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1 INLEDNING OCH 
BAKGRUND 

Följande rapport presenterar WSP:s slututvärdering av projektet 

Hälsofrämjande arbetsliv, vilket är den tredje och avslutande delrapporten i 

den löpande utvärdering av projektet. Utvärderingsinsatsen har genomförts 

under höst/vinter 2021–2022 av WSP:s konsulter Maria Stenman, Martina 

Wingsell och Sanja Vujicic. 

1.1 KORT OM PROJEKTET HÄLSOFRÄMJANDE 
ARBETSLIV 

Projektet Hälsofrämjande arbetsliv startade 2018-09-01 och bedrivs till och 

med 2022-03-31. Projektet har varit ett kommunövergripande projekt som 

har ägts av Nynäshamn kommun, men drivits tillsammans med Järfälla 

kommun och medfinansierats av Europeiska socialfonden.  

Med bakgrund av den ökade psykiska ohälsan i arbetslivet, som skapar höga 

kostnader för både individ, organisation och samhälle, utformades projektet 

Hälsofrämjande arbetsliv. I projektets fördjupade problemanalys (som skrevs 

under projektets inledande skede) beskrivs att sjukfrånvaron för båda 

kommunerna varierat över tid samt att medelvärdet för sjukfrånvaron är 

högre inom vissa förvaltningar. I både Nynäshamns kommun och Järfälla 

kommun återfinns den högsta sjukfrånvaron inom socialförvaltningen och 

barn- och utbildningsförvaltningen. I problemanalysen har projektet även 

belyst könsfördelningen av sjukfrånvaro bland anställda i båda kommunerna. 

Utifrån statistik synliggörs stora skillnader mellan könen oavsett kommun och 

år, där kvinnor är kraftigt överrepresenterade. 

I problemanalysen ges sedan ett antal exempel på möjliga orsaker till de 

höga siffrorna i sjukfrånvaron och ohälsa bland medarbetarna i kommunerna. 

Exempelvis argumenteras för att otydliga roller och bristande struktur, inte 

minst kopplat till chefernas roller, är en bidragande faktor till ohälsa. Här 

uppmärksammas bland annat att det finns otillräckliga organisatoriska 

förutsättningar i vissa verksamheter för cheferna att utföra sitt uppdrag, samt 

att chefstätheten, det vill säga hur många underställda varje chef har, utgör 

ett hinder. En ytterligare orsaksfaktor beskrivs vara den stora variationen på 

kompetens hos chefer kring det systematiska kvalitetsarbetet. 

I båda kommunerna framkommer även att medarbetare upplever en viss 

obalans mellan tillgängliga resurser och de krav som ställs på tjänsten eller 

uppdraget. Detta är något som skapar både stress och en känsla av 

otillräcklighet. I analysen framkommer vidare att medarbetare uppfattar att 

det finns en arbetskultur om att anställda ska ha mycket att göra, och i båda 

kommunerna efterfrågar man mer delaktighet och möjlighet till påverkan, 

något som kan leda till utveckling av arbetsorganisationen, bättre arbetsmiljö 

och därmed främja hälsa. Även ohälsa relaterat till hot, våld och kränkningar 

på arbetsplatsen uppmärksammas i problemanalysen, där oroväckande 

många i undersökningar uppger att de inte fick den hjälp de behövde efteråt 

samt att de inte vet var de hittar rutiner för hantering av anmälan gällande 

kränkande särbehandling och trakasserier. Till sist uppmärksammas ohälsa i 

arbetslivet relaterat till alkohol, droger och spelmissbruk. 
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Det långsiktiga målet i projektet Hälsofrämjande arbetsliv har varit att minska 

den psykiska ohälsan i Nynäshamn kommun och Järfälla kommun, och 

skapa mer jämställda och jämlika villkor i organisationerna. Det identifierades 

ett behov av ökad kunskap om arbetspåverkande ohälsa för att i ett tidigare 

skede kunna fånga upp anställda som ligger i riskzonen för ohälsa. Genom 

att introducera verktyg och kunskaper för chefer och medarbetare om hur de 

kan arbeta för ett hälsofrämjande arbetsliv.  

Utifrån ovanstående har projektet fokuserat på att utveckla 

kompetensutvecklande insatser till olika målgrupper som kan bilda en 

organisatorisk plattform för ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbetsmiljöarbete. Projektinsatserna har riktat sig till medarbetare, chefer, 

HR och skyddsombud/fackliga representanter från Nynäshamns och 

Järfällas kommuner. Fram till och med december 2021 har projektinsatser 

genomförts mot närmare 3500 (unika) deltagare i kommunerna, (ytterligare 

deltagande har tillkommit under 2022, främst i form av att personer avslutat 

påbörjade insatser).  

De aktiviteter som utvecklats och testats inom ramen för projektet är tre 

utbildningspaket: 

• Utbildningspaketet ”tidig upptäckt av ohälsa samt 

förebygga sjukfrånvaro.” Denna utbildning riktas till chefer, 

skyddsombud och HR (human resource). Paketet innefattar 

kompetensutvecklingsinsatser som ska ge verktyg för att tidigt 

upptäckta och identifiera orsaker till ohälsa på arbetsplatsen. På så 

sätt ska man kunna sätta in tidiga insatser för att förhindra ohälsa. 

• Utbildningspaketet ”OSA-dialogen”. OSA står för Organisatorisk 

och Social Arbetsmiljö. Genom metoden OSA-dialogen skapas goda 

arbetsvillkor genom att tydliggöra uppdraget, undersöka och 

riskbedöma arbetsmiljön, prioritera bland utvecklingsområden och se 

till att de hamnar på rätt beslutsnivå. Upplägget är utformat så att 

chefen leder processen och medarbetarna är delaktiga.  

• Utbildningspaketet ”Chefs och ledarskapsutbildning” alternativt 

”Hälsofrämjande ledarskap för ett hållbart arbetsliv”.1 (LUP.) 

Detta är ett chefs- och ledarutvecklingsprogram som innehåller 

ledarskapsteorier och färdighetsträning. Syftet är att ge chefer 

fördjupad kunskap i organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete, 

samt kunskaper och färdigheter i den senaste forskningen inom 

hälsofrämjande ledarskap. 

Genom en mångfald av insatser var förhoppningen att projektet bidrar till ett 

hållbart lärande som genomsyras av återkommande uppföljning av kunskap 

och erfarenheter. Genom lärandet ska organisatoriska förändringar där 

individen står i centrum uppstå. Alla insatser och aktiviteter ska även 

genomsyras av de horisontella principerna, jämställdhet, tillgänglighet och 

icke-diskriminering.  

 

 

 
1 Utbildningen gick under olika namn i kommunerna 
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1.2 WSP:S SLUTUTVÄRDERING 

WSP:s utvärderingsuppdrag har haft två huvudsakliga syften: dels bidra till 

lärande under och efter projekttiden, dels synliggöra och värdera projektets 

arbetssätt/metoder samt dess förutsättningar för implementering i ordinarie 

verksamhet. Därtill har utvärderingen syftat till att undersöka om och hur de 

horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

integrerats i projektet och bidragit till att nå uppsatta mål.   

Föreliggande rapport utgör WSP:s slututvärdering av projektet.  

1.3 PRESTATIONER, RESULTAT OCH EFFEKTER 

I tabellen nedan presenteras projektets mål. Tabellen ska läsas utifrån de 

individuella cellerna, dvs kopplingarna mellan olika prestationer, resultat och 

effekter är inte linjära i tabellen.  

