (40 %) om utbildningsinnehållet i vid mening. En positiv kommenterade:  
 

”Kursen kom in i mitt liv precis när jag behövde den. Har fått mig att tänka i positivare banor och blivit med-
veten om hur mina tankar styr mig”.  

 
En deltagare framhöll: 
 

”Det var bortkastad tid med denna utbildning som inte var utbildning utan enbart presentation av sitt data-
program … ett krångligt sådant, tidskrävande. I den tidspressade arbetsmiljö man idag arbetar i sätter man sig 
inte och klickar sig igenom ett meningslöst dataprogram. Det positiva var att man träffade kamrater från andra 
myndigheter och diskuterade våra olika arbetsmiljöer”. 

 
 
 

                                                 
6 Enkäten innehåller ingen direkt fråga om erfarenhetsutbyte. I analysen har frågor om samverkan tolkats som 
indikatorer på deltagarnas erfarenhetsutbyten. Där utöver har exempel på erfarenhetsutbyten sökts i svar på 
öppna frågor och kommentarer.   
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17 av kommentarerna (34 %) gällde betydelsen av att förankra satsningen bland chefer och 
medarbetare. På detta tema beskrev en deltagare:  
 

”Detta har varit något som vi borde ha tagit tag i mycket mer, och fler inom myndigheten skulle ha medverkat 
… arbetsgivaren har inte prioriterat Jobba Friskt vilket gör att man inte tar dessa frågor på allvar. Man borde 
ta arbetsgivaren i örat. Någon form av dialog med arbetsgivaren borde tas och frågan är varför man inte tog 
denna chans då medarbetare fick delta i utbildningen. Utbildningen tror jag hade varit toppen att få medverka 
i, men det måste finnas tid över till att få arbeta med utbildningen som man går på och arbetsgivaren måste ta 
frågan på allvar”.   

 
En annan deltagare kommenterade urvalet av utbildningsdeltagare:  
 

”Informationen om vad detta innebar var av sådant slag att min organisation inte förstod vad det handlade om 
när personer för utbildningen valdes ut. Hade man insett detta hade, hoppas jag, cheferna valts ut då de har 
befogenheter att förändra och påverka vilket tyvärr helt saknas för en vanlig medarbetare. Detta är i alla fall 
min uppfattning och vad jag anser vara anledningen till att nätverksträffarna - vilket enbart bestod av oss här - 
mest handlade om snack och klagan. Man sade att vi i första hand skulle utveckla oss själva men det är inte 
riktigt så jag fungerar varför jag till slut tröttnade och inte orkade fortsätta eftersom det inte gav mig något över 
huvud taget - mer än en massa bilresor in till andra kontor i länet ... I min mening var det alltså inget fel på 
utbildningen utan helt och hållet på vårt plan, mest beroende på oförståelse för vad detta innebar och vad det 
skulle gå ut på”.  

 
Resterande 13 kommentarer kategoriserades som ”övriga”.   
 
 

Sammanfattning  
Enkätresultaten visar att det finns stora skillnader i deltagarnas bedömningar av hur arbets-
miljöarbetet fungerade på den egna arbetsplatsen. I drygt fyra fall av tio bedömdes det 
lokala arbetsmiljöarbetet fungera bra eller mycket bra. Deltagarnas kommentarer pekar på 
att arbetsmiljöarbetets övergripande ledning och organisation utgjort en central aspekt i be-
dömningarna. Svaren visar också att utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
var den åtgärd som flest deltagare angivit som mest nödvändig för att stärka arbetsmiljö-
arbetet. Bland åtgärderna för att stärka arbetsmiljöarbetet framhölls också behovet av ökad 
kunskap genom utbildning, vilket kan ses som ett tecken på att Jobba friskt svarat mot myn-
digheternas behov av utbildning. Sammantaget visar svaren att deltagarnas påtalade behov 
av att stärka arbetsmiljöarbetet överensstämmer med kraven i SAM. 

När det gäller utbildningarnas innehåll uppgav ungefär hälften av deltagarna att värdet 
av utbildningen var bra eller mycket bra. Skillnaderna var dock stora mellan utbild-
ningarna. En dryg tredjedel av deltagarna i Friska chefer uppgav att värdet av utbildningen 
som helhet var bra eller mycket bra. Friska chefer var därmed den utbildning som relativt 
sett fick det lägsta betyget av utbildningsdeltagarna. Den utbildning som fick det högsta 
betyget var Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser där drygt sju av tio bedömde utbild-
ningens värde som bra eller mycket bra. Drygt hälften från Rehabilitering av långtidssjuka 
bedömde värdet av utbildningen som bra eller mycket bra. Skillnaden mellan den utbild-
ning som uppskattades mest och den som uppskattade minst var med andra ord 34 pro-
cent. Deltagarnas kommentarer tyder på att innehållet vid utbildningsdagarna varit centralt i 
helhetsbedömningen. Kommentarerna tyder på att deltagarna i låg utsträckning beaktat 
erfarenhetsutbytet mellan myndigheter i helhetsbedömningen. 

När det gäller kunskap om arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet svarade ungefär en femte-
del av deltagarna att de ansåg att utbildningen, i stor eller mycket stor omfattning, bidragit 
till kunskap om arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet, ett av målen med Jobba friskt. 
Skillnaderna mellan utbildningarna visar sig också stora på den punkten. En mycket liten 
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andel av deltagarna (13,9 %) från Friska chefer svarade att utbildningen, i stor eller mycket 
stor omfattning, inneburit ett kunskapsbidrag i fråga om arbetsmiljö- och rehabiliterings-
arbetet. I den andra utbildningen, Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser, var det något 
fler (25,9 %) och i Rehabilitering av långtidssjuka var det drygt en tredjedel (37,2 %) som 
rapporterade samma uppfattning. 

Var fjärde deltagare, oavsett utbildning, svarade att de ansåg att utbildningen, i stor eller 
mycket stor omfattning, bidragit till kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa. 
En dryg femtedel (22,5 %) från Friska chefer svarade att utbildningen hade bidragit till 
detta i samma omfattning. Från Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser svarade drygt en 
fjärdedel (25,9 %) att utbildningen, i stor eller mycket stor omfattning, bidragit till kun-
skap om frågorna. Från Rehabilitering av långtidssjuka uppgav ungefär en tredjedel (31,8 %) 
att utbildningen, i stor eller mycket stor omfattning, bidragit till detta. I stort visar delta-
garnas bedömningar att utbildningarna i viss utsträckning bidragit med kunskap om 
faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa än kunskap om arbetsmiljö- och rehabiliterings-
arbetet. Det senare innehållet kan ses som mer handlings- och resultatorienterat jämfört 
med teoretiskt kunskap inriktad på förhållanden som påverkar arbetsmiljö och hälsa. 

Andel deltagare som bedömt att utbildningarnas kunskapsvärde varit bra eller mycket bra 
sammanfattas nedan tillsammans med andelen som bedömt att utbildningarna, i stor eller 
mycket stor utsträckning, bidragit med kunskap om arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet 
och med kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa: 

 
 Friska chefer Personaldialog Rehabilitering 
Utbildningens kunskapsvärde som helhet 37,8 72,0 63,6 
    För arbetsmiljö- och rehabarbetet 13,9 25,9 37,2 
    För arbetsmiljö och hälsa 22,5 25,9 31,8 

Anm. Procenten beräknad på totala antalet deltagare i respektive utbildning 
 
I fråga om utbildningens bidrag med verktyg för att hantera olika arbetsmiljösituationer upp-
gav 46,7 respektive 30,5 procent av deltagarna att utbildningen, i stor eller mycket stor 
omfattning, bidragit med verktyg för att hantera stress och ohälsa och verktyg för att 
stimulera arbetsledning och kollegor i arbetsmiljöarbetet. Resultatet kan enklast förklaras av att 
frågorna prioriterats högt inom utbildningarna. 

Deltagarnas bedömning av utbildningarnas värde varierar också mellan utbildningarna 
och när det gäller exempelvis verktyg för att stimulera arbetsledning och kollegor i arbetsmiljö-
arbetet svarade 36,2 procent från Friska chefer att utbildningen i stor eller mycket stor om-
fattning, bidragit med verktyg för ändamålet. En dryg fjärdedel från Rehabilitering av lång-
tidssjuka uppgav att utbildningen, i stor eller mycket stor omfattning, bidragit med detta. 
Motsvarande andel från Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser var 11,1 procent. Att 
deltagarna i första hand uppgivit att de erbjudits verktyg för att hantera stress och ohälsa 
kan ses som ett väntat resultat givet utbildningsinnehållet (jfr s. 5). Resultatet kan också ses 
som en viktig pusselbit på vägen, men i ljuset av den problembild som ST:s undersökningar 
pekat på, och målsättningen att förse deltagarna med verktyg för att åstadkomma förbätt-
rade arbetsförhållanden, är verktygsuppsättningen i sig otillräcklig.  

I fråga om arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen kan ett huvudresultat observeras då hälften 
av deltagarna svarat att de genomfört åtgärder efter utbildningen. Andelen motsvarar un-
gefär hundra deltagare. En kategorisering av åtgärderna visar att drygt hälften kan beskrivas 
som friskvårdsorienterade. Resterande kan liknas vid insatser ämnade att ändra verksam-
heten genom arbetets organisation, arbetsformer och metoder. På ett allmänt plan överens-
stämmer åtgärdernas karaktär med delar av utbildningarnas innehåll då åtgärderna i Friska 
chefer och medarbetare och Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser varit inriktade mot 
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förebyggande och hälsofrämjande insatser och Rehabilitering av långtidssjuka kretsat kring 
olika delar av rehabiliteringsarbetet. Många av de rapporterade åtgärderna är allmänt be-
skrivna och svåra att härleda till utbildningarnas innehåll, vilket är nödvändigt för att av-
göra om det handlar om utbildningseffekter. Men när det gäller bedömningarna av utbild-
ningens värde för arbetsmiljöåtgärderna svarade drygt en tredjedel att utbildningen, i stor 
eller mycket stor utsträckning, varit värdefull för arbetsmiljöåtgärderna. Det är dessa trettio 
utlåtanden om åtgärder som man rimligtvis kan utgå från när frågan om utbildningseffekter 
för arbetsmiljöåtgärder utreds. En sammantagen beskrivning av deltagarnas arbetsmiljöåt-
gärder visar att närmare hälften från Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser (44,4 %) 
bedömde att utbildningen, i stor eller mycket stor utsträckning, hade varit värdefull för 
arbetsmiljöåtgärderna. 36,8 procent från Rehabilitering av långtidssjuka bedömde att ut-
bildningen, i stor eller mycket stor utsträckning, var värdefull för arbetsmiljöåtgärderna. 
Lägst andel (33,5 %) som bedömt att utbildningen varit värdefull för arbetsmiljöåtgärderna 
återfanns i Friska chefer. Resultaten överensstämmer med utbildningarnas tydlighet vad 
gäller målen för deltagarnas praktiska kunskaper. Som tidigare framhållits återfanns tydliga 
målsättningar för deltagarnas åtgärder i utbildningen Personaldialog för hälsosamma arbets-
platser, där också högst andel angivit att utbildningen varit värdefull för arbetsmiljöåtgär-
derna. Preciseringar i hur deltagarnas praktiska kunskaper ska komma till uttryck efter av-
slutad utbildning har efterlysts för Friska chefer och Rehabilitering av långtidssjuka, där också 
färre deltagare svarat att utbildningen varit värdefull för arbetsmiljöåtgärderna.  