Tabell 1: Hälsofrämjande arbetslivs önskade resultat och effekter: Källa WSP 

Prestationer Resultat Effekter 

267 chefer har fått 

kompetensutvecklingsinsatser 

i systemstöd 

90% av deltagande chefer 

och HR har använt 

systemstöd för att följa upp 

och upptäcka ohälsa 

En organisation som 

möjliggör ett hållbart 

arbetsliv för individen 

267 chefer, 20 HR, 100 

skyddsombud/lokala fackliga 

företrädare och 10 

likabehandlingsombud har fått 

kompetensutveckling i att 

tidigt identifiera tidiga tecken 

på ohälsa 

90% av deltagande chefer, 

HR, skyddsombud/lokala 

fackliga företrädare och 

likabehandlingsombud har 

ökade kunskaper om hur en 

tidigt identifierar tecken på 

ohälsa 

Minskad ohälsa på 

arbetsplatserna, där 

medarbetare kan jobba mer 

effektivt och längre 

267 chefer, 20 HR och 100 

skyddsombud/lokala fackliga 

företrädare har 

kompetensutvecklats kring 

hantering och åtgärder vid 

ohälsa hos individen 

Kommunerna har rutiner 

och checklistor som 

används för hantering av 

korttidsfrånvaro 

Minskad frånvaro på grund 

av ohälsa från 

arbetsplatserna och lägre 

sjukskrivningskostnader  

20 HR har 

kompetensutvecklats i stödja 

chefer i organisatoriska 

lösningar 

90% av deltagarna har en 

ökad kunskap kring ohälsa 

utifrån de horisontella 

principerna 

Färre medarbetare blir 

långtidssjukskrivna 

1613 medarbetare, xx chefer 

och xx skyddsombud/ lokala 

fackliga företrädare har 

utbildats i dialog om 

arbetslivets balanser och 

stresshantering 

En organisation som är 

självförsörjande i det 

målinriktade hälsofrämjande 

arbetet och arbetet med 

jämställhet, tillgänglighet 

och icke-diskriminering 

Deltagarna har en starkare 

ställning på 

arbetsmarknaden  

267 chefer och 20 HR har 

genomgått 

ledarskapsutbildningarna 

Relevanta 

utbildningsmoment finns i 

organisationen som E-

learning Material 

Deltagande kommuner blir 

hållbara och därmed 

attraktiva arbetsplatser 

Nätverksträffar har 

genomförts 

90% av deltagande chefer, 

HR, medarbetare och 

skyddsombud/lokala 

fackliga företrädare arbetar 

med metoden i praktiken 

Lägre kostnader för 

sjukskrivningar 

 90% av HR erbjuder 

kompetensutveckling i 

Jämlika arbetsvillkor 
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organisatoriska 

förutsättningar för ökad 

hälsa och arbetsförmåga 

 Deltagare har arbetat aktivt 

med jämställhet, 

tillgänglighet och icke-

diskriminering 

Bryta könsstereotypiska 

mönster kring ohälsa på 

arbetsplatsen 

 Det finns ett forum för 

kollegialt stöd mellan chefer 

i organisationerna med stöd 

från HR avdelningen 

 

 90% av deltagande chefer 

har en höjd kompetens om 

vad som krävs för ett 

hälsofrämjande ledarskap 

 

 Deltagande chefer leder och 

arbetar aktivt för 

jämställdhet, tillgänglighet 

och icke-diskriminering. 

 

 

1.3.1 Indikatorer  

För resultat på organisationsnivå har WSP använt följande indikatorer till 

slututvärderingen:  

Tabell 2, Indikatorer över projektets resultat 

Resultat på 

organisationsnivå 

Indikatorer 

Kommunerna har rutiner 

och checklistor som 

används för hantering av 

korttidsfrånvaro. 

 

Indikator 1: 

Andel deltagare: 

-med kännedom om att rutiner och checklistor 

finns 

-har tagit del av rutiner och checklistor 

-som vid behov använder rutiner och 

checklistor 

Indikator 2: 

I vilken grad är rutiner och checklistor 

jämställdhetsintegrerade och 

tillgänglighetsanpassade 

 

En organisation som är 

självförsörjande i det 

målinriktade hälsofrämjande 

arbetet och arbetet med 

jämställdhet, tillgänglighet 

och icke-diskriminering 

Indikator 1: 

Andelen strategiska personer som upplever 

att de har tillräcklig kunskap om det 

målinriktade hälsofrämjande arbetet  

Indikator 2: 
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Andelen strategiska personer som upplever 

att det målinriktade hälsofrämjande arbetet 

integrerar jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering 

Indikator 3: 

Riktningsbeslut eller 

organisationsförändringar i linje med en 

självförsörjande organisation gällande detta.  

Indikator 4: 

Kommunerna har långsiktiga planer eller 

policys för hållbarhet i självförsörjandet inom 

detta område. 

Indikator 5: 

Andelen deltagare med kännedom om 

kommunens stödfunktioner i det målinriktade 

hälsofrämjande arbetet som integrerar 

jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering 

Relevanta 

utbildningsmoment finns i 

organisationen som E-

learningsmaterial 

 

Utbildningsmoment finns i organisationen som 

jämställdhetsintegrerat och 

tillgänglighetsanpassat E-learningsmaterial 

Indikator 1: 

Andelen deltagare som  

- känner till att detta finns2 

- har använt det 

Indikator 2: 

Upplevelsen hos deltagarna:  

- att E-learningsmaterial är relevanta 

- genomsyras av de horisontella principerna 

Det finns ett forum för 

kollegialt stöd mellan chefer 

i organisationen med stöd 

från HR avdelningen 

Andel deltagande chefer som: 

- känner till att det finns ett forum för kollegialt 

stöd mellan chefer i organisationen 

- upplever att HR avdelningen är ett stöd i 

detta forum 

- upplever att forumet är till nytta 

- själv har använt sig av forumet 

 
2 Denna indikator har WSP inte följt upp, då pandemin har skapat en kontext med helt 
andra förutsättningar kring digitala utbildningar.  
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1.4 MATERIALINSAMLING  

Materialinsamlingen inför slututvärderingen har genomförts med syftet att 

skapa en helhetsbild av projektet genom att fånga olika aktörers, individers 

och verksamheters perspektiv. Nedan redogörs kortfattat för respektive 

materialinsamlingsmetod.  

1.4.1 Dokumentgranskning 

En viktig del i utvärderingen är se över projektets egen dokumentation av det 

arbete som utförs. Detta för att kunna identifiera och tydliggöra effekter av 

arbetssätten som utprovats under projektet. WSP har exempelvis tagit del av 

och analyserat ett urval av projektets lägesrapporter, mötesprotokoll, 

uppföljningar och kommunernas implementeringsplaner.  

1.4.2 Semistrukturerade intervjuer med nyckelaktörer 

WSP har, vid utvalda tillfällen, intervjuat nyckelaktörer i projektet. Som 

underlag till slututvärdering har dessa intervjuer kompletterats med 

ytterligare nio intervjuer med nyckelaktörer i projektet, samt ytterligare nio 

intervjuer med utbildningsdeltagare under december 2021 och januari 2022. 

Urvalet av intervjupersoner har stämts av med projektledaren och syftat till 

att skapa god spridning mellan de två kommunerna som projektet bedrivs i.  

Intervjuerna har genomförts som semi-strukturerade telefonintervjuer eller 

teamsintervjuer. Det har inneburit att samtalet kunnat riktas mot ett antal 

tematiska frågeställningar. Samtidigt har det varit möjligt att fördjupa vissa 

frågor eller öppna upp för andra infallsvinklar beroende på kontext och de 

svarandes erfarenheter från projektet. 

1.4.3 Deltagande observation vid utbildningsinsatser 

WSP har deltagit vid ett urval utbildningar, både lärarledda och som digitala 

utbildningar, för att skapa en fördjupad förståelse av utbildningsmodulerna.  

1.4.4 Enkätundersökning till medarbetare i Nynäshamn och 
Järfälla kommun 

Enkäten syftar till att kunna mäta stegförflyttningar, förutsättningar och 

förändringar i organisationen i respektive kommun. Enkäten har skickats ut 

till medarbetare inom Järfälla och Nynäshamns kommuner 2019 respektive 

2021.  

När enkätresultaten analyserades (i november 2019) hade det inkommit 

1429 svar på Nynäshamn kommuns medarbetarenkät och 2420 svar på den 

enkät som WSP skickat ut till Järfälla kommuns medarbetare. Detta 

motsvarar en svarsfrekvens på 59% i Järfälla, och 76,6% i Nynäshamn.  

 

1.4.5 E-enkät till deltagare i projektinsatser 

Under halvtidsutvärderingen skickade WSP ut en enkät till deltagare som 

genomfört utbildningen i ”Tidig upptäckt av ohälsa och förebygga 
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sjukfrånvaro”. Fyra utskick (inklusive påminnelser) genomfördes under juni, 

augusti och september 2020. Inför slututvärderingen har enkäter skickats till 

deltagare inom LUP respektive OSA-dialogen. Utskick samt påminnelse har 

genomförts i juni 2021 samt i januari 2022 (totalt fyra utskick av respektive 

enkät).  

1.4.6 Deltagande vid styrgruppsmöten och löpande 
avstämningar med projektledning 

WSP har också medverkat vid några styrgruppsmöten samt haft löpande 

avstämningar med projektledaren vilket fungerat som ett tillfälle för 

datainsamling. 

2 ANALYS OCH RESULTAT 

Följande kapitel presenterar WSP:s analys av materialinsamlingen. Kapitlet 

tar avstamp i projektets styrning och organisation, med ett specifikt avsnitt 

om arbetet med de horisontella principerna, för att sedan gå igenom 

respektive utbildningsmodul.  

Därefter presenteras den förändring som skett i respektive kommun under 

den tid som projektet pågått, det vill säga resultatet av den före- och 

eftermätning som WSP genomfört i enkätform.  

Kapitlet avslutas med en analys över förutsättningarna för implementering 

och möjligheterna att skapa långsiktiga effekter samt en summering av 

WSP:s bild av projektets resultat och måluppfyllelse.   

 

2.1 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE, STYRNING 
OCH ORGANISATION 

Projektet har till stor del genomförts mitt i en pågående pandemi som 

påverkat på många olika sätt. Projektet har hanterat den föränderliga 

omvärlden med flexibilitet, och gjort omställningar till digitala utbildningar 

samt även kompletterat LUP med utbildningsmoduler att leda på distans och 

att leda i kris. Utöver pandemin har svårigheter och utmaningar i arbetet 

främst varit den höga arbetsbelastningen hos de tilltänkta deltagarna. Detta 

gäller både chefer och olika målgrupper som har påverkats kraftigt av  

pandemin. Omställningen till digitala forum har skapat en utmaning att nå de 

medarbetare som inte har tillgång till den digitala tekniken eller den digitala 

kompetensen. Andra utmaningar rör personalomsättning, främst utpekat hos 

HR och chefsgrupper. Framgångsfaktorer har varit att projektet bygger på 

forskningsbaserade metoder. Nynäshamns kommun hade erfarenheter av en 

föregångare till OSA-dialogen,3 och Järfälla kommun hade erfarenheter av 

ett utvecklingsprogram för chefer, som LUP:en kunnat utvecklas utifrån. Med 

ett tydligt resultatfokus har projektgruppen vidare agerat flexibelt på de 

utmaningar som uppstått. Detta har förutsatt ett stort engagemang, med vilja 

till förändring och en gedigen planering för att nå ut brett till stora 

personalgrupper med OSA-dialogen. Projektet har vidare använt sig av 

kommunens egen personal som utbildare vilket, trots att det varit en 

 
3 ”Jaget, laget och uppdraget” 
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framgångsfaktor, visat sig även bli en utmaning i samband med 

personalomsättning. 

I WSP:s halvtidsutvärdering var en av våra rekommendationer att projektet 

tydligare skulle kommunicera roller, ansvar samt viktig information om 

projektet fortlöpande inom projektgruppen och styrgruppen. WSP kan 

konstatera att projektgruppen sedan dess gjort en tydlig förändring i 

rekommendationens riktning. Bland annat genomförde projektgruppen OSA-

dialogen med sig själva – vilket uppges ha stärkt arbetet gällande detta. 

WSP har, i relation till slututvärderingen, en bild av att tydligheten kring roller 

och ansvar har ökat.  

I WSP:s halvtidsutvärdering lyftes även utmaningen kring den geografiska 

spridningen i projektet. Syftet var att uppmärksamma de utmaningar som det 

innebär att driva ett projekt i två kommuner. Då huvudprojektledaren främst 

sitter i Nynäshamn kan det exempelvis finnas ett eventuellt behov av mer 

närvaro och stöd i Järfälla. I en kontext av pandemi och distansarbete har 

även mycket arbete inom ramen för projektet skett på distans. Den 

geografiska (vilket genom en pandemikontext kanske snarare bör förstås 

som den organisatoriska) utmaningen har dock fortsatt adresserats i flera av 

de intervjuer som genomförts till slututvärderingen. Samtidigt har styrkan i att 

två kommuner samarbetat lyfts som en framgångsfaktor.  

2.2 PROJEKTETS ARBETE MED DE HORISONTELLA 
PRINCIPERNA 

Att jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering implementeras i 

projektet och dess insatser är avgörande för att projektet ska vara 

framgångsrikt. Uppfattningarna kring i vilken utsträckning dessa perspektiv 

genomsyrar insatserna är lite varierande, men WSP kan konstatera att 

projektet successivt över tid arbetat allt tydligare med perspektiven. Hur 

dessa skulle integreras var en utmaning för projektet, och behov lyfts även 

framåt om att tydliggöra jämställdhetsperspektivet för att bättre förstå de 

skillnader som finns mellan könen. Ett flertal styrdokument har inom ramen 

för projektet granskats och omarbetats utifrån dessa aspekter.  

Inslag av att de horisontella principerna gjort avtryck finns i alla tre moduler. I 

tidig upptäckt finns exempelvis området mäns våld mot kvinnor med, (att 

detta ska upphöra är ett av de jämställdhetspolitiska målen), och i OSA-

dialogen och LUP:en finns aktiva åtgärder och diskriminering med på olika 

sätt. Det framgår dock både i våra intervjuer och våra enkätresultat att just 

arbetet med horisontella principer skulle kunnat utvecklats ytterligare. 

Kanske speciellt i OSA-dialogen, där det av flera nyckelpersoner lyfts fram 

som lite tunt – och att det kräver visst uppmärksammande från 

deltagargruppen för att ta en tydlig plats. Då jämställdhet, tillgänglighet och 

icke-diskriminering är tydliga kunskapsfrågor är det av stor vikt att bristen på 

kunskap (uppmärksammande) inte skapar möjlighet för en otydlig integrering 

av perspektiven. De horisontella principerna analyseras även vidare inom 

respektive utbildningsmodul nedan, med start i utbildningsinsatsen Tidig 

upptäckt av ohälsa och förebygga sjukfrånvaro.   
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2.3 RESULTAT FRÅN UTBILDNINGSINSATSEN ”TIDIG 
UPPTÄCKT AV OHÄLSA OCH FÖREBYGGA 
SJUKFRÅNVARO” 

Denna utbildningsmodul har nått ut till 318 deltagare. Totalt har 210 

deltagare avslutat båda momenten inom insatsen. Diskrepansen mellan 

antalet deltagare som påbörjat och avslutat insatser är ett resultat av att det 

senare momentet i utbildningen inte är aktuellt för alla, då målgruppen är 

större för utbildningens första del. Målgruppen för utbildningens första del är 

chefer, HR och fackliga ombud, och den andra delen av utbildningen riktar 

sig främst till chefer och HR. Utbildningsmodulen är inte längre pågående 

inom projektet utan ses som implementerad.  

Till WSP:s halvtidsutvärderingen skickades en enkät till deltagare som 

genomfört utbildningen i ”Tidig upptäckt av ohälsa och förebygga 

sjukfrånvaro”. Enkäten syftade till att undersöka deltagarnas upplevelse av 

utbildningen, dess innehåll och relevans för deras fortsatta arbete. 

Enkätundersökningen har därefter inte uppdaterats då insatsen sedan 

avslutats. Totalt 141 personer i Järfälla och Nynäshamn fick WSP:s digitala 

utvärderingsenkät. 67 personer fullföljde enkäten och 14 personer påbörjade 

men avslutade inte enkäten. Detta lämnar en svarsfrekvens på 47,52%. 

Enkäten bestod mestadels av skalfrågor med möjliga svarsalternativ såsom 

”Ja, i hög utsträckning”, ”Ja, i viss utsträckning”, ”Nej, inte alls”, och ”Vet ej”. 

Då utvärderingens följande avsnitt bygger på förhållandevis få enkätsvar bör 

de ses som en indikation på resultatet.  

I analys av enkäten har WSP korstabulerat svaren på tre olika teman – 

utbildningsformat (på distans eller på plats/i mötesrum), när i tiden 

respondenter gått utbildningen (HT 2019 eller VT 2020) och utifrån 

geografisk plats (Järfälla eller Nynäshamn). WSP:s ambition var att även 

analysera svaren uppdelat på kön. Det var däremot inte möjligt ur ett 

anonymitetsperspektiv då endast sex personer som identifierar sig som män 

svarat på enkäten. Tabellen nedan illustrerar korstabuleringen utifrån 

tematiskt område, bakgrundsvariabler och antal respondenter per tematiskt 

område och bakgrundvariabel.  

Tabell 3.  Illustration korstabulering WSP:s utvärderingsenkät Tidig upptäckt 

Tematiskt område Bakgrundsvariabler Antal respondenter 

Utbildningsformat a. Distans  

b. På plats / i mötesrum  

c. 9 respondenter 

d. 57 respondenter 

När i tiden a. Höstterminen 2019 

b. Vårterminen 2020 

c. 38 respondenter 

d. 27 respondenter 

Geografisk plats a. Nynäshamn 

b. Järfälla 

c. 45 respondenter 

d. 21 respondenter 
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2.3.1 Kunskapshöjning 

 

Diagram 1, Kunskapshöjning 

 

 

Platsskillnader 

Resultaten visar på en jämn fördelning mellan kommunerna. Däremot 

noterar WSP att det är en högre andel av de som genomgått utbildningen på 

distans, jämfört med de som deltagit på plats, som uppger att kunskapsnivån 

inte alls har höjts. Då andelen svarande som genomgått utbildningen på 

distans är så liten bör denna skillnad betraktas med försiktighet. 