När det gäller observerade resultat av vidtagna åtgärder angav en tredjedel från Personal-
dialog för hälsosamma arbetsplatser att de i stor eller mycket stor utsträckning, observerat 
resultat av åtgärderna. Bland de fem deltagare som angivit exempel på vilka resultat de sett 
framhölls ”en större öppenhet bland kamraterna att diskutera jobbiga saker”. Utsagan kan 
tolkas som ett exempel på att kommunikationsklimatet förbättrats. 36,8 procent från Reha-
bilitering av långtidssjuka uppgav att de, i stor eller mycket stor utsträckning, observerat 
resultat av åtgärderna. Bland de tio deltagare som preciserade vilka resultat de sett framhölls 
”ökad delaktighet, trygghet och trivsel”. Sammanfattningsvis kretsade effekterna kring ökad 
medvetenhet och tydlighet i rehabiliteringsarbetet. 22,8 procent från Friska chefer och med-
arbetare uppgav att, i stor eller mycket stor utsträckning, sett resultat av insatserna. Bland 
de fyrtiotre deltagare som preciserat vilka resultat de sett till följd av åtgärderna framhölls att 
”flera blivit mer aktiva i sitt friskvårdande” och att ”medarbetare äter nyttigare, motionerar 
mer, hanterar stress på ett bättre sätt”. Sammanfattningsvis handlade effekterna som delta-
garna kunnat se av utbildningarna främst om ökat välbefinnande och stärkt intresset för 
friskvård. Andelen deltagare som svarat att arbetsmiljöåtgärder genomförts sammanfattas 
nedan tillsammans med andelen som, i stor eller mycket stor utsträckning, angivit att ut-
bildningen varit värdefull för åtgärderna och observerat resultat av åtgärderna: 
 

 Friska chefer Personaldialog Rehabilitering 
Genomfört arbetsmiljöåtgärder  57,8  33,3 39,5 
Inspirerade av utbildningarna  33,5 44,4 36,8 
Observerat resultat av åtgärder  22,8 33,3 36,8 

Anm. procenten beräknad på totala antalet deltagare i respektive utbildning 
 
De rapporterade effekterna överensstämmer med utbildningarnas innehåll men mycket få 
deltagare inom respektive utbildning har svarat a) att de vidtagit arbetsmiljöförbättrande 
åtgärder, b) att utbildningen i stor eller mycket stor utsträckning varit värdefull för åtgär-
derna och c) i samma utsträckning sett effekter av åtgärderna. Sammanlagt har endast en 
deltagare från Friska chefer och medarbetare, två från Personaldialog för hälsosamma arbets-
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platser och en från Rehabilitering av långtidssjuka, lämnat svar som styrker en sådan effekt-
kedja.  

I fråga om hinder för arbetsmiljöåtgärderna framhölls svagt ledningsstöd, otillräckliga 
möjligheter och avsaknad av ekonomiska förutsättningar som de tre främsta hindren. Ungefär 
en tredjedel framhöll att tidsbrist hade utgjort ett direkt eller indirekt hinder. De som svarat 
att inga åtgärder genomförts, motiverade detta med samma faktorer. 

En stor andel (81,8 %) uppgav att man i mycket liten eller liten utsträckning samverkat 
med andra myndigheter till följd av utbildningen, och en dryg tiondel (10,7 %) uppgav att 
samverkan, i stor eller mycket stor utsträckning, bidragit till att stärka arbetsmiljöarbetet. 
En sammantagen beskrivning av samverkansinsatsernas omfattning och i vilken utsträck-
ning detta stärkt arbetsmiljöarbetet, visar att 6,1 procent från Friska chefer svarade att de i 
stor utsträckning samverkat med andra myndigheter. Dryg en av tio (10,4 %) från samma 
utbildning uppgav att samverkan stärkt det lokala arbetsmiljöarbetet. En femtedel av del-
tagarna från Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser uppgav att de i stor utsträckning 
samverkat med andra myndigheter, och en fjärdedel uppgav att detta stärkt det lokala 
arbetsmiljöarbetet i samma omfattning. Ingen deltagare från Rehabilitering av långtidssjuka 
bedömde att de i stor utsträckning samverkat med andra myndigheter till följd av utbild-
ningen, men 5,6 procent uppgav att samverkan stärkt det lokala arbetsmiljöarbetet i stor 
omfattning:  

 
 Friska chefer Personaldialog Rehabilitering 
Samverkan genom utbildningen 6,1 20,0 0,0 
Stärkt arbetsmiljöarbetet genom samverkan  10,4 25,0 5,6 

Anm. procenten beräknad på totala antalet deltagare i respektive utbildning 
 
Som nämnts har ingen direkt fråga ställts om erfarenhetsutbyte, men samverkan tolkas i 
rapporten som en form av och indikation på erfarenhetsutbyte. Utbyte av erfarenheter kan 
förekomma under och efter utbildningen, vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet. 
Erfarenhetsutbyten under utbildningen, som uppstått spontant under diskussioner, har 
sannolikt inte uppfattats som samverkan av deltagarna och denna form av erfarenhetsutbyte 
framträder här och var i kommentarer.  Utvärderingen indikerar med andra ord att det har 
skett ett spontant erfarenhetsutbyte mellan deltagare under utbildningstillfällena. Erfaren-
hetsutbyte mellan deltagare från olika myndigheter efter utbildningen har sannolikt fångats 
med samverkansfrågor och öppna frågor/kommentarer. Den senare typen av erfarenhets-
utbyte framträder sparsamt i enkätsvaren. Sammantaget kan utvärderingen ha underskattat 
omfattningen av erfarenhetsutbytet som tillkommit till följd av Jobba friskt under utbild-
ningstillfällena, men knappast efter Jobba friskt. Givet att samverkansfrågorna fångar före-
komsten av erfarenhetsutbyten efter avslutad utbildning är resultatet kritiskt i förhållande 
till Jobba friskts målsättning att underlätta för erfarenhetsutbyten mellan myndigheterna. 
Framför allt pekar resultatet på att programinsatserna kan vidareutvecklas. När det gäller 
hur detta kan ske, kan värdefull information lämnas av deltagarna som framhöll behovet av 
tydliga riktlinjer och organisatoriskt stöd för samverkan och erfarenhetsutbyte. Sammanfatt-
ningsvis visar utvärderingen att aktiviteter som genomförts i utbildningsmiljö över lag be-
dömts som positiva. En prövning av utbildningsinnehållets relevans för deltagarna har 
gjorts i steget från utbildnings- till verksamhetsmiljö då man försökt översätta sina utbild-
ningserfarenheter genom olika åtgärder på den egna arbetsplatsen. Resultaten talar för att 
översättningen varit problematisk för hälften av de tillfrågade deltagarna.  
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Fallarbetsplatser  
 
Tre fallarbetsplatser utvärderades med avseende på deltagarnas utbildningserfarenheter, 
åtgärder på arbetsplatsen, samverkan med andra myndigheter och effekter av åtgärder 
(frågeställning b, c och d). Inom ramen för fallarbetsplatserna genomfördes strukturerade 
intervjuer med utbildningsdeltagare på verksamhets- och ledningsnivå. Intervjuerna berörde 
bland annat deltagarnas organisatoriska förutsättning att omsätta tillgodogjord kunskap och 
inspiration, samt bedömningar av förändringar i arbetsmiljön till följd av detta. För att ge 
fördjupad förståelse för arbetsplatsernas ”hälsotillstånd” redovisas arbetsplatsernas sjukfrån-
varoutveckling under projekttiden7. Eftersom Jobba friskt inte haft som ambition att 
minska sjukfrånvaron vid de lokala arbetsplatserna bör det betonas att satsningen som hel-
het värderats oberoende av uppgifterna. En sammanställning av intervjuresultaten redovisas 
i Bilaga 7. 
 
Fallarbetsplats 1, Arbetsmarknadsverket  
Sjukfrånvarouppgifter från den aktuella fallarbetsplatsen visar att den totala sjukfrånvaron 
ökat (+1,6 %) mellan 2005 (9,7 %) och 2006 (11,3 %). Som framgår av Bilaga 1 har sjuk-
frånvaron inom Arbetsmarknadsverket som helhet minskat under perioden 2005 (7,0 %) 
och 2006 (6,2 %). Intervjuer med fem deltagare från en arbetsplats inom Arbetsmarknads-
verket genomfördes i januari 2007, fyra månader efter sista utbildningstillfället. Samtliga 
deltagare hade medverkat i utbildningen Friska chefer och medarbetare. 
 
Friska chefer och medarbetare syftade till att förmedla teoretisk och praktisk kunskap om strategier för att skapa 
en hälsosam arbetsplats med friska chefer och medarbetare samt att stötta och inspirera deltagarna till att 
medverka i lokala hälsonätverk och efter avslutad utbildning, agera som inspiratörer i arbetsplatsens hälso-
främjande arbete.  
 
Två av deltagarna vid den aktuella arbetsplatsen svarade att de ansåg att Jobba friskts syfte 
att stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet hade infriats genom utbildningen. 
En deltagare uppgav att hon därtill uppfattat att satsningen syftat till att bidra till ett ”håll-
bart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet och effektivitet”. Av personalchefens 
utsagor framgår att: 
 

”All vetskap tyder ju på att om man håller sig i fysisk rörelse så är det oerhört betydelsefullt för hälsan … och 
Jobba friskt handlar ju om det och om den mentala hälsan, att man gör grejer som man tycker är roligt, att 
man gör saker tillsammans på en arbetsplats då vid sidan om jobbet … det här var ju ett erbjudande som vi 
fick för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron … så syftet har ju varit väldigt uppenbart för mig” 
(Deltagare om syftet med Jobba friskt).   
 

En majoritet av deltagarna uppgav att utbildningsinnehållet överensstämde med utbildnings-
behoven och att utbildningen hade accepterats och förankrats på den egna arbetsplatsen. En 
majoritet uppgav att de till följd av utbildningen stärkts i sin nuvarande arbetssituation. På 
frågan om ”lokala hälsonätverk” rapporterade en deltagare: 
 

”Den stora nätverksgruppen tunnades ju ut så det slutade med att vi var bara en liten kärna och då var det 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och de träffar vi hade var bra … och det resulterade då bland annat 
i att vi hade gemensamma friskvårdsaktiviteter och också bjöd in varandra till föreläsningar kring temat hälsa, 
så det är den konkreta behållningen om man tänker … jag var med på två som jag minns” 

 
                                                 
7 Uppgifterna avser arbetsplatsernas frånvaro med karensavdrag, sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning från 
Försäkringskassan samt tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning.  
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En annan deltagare kommenterade de ”lokala hälsonätverken”:  
 

”En stor flopp, vi fick igång ett erfarenhetsutbyte med Försäkringskassan men det är ju inte så konstigt eftersom 
vi finns på samma ort … så oss emellan tycker jag nog att vi stärkt våra relationer … men med övriga myndig-
heter är det lika med noll … kopplingen till Försäkringskassan finns ju där ändå, vi har ju samverkan kring 
ärendehantering men just när det gäller ”hälsobiten” har vi fått till stånd ett bättre, alltså för kollegor emellan”. 

 
När det gäller utbildningsinslaget med ”personlig coachning” rapporterade en deltagare: 
 

”Det som var bra var att det håller ju processen igång … sen gav det inte mig personligen så mycket utan det 
var mer en slags … jag reflekterade om vad som hände på arbetsplatsen … jag upplevde att coachningavstäm-
ningen var mer till för coachen än för vår del”. 