 

Kunskapshöjning 

En majoritet (63% av de svarande) uppger att de ökat sin kunskap gällande 

tidig upptäckt av ohälsa ”i viss utsträckning” genom utbildningen. 25% anger 

att de ökat sina kunskaper ”i hög utsträckning”.  

Gällande bemötande av medarbetare som visar tecken på ohälsa uppger 

90% av de svarande att de har ökat sin kunskap genom utbildningen. 27% 

av alla svarande anger att den har ökat i ”hög utsträckning”, och 63% anger 

att den har ökat ”i viss utsträckning”.  

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tidig upptäckt av ohälsa

Bemötande av medarbetare som visar
tecken på ohälsa

Utbildningen bidrog till att jag höjde min 
kunskapsnivå gällande:

Ja, i hög utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej, inte alls Vet ej
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Diagram 2, Kunskap om kommunens hälsofrämjande arbete 

 

 

Kunskapen om att tidigt upptäcka ohälsa är efter utbildningen ganska bra. En 

majoritet (72%) uppger att kunskapen (att tidigt upptäcka ohälsa) efter 

utbildningen är ”ganska bra”. 22% uppger att kunskapen efter utbildningen är 

”mycket bra”. Här finns ingen nämnvärd skillnad i analysen av 

bakgrundsvariablerna.  

En stor andel av de svarande har kännedom om kommunernas 

stödfunktioner, men något mindre kännedom om kommunens målinriktade 

hälsofrämjande arbete: 43% respektive 46% anger att de har ”mycket bra” 

eller ”ganska bra” kännedom om kommunens stödfunktioner gällande det 

hälsofrämjande arbetet. 23% respektive 65% anger sedan ”mycket bra” eller 

”ganska bra” kännedom om kommunens målinriktade hälsofrämjande arbete. 

12% uppger att de inte har så bra kunskap. Det finns ingen nämnvärd 

skillnad i svar mellan kommunerna eller när i tiden som utbildningen tog 

plats. Däremot skattar en något högre andel respondenter som deltagit på 

distans sin kännedom som högre. Då andelen svarande som genomgått 

utbildningen på distans är så liten bör denna skillnad betraktas med 

försiktighet. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hälsofrämjande stödfunktioner

Målinriktat hälsofrämjande arbete

Jag känner till hur kommunen arbetar 
gällande:

Mycket bra Ganska bra Inte så bra Obefintligt Vet ej
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2.3.2 Kännedom om de horisontella principernas påverkan 

Diagram 3, Kännedom kring horisontella principers påverkan 

 
 

Platsskillnader 

 

I analysen av svaren uppdelat på geografisk plats framkommer att 

svaranden från Järfälla i högre grad uppger att de har ”mycket bra” 

och ”ganska bra” kunskaper än deltagare från Nynäshamn på 

frågorna om hur deras kunskaper kring de horisontella principerna 

jämställhet, tillgänglighet och diskriminering påverkar de 

hälsofrämjande arbetet. 

 

Kännedom om de horisontella principernas påverkan 

 

Majoriteten uppger att de har ”ganska bra” kunskaper om hur 

jämställhet, tillgänglighet och diskriminering kan påverka det 

hälsofrämjande arbetet efter utbildningen. Utbrutet på de olika 

perspektiven anger 61% att de har ”ganska bra” kunskap om hur 

jämställhet kan påverka, 19% att de har ”mycket bra” kunskaper och 

16% att de ”inte har så bra” kunskaper. Gällande tillgänglighet anger 

60% att de har ”ganska bra” kunskap om hur tillgänglighet kan 

påverka det hälsofrämjande arbetet efter utbildningen. 24% anger 

”mycket bra” och 15% anger att de ”inte har så bra” kunskaper. 

Slutligen anger 52% att de har ”ganska bra” kunskap om hur 

diskriminering kan påverka det hälsofrämjande arbetet efter 

utbildningen. 38% anger mycket bra och 6% anger att de inte har så 

bra kunskaper.  

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jämställdhet

Tillgänglighet

Icke-diskriminering

Hur stor är din kunskap gällande hur varje 
horisontell princip kan påverka det 

hälsofrämjande arbetet efter utbildningen? 

Mycket bra Ganska bra Inte så bra Obefintlig Vet ej
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2.3.3 Användbarhet 

Diagram 4, Utbildningens användbarhet 

 

Platsskillnader 

Gällande förmågan att använda presenterade metoder har respondenter 

som gått utbildningen i Nynäshamn, respondenter som gått utbildningen på 

distans eller de som gått utbildningen under höstterminen 2019 anger inte 

alls eller vet ej i något högre utsträckning än andra. 

 

Användandet av kunskaper och arbetssätt 

Utbildningen ökar förmågan att använda presenterade metoder. Majoriteten 

(64%) uppger att utbildningen ”i viss utsträckning” ökat förmågan att använda 

metoderna som presenterades under utbildningen. 19% anger att det ökat 

förmågan i hög utsträckning och 7% anger att det inte alls ökat förmågan. 

9% anger svaret ”vet ej”.  

Utbildningsdeltagarna använder sig av kunskapen de fått. En knapp majoritet 

(56%) uppger att de efter utbildningstillfället ”i viss utsträckning” provat nya 

arbetssätt som de lärde sig under utbildningstillfället, 12% har i hög 

utsträckning provat nya arbetssätt. 29% svarar att de inte alls provat nya 

arbetssätt. 60% anger sedan att de efter utbildningstillfället använt sig av 

kunskap som de fick vid tillfället ”i viss utsträckning”. 22% anger ”inte alls” 

och 18% ”i hög utsträckning”. Gällande att implementera nya rutiner svarar 

40% av de som ställts inför möjligheten att de inte alls har använt nya rutiner 

vid sjukanmälningar, eller nya rutiner vid misstänkt ohälsa sedan 

utbildningstillfället. Fördelningen mellan svaren från de olika grupperna skiljer 

sig inte nämnvärt åt. När det handlar om att implementera nya rutiner har 

pandemin påverkat hur detta genomförts.  

2.3.4 Sammanfattning 

I projektets egna utvärderingar av ”Tidig upptäckt av ohälsa och förebygga 

sjukfrånvaro”, där deltagare har fått dela sina tankar kring innehåll och 

upplägg, framkommer att utbildningen uppfattas bidra med god inspiration 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Använt kunskaper som jag lärde mig

Prövat nya arbetssätt som jag lärde mig

Ökat min förmåga att använda
presenterade metoder

Jag har efter utbildningen:

Ja, i hög utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej, inte alls Vet ej
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genom ett bra upplägg med givande diskussioner och rollspel. Däremot 

framhålls av vissa att nivån på innehållet upplevs för låg, att frågorna som 

ställs under tillfället bör vara mer öppna, att det salutogena ledarskapet bör 

lyftas fram tydligare samt att för mycket fokus läggs vid individuella lösningar.  

Kommunens förutsättningar att göra ett gott hälsofrämjande arbete skattas 

generellt som goda. En knapp majoritet (53%) uppger kommunens 

förutsättningar att göra ett gott arbete gällande det hälsofrämjande arbetet 

som ”ganska bra”. 29 % skattar arbetet som mycket bra och 18% som inte 

så bra (18%). Här kan WSP dock se en skillnad mellan kommunerna. 

Respondenterna från Järfälla skattar i högre utsträckning kommunens 

förutsättningar att göra ett gott arbete som mycket bra. Respondenterna i 

Nynäshamn skattar i högre utsträckning kommunens förutsättningar som 

ganska bra.  

I de intervjuer med utbildningsdeltagare som genomförts till slututvärderingen 

uttrycks att arbetet med rutiner och checklistor har fungerat bra. En 

respondent berättade exempelvis att:  

”Det är bra att använder dem när man är ny chef, till exempel omtankessamtal som 

ger råd på hur man kan hantera dessa samtal”.  

En annan deltagare uttrycker gällande rutiner och checklistor för hantering av 

korttidsfrånvaro att rutiner och checklistor:  

”har varit ett väldigt stöd och enkelt att följa till exempel vid olika samtal och 

uppföljning med medarbetare”. 

En annan respondent beskriver att utbildningen och de verktyg som 

erbjudits:  

”öppnat upp ögonen för korttidsfrånvaro och hur man skall hantera den”. 

WSP kan konstatera att de prestationsmål som är kopplade till 

utbildningsmodulen inte uppnås, men att resultatet visar att insatsen ändå i 

hög grad befinner sig i närheten av målsättningarna. I en pandemi har inte 

möjligheten att följa upp sjukfrånvaro på det sätt som var avsett varit möjlig, 

och även ambitionen att göra detta har behövt förändras.  