 
Frågan om utbildningen försett deltagarna med verktyg för att vända en negativ utveckling i 
arbetet utelämnades vid intervjun. När det gäller arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen svarade 
samtliga deltagare att upplägget var positivt, men två deltagare uppgav att de ansåg att upp-
lägget inte förankrats hos ledning och bland personal på arbetsplatsen.  

Samtliga deltagare uppgav att de genomfört arbetsmiljöåtgärder8 och att de observerat 
resultat av dessa. Åtgärdernas karaktär med exempel som ”prioriterad friskvårdstimme”, 
”hälsoundersökningar”, ”motionskort” och ”yogakurser” ger en samlad bild av att åtgärd-
erna primärt inriktats mot att stärka den enskilde individen inför arbetets påfrestningar: 
 

”Vi har nog blivit lite bättre på att plocka ut friskvårdstimmen som vi har … och sen har vi ju pratat mer om 
att den här friskvårdspengen … så i lite större utsträckning har nog folk tänkt på att de har det och kan köpa 
träningskort för eller vad man vill ha … sen har vi gjort grejer ihop men andra också … vi har haft en yoga-
kurs ihop med Försäkringskassan och den är också något som har kommit ut av det här … att vi har träffat 
dem och blivit bekanta med dem och spånat om vad vi skulle kunna göra tillsammans, så det har varit personal 
både från oss och från Försäkringskassan med på yoga så det är bra grejer … det var närverksträffarna som 
gjorde det” (Deltagare om arbetsmiljöåtgärder på den egna arbetsplatsen). 

 
En annan deltagare kommenterade de genomförda hälsoundersökningarna:  
 

”Alla anställda på kontoret fick frågan om de ville göra en hälsoundersökning, och det har påbörjats och hälften 
har gjort hälsoundersökningarna … arbetsmiljöarbetet har fått lite mer fokus under en tid som har gjort till att 
vi gemensamt har gjort en skyddsrond som var lite mer noggrann” (Deltagare om arbetsmiljöåtgärder på den 
egna arbetsplatsen). 

 
Resultaten av deltagarnas arbetsmiljöåtgärder handlade över lag om att individuella aspekter 
av hälsa och kondition uppmärksammats i större uträckning under projekttiden:    
 

”Effekter är ju att enskilda personer … i och med hälsoundersökning har det blivit fokus på dem själva då, vad 
de behöver ta tag i” (Deltagare om resultat av arbetsmiljöåtgärder). 

 
En annan deltagare lyfte fram effekter av att friskvårdstimmen prioriterats: 
 

”Man kan ju bara titta i sin lilla grupp så mår vi ju bättre när vi tar oss tid att göra det här och vi har sagt 
också att ibland kanske man behöver någon som ”puttar på en” och säger att ”gå på den där promenaden, det är 
ingen fara, jag kan ta din telefon så länge” eller vad det är … papperna ligger kvar när du kommer tillbaka … 
och när man kommer tillbaka känner man sig rätt nöjd och glad … så egentligen kanske man jobbar bättre när 
man kommer tillbaka för att man fått gjort det här … så såna små grejer kan jag tycka” (Deltagare om 
resultat av arbetsmiljöåtgärder). 

 

                                                 
8 I analysen av intervjusvaren har utsagor om förändringsförsök behandlats synonymt med arbetsmiljöåtgärder. 
Noteringen gäller för alla tre fallarbetsplatser. 
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Frågan som gällde förutsättningar att vidta arbetsmiljöåtgärder utelämnades vid intervjun. 
Samtliga deltagare svarade att de ansåg att utbildningen varit värdefull för åtgärderna, men 
också att de mött svårigheter med att genomföra förändringar. När det gäller hinder att på 
arbetsplatsen omsätta de egna förändringsambitionerna uppgav en huvudpart av deltagarna 
verksamhetens höga arbetsbelastning som förklaring:  
 

”På grund av arbetsbelastningen så har vi inte prioriterat det tillräckligt, för vi hade idéer då när vi gick på ut-
bildningen i Bliwa-projektet och sen är det tyvärr … så att medarbetarna inte orkar med det riktigt, för nu är 
det fullt upp med att hålla i hatten och se vad som händer i den här organisationsförändringen … och jag har 
tryckt i mitt arbetslag att vi måste prata med varandra och att man går en runda hur läget är på jobbet för var 
och en … det är lite så” (Deltagare om svårigheter att vidta avsedda arbetsmiljöåtgärder till följd av hög 
arbetsbelastning).   

 
I fråga om samverkan mellan myndigheter9 svarade en majoritet att de till följd av utbild-
ningen i större utsträckning samverkat med andra myndigheter, vilket kan tolkas som att 
också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit relativt stort. En deltagare kommenterade:  

 
”I och med att det ingår i vår roll inom Arbetsmarknadsverket att samverka med bland annat Försäkrings-
kassan så den finns ju i yrket, i arbetsrollen, sen tror jag den har upphört … alltså nätverket, inte tror jag att 
den kommer att leva vidare … inte här” (Deltagare om samverkan mellan myndigheter).   

 
Samtliga uppgav att det under den aktuella projekttiden förekommit parallella projekt på 
arbetsplatsen. Om dessa främjat de erfarenhetsutbyten som deltagarna uppgivit, kan inte 
klarläggas på grundval av deltagarnas utsagor. Vid sidan av arbetsplatsens reguljära arbets-
miljöarbete nämndes verkets interna program "Hälsa i verksamheten inom Arbetsmark-
nadsverket". Satsningen syftade till att bidra till en halverad sjukfrånvaro fram till 2008 
genom förbättrad arbetsmiljö och ökad hälsa bland medarbetarna. Programmet fokuserade 
på verkets interna arbetsmiljöarbete och erfarenhetsutbyte genom samverkan med andra 
myndigheter gavs låg prioritet:  
 

”Ja, Program hälsa, men det har inte alls tryck på samverkan för det har rört helt internt … men sen har vi 
haft bekräftelse från Länsarbetsnämnden som är positiva till samverkan mellan myndigheter” (Deltagare om 
parallella arbetsmiljöprojekt på arbetsplatsen). 

 
Utsagan pekar på att programmet "Hälsa i verksamheten inom Arbetsmarknadsverket" haft 
en intern karaktär med låg fokus på samverkan mellan myndigheter, samtidigt som målet 
varit minska sjukfrånvaron, dock med andra medel än genom erfarenhetsutbyte mellan 
myndigheter.  

Sammanfattningsvis visar resultaten från Arbetsmarknadsverket att en majoritet av del-
tagarna uppgav att utbildningsinnehållet överensstämde med deras utbildningsbehov. Att 
innehållet överensstämt med deltagarnas utbildningsbehov har setts som en indikator på att 
utbildningen kan ha haft en inspirerande och kunskapsförmedlande verkan. Samtliga delta-
gare uppgav att de genomfört arbetsmiljöåtgärder och sett resultat av dessa. Positiva resultat 
kunde också observeras när det gäller samverkan mellan myndigheter, då en majoritet upp-
gav att de till följd av utbildningen i större utsträckning samverkat med andra myndigheter. 
Resultatet kan tolkas som att också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit relativt stort.    
 

                                                 
9 Ingen direkt fråga har ställts om erfarenhetsutbyte, men samverkan tolkas också i fallstudierna som en form 
av erfarenhetsutbyte. Se fotnot 6. Noteringen gäller för alla tre fallarbetsplatser. 
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Fallarbetsplats 2, Försäkringskassan  
Sjukfrånvarouppgifter från fallarbetsplatsen inom Försäkringskassan visar att den totala 
sjukfrånvaron minskat mellan 2005 (8,4 %) och 2006 (7,5 %). Även inom Försäkrings-
kassan som helhet kan en nedgång i sjukfrånvaro observeras för perioden (jfr Bilaga 1). Den 
lokala nedgången vid fallarbetsplatsen är större (-0,9 %) än inom Försäkringskassan som 
helhet där sjukfrånvaron minskat marginellt (-0,2 %) mellan 2005 (5,2 %) och 2006 (5,0 
%). Intervjuer med fem deltagare från en arbetsplats inom Försäkringskassan genomfördes i 
februari 2007, fem månader efter sista utbildningstillfället. Samtliga hade deltagit i utbild-
ningen Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser.  
 
Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser syftade till att förmedla teoretisk och praktisk kunskap om faktorer 
som påverkar stress och hälsa. Utbildningens praktiska inslag bestod i tillfällen att öva personaldialog och 
coachning. Målsättningen var att underlätta för dialoggrupper på arbetsplatsen och i spridningen av arbets-
sättet till andra myndigheter.  
 
En majoritet av enhetscheferna vid den aktuella arbetsplatsen svarade att de ansåg att Jobba 
friskts syfte att stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet hade infriats. Ingen 
uppgav att de uppfattat att satsningen syftat till att bidra till ett ”hållbart arbetsliv med bättre 
livskvalitet, ökad produktivitet och effektivitet”. Områdeschefen beskriver hur hon uppfattat 
syftet med Jobba friskt och varför hon anmält sina enhetschefer till utbildningen Personal-
dialog för hälsosamma arbetsplatser:   
 

”Mitt syfte var då att ge dem [enhetscheferna] verktyg för att … vi pratar väldigt mycket om hårda saker, alltså 
mål och resultat och siffror och statistik och uppföljningsverktyg sådant som gäller rent praktiskt … du ska 
kunna hantera Excel och du ska kunna ta ut statistik och så vidare men vi glömmer gärna de mjuka bitarna … 
man behövde mer kött på benen för att känna sig bekväm i sin roll som enhetschef, det kan aldrig bli för mycket 
av den varan, och jag tyckte att vi innan hade fokuserat väldigt mycket på praktiska, fyrkantiga, hårda saker … 
men detta verkade tilltalande, det var ett bra upplägg, det var en möjlighet att lära nya verktyg och ja, nya 
infallsvinklar” (Områdeschef om syftet med Jobba friskt). 

 
Flertalet enhetschefer bekräftade områdeschefens utsaga och svarade att utbildningsinne-
hållet överensstämde med utbildningsbehoven. En av enhetscheferna kommenterade:   
 

”Jag tror att övningarna är A och O för att lossa det, när man väl haft en övning så kommer man varandra 
närmare … du kan inte få den närheten genom föreläsning … sen var ju vi helt inne på att starta 
dialoggrupper på arbetsplatsen men förutsättningarna ändrades, det blev oro i lägret och det hände så mycket … 
det var inte läge att starta något sådant” (Deltagare om övning i dialogteknik). 

 
Två deltagare uppgav att de ansåg att upplägget förankrats hos ledning och bland personal på 
arbetsplatsen. På frågan om utbildningen stärkt enhetscheferna i den nuvarande arbets-
situationen, svarade två att så var fallet. Samma resultat gäller för utbildningens bidrag med 
verktyg för att vända en negativ utveckling i arbetet.  

I fråga om arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen svarade samtliga att upplägget med arbets-
miljöåtgärder på arbetsplatsen uppfattats som positivt. Frågan som gällde i vilken utsträck-
ning upplägget hade förankrats på arbetsplatsen utelämnades vid intervjun. Samtliga enhets-
chefer uppgav att inga dialoggrupper hade startats på arbetsplatsen, men att andra mindre 
åtgärdsförsök hade utförts till följd av utbildningen. Samtliga uppgav att de ansåg sig ha 
haft stöd från ledningen för att starta dialoggrupper. När det gäller andra åtgärder som 
vidtagits uppgav en majoritet att man därtill observerat resultat av åtgärderna. En enhetschef 
rapporterade att ”nya samtalstekniker hade prövats i samband med arbetsplatsträffar” och 
att ”samverkan kring en mall för utvecklingssamtal” hade ägt rum. Övriga beskrivningar 
indikerar att åtgärderna i första hand varit ämnade till självhjälp, och i vissa fall avsedda att 
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stärka medarbetarna inför arbetets beskaffenhet. Samtliga uppgav att utbildningen varit 
värdefull för de åtgärder som vidtagits men att de, trots ledningens stöd, mött svårigheter 
med att starta dialoggrupper. Flera enhetschefer tillskrev den upplevda turbulensen i verk-
samheten som den främsta anledningen till att dialoggrupperna uteblivit:    

  
”Egentligen är det väldigt mycket som har fått stå tillbaka med anledning av det pressade läget vi har helt en-
kelt, det är svårt för situationen har ju inte tillåtit det … förändringarna som jag skulle vilja göra är ju det att 
starta dialoggrupper och låta det bli ringar på vattnet” (Enhetschef om svårigheter med att vidta avsedda 
arbetsmiljöåtgärder). 

 
När det gäller samverkan mellan myndigheter svarade samtliga att de inte samverkat med 
andra myndigheter i större utsträckning till följd av utbildningen, vilket kan tolkas som att 
också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit litet. En majoritet uppgav att inga andra 
projekt bedrivits på arbetsplatsen under perioden. För alla enhetschefer utom en utelämnades 
den sista frågan om i vilken grad parallella projekt bidragit till ökat erfarenhetsutbyte. Om-
rådeschefens beskrivning av parallella projekt inom arbetsmiljöområdet ger delvis en annan 
bild:  
 

”I vårt område vi tog en strategi som handlade om att utbilda våra enhetschefer och fackliga ombud … och sen 
har vi också satt till en aktivitetsgrupp som tagit hand om det kulturella och det och sen var det Jobba friskt … 
och sen har vi avtalat mer Previa om hälsovård med friskprofiler och uppföljning på det så det var alltså många 
åtgärder där Jobba friskt var en del i det hela, för att … vår målsättning var att bli det område inom För-
säkringskassan i länet som mår bäst … vi valde ett antal olika ingångar i olika engagemangsgrader och detta 
ramlade väldigt bra på plats när vi skulle jobba med det” (Områdeschef om parallella arbetsmiljöprojekt på 
arbetsplatsen).  

 
Sammanfattningsvis visar resultaten från arbetsplatsen inom Försäkringskassan att en majo-
ritet av deltagarna svarat att utbildningsinnehållet överensstämde med deras utbildningsbe-
hov. Negativa resultat kunde observeras i fråga om arbetsmiljöåtgärder då samtliga deltagare 
uppgav att inga programenliga åtgärder genomförts på arbetsplatsen. I fråga om samverkan 
med andra myndigheter svarade samtliga att detta uteblivit. Resultatet kan tolkas som att 
också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit begränsat. Flera deltagare tillskrev den 
upplevda turbulensen på arbetsstället som den främsta anledningen till att dialoggrupper 
uteblivit. Ansvarig områdeschef framhöll att parallella projekt inom arbetsmiljöområdet 
bedrivits och att man arbetat enligt en övergripande strategi med bland annat lokala 
aktivitetsgrupper och samverkan med lokal företagshälsovård, och att Jobba friskt utgjort en 
del i det sammanhanget. En majoritet av deltagarna uppgav att Jobba friskt varit det enda 
projektet på arbetsplatsen under projekttiden.  
 
Fallarbetsplats 3, Statens institutionsstyrelse  
Sjukfrånvarouppgifter från fallarbetsplatsen inom Statens institutionsstyrelse visar att den 
totala sjukfrånvaron ökat marginellt mellan 2005 (10,4 %) och 2006 (10,5 %). Som fram-
går av Bilaga 1 kan en marginell nedgång i sjukfrånvaron observeras för hela myndigheten 
(-0,2 %) mellan 2005 (8,5 %) och 2006 (8,3 %). Intervjuer med fem deltagare från en 
arbetsplats inom Statens institutionsstyrelse genomfördes i oktober 2006, tio månader efter 
sista utbildningstillfället. Samtliga hade deltagit i utbildningen Rehabilitering av långtids-
sjuka.  
 
Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser syftade till att förse deltagarna med teoretiska och praktiska 
förutsättningar att utföra övningar kopplade till rehabiliteringsprocessen och i arbetet med att stötta och driva 
rehabiliteringsprocesser på den egna arbetsplatsen.  
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En majoritet av deltagarna uppgav att projektets syfte med att stärka det lokala arbetsmiljö- 
och rehabiliteringsarbetet hade infriats genom utbildningen. Ingen av deltagarna svarade att 
de uppfattat att satsningen syftat till att bidra till ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvali-
tet, ökad produktivitet och effektivitet”. En av deltagarna uppgav att det aktuella utbildnings-
innehållet överensstämde med utbildningsbehoven. En deltagare kommenterade vad som låg 
till grund för fallbeskrivningarna som utarbetades som en del i utbildningen:   
 

”Vi tog ett typfall som händer ganska ofta, jag vet inte om det fanns just då men som uppdagas då och då, det 
var inte fejkat på något sätt utan sammansatt av några personer som vi haft och som det varit så omkring, och 
det tycker jag är ett bra sätt att jobba, så kan man ju jobba i vardagen, det försöker vi göra med alla våra 
rehabiliteringsfall” (Deltagare om genomförda fallbeskrivningar). 

 
När det gäller deltagarnas förväntningar på resultat av den genomförda fallbeskrivningen 
kommenterade en deltagare:  
 

”Det var lite intressant att höra hur andra inom samma myndighet skulle lösa det problemet som vi själva stod 
inför, det var kul att få lite hjälp … det är en bra grej att deltagarna själva skulle komma in med fallbeskriv-
ningar som man tycker är intressanta eller knepiga innan man träffas”. 

 
Flertalet svarade att utbildningen som helhet hade accepterats och förankrats på arbetsplatsen. 
Två deltagare svarade att de ansåg sig stärkta i sin arbetssituation till följd av utbildningen. 
Samtidigt svarade samtliga, att de till följd av utbildningen inte fått verktyg för att vända en 
negativ utveckling i arbetet. Institutionschefens beskrivning av hur syftet med utbildningen 
uppfattats följer samma linje:  
 

”Alltså, syftet var att få ner sjuktalen helt enkelt och för ja, även för individen att komma tillbaka i arbete och 
ha en dräglig tillvaro … så måste man se det”. 

 
Gällande arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen svarade en majoritet av deltagarna att upp-
lägget med åtgärder på arbetsplatsen uppfattats som positivt, men endast en deltagare upp-
gav att upplägget hade förankrats på den egna arbetsplatsen. På den efterföljande frågan om 
arbetsmiljöåtgärder genomförts på arbetsplatsen svarade flertalet att inga åtgärder vidtagits till 
följd av utbildningen. I vilken omfattning deltagarna erbjudits förutsättningar att vidta av-
sedda arbetsmiljöåtgärder kan inte klarläggas utifrån de registrerade svaren. Efterföljande 
frågor som gällde resultat av arbetsmiljöåtgärder, utbildningens värde för åtgärderna och 
svårigheter vid åtgärder utelämnades vid intervjun. Institutionschefens beskrivning av varför 
åtgärder uteblivit framhöll: 

  
 ”Vi har jobbat med rehabilitering hela tiden och vi har bara fortsatt som vanligt … jag kände att vi hade allt 
redan när vi åkte dit och vi har … vi utvecklar hela tiden … vi har säker gjort något efter utbildningen med 
för det måste hela tiden vara levande, men det finns ingenting som jag kan säga att det beror på utbildningen”. 

 
I fråga om samverkan mellan myndigheter svarade en majoritet att de inte samverkat med 
andra myndigheter i större utsträckning till följd av utbildningen, vilket kan tolkas som att 
också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit begränsat. Men som det andra citatet på 
sidan visar har ett visst erfarenhetsutbyte förekommit under utbildningen. Ingen uppgav att 
det under utbildningstiden pågått andra projekt på arbetsplatsen. Frågan om i vilken grad 
dessa projekt har medfört ökat samverkan utelämnades därför vid intervjun. Institutions-
chefens beskrivning överensstämmer med övriga deltagares, samtidigt som det reguljära 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen betonades särskilt:  
 

”Vi har ju hela tiden något på gång med psykosociala skyddsronder för att göra det bättre, medarbetarenkäter 
… vi jobbar med arbetsmiljön hela tiden för det är ett måste och det ingår ju för att få ner sjuktalen och … vi 
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har ändrat så vi har både skyddskommitté och samverkansgrupp nu och … jag vill inte kalla det projekt utan 
det är mer omorganisation … och det är ständigt nått gå gång här”.  

 
Nedan ges några fler exempel på utdrag ur intervjuerna för att ytterligare belysa vilka be-
skrivningar som deltagarna lämnade:  
 

”Ja, men det tror jag på alltså som sort, men då måste de vara mer kunnig på vad man ska lära ut för vi kände 
lite grann att det var vi som lärde Stressmottagningen och inte de som lärde oss … men tanken är god … vi är 
kritiska, ändå är det här som idé något bra” (Deltagare om syftet med Jobba friskt). 

 
”Det kan jag inte svara på … under utbildningsdagarna var det väldigt olika det hörde man ju … och det var 
intressant … det var olika fast ändå ganska lika” (Deltagare om samverkan med andra myndigheter).   

 
Sammanfattningsvis visar resultaten från fallarbetsplatsen inom Statens institutionsstyrelse 
en kritisk bild av hur deltagarna uppfattat utbildningsinnehållet i förhållande till den egna 
verksamhetens mål och krav. Endast en deltagare uppgav att det aktuella innehållet 
överensstämde med dennes utbildningsbehov. Samtliga svarade att de till följd av utbild-
ningen inte fått verktyg för att vända en negativ utveckling i arbetet. På frågan om arbets-
miljöåtgärder på arbetsplatsen uppgav en majoritet att inga åtgärder genomförts till följd av 
utbildningen. När det gäller samverkan mellan myndigheter svarade en majoritet att de inte 
samverkat med andra myndigheter i större utsträckning till följd av utbildningen men ett 
visst erfarenhetsutbyte har förekommit under utbildningen.  
 
 

Sammanfattning  
I en korrekt utformad programteori efterföljs uppfyllda delmål av infriade slutmål. Enligt 
Mohr (1995, s.35) är uteblivna del- och slutmål ett tecken på att felaktiga antaganden fun-
nits inbyggda i programteorin eller att programmet inte utförts enligt plan. Resultat från 
den första fallarbetsplatsen visar att en majoritet av deltagarna uppgav att utbildningsinne-
hållet överensstämde med de egna utbildningsbehoven. Samtliga deltagare uppgav att de 
vidtagit åtgärder och observerat resultat av dessa. Resultaten kan tolkas som positiva när det 
gäller deltagarnas erfarenhetsutbyten. Resultaten från den andra fallarbetsplatsen visar att 
färre delmål infriats. En majoritet av deltagarna uppgav att utbildningsinnehållet överens-
stämt med utbildningsbehoven. Negativa resultat kunde observeras i fråga om arbets-
miljöåtgärder då samtliga uppgav att inga dialoggrupper genomförts på arbetsplatsen. I 
fråga om samverkan med andra myndigheter svarade samtliga att också detta uteblivit, 
vilket kan tolkas som att också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit begränsat. Flera 
tillskrev den upplevda turbulensen på arbetsstället som den främsta anledningen till att 
insatserna uteblev. Ansvarig områdeschef framhöll att parallella projekt inom arbetsmiljö-
området bedrivits och att man arbetat enligt en övergripande strategi med bland annat 
lokala aktivitetsgrupper och samverkan med lokal företagshälsovård, och att Jobba friskt 
utgjort en del i det sammanhanget.  