Det har poängterats av nyckelpersoner att genomslaget för 

utbildningsinsatsen hade varit större om den hade varit ”ett skallkrav” för 

chefer.  
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2.4 RESULTAT AV OSA-DIALOGEN 

Fram till och med december 2021 har 1 957 personer genomgått OSA-

dialogen, och 3 329 har påbörjat insatsen. Det är fler deltagare från Järfälla 

än från Nynäshamn som påbörjat och genomgått insatsen. WSP:s enkät 

skickades ut till 1 791 personer (som avslutat insatsen). Total har 853 

personer besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 48%. Det finns ett 

internt bortfall på 15%, vilket innebär att av de 853 personer som besvarat 

enkäten har 15% av dem inte fullföljt hela. WSP redovisar här en 

sammantagen bild av enkätsvaren. Endast skillnader som överstiger fem 

procentenheter redovisas separat.  

De svarande anser att OSA-dialogen främst har ökat deras kunskaper när 

det gäller att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön (se figur nedan). 77% 

har svarat att de instämmer helt, i hög grad eller delvis i att deras kunskaper 

har ökat gällande att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön. Motsvarande 

siffra för påståendet att tydliggöra uppdraget för oss på arbetsplatsen är 75% 

och att åtgärda det som framkommit i riskbedömningen är 71%.  

Åtta-nio procent av de svarande har svarat att de inte alls instämmer på 

påståendena. Några få procent av de svarande (mellan fyra och sju procent) 

vet inte.  

  

Kortfattade resultat av Tidig upptäckt:  

• 92% av deltagarna upplever att kunskapen efter utbildningsinsatsen är 

bra eller ganska bra 

• 88% av deltagarna upplever sig ha fått höjd kunskapsnivå gällande tidig 

upptäckt av ohälsa  

• 78% anger att de efter utbildningstillfället använt sig av kunskap som de 

fick vid tillfället. 

• 68% av utbildningsdeltagarna använder sig av kunskapen de fått genom 

att de provat nya arbetssätt som de lärde sig under utbildningstillfället.  

• 83% av deltagarna upplever att utbildningen ökar förmågan att använda 

presenterade metoder i viss utsträckning eller i hög utsträckning   

• Deltagarna uppger att de har kunskaper om hur jämställdhet, 

tillgänglighet och icke-diskriminering kan påverka det hälsofrämjande 

arbetet. Ganska bra eller mycket bra kunskaper upplever sig deltagarna 

ha i följande utsträckning: 

o Gällande jämställdhet: 80% 

o Gällande tillgänglighet: 84% 

o Gällande icke-diskriminering: 90% 
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2.4.1 OSA-dialogens bidrag till kunskapshöjning 

Diagram 5: OSA-dialogens bidrag till kunskapshöjning 

 

Kön- och platsskillnader 

Det finns inga direkta skillnader på frågan kopplat till om respondenterna 

genomförde utbildningen på plats eller digitalt, kopplat till vilken kommun de 

tillhör eller vilket kön. 

  

Kunskapshöjning 

I intervjuer med deltagare i OSA-dialogen har det framkommit att trots OSA-

dialogen har givit organisationerna en bra bas att bedriva verksamheten på, 

är det ett ständigt arbete att påminna och bli påmind om denna bas, samt för 

chefer att lyfta basen i form av vidare arbete. En respondent beskriver att:  

”Ja, OSA-dialogen har hjälpt mig att växa i rollen som chef; det har varit möjlighet att 

samtala med andra om hur man kan lösa olika situationer. ” 

En annan respondent berättar att:  

”Det beror på hur man tar tillvara på funktionerna som man har fått; använda 

verktygen från stressövningen för att känna av när man måsta backa”.  

Respondenter tar också upp att OSA-dialogen genom tillgängliga verktyg har 

underlättat att titta på hur stress uppstår och hur detta kan förebyggas.  

OSA-dialogen har i högst utsträckning hjälpt respondenterna att få en 

tydligare bild kring deras verksamhets mål och prioriteringar. 77 % har svarat 

att de instämmer helt, i hög grad eller delvis i att OSA-dialogen hjälpt dem få 

en tydligare bild över verksamhetens mål och prioriteringar. Motsvarande 

siffra gällande påståendet att dialogen hjälpt dem få en tydligare bild över 

deras förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag är 74 %, och över vad sitt 

och sina kollegors uppdrag består av är 72 %.  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tydliggöra uppdraget för oss på arbetsplatsen

Undersöka och riskbedöma arbetsmiljön

Åtgärda det som framkommit i riskbedömningen

OSA-dialogen har ökat mina kunskaper när det gäller 
att:

Instämmer helt Instämmer i hög utsträckning Instämmer delvis

Instämmer i låg utsträckning Instämmer inte alls Vet ej
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2.4.2 OSA-dialogens bidrag till tydliggörande  

Diagram 6, OSA-dialogens bidrag till tydliggörande 

 

Kön- och platsskillnader  

Männen svarar i något högre utsträckning (81 %) jämfört med kvinnorna (75 

%) att de instämmer helt, i hög grad eller delvis på att OSA-dialogen har 

hjälpt dem få en tydligare bild över sina förutsättningar för att genomföra sitt 

uppdrag. Utöver detta finns det relativt små skillnader på frågan om 

respondenterna genomförde utbildningen på plats eller digitalt, kopplat till 

vilken kommun de tillhör eller vilket kön. 

 

Fördelar kopplat till tydliggörande 

OSA-dialogen har i högst utsträckning bidragit till att respondenterna har fått 

mer kunskap om hur arbetet påverkar deras hälsa. 76 % har svarat att de 

instämmer helt, i hög grad eller delvis att OSA-dialogen bidragit till att de fått 

mer kunskap om hur arbetet påverkar deras hälsa. Respondenterna uppger i 

lägst utsträckning att OSA-dialogen har bidragit till de har arbetat aktivt med 

jämställdhet; 66 % uppger att de instämmer helt, i hög grad eller delvis att 

OSA-dialogen har bidragit till att de har arbetat aktivt med jämställdhet.  

I samtal med deltagare i OSA-dialogen har det framkommit ett antal bra och 

mindre bra saker med OSA-dialogen. Det som har varit bra med OSA-

dialogen är att det nu finns ett tacksamt och tydligt underlag som kan 

användas i verksamheten och att cheferna har fått samma verktyg att arbeta 

utifrån. En respondent beskriver att:  

”Bra med fokus på hälsofrämjande arbete som ger en översyn över vad som funkar 

bra och funkar mindre bra i verksamheten.” 

Ytterligare fördelar med OSA-dialogen är att det kommer fram saker som är 

nyttiga i form av synen på kollegor, stresshantering och att det görs en 

handlingsprocess på detta sätt. Respondenterna beskriver också att OSA-

dialogen fokuserar på medarbetare och anställda och att utrymme ges att ta 

sig den tiden att reflektera över medarbetare och anställda.  

De allra flesta respondenter har beskrivit att OSA-dialogen har fungerat bra 

att bedriva digitalt, men att det hade varit bättre att ha utbildningen fysiskt.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...över vad mitt och mina kollegors uppdrag
består av.

...över mina förutsättningar för att
genomföra mitt uppdrag.

...kring vår verksamhets mål och
prioriteringar
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Respondenterna beskriver vidare att nyttan av OSA-dialogen i form av 

inverkan på arbetsplatsen är att medarbetarna har fått se vad de befinner sig 

och vart de vill framåt samt hur resurserna ser ut i verksamheten. Det har 

också framkommit att OSA-dialogen har bidragit till en mer öppen dialog 

mellan chefer, medarbetare och anställda i form av att det inte är tabu att 

prata om stress. En respondent beskriver att:  

”Utbildningen har öppnat upp för de kollegor som inte hörs så mycket att höras. ” 

En annan respondent beskriver att OSA-dialogen har givit en ”ganska bra 

struktur i verksamheten”.  

Utmaningar kopplat till tydliggörande 

Det som respondenterna beskriver som mindre bra med OSA-dialogen är att 

det finns en avsaknad av hur arbetet i verksamheten skall fortsätta och att 

det kan bli en ytlighet i arbetet. En respondent beskriver det i form av:  

”Nu har detta testats, men man bär på en förväntan om vad som skall hända sedan”.  

En respondent beskriver vidare att ”det måste finnas tid att gå djupare i den 

för att beskriva vad man menar”.  

Det beskrivs också att OSA-dialogen innehåller ett mastigt material, vilket 

kräver mycket tid och ”tidsbristen är alltid ett problem, och detta kunde ha 

förtydligats initialt i utbildningen så att man hade kunnat avsätta tid”.  