Resultaten från den tredje fallarbetsplatsen framhöll en kritisk bild av hur deltagarna 
uppfattat utbildningsinnehållet i förhållande till den egna verksamhetens mål och krav. 
Endast en deltagare uppgav att det aktuella innehållet överensstämt med de egna utbild-
ningsbehoven. På frågan om arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen uppgav en majoritet att 
inga åtgärder inom rehabiliteringsarbetet genomförts till följd av utbildningen. En majoritet 
uppgav att de inte samverkat med andra myndigheter i större utsträckning till följd av ut-
bildningen. Resultatet kan tolkas som att också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit 
begränsat. 
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Slutsatser och rekommendationer  
 
Syftet med Jobba friskt har varit att genom utbildning stärka och komplettera deltagande 
myndigheters lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete, och på sikt bidra till en trend-
förskjutning i riktning mot ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet 
och effektivitet”. Samtidigt har projektansvariga lämnat osagt vilken typ av trendförskjut-
ning man avsett utöver steg på vägen mot de långsiktiga målen. Utvärderingen visar att en 
majoritet av deltagarna värdesatt utbildningarna. Framför allt har utbildningen Personal-
dialog för hälsosamma arbetsplatser uppskattats. Många deltagare rapporterar att de upplever 
att de fått teoretisk och praktisk kunskap för att bättre kunna hantera stress och ohälsa. 
Hälften av deltagarna som besvarat enkäten uppgav att de vidtagit någon form av åtgärd på 
den egna arbetsplatsen efter utbildningen. I reella tal motsvarar det hundra personer. Av 
dessa hundra personer uppgav ungefär trettio att åtgärderna inspirerats av utbildningen. 
Det är dessa trettio utlåtanden om åtgärder som man rimligtvis kan utgå från när utbild-
ningarnas bidrag till en trendförskjutning ska bedömas10. Mot bakgrund av detta är utvärd-
eringens samlade bedömning att resultatet är begränsat, när det gäller att inom två år uppnå 
en trendförskjutning i riktning mot ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad 
produktivitet och effektivitet”. Sett till de åtgärder och förändringsförsök som deltagarna 
initierat har drygt hälften varit friskvårdsorienterade och inriktade mot individen och något 
färre ämnade att stärka arbets- och rehabiliteringsarbetet och därmed varit kollektivt syft-
ande.  

Utbildningarna har bidragit till att viktiga arbetsmiljöfrågor uppmärksammats på arbets-
platserna under projekttiden. Denna uppmärksamhet har bidragit till att stärka deltagarnas 
och möjligtvis kollegors kännedom om friskvårdsåtgärder och arbetsmiljöfrågor. Någon 
indikation på att denna uppmärksamhet lett till en attitydförskjutning i riktning mot ett 
bredare intresse för arbetsmiljöfrågor framträder inte i utvärderingen. Resultatet bör också 
ses i förhållande till satsningens begränsade omfattning.   

Uppgifter om hur många som deltagit från varje lokal arbetsplats saknas. I de tre fall-
studier som genomförts har det relativa deltagarantalet varit stort på en av arbetsplatserna 
och lågt på de två andra. Det finns dock inget samband mellan utbildningarnas genomslag, 
sett till åtgärder på arbetsplatsen, och andelen utbildade deltagare vid respektive arbetsplats.  

Inom ramen för utvärderingen genomfördes fallstudier vid tre medverkande arbets-
platser. Jobba friskt avtryck på arbetsplatsen inom Arbetsmarknadsverket visar att alla del-
tagare uppgivit att de utfört arbetsmiljöåtgärder och observerat resultat av dessa. Åtgärd-
ernas karaktär med exempel som ”prioriterad friskvårdstimme”, ”motionskort” och ”yoga-
kurser” ger en bild av att åtgärderna riktats mot att stärka den enskilde individen inför 
arbetets påfrestningar. Ett annat positivt resultat är att en majoritet av deltagarna uppgav att 
de i större utsträckning än tidigare samverkat med andra myndigheter efter utbildningen, 
vilket har tolkats som att också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna varit relativt stort. 

Effekter av Jobba friskt på arbetsplatserna inom Försäkringskassan och Statens institut-
ionsstyrelse är begränsade. Utvärderingen visar att inga dialoggrupper startats vid fallarbets-
platsen inom Försäkringskassan vilket var ett av utbildningsmålen. Flertalet uppgav att den 
upplevda turbulensen på arbetsstället utgjort den främsta anledningen till detta. Däremot 
framhölls att mindre insatser vidtagits och en deltagare uppgav att en mall för arbetsplats-
träffar utarbetats. Erfarenhetsutbyte till följd av utbildningen kan tolkas som begränsat då 
samtliga svarade att de inte samverkat med andra myndigheter i större utsträckning efter 

                                                 
10 Slutsatsen bygger på uppgifter om antalet deltagare som svarat att arbetsmiljöåtgärder vidtagits och svarat att 
utbildningen i stor eller mycket stor utsträckning varit värdefull för dessa arbetsmiljöåtgärder. 
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utbildningen. Jobba friskts svaga genomslag kan förklaras med att förutsättningarna vid 
arbetsplatsen inte möjliggjort för dialoggrupper.  

Vid arbetsplatsen inom Statens institutionsstyrelse visar utvärderingen att inga åtgärder 
genomförts på den egna arbetsplatsen till följd av Jobba friskt. Den viktigaste förklaringen 
som framförts är att utbildningsinnehållet inte överensstämt med deltagarnas kunskaps-
behov och arbetsplatsens krav. Till skillnad mot de två andra arbetsplatserna har en stor 
andel av de anställda vid arbetsplatsen inom Statens institutionsstyrelse deltagit i utbild-
ningen, vilket visar att andelen medverkande inte är den viktigaste faktorn för utbildnings-
effekter på de lokala arbetsställena. Det bör betonas att deltagarsammansättningen vid 
samtliga tre arbetsplatser har varit så gynnsam som möjligt för att underlätta Jobba friskts 
lokala förankring genom att personer i arbetsledande ställning och med fackliga uppdrag 
samtidigt deltagit i samma utbildning. Men det har inte varit tillräckligt. Utbildningsinne-
hållets bristande överensstämmelse med deltagarnas kunskapsbehov och verksamhetens för-
utsättningar har sannolikt utgjort ett större hinder för Jobba friskts genomslag.  

Projektformen har dock inneburit goda möjligheter för deltagarna att utbyta erfaren-
heter kring arbetsmiljöfrågor, vilket sannolikt engagerat deltagarna och skapa tillfällen för 
lärande i arbetet (jfr Sense, 2007, s.405). En svaghet med projektformen är att den många 
gånger kräver särskilt ledningsstöd, och i fall där tydliga ledningsstrategier saknas, miss-
lyckas ofta projekten att bidra till avsedda mål. Bristerna blottas ofta när mål, planer, 
aktiviteter och resurser inte är avstämda mot varandra (Maylor, 2003, s.51).  

Med anledning av den låga prioritet de lokala arbetsplatsernas villkor haft inom ramen 
för utbildningarna, har Jobba friskts förutsättningar att generera önskade resultat bedömts 
som mindre gynnsamma. För att undvika att deltagarnas utbildningserfarenheter hanteras 
som projektsanktionerade tillfälligheter, bör satsningen införlivas i verksamheternas rutiner 
för systematiskt arbetsmiljöarbete och bli en ”naturlig del” av verksamheten. Man har allt 
att vinna på att tydliggöra kopplingar till verksamheterna och centrala delar i det reguljära 
arbetsmiljöarbetet.    

När det gäller att vidta arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen pekar utvärderingen på att 
steget från utbildnings- till verksamhetsmiljö varit problematisk för hälften av deltagarna. 
En av förklaringarna kan vara att målen för deltagarnas praktiska kunskaper inte preciserats 
i utbildningsinnehållet. Bland de hinder som deltagarna angett att de mött vid försöken att 
omsätta något av det de lärt sig framhölls svagt ledningsstöd, otillräckliga möjligheter och 
avsaknad av ekonomiska förutsättningar. Ungefär en tredjedel framhöll därtill tidsbrist som 
ett direkt eller indirekt hinder. Deltagarna har över lag bedömt att arbetsförbättrande åt-
gärder på den egna arbetsplatsen och samverkan med andra myndigheter varit begränsade. 
Myndighetsöverskridande samverkansinsatser och strukturerade erfarenhetsutbyten förut-
sätter ett särskilt tydligt ledningsstöd och sammantaget tyder resultaten på att satsningens 
förankring i verksamheterna och dess ledningssystem varit otillräcklig på flera arbetsplatser. 
En förklaring till detta kan vara att man vid myndigheterna uppfattat Jobba friskt som en 
tillfällig projektinsats.   
 
Utvärderingens slutsatser är att:  
 

- Jobba friskts utbildningar har värdesatts av en majoritet av deltagarna, även om skillnaderna mellan 
utbildningarna är stora. Framför allt har Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser uppskattats av 
deltagarna. Utbildningarna har prioriterat teoretisk kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljön 
och praktiska verktyg för att hantera stress och ohälsa, men villkoren för att förbättra arbetsmiljöför-
hållandena på deltagarnas arbetsplatser uppmärksammades i låg utsträckning. 
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- Hälften av deltagarna har genomfört arbetsmiljöförbättrande eller friskvårdsinriktade åtgärder på den 
egna arbetsplatsen av vilka en tredjedel har inspirerats av utbildningen. Direkta och indirekta hinder 
att vidta förändringar på arbetsplatsen har främst varit svagt ledningsstöd, otillräckliga ekonomiska 
förutsättningar och tidsbrist. Erfarenhetsutbytet mellan myndigheterna har varit begränsat efter 
avslutad utbildning. 

 
- Jobba friskts mål och programteori innehåller oklarheter. De långsiktiga målen om ett ”hållbart 

arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet och effektivitet” innehåller flera tänkbara delmål 
och dessa är mångtydiga. Målen berör både subjektiva och objektiva aspekter av arbetslivet. Jobba 
friskt har inte klargjort hur trendförskjutningen mot de långsiktiga målen ska kunna uppnås genom 
utbildningarna och eventuellt andra insatser.  

 
Om en utbildningssatsning av detta slag ska kunna tydligare bidra till att stärka och 
komplettera det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet som steg för steg främjar den 
övergripande måluppfyllelsen, måste målsättningarna beträffande deltagarnas praktiska 
kunskaper klargöras. Om verksamheternas villkor och behov av att möta deltagarnas kun-
skaper utgör grunden i en satsning av detta slag, ökar förutsättningarna för att få genomslag 
på enskilda arbetsplatser. För att i ett senare skede åstadkomma verksamhetseffekter som 
”ökad produktivitet och effektivitet”, är det dessutom nödvändigt att arbetsmiljöinsatserna 
inordnas i rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett sätt att vidareutveckla Jobba 
friskt kan vara att redan i utbildningarna uppmärksamma specifika verksamhetsförutsätt-
ningar eftersom dessa till stor del avgör de reella effekterna av utbildningssatsningen. Ett 
sätt att förbättra genomslaget är att ”ta genvägen” via rutinerna för det systematiska arbets-
miljöarbetet. Mot bakgrund av utvärderingens analys och slutsatser rekommenderas att 
Jobba friskt: 
 

- Behåller projektformen med utbildning och praktik och utvecklar ledningsstödet genom tydligare 
riktlinjer och organisatoriskt stöd för arbetsmiljöförbättrande åtgärder och samverkansinsatser 

 
- Preciserar vilken trendförskjutning som projektet eftersträvar och utvecklar tydliga och realistiska 

delmål, samt kopplar dessa till respektive utbildning. Anpassar utbildningsinnehållet till arbetsplat-
sernas specifika förutsättningar och behov 

 
- Samordnar utbildningsinsatserna med verksamheternas rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
Avslutningsvis kan Jobba friskt ses som ett prov på ett fackförbunds förutsättningar att 
åstadkomma arbetsmiljöförbättringar för medlemmar och andra arbetstagare. Givet den 
höga sjukfrånvaron i staten ser många fackförbund det som en central uppgift att, i sam-
verkan med arbetsgivarna, förbättra medlemmarnas arbetsmiljö. Då förutsättningarna att 
bedriva förändrings- och utvecklingsarbeten varierar är det en allmän rekommendation att 
insatsernas mål formuleras med största tydlighet så att dessa kan följas upp och korrigeras, 
både löpande och efter avslutade programinsatser. Vilka är arbetsgivarnas incitament för att 
engagera sig i att stärka arbetsmiljön? Detta är en nyckelfråga i försöken att utveckla arbets-
miljöarbetet. Utvärderingen av Jobba friskt har synliggjort en del av de förutsättningar som 
krävs för att få genomslag av en utbildningssatsning som syftar till att förbättra arbetsmiljön 
och hälsan för anställda i staten.   
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Bilaga 1. Sjukfrånvaroutvecklingen vid de medverkande 
myndigheterna 
 
Från den första juli 2003 infördes ett krav om obligatorisk redovisning av myndighets-
anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. Sammanställningen av sjukfrånvaro i Tabell 1 
bygger på myndigheternas rapporterade redovisning för 2003 till 2006.  
 
Tabell 1. Sammanställning av genomsnittlig sjukfrånvaro inom deltagande myndigheter 
 Total sjukfrånvaro (procent av tillgänglig arbetstid) 
Deltagande myndighet 2003 2004 2005 2006 
Försäkringskassan 7,2 6,2 5,2 5,0 
Arbetsmarknadsverket 7,5 7,3 7,0 6,2 
Integrationsverket 6,2 5,0 5,2 5,7 
Kriminalvårdverket 8,2 7,6 6,2 6,4 
Polisen 5,7 4,7 4,4 4,2 
Migrationsverket 4,7 5,2 5,4 4,9 
Statens institutionsstyrelse 9,3 9,6 8,5 8,3 
Kronofogdemyndigheten 7,4 6,5 5,8 2,2 
m för åtta myndigheter 7,0 6,5 6,0 5,4 
m för staten   4,8 4,5 4,1 4,0 
 
Uppgifter för 2003-2004 är hämtade ur Sjukfrånvaro i staten – myndigheter och sektorer 2004 (Regeringskansliet, 2005). Uppgifterna för 
2005 är hämtade ur Sjukfrånvaro i staten – myndigheter och sektorer 2005 (Verket för förvaltningsutveckling, 2006). Uppgifterna för 2006 
är hämtade från myndigheternas årsredovisningar.   

 
Av Tabell 1 framgår att den genomsnittliga sjukfrånvaron i staten minskat från 4,8 till 4,0 
procent av tillgänglig arbetstid mellan 2003 och 2006. Samtliga myndigheter som med-
verkat i Jobba friskt hade vid projektstarten (2005) en sjukfrånvaro som låg över genom-
snittet för staten. Sett ur ett längre perspektiv (mellan 2003 och 2006) kan en generell 
minskning i sjukfrånvaron observeras inom de deltagande myndigheterna. Undantaget är 
Migrationsverket där siffrorna stigit marginellt för samma period (+0,2 %). Den största 
minskningen jämfört med 2003 återfinns inom Kronofogdemyndigheten (-5,2 %). Enligt 
myndighetens årsredovisning för 2006 finns dock ”viss osäkerhet i uppgifterna, och fortsatt 
analys behöver göras innan slutsatser kan dras”. Vid utgången av 2006 hade medelvärdet 
för de åtta myndigheter som medverkat i Jobba friskt minskat till 5,4 procent, jämfört med 
6,0 procent vid samma tidpunkt året innan. Uppgifterna i Tabell 1 gäller den genom-
snittliga sjukfrånvaron inom myndigheterna. I vilken omfattning sjuktalen varierar inom 
myndigheterna har ej kartlagts.  

Något som ej framgår är att sjukfrånvaro är högre för kvinnor än för män inom samtliga 
myndigheter. Både inom staten och på arbetsmarknaden i stort är sjukfrånvaron generellt 
sett högre för kvinnor än för män. 2004 hade de statsanställda kvinnorna en dubbelt så hög 
sjukfrånvaro (6,2 %) som männen (3,0 %). Medelvärdet för kvinnor (7,7 %) och män (4,6 
%) vid deltagande myndigheter låg över genomsnittet i staten 2004. Könsfördelningen 
bland de anställda i staten är totalt sett jämn – ungefär 46 procent av de anställda är 
kvinnor och 54 procent är män.  
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Bilaga 2. Enkät Jobba friskt 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notering. I analysen av enkätsvaren har förändringsförsök behandlats 
synonymt med arbetsmiljöåtgärder. 
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Notering. I analysen av enkätsvaren har samverkan behandlats som 
en indikator på erfarenhetsutbyten. 
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Bilaga 3. Enkätresultat    
 
I enkäten instruerades deltagarna att värdera olika aspekter av utbildningen enligt en 5-
gradig skala där 1 motsvarade ett ”mycket lågt betyg” och 5 ett ”mycket högt betyg”.  
 
Tabell 1. Deltagarnas bedömning av de olika utbildningsinslagen 
   Bedömning  
Innehåll Modul *  1 2 3 4 5 Total 

1 f 10 22 47 42 7 128 
 % 7,8 17,2 36,7 32,8 5,5 1 

a. Innehållet i 
utbildningsdagarna 

2 f 0 5 5 8 9 27 
  % 0,0 18,5 18,5 29,6 33,3 1 
 3 f 0 9 7 19 9 44 
  % 0,0 20,5 15,9 43,2 20,5 1 
 Total f 10 36 59 69 25 199 
  % 5,0 18,1 29,6 34,7 12,6 1 

1 f 10 18 43 43 12 126 
 % 7,9 14,3 34,1 34,1 9,5 1 

b. Utbildningsmaterialet 

2 f 3 4 4 13 3 27 
  % 11,1 14,8 14,8 48,1 11,1 1 
 3 f 1 6 14 14 8 43 
  % 2,3 14,0 32,6 32,6 18,6 1 
 Total f 14 28 61 70 23 196 
  % 7,1 14,3 31,1 35,7 11,7 1 

1 f 29 30 34 23 6 122 
 % 23,8 24,6 27,9 18,9 4,9 1 

c. Erfarenhetsutbytet 
med andra myndigheter 

2 f 10 1 5 8 3 27 
  % 37,0 3,7 18,5 29,6 11,1 1 
 3 f 11 11 13 5 2 42 
  % 26,2 26,2 31,0 11,9 4,8 1 
 Total f 50 42 52 36 11 191 
  % 26,2 22,0 27,2 18,8 5,8 1 
* där 1 avser Friska chefer och medarbetare, 2 avser Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser och 3 avser 
Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser.  
 
 
 
Tabell 2. Deltagarnas bedömning av värdet av utbildningen som helhet 
   Bedömning  
Innehåll Modul *  1 2 3 4 5 Total 

1 f 4 21 54 43 5 127 f.9 Utbildningen som 
helhet  % 3,1 16,5 42,5 33,9 3,9 1 
 2 f 0 3 4 13 5 25 
  % 0,0 12,0 16,0 52,0 20,0 1 
 3 f 1 3 12 17 11 44 
  % 2,3 6,8 27,3 38,6 25,0 1 
 Total f 5 27 70 73 21 196 
  % 2,6 13,8 35,7 37,2 10,7 1 
* där 1 avser Friska chefer och medarbetare, 2 avser Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser och 3 avser 
Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser.  
 
 
 
 



 46

Tabell 3. Deltagarnas bedömning av utbildningens bidrag med kunskap om arbetsmiljö- och 
hälsoarbetet  
   Bedömning  
Innehåll Modul *  1 2 3 4 5 Total 

1 f 16 33 62 15 3 129 f.10 Om arbetsmiljö- 
och rehabiliteringsarbete  % 12,4 25,6 48,1 11,6 2,3 1 
 2 f 3 4 13 6 1 27 
  % 11,1 14,8 48,1 22,2 3,7 1 
 3 f 1 8 18 16 0 43 
  % 2,3 18,6 41,9 37,2 0,0 1 
 Total f 20 45 93 37 4 199 
  % 10,1 22,6 46,7 18,6 2,0 1 

1 f 14 27 59 26 3 129 f.11 Om arbetsmiljö  
och hälsa  % 10,9 20,9 45,7 20,2 2,3 1 
 2 f 2 5 13 6 1 27 
  % 7,4 18,5 48,1 22,2 3,7 1 
 3 f 2 10 18 12 2 44 
  % 4,5 22,7 40,9 27,3 4,5 1 
 Total f 18 42 90 44 6 200 
  % 9,0 21,0 45,0 22,0 3,0 1 
* där 1 avser Friska chefer och medarbetare, 2 avser Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser och 3 avser 
Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser.  
 
 
 
Tabell 4. Deltagarnas bedömning av utbildningens bidrag med praktiska verktyg  
   Bedömning  
Innehåll Modul *  1 2 3 4 5 Total 

1 f 43 41 33 5 2 124 
 % 34,7 33,1 26,6 4,0 1,6 1 

a. Hantera trakasserier 
och mobbning 

2 f 3 8 13 3 0 27 
  % 11,1 29,6 48,1 11,1 0,0 1 
 3 f 15 14 8 6 1 44 
  % 34,1 31,8 18,2 13,6 2,3 1 
 Total f 61 63 54 14 3 195 
  % 31,3 32,3 27,7 7,2 1,5 1 

1 f 38 42 36 10 0 126 
 % 30,2 33,3 28,6 7,9 0,0 1 
2 f 3 6 12 6 0 27 

b. Hantera 
arbetsplatskonflikt (med 
chefer, arbetskamrater 
eller andra)  % 11,1 22,2 44,4 22,2 0,0 1 
 3 f 12 14 14 4 0 44 
  % 27,3 31,8 31,8 9,1 0,0 1 
 Total f 53 62 62 20 0 197 
  % 26,9 31,5 31,5 10,2 0,0 1 

1 f 15 21 34 48 7 125 
 % 12,0 16,8 27,2 38,4 5,6 1 

c. Hantera negativ stress 
och ohälsa 

2 f 2 3 9 6 6 26 
  % 7,7 11,5 34,6 23,1 23,1 1 
 3 f 4 6 10 23 1 44 
  % 9,1 13,6 22,7 52,3 2,3 1 
 Total f 21 30 53 77 14 195 
  % 10,8 15,4 27,2 39,5 7,2 1 
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Forts. Tabell 4 
   Bedömning  
Innehåll Modul *  1 2 3 4 5 Total 