Respondenter beskriver också att utbildningen bör vara obligatorisk för att få 

alla att delta. Risken är annars att personer prioriterar andra möten och då 

blir det ingen kontinuitet i utbildningen och syftet med utbildningen blir också 

svårare att leva upp till.  
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2.4.3 OSA-dialogens bidrag utifrån horisontella principer, 
stress, hälsa och arbetsmiljö 

Diagram 7 OSA-dialogens bidrag utifrån horisontella principer, stress, hälsa 

och arbetsmiljö  

 

Kön- och platsskillnader 

De som har deltagit på plats upplever i något högre utsträckning att de har 

mer kunskap om ohälsa utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering jämfört med de som deltagit digitalt. 76 % av de som deltagit 

på plats instämmer delvis, i hög grad eller helt jämfört med de som deltagit 

på distans där motsvarande siffra är 69 %. Däremot finns det ingen skillnad 

mellan grupperna på om de arbetat aktivt med jämställdhet.  

Respondenterna från Nynäshamns kommun uppger i högre utsträckning än 

de från Järfälla kommun att de arbetat aktivt med icke-diskriminering. I 

Nynäshamn instämmer 74 % att de delvis, i hög grad eller helt att de har 

arbetat aktivt med icke-diskriminering. Motsvarande siffra för Järfälla är 68 

%.  

Kvinnorna uppger i något högre utsträckning jämfört med männen att de har 

mer kunskap om stresshantering. 77 % av de kvinnliga respondenterna 

instämmer delvis, i hög grad eller helt att de har mer kunskap om 

stresshantering. För männen är motsvarande siffra 70 %.  

Horisontella principer & förankring 

Bland respondenterna råder en splittrad förståelse av hur jämställdhet, 

tillgänglighet och icke-diskriminering inkluderas i utbildningen. Vissa 

respondenter nämner att trots att dessa viktiga parametrar är en del av den 

dagliga verksamheten, är det bra att utbildningen påminner om dem. 

Samtidigt beskriver andra att de få gånger som jämställdhet, icke-

diskriminering och tillgänglighet tas upp under utbildningen, är det ämnen 

som fastnar i det teoretiska:  
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Jag har mer kunskap om lika rättigheter och
möjligheter i arbetslivet

Jag har mer kunskap om hur arbetet påverkar min
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Jag har mer kunskap om ohälsa utifrån
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Vi har arbetat aktivt med jämställdhet

Vi har arbetat aktivt med tillgänglighet

Vi har arbetat aktivt med icke-diskriminering

OSA-dialogen har bidragit till att

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis

Instämmer i låg grad Instämmer inte alls Vet ej
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”Det har inte varit en uppenbar del i utbildningen; det har stannat i föreläsning och 

mindre i diskussioner”.  

Respondenterna uppger i högst utsträckning att de efter att ha genomgått 

OSA-dialogen vet hur de kan använda den kunskap och de verktyg som de 

arbetade med. 80 % uppgav att de instämmer helt, i hög grad eller delvis att 

de vet hur de kan använda en kunskap och de verktyg som de arbetade 

med. Respondenterna uppger i lägst utsträckning att de efter att ha 

genomgått OSA-dialogen har provat ett nytt/nya arbetssätt och/eller verktyg 

(Verksamhetskartan, friskfaktorerna, diskrimineringsgrunderna, 

riskbedömningsmall, Handlingsplan Trädet med mera). 60 % uppgav att de 

helt, i hög grad eller delvis instämmer på påståendet. 

Vissa respondenter beskriver att dessa frågor är en del av verksamheten 

varje dag, men att utbildningen gör dem påminda om dessa viktiga 

parametrar. En respondent beskriver det i form av:  

”De arbetar med det hela tiden, men detta är en bra påminnelse.” 

Andra respondenter har inte diskuterat dessa frågor i lika stor utsträckning. 

En respondent säger att:  

”Nej, utbildningen har inte ägnat så mycket tid åt detta mål i utbildningen”.  

En annan respondent säger att:  

”Det har inte varit en uppenbar del i utbildningen; det har stannat i föreläsning och 

mindre i diskussioner”.  

En tredje respondent säger att:  

”Jämställdhet, icke-diskriminering har inte varit en uppenbar del i utbildningen. Det 

har stannat i föreläsning och mindre i diskussioner”.  

 

2.4.4 Användbarhet 

Diagram 8, Användbarheten av OSA-dialogen  
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friskfaktorerna, diskrimineringsgrunderna,
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Kön- och platsskillnader 

Det finns inga direkta skillnader på frågan kopplat till vilken kommun de tillhör 

eller vilket kön. Däremot uppger de respondenter som deltagit på plats att de 

i högre utsträckning har provat ett nytt/nya arbetssätt och/eller verktyg 

(Verksamhetskartan, friskfaktorerna, diskrimineringsgrunderna, 

riskbedömningsmall, Handlingsplan Trädet med mera). 65 % av de som 

deltagit på plats uppger att de helt, i hög grad eller delvis instämmer på 

påståendet medan motsvarande siffra bland de som deltagit på distans är 56 

%.  

 

Användbarhet 

Respondenterna har uttryckt att handlingsplanerna (trädet) har varit till stor 

nytta. Respondenter uttrycker att nyttan med OSA-dialogen är att det har 

blivit en bättre förståelse för vad ledningar vill med det hälsofrämjande 

arbetet och att det finns en samsyn.  

Respondenter uttrycker också att det har skapats en bra dialog med kollegor 

och chefer i form av att det ges möjligheter att sitta med kollegor och chefer 

och diskutera olika frågor och att det har blivit lättare att lyfta vissa frågor 

som inte alltid har varit självklara för vissa chefer. En respondent uttrycker 

också att det ”ges tid att reflektera och titta på sig själv, hur man reagerar i 

olika situationer”. En annan respondent beskriver OSA-dialogen med orden: 

”Man kan tillåtas att ha mikropauser”.  

Respondenter uttrycker också att OSA-dialogen har givit stor nytta för 

deltagarna personligen. En respondent beskriver att:  

”I uppdraget som chef vet jag vad hela gruppen tycker och hur jag skall prioritera”.  

En annan respondent berättar att syftet med chefsrollen har stärkts och att 

det är viktigt att arbeta igenom frågor för annars är det svårt att komma 

vidare. Ytterligare en respondent säger:  

”Har blivit bättre på att operationalisera vissa arbetsinsatser”.  

2.4.5 Sammanfattning 

Synliga effekter 

Effekterna av projektet har i viss mån varit svåra att mäta direkt eftersom det 

tar tid att se dem. Några effekter har dock respondenterna kunnat se. För att 

organisationer skall skapa möjligheter för ett hållbart arbetsliv för individen 

har stresshantering varit värdefullt genom att prata om det och hitta sätt för 

att undvika sjukskrivning och därigenom få en balans mellan hemmet och 

jobbet. Respondenter uttrycker också att människor känner sig sedda och 

bekräftad på arbetsplatsen, men att vissa anställda också har insett att de 

inte mår bra. Sammantaget har det beskrivits att människor har blivit bättre 

på att uttrycka sig. Ytterligare en viktig effekt för ett hållbart arbetsliv för 

individen har varit att:  

”man har satt fingret på hur man skall prioritera, samarbeta inom gruppen men också 

inom kommunen”. 

Vägen framåt för OSA-dialogen  
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Respondenter beskriver att OSA-dialogen behöver bli en naturlig del i 

vardagen och att det sammanflätas i exempelvis medarbetarundersökningar, 

samt att det finns någon som driver på detta arbete. (Detta är en process 

som är påbörjad och som kommit lite olika långt i de båda kommunerna.) En 

respondent säger att ”de måste leva utbildningen”.  

En utmaning i arbetet utifrån OSA-dialogen har varit att nå de 

medarbetargrupper som inte har så stor digital tillgänglighet.  

Respondenter tror också att det vore värdefullt med repetition av OSA-

dialogen i form av uppsamlingsmöten och att modulerna skall 

implementeras. Det föreslås att framtida möten skall inkludera användning 

av utvecklingsmodul.  
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Kortfattade resultat, deltagare OSA-dialogen 

• 37% instämmer i hög utsträckning och 66% instämmer åtminstone delvis i att OSA-

dialogen bidragit till ett aktivt arbete med jämställdhet 

• 39% instämmer i hög utsträckning och 68% instämmer åtminstone delvis i att OSA-

dialogen bidragit till ett aktivt arbete med tillgänglighet 

• 41% instämmer i hög utsträckning och 69% instämmer åtminstone delvis i att OSA-

dialogen bidragit till ett aktivt arbete med icke-diskriminering 

• 36% instämmer i hög utsträckning och 70% instämmer åtminstone delvis att OSA-

dialogen bidragit till ökad kunskap om ohälsa utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering. 

• 37% instämmer i hög utsträckning, 72% åtminstone delvis att OSA-dialogen skapat ökad 

kunskap om lika rättigheter och möjligheter 

• 48% instämmer i hög utsträckning och 76% instämmer åtminstone delvis i att OSA-

dialogen bidragit till ökad kunskap om hur arbetet påverkar deras hälsa.  

• 42% instämmer i hög utsträckning och 74% instämmer åtminstone delvis i att OSA-

dialogen bidragit till ökad kunskap om stresshantering 

• 42% instämmer i hög utsträckning och 75% instämmer åtminstone delvis i att OSA-

dialogen bidragit till kunskap och verktyg för att kunna vara delaktig i att värdera och 

utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen 

• 30% instämmer i hög utsträckning och 60% instämmer åtminstone delvis att de provat att 

använda nytt arbetssätt/verktyg i och med OSA-dialogen 

• 35% instämmer i hög utsträckning och 72% instämmer åtminstone delvis att de använt 

sig av kunskap från OSA-dialogen 

• 46% instämmer i hög utsträckning, och 80% instämmer åtminstone delvis att de vet hur 

de ska använda sig av kunskapen, metoder och verktyg de fått genom OSA-dialogen 

• 44% instämmer i hög utsträckning och 77% instämmer åtminstone delvis OSA-dialogen 

har ökat kunskaper i att undersöka och riskbedöma arbetsmiljö 

• 36% instämmer i hög utsträckning och 71% instämmer åtminstone delvis att OSA-

dialogen har ökat kunskaper gällande att åtgärda det som framkommit i riskbedömningen 

• 42% instämmer i hög utsträckning och 75% instämmer åtminstone delvis OSA-dialogen 

har ökat kunskapen gällande att tydliggöra uppdraget på arbetsplatsen 

• 45% instämmer i hög utsträckning, och 77% instämmer åtminstone delvis i att OSA-

dialogen skapat en tydligare bild av verksamhetens mål och prioriteringar.  

• 40% instämmer i hög utsträckning, och 73% instämmer åtminstone delvis i att OSA-

dialogen skapat en tydligare bild av förutsättningarna för att genomföra sitt uppdrag. 

• 41% instämmer i hög utsträckning, och 72% instämmer åtminstone delvis i att OSA-

dialogen skapat en tydligare bild av vad deltagarens och hens kollegors uppdrag består 

av. 
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2.5 RESULTAT AV CHEFS-OCH 
LEDARSKAPSUTBILDNINGEN (LUP) 

Enkäten skickades ut till 155 respondenter. Totalt har 90 personer besvarat 

enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 58 %. Det finns ett internt bortfall på 

åtta procent.  

Fram till 31 december 2021 har 396 personer påbörjat chefs- och 

ledarskapsutbildningen, varav 154 har avslutat den. Att deltagarantalet skulle 

vara svårt att uppnå gällande denna omfattande modul uppmärksammades 

tidigt i projektet, och är i stor utsträckning ett resultat av att chefer haft 

mycket begränsade möjligheter att ta del av utbildningar under rådande 

pandemi då fokus har legat vid krishantering ”här och nu”. Svårigheter i att 

uppnå önskat antal deltagare kan även förklaras av att grupperna krymper till 

följd av chefsomsättning, att uppdrag förnyas och förändras, samt förändrade 

förutsättningar. 

 

2.5.1 Förutsättningsskapande 

Diagram 9 Förutsättningsskapande genom LUP 

 

Kön- och platsskillnader 

Männen uppger i något högre utsträckning jämfört med kvinnorna att 

utbildningen gett dem bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande 

arbete i form av tydligare arbetssätt. 95 % av männen har svarat att de 

instämmer helt, i hög grad eller delvis på påståendet medan samma siffra för 

kvinnorna är 89 %. Utöver dessa skillnader finns det relativt små skillnader 

sett till kön, om man deltagit i utbildningen på distans eller plats eller vilken 

kommun man tillhör.  

 

Respondenterna uppger att chefs-och ledarskapsutbildningen har gett dem 

bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande arbete i form av både 

ökad kunskap och tydligare arbetssätt. 92 % instämmer helt, i hög grad eller 
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delvis att de fått ökad kunskap och 90 % ett tydligare arbetssätt. Fler 

respondenter har dock sagt att de instämmer helt eller i hög grad att de fått 

ökad kunskap (73 %) jämfört med ett tydligare arbetssätt (49 %).   

 

Ökad kunskap 

I samtal med deltagare i ledarskapsprogrammet har det beskrivits att 

ledarskapsprogrammet har givit teoretiska förklaringsmodeller kring vad 

ohälsa och arbetsmiljö är samt en helhetsförståelse för en individs liv. En 

deltagare säger att:  

”Ja, det är en bra grund att stå på men man behöver påminnas och lära sig nya saker 

hela tiden”. 

LUP har vidare givit en av deltagarna en grundtrygghet och förutsättningar 

att tänka på ett nytt sätt. Deltaragaren berättar att den nya kunskapen 

appliceras i den egna verksamheten, samtidigt som detta förutsätter att 

löpande reflektioner utförs.  

 

Tydligare arbetssätt 

En annan av frågorna är hur chefs- och ledarskapsutbildningen har gett 

individen bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande arbete när det 

gäller ”tydligare arbetssätt”. En deltagare uttrycker att hen tack vare LUP fått 

en större delaktighet bland medarbetarna. Deltagaren i LUP beskriver att:  

”Jag bestämmer mig innan något skall göras att delaktighet skall råda med 

medarbetare. Kommentarer från medarbetare har blivit att detta får du (ledaren) 

bestämma medan andra frågor vill medarbetare vara med och bestämma. Det har 

blivit en större öppenhet bland medarbetare.” 

En annan deltagare beskriver att LUP:en har bekräftat att ledarens ledarskap 

kommer vara till stor hjälp i samtal och agerande gentemot medarbetare.  

Respondenterna uppger i högst utsträckning att de efter att ha genomgått 

utbildningen vet hur de kan använda den kunskap och de metoder och 

verktyg som presenterades. 94 % uppgav att de instämmer helt, i hög grad 

eller delvis att de vet hur de kan använda den kunskap och de metoder och 

verktyg som presenterades.  

I lägst utsträckning instämmer respondenter i att de har provat något nytt 

arbetssätt eller ny metod och/eller verktyg (som presenterades under 

utbildningen) som de tidigare inte använt mig av. 83 % instämmer helt, i hög 

grad eller delvis att de testar nya arbetssätt, metoder eller verktyg (varav 

48% har svarat helt eller i hög grad).  
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2.5.2 Användbarhet 

 

Diagram 10, Användbarheten av LUP 

 

Kön- och platsskillnader 

De som har deltagit på plats upplever i något högre utsträckning att de vet 

hur de ska använda den kunskap och de verktyg som presenterades på 

utbildningen jämfört med de som deltog på distans. 100 % av de som deltog 

på plats instämmer helt, i hög grad eller delvis medan samma siffra för de 

som deltog på distans är 90 %.  

De som deltog på plats uppger även i högre utsträckning att de har använt 

sig av den kunskap de fick på utbildningen jämfört med de som deltog på 

distans. 98 % av de som deltog på plats instämmer helt, i hög grad eller 

delvis medan samma siffra för de som deltog på distans är 88 %. 

De som deltog på plats uppger även i högre utsträckning att de har provat 

något nytt arbetssätt eller ny metod och/eller verktyg (som presenterades 

under utbildningen) som de tidigare inte använt sig av. 93 % av de som 

deltog på plats instämmer helt, i hög grad eller delvis medan samma siffra för 

de som deltog på distans är 76 %.  

Respondenterna från Järfälla upplever även i högre utsträckning att de har 

provat något nytt arbetssätt eller ny metod och/eller verktyg (som 

presenterades under utbildningen) som de tidigare inte använt sig av, jämfört 

med respondenterna från Nynäshamn. 89 % från Järfälla instämmer helt, i 

hög grad eller delvis medan samma siffra för de från Nynäshamn är 74 %.  

 

Användbarhet 

Ett viktigt resultat är kunskapen och de metoder och verktyg som 

presenterats är användbara. En av deltagarna i LUP beskriver att hen tack 
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vare utbildningen arbetar mer med sig själv och sitt ledarskap, vilket gör att 

individen blir tryggare i sin roll och därigenom kan leda medarbetare på ett 

bättre sätt. En annan deltagare beskriver att hen på arbetsplatsen har 

applicerat medledarskapet och därigenom kan se på medarbetarna på ett 

bredare sätt. En tredje deltagare beskriver att:  

”Man pratar om arbetslivet bland medarbetare, och därigenom har jag få nya sätt att 

tänka och relatera till andras erfarenheter. Jag har också fått tid att reflektera över 

mitt ledarskap för att våga ta ansvar och leda sin grupp på ett bättre sätt”.  

Ytterligare en deltagare beskriver att hen har vågat att testa olika saker på 

arbetsplatsen bland medarbetarna.  

Deltagare i enkäten tillfrågades också om de har använt sig av den kunskap 

som de fått i utbildningen. 94% av respondenterna instämmer i hög grad eller 

delvis att de har använt sig av kunskapen de fått från utbildningen.  