1 f 41 44 33 7 0 125 
 % 32,8 35,2 26,4 5,6 0,0 1 

d. Hantera hot och våld 
(våldsrisker i arbetet) 

2 f 8 7 11 1 0 27 
  % 29,6 25,9 40,7 3,7 0,0 1 
 3 f 9 19 10 4 0 42 
  % 21,4 45,2 23,8 9,5 0,0 1 
 Total f 58 70 54 12 0 194 
  % 29,9 36,1 27,8 6,2 0,0 1 

1 f 32 42 34 16 2 126 
 % 25,4 33,3 27,0 12,7 1,6 1 
2 f 0 5 14 5 2 26 

e. Hantera känslomässigt 
tunga uppgifter 
(krävande kontakter med 
allmänheten)  % 0,0 19,2 53,8 19,2 7,7 1 
 3 f 9 12 14 8 0 43 
  % 20,9 27,9 32,6 18,6 0,0 1 
 Total f 41 59 62 29 4 195 
  % 21,0 30,3 31,8 14,9 2,1 1 

1 f 21 28 47 27 3 126 
 % 16,7 22,2 37,3 21,4 2,4 1 

f. Hantera stor 
arbetsmängd eller 
tidspress 2 f 2 4 10 9 2 27 
  % 7,4 14,8 37,0 33,3 7,4 1 
 3 f 6 6 20 10 0 42 
  % 14,3 14,3 47,6 23,8 0,0 1 
 Total f 29 38 77 46 5 195 
  % 14,9 19,5 39,5 23,6 2,6 1 

1 f 18 22 41 39 7 127 
 % 14,2 17,3 32,3 30,7 5,5 1 
2 f 4 7 13 2 1 27 

g. Stimulera 
arbetsledning och 
arbetskamrater i 
arbetsmiljöarbetet  % 14,8 25,9 48,1 7,4 3,7 1 
 3 f 6 8 18 10 1 43 
  % 14,0 18,6 41,9 23,3 2,3 1 
 Total f 28 37 72 51 9 197 
  % 14,2 18,8 36,5 25,9 4,6 1 

1 f 22 22 51 25 7 127 
 % 17,3 17,3 40,2 19,7 5,5 1 

h. Initiera 
arbetsmiljöförändringar 
på din arbetsplats 2 f 5 6 10 4 1 26 
  % 19,2 23,1 38,5 15,4 3,8 1 
 3 f 4 10 20 8 1 43 
  % 9,3 23,3 46,5 18,6 2,3 1 
 Total f 31 38 81 37 9 196 
  % 15,8 19,4 41,3 18,9 4,6 1 

1 f 33 34 42 17 0 126 
 % 26,2 27,0 33,3 13,5 0,0 1 
2 f 7 6 11 2 1 27 
 % 25,9 22,2 40,7 7,4 3,7 1 

i. Hantera 
otillfredsställande 
arbetsinnehåll (att inte 
kunna utvecklas eller se 
resultat) 3 f 7 13 16 6 0 42 
  % 16,7 31,0 38,1 14,3 0,0 1 
 Total f 47 53 69 25 1 195 
  % 24,1 27,2 35,4 12,8 0,5 1 
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Forts. Tabell 4 
   Bedömning  
Innehåll Modul *  1 2 3 4 5 Total 

1 f 23 19 50 28 6 126 
 % 18,3 15,1 39,7 22,2 4,8 1 

j. Stärka psykosociala 
arbetsmiljön på din 
arbetsplats 2 f 1 7 11 7 1 27 
  % 3,7 25,9 40,7 25,9 3,7 1 
 3 f 4 8 18 12 1 43 
  % 9,3 18,6 41,9 27,9 2,3 1 
 Total f 28 34 79 47 8 196 
  % 14,3 17,3 40,3 24,0 4,1 1 

1 f 48 37 32 8 1 126 
 % 38,1 29,4 25,4 6,3 0,8 1 

k. Hantera otrygghet i 
anställningen 

2 f 7 10 6 4 0 27 
  % 25,9 37,0 22,2 14,8 0,0 1 
 3 f 10 13 11 8 0 42 
  % 23,8 31,0 26,2 19,0 0,0 1 
 Total f 65 60 49 20 1 195 
  % 33,3 30,8 25,1 10,3 0,5 1 
* där 1 avser Friska chefer och medarbetare, 2 avser Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser och 3 avser 
Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser. 
 
 
 
Tabell 5. Deltagarnas bedömning av utbildningens värde för arbetsmiljöåtgärderna och i vilken 
utsträckning resultat av åtgärderna observerats  
   Bedömning  
Innehåll Modul *  1 2 3 4 5 Total 

1 f 13 11 29 21 5 79 
 % 16,5 13,9 36,7 26,6 6,9 1 

f.14 Om utbildningens 
värde för åtgärderna  

2 f 0 1 4 2 2 9 
  % 0,0 11,1 44,4 22,2 22,2 1 
 3 f 1 6 5 5 2 19 
  % 5,3 31,6 26,3 26,3 10,5 1 
 Total f 14 18 38 28 7 107 
  % 13,1 16,8 35,3 26,2 8,4 1 

1 f 12 10 39 17 1 79 
 % 15,2 12,7 49,9 21,5 1,3 1 

f.15 Om resultat av 
åtgärderna observeras 

2 f 1 2 3 3 0 9 
  % 11,1 22,2 33,3 33,3 0,0 1 
 3 f 1 3 8 5 2 19 
  % 5,3 15,8 42,1 26,3 10,5 1 
 Total f 14 15 50 25 3 107 
  % 13,1 14,0 46,7 23,4 2,8 1 
* där 1 avser Friska chefer och medarbetare, 2 avser Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser och 3 avser 
Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser.  
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Tabell 6. Deltagarnas bedömning av i vilken grad man har samverkat med andra myndigheter 
efter utbildningens slut och i vilken grad samverkan stärkt arbetsmiljöarbetet 
   Bedömning  
Innehåll modul *  1 2 3 4 5 Total 

1 f 52 18 7 5 0 82 
 % 63,4 22,0 8,5 6,1 0,0 1 
2 f 4 1 3 1 1 10 

f.16 Samverkan med 
andra myndigheter efter 
utbildningens slut 

 % 40,0 10,0 30,0 10,0 10,0 1 
 3 f 12 3 3 0 0 18 
  % 66,7 16,7 16,7 0,0 0,0 1 
 Total f 68 22 13 6 1 110 
  % 61,8 20,0 11,8 5,5 0,9 1 

1 f 40 13 16 8 0 77 
 % 51,9 16,9 20,8 10,4 0,0 1 

f.17 Stärkt arbetsmiljö-
arbetet till följd av 
samverkan 2 f 2 1 3 2 0 8 
  % 25,0 12,5 37,5 25,0 0,0 1 
 3 f 11 3 3 0 1 18 
  % 61,1 16,7 16,7 0,0 5,6 1 
 Total f 53 17 22 10 1 103 
  % 51,5 16,5 21,4 9,7 1,0 1 
* där 1 avser Friska chefer och medarbetare, 2 avser Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser och 3 avser 
Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser.  
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Bilaga 4. Fördelning av utbildningsplatser och anmälda deltagare 
 
 

Friska chefer Personaldialog Rehabilitering  
 
Myndighet 

Sthlm Gbg Malmö Sthlm Gbg Malmö Sthlm Gbg Malmö 

 
 
Antal 
deltagare 

Antal  
anställda 
vid resp. 
mynd. 

Arbetsmarknadsverket 100 34 26 0 0 0 0 0 0 160 10 700 
Försäkringskassan  20 17 19 1 8 8 1 1 4 79 16 000 
Integrationsverket 5 0 0 1 0 0 3 0 0 9 i.u 
Kriminalvårdsverket 14 1 5 2 1 0 6 2 3 34 9000 
Kronofogdemyndighet 8 6 2 16 1 4 0 0 0 37 3 500 
Migrationsverket 36 5 9 0 9 0 2 0 0 61 2 791 
Polisen 31 20 11 14 2 11 10 7 14 120 24 607 
SIS       41   41 2 800 
Totalt  214 83 72 34 21 23 63 10 21 541 69 398 
Totalt per utbildning 369   78   94     
Källa: Bliwa Stiftelsen, 2006-04-06 [antal per myndighet, vers 7.xls]  
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Bilaga 5. Deltagarbortfall i enkäten till följd av ogiltiga e-
postadresser  
 
Myndighet Antal enkäter skickad till Observerat bortfall (%) 
Kronofogdemyndigheten 32 24 (75,0) 
Integrationsverket 10 3 (33,3) 
Försäkringskassan 59 7 (32,4) 
Polisen 77 20 (26,0) 
Arbetsmarknadsverket 180 24 (13,3) 
Statens institutionsstyrelse 38 5 (13,2) 
Kriminalvårdverket 34 11 (10,5) 
Migrationsverket 55 5 (9,1) 
Okänd 11 1 (9,1) 
Total 496 100 (100) 
 
Som framgår av sammanställningen uppgick det totala bortfallet tillföljd av ogiltiga e-
postadresser till 100 stycken1. Bortfallet varierade kraftigt mellan myndigheterna. Det 
största bortfallen återfanns inom Kronofogdemyndigheten (75 %), Integrationsverket (33,3 
%) och inom Försäkringskassan (32,4 %). De lägsta bortfallen återfanns inom Kriminal-
vårdsverket (10,5 %) och Migrationsverket (9,1 %). 
 
Per utbildningsmodul fördelade sig bortfallet enligt följande:  
 

- Friska chefer och medarbetare 66,7 % 
- Personaldialog för hälsosamma arbetsplatser 18,1 %  
- Rehabilitering av långtidssjuka med stressdiagnoser 15,2 % 

 
Meddelandena om ogiltig e-postadress kan delvis förklaras av att en del adresser registrerats 
felaktigt eller varit stängda för utskick som deltagaren ej godkänt. Viss personalrörlighet 
mellan tidpunkterna för adressregistreringen och enkätutskicken kan ha inneburit att några 
deltagare föll bort redan i samband med att enkätlänken skickades ut. Bakom siffrorna 
återfinns möjligtvis också ett fåtal e-postadresser som existerat men som inte använts av 
någon deltagare.  
 
 

                                                 
1 Sammanställningen avser det svarsbortfall som observerats i samband med enkätadministrationen. För 
sammanställningar och analyser av deltagarbortfallet under utbildningstiden se utbildningsanordnarnas 
separata slutrapporter.    
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Bilaga 6. Intervjumanual och utvärderingsmodell för 
fallarbetsplatserna 
 
Jobba friskts syfte och utbildningarnas innehåll 
f.1 Jobba friskt har infriat syftet med att … 
a) stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet 
b) bidra till hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, produktivitet och effektivitet 
f.2 Utbildningsinnehållet överensstämde med mina utbildningsbehov 
f.3 Utbildningen har accepterats och förankrats på min arbetsplats  
f.4 Till följd av utbildningen har jag stärkts i min arbetssituation   
f.5 Till följd av utbildningen har jag verktyg att vända en negativ utveckling i arbetet 
Förändringsförsök på arbetsplatsen* 
f.6 Upplägget med förändringsförsök på arbetsplatsen är positivt 
f.7 Upplägget med förändringsförsök har förankrats på min arbetsplats 
f.8 Till följd av utbildningen har jag genomfört förändringsförsök på min arbetsplats 
f.9 Jag har haft tillräckliga förutsättningar att vidta förändringsförsök 
f.10 Jag har kunnat se resultat av försöken  
f.11 Utbildningen har varit värdefull för försöken 
f.12 Jag har mött svårigheter med att genomföra försöken 
Samverkan med andra myndigheter ** 
f.13 Till följd av utbildningen har jag samverkat med andra myndigheter 
f.14 Under utbildningstiden har det pågått andra projekt på min arbetsplats 
f.15 Dessa projekt har medfört ökad samverkan med andra myndigheter 
* I analysen av intervjuerna har förändringsförsök behandlats synonymt med arbetsmiljöåtgärder 
** Samverkan har behandlats som en indikator på erfarenhetsutbyte. Det kan ha förekommit erfarenhets-
utbyten som inte redovisas som svar på samverkansfrågorna. Utvärderingen kan eventuellt ha underskattat 
omfattningen på erfarenhetsutbytet som tillkommit till följd av Jobba friskt.  
 
 
Till grund för analysen av intervjuutsagorna låg tre delmål (D) härledda ur Jobba friskts 
programteori (jfr s.13). Enligt programteorin förväntades deltagarna i utbildningsmiljö 
tillgodogöra sig teoretisk och praktisk kunskap för åtgärder på den egna arbetsplatsen. Att 
respektive utbildning inspirerat deltagarna och förmått dem att avancera med förvärvad 
kunskap, betraktades som en första nödvändig förutsättning (D1) för vidare effekter. Att 
utbildningsinnehållet överensstämt med deltagarnas utbildningsbehov har setts som en 
indikator på att utbildningen haft en inspirerande och kunskapsförmedlande verkan. Att 
merparten av de anmälda deltagarna närvarat och medverkat i de utbildningsrelaterade 
aktiviteterna utgjorde ett stödantagande i sammanhanget. En andra och tredje nödvändig 
förutsättning för vidare effekter var att deltagarna vidtagit arbetsmiljöåtgärder (D2) och 
utbytt erfarenheter med andra myndigheter (D3). I enighet med programteorin antogs 
åtgärderna bidra till målsättningen om ett ”stärkt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete”. 
Nedan illustreras utvärderingsmodellen för fallarbetsplatserna. 
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D2: Arbetsmiljöåtgärder

D3: Erfarenhetsutbyten
mellan myndigheter 

Stärkt lokalt arbetsmiljö-
och rehabiliteringsarbete

Närvaro vid 
utbildning

Medverkan i 
praktikinslag

Utbildningsmiljö Verksamhetsmiljö

”Hållbart arbetsliv med 
bättre livskvalitet, ökad 
produktivitet och effektivitet”

D1: Teoretisk och 
praktisk kunskap

D2: Arbetsmiljöåtgärder

D3: Erfarenhetsutbyten
mellan myndigheter 

Stärkt lokalt arbetsmiljö-
och rehabiliteringsarbete

Närvaro vid 
utbildning

Medverkan i 
praktikinslag

Utbildningsmiljö Verksamhetsmiljö

”Hållbart arbetsliv med 
bättre livskvalitet, ökad 
produktivitet och effektivitet”

D1: Teoretisk och 
praktisk kunskap

 
 
 
Aktiviteter till vänster om den streckade linjen har antagits vara genomförda (stöd-
antagande) och behandlats därför sekundärt i utvärderingen. Kursiverade punkter till höger 
om den streckade linjen illustrerar utvärderade delmål (D1-3).  
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Bilaga 7. Intervjuresultat från fallarbetsplatserna inom 
Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan och Statens institutionsstyrelse 
 
Tabell 1. Fallarbetsplats 1, Arbetsmarknadsverket  
 Deltagarbefattning 
 HSOB SOB SOB SOB 

Jobba friskts syfte och utbildningarnas innehåll     
f.1 Jobba friskt har infriat syftet med att …     
a) stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet Nej Ja  Ja  Nej  
b) bidra till ”hållbart arbetsliv med ökad livskvalitet, produktivitet och effektivitet” Nej Nej Ja Nej 
f.2 Utbildningsinnehållet överensstämde med mina utbildningsbehov Ja Ja Nej  Ja 
f.3 Utbildningen har accepterats och förankrats på min arbetsplats  Ja Ja Ja Nej 
f.4 Till följd av utbildningen har jag stärkts i min arbetssituation   Nej Ja Ja Ja 
f.5 Till följd av utbildningen har jag verktyg att vända en negativ utveckling i arbetet   * * * * 
Förändringsförsök på arbetsplatsen     
f.6 Upplägget med förändringsförsök på arbetsplatsen är positivt Ja  Ja  Ja  Ja  
f.7 Upplägget med förändringsförsök har förankrats på min arbetsplats - - Nej  Nej  
f.8 Till följd av utbildningen har jag genomfört förändringsförsök på arbetsplatsen Ja Ja Ja Ja 
f.9 Jag har haft tillräckliga förutsättningar att vidta förändringsförsök * * * * 
f.10 Jag har kunnat se resultat av försöken  Ja Ja Ja Ja 
f.11 Utbildningen har varit värdefull för försöken  Ja Ja Ja Ja 
f.12 Jag har mött svårigheter med att genomföra försöken    Ja Ja Ja Ja 
Samverkan med andra myndigheter     
f.13 Till följd av utbildningen har jag samverkat med andra myndigheter Nej Ja - Ja 
f.14 Under utbildningstiden har det pågått andra projekt på min arbetsplats Ja Ja Ja Ja 
f.15 Dessa projekt har medfört ökad samverkan med andra myndigheter - - Nej - 
där - anger att utsagorna ej kunnat kategoriseras, * anger att frågan utelämnats vid intervjun. SOB avser skyddsombud och HSOB avser 
huvudskyddsombud. 

 
 
Tabell 2. Fallarbetsplats 2, Försäkringskassan  
 Deltagarbefattning 
 Eh.chef Eh.chef Eh.chef Eh.chef 

Jobba friskts syfte och utbildningarnas innehåll     
f.1 Jobba friskt har infriat syftet med att …     
a) stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet Ja Nej Ja Ja 
b) bidra till ”hållbart arbetsliv med ökad livskvalitet, produktivitet och effektivitet” Nej Nej Nej Nej 
f.2 Utbildningsinnehållet överensstämde med mina utbildningsbehov Nej Ja Ja Ja 
f.3 Utbildningen har accepterats och förankrats på min arbetsplats  - Ja Ja - 
f.4 Till följd av utbildningen har jag stärkts i min arbetssituation   - - Ja Ja 
f.5 Till följd av utbildningen har jag verktyg att vända en negativ utveckling i arbetet Ja - - Ja 
Förändringsförsök på arbetsplatsen     
f.6 Upplägget med förändringsförsök på arbetsplatsen är positivt Ja Ja Ja Ja 
f.7 Upplägget med förändringsförsök har förankrats på min arbetsplats * * * * 
f.8 Till följd av utbildningen har jag genomfört förändringsförsök på arbetsplatsen Ja Ja Ja Ja 
f.9 Jag har haft tillräckliga förutsättningar att vidta förändringsförsök Ja Ja Ja Ja 
f.10 Jag har kunnat se resultat av försöken  Ja - Ja Ja 
f.11 Utbildningen har varit värdefull för försöken  Ja Ja Ja Ja 
f.12 Jag har mött svårigheter med att genomföra försöken    Ja Ja Ja Ja 
Samverkan med andra myndigheter     
f.13 Till följd av utbildningen har jag samverkat med andra myndigheter Nej Nej Nej Nej 
f.14 Under utbildningstiden har det pågått andra projekt på min arbetsplats Nej Nej Ja Nej 
f.15 Dessa projekt har medfört ökad samverkan med andra myndigheter * * - * 
där - anger att utsagorna ej kunnat kategoriseras, * anger att frågan utelämnats vid intervjun. Eh.chef avser befattningen enhetschef. 
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Tabell 3. Fallarbetsplats 3, Statens institutionsstyrelse   
 Deltagarbefattning 
 Avd.chef Avd.chef Avd.chef ST-rep. 
Jobba friskts syfte och utbildningarnas innehåll     
f.1 Jobba friskt har infriat syftet med att     
a) stärka det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet Nej Ja Ja Ja 
b) bidra till ”hållbart arbetsliv med ökad livskvalitet, produktivitet och effektivitet” Nej Nej Nej Nej 
f.2 Utbildningsinnehållet överensstämde med mina utbildningsbehov Ja  Nej Nej Nej 
f.3 Utbildningen har accepterats och förankrats på min arbetsplats  Ja  Nej Ja Ja 
f.4 Till följd av utbildningen har jag stärkts i min arbetssituation   Ja  Nej Nej Ja 
f.5 Till följd av utbildningen har jag verktyg att vända en negativ utveckling i arbetet Nej  Nej Nej Nej 
Förändringsförsök på arbetsplatsen     
f.6 Upplägget med förändringsförsök på arbetsplatsen är positivt - Ja Ja Ja 
f.7 Upplägget med förändringsförsök har förankrats på min arbetsplats - Nej Ja - 
f.8 Till följd av utbildningen har jag genomfört förändringsförsök på arbetsplatsen - Nej Nej Nej 
f.9 Jag har haft tillräckliga förutsättningar att vidta förändringsförsök * Nej - - 
f.10 Jag har kunnat se resultat av försöken  * * * * 
f.11 Utbildningen har varit värdefull för försöken  * * * * 
f.12 Jag har mött svårigheter med att genomföra försöken    * * * * 
Samverkan med andra myndigheter     
f.13 Till följd av utbildningen har jag samverkat med andra myndigheter Nej - Ja Nej 
f.14 Under utbildningstiden har det pågått andra projekt på min arbetsplats Nej Nej Nej - 
f.15 Dessa projekt har medfört ökad samverkan med andra myndigheter * * * * 
där - anger att utsagorna ej kunnat kategoriseras, * anger att frågan utelämnats vid intervjun. Avd.chef avser befattningen avdelningschef. 
ST-rep. avser ST-representant. 
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Bilaga 8. Inbjudan att medverka i Jobba friskt – en satsning för ett 
friskare arbetsliv 
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Utvärdering av Jobba friskt
Syftet med Jobba friskt har varit att stärka och komplettera 
deltagande myndigheters lokala arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbete genom riktade utbildningsinsatser för 
förtroendevalda, skyddsombud och personer i arbetsledande 
ställning, och bidra till en positiv trendförskjutning i riktning mot 
ett ”hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet 
och effektivitet” på de arbetsplatser som deltagit projektet. 
Målsättningen var också att åstadkomma erfarenhetsutbyten 
mellan deltagande myndigheter.

Utvärderingen visar att Jobba friskt inneburit tillfällen för 
deltagarna att i anslutning till utbildningarna utbyta erfarenheter 
kring arbetsmiljöfrågor och tillgodogöra sig verktyg för stress och 
ohälsa, men villkoren för att förbättra arbetsmiljön på deltagarnas 
arbetsplatser har uppmärksammats i låg utsträckning. 
Utbildningarna har värdesatts av deltagarna och hälften har 
genomfört åtgärder på den egna arbetsplatsen. I en tredjedel av 
fallen har utbildningarna inspirerat till åtgärderna. Samverkan 
mellan myndigheterna har varit begränsad, vilket tyder på att 
också erfarenhetsutbytet varit relativt litet. Enligt deltagarna har 
detta främst berott på svagt ledningsstöd. Någon trendför-
skjutning till följd av utbildningarna framträder inte i utvärderingen.

Utvärderingen har genomförts av fil.dr. Johan Hansson, 
vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet.
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