En deltagare i LUP beskriver att hen lärde känna sig själv med hjälp av 

gruppen och teorierna. ”Jag förstår effekten av mitt eget agerande och jag 

vågar prova saker på ett nytt sätt”. En annan deltagare berättar att det 

transformerande ledarskap var mycket givande. Det var enligt personen en 

individuell analys men gav även en feedback från andra kollegor kring ens 

personlighet. Ytterligare en deltagare i LUP säger:  

”….har växt som ledare. Jag bemöter personalen på rått sätt och hittar vägar för att 

lyfta alla tillsammans”.  

 

Horisontella principer & förankring 

Respondenterna instämmer helt, i hög utsträckning eller delvis i hög 

utsträckning på påståendena nedan. I högst utsträckning anser man att man 

har god kunskap om hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

kan påverka hälsofrämjande. 89 % har uppgett att de instämmer helt eller i 

hög grad på påståendet. Inkluderas även de enkätsvar som delvis anser sig 

ha god kunskap är siffran istället 98%. 

I lägst utsträckning anser man att man upplever att projektet 

"Hälsofrämjande arbetsliv "är väl förankrat i organisationen. 65 % har 

uppgett att de instämmer helt eller i hög grad på påståendet. Inkluderas även 

de enkätsvar som delvis upplever att projektet är förankrat blir siffran istället 

91%. 
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2.5.3 Förutsättningar och nyttor efter LUP 

Diagram 11, Förutsättningar och nyttor efter deltagande i LUP 

 

Kön- och platsskillnader 

Kvinnorna upplever i högre utsträckning än männen att projektet 

"Hälsofrämjande arbetsliv "är väl förankrat i organisationen. 94 % av 

kvinnorna har uppgett att de instämmer helt, i hög utsträckning eller delvis att 

projektet är förankrat. Motsvarande siffra för männen är 81 %.   

På påståendet finns det även skillnader mellan de som deltog på plats eller 

på distans samt mellan de från Nynäshamn och Järfälla. 95 % av de som 

deltog på plats har uppgett att de instämmer helt, i hög utsträckning eller 

delvis att projektet är förankrat. Motsvarande siffra är 86 % för de som deltog 

på distans. 94 % av respondenterna från Järfälla har uppgett att de 

instämmer helt, i hög utsträckning eller delvis att projektet är förankrat 

medan samma siffra för respondenterna från Nynäshamn är 84 %.  

De från Järfälla upplever även i högre utsträckning att de upplever att 

kommunen har goda förutsättningar att göra ett gott arbete gällande det 

hälsofrämjande arbetet. 96 % från Järfälla instämmer helt, i hög utsträckning 

eller delvis på påståendet medan samma siffra för Nynäshamn är 90 %.  

På detta påstående finns även skillnader kopplat till om man deltog på plats 

eller på distans. 100 % av de som deltog på plats instämmer helt, i hög 

utsträckning eller delvis att de upplever att kommunen har goda 

förutsättningar att göra ett gott arbete gällande det hälsofrämjande arbetet. 

Motsvarande siffra för de som deltagit på distans är 88 %.  
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Horisontella principer & förankring 

Respondenterna svarar i högst utsträckning att de förstår hur jämställdhet, 

tillgänglighet och icke-diskriminering genomsyrar ett hälsofrämjande 

ledarskap. 90 % har svarat att de instämmer helt eller i hög grad på 

påståendet. (95% om även de som delvis instämmer räknas med). 

I lägst utsträckning instämmer respondenterna att de har organisatoriska 

förutsättningar för arbetet med aktiva åtgärder och likabehandling. 74 % har 

svarat att de instämmer helt eller i hög grad på påståendet. (93% om även 

de som delvis instämmer räknas med). 

 

2.5.4 Horisontella principer utifrån ett hälsofrämjande 
ledarskap 

 

Diagram 12, Horisontella principer utifrån ett hälsofrämjande ledarskap 

 

Kön- och platsskillnader 

De som deltagit på plats uppger i högre utsträckning att de har 

organisatoriska förutsättningar för arbetet med aktiva åtgärder och 

likabehandling. 98 % har svarat att de instämmer i helt, i hög utsträckning 

eller delvis på påståendet medan motsvarande siffra för de som deltagit på 

distans är 85 %. På påståendet finns det även skillnader mellan 

respondenterna från Järfälla och Nynäshamn. 96 % av respondenterna från 

Järfälla har uppgett att de instämmer i helt, i hög utsträckning eller delvis på 

påståendet medan motsvarande siffra i Nynäshamn är 83 %.  

De från Järfälla upplever även i högre utsträckning att de förstår hur 

jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genomsyrar ett 

hälsofrämjande ledarskap. 98 % har svarat att de instämmer helt, i hög 

utsträckning eller delvis på påståendet medan motsvarande siffra för de från 

Nynäshamn är 90 %. Det finns även på detta påstående skillnader om 

respondenterna deltog på plats eller på distans; 100 % av de som deltog på 
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I arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering inom det hälsofrämjande arbetet 
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Instämmer delvis Instämmer i låg utsträckning
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plats har svarat att de instämmer helt, i hög utsträckning eller delvis på 

påståendet medan motsvarande siffra för de som deltog på distans är 90 %.  

 

2.5.5 Sammanfattning 

Framgångsfaktorer med LUP 

Respondenter uttrycker att storleken på grupperna i utbildningen har varit bra 

och genom teori och övningar har deltagarna kunnat lära känna varandra, 

vilket ledde till att deltagarna öppnade upp och en tillit skapades i grupperna. 

Detta skapade i sin tur utrymme för att lyssna och prova på olika verktyg, 

metoder med mera. Utbildningen gav också utrymme att lyssna in och se hur 

andra deltagare agerar i olika situationer.  

Utmaningar och svårigheter med LUP 

Deltagare har uttryckt att det har varit utmanande med olika utbildare där det 

har upplevt att det blir hackigt och att grupper förändras när en annan 

utbildare kommer in. De flesta deltagare har uttryckt att LUP är svår att 

genomföra digitalt. Deltagarna upplevde att det var otydligt kring vad LUP 

innebar.  

Det upplevs också som att den tänkta kvalitén på utbildningen, där en 

sammanhållen grupp skulle genomgå LUPen tillsammans blev påverkad av 

att utbildningsmoment i praktiken blev mer som fristående kurser, där 

deltagarna var olika från gång till gång.  

Hur tas LUP vidare 

Deltagare i LUP beskriver att det behövs mer tydlighet om närvaro, det vill 

säga krav på deltagande och engagemang och hur stor tidsinsats som 

kommer krävas från deltagare.  

Deltagarna eftersöker att det finns möjlighet att avsätta tid för utbildning, att 

det finns mellanrum mellan sessionerna så att deltagarna hinner att testa 

verktyg, moduler med mera. Eftersom det är otydligt med vad utbildningen 

innebär, uttrycker en deltagare att ”det behövs mer information för att 

utbildningen skall bli bra”. Deltagaren menar att alla deltagare befinner sig i 

olika situationer, vilket förutsätter att spelregler för utbildningen sätts och att 

detta förmedlas till deltagarna tillsammans med syfte med utbildningen.  

En deltagare uttrycker att det kan vara bra om det går att ”behålla samma 

utbildningsgrupp under ledarskapsprogrammet och hålla de datum som är 

satta”. Ytterligare en deltagare berättar att det är bra att det finns möjlighet 

att gå utbildningen och att den är relevant, för det gör att alla chefer ges 

möjligheten att arbeta på samma sätt, men operationaliseringen av arbetet är 

viktigt, det vill säga att arbetet fortsätter och att det finns någon form av 

uppföljning direkt efter utbildningen och mellan chefer längre fram.  

Verktyg  

Enligt större delen av respondenterna som WSP har talat med har vag 

kännedom om forumet för kollegialt stöd (vilket sannolikt är en konsekvens 

av att det är under uppstart, och endast enstaka träffar genomförts).  
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Integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

De flesta som gått utbildningen intygar om att den väldigt kort berörde 

jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, vilket har gjort att det har 

varit svårt att integrera nya verktyg och metoder i verksamheten.  

 

 

2.6 RESULTAT OCH FÖRÄNDRINGAR I 
KOMMUNERNA UNDER PROJEKTTIDEN 

Nu lämnas de specifika insatser projektet genomfört för att istället se till en 

större helhet och det strukturkapital som insatserna skapat. För att mäta 

projektets effekter och resultat har WSP genomfört en före- och eftermätning 

Kortfattade resultat, deltagare LUP 

• 86% instämmer i hög grad, 98% upplever att de åtminstone delvis har 

den kompetens som krävs för ett hälsofrämjande ledarskap 

• 89% instämmer i hög grad, 98% upplever att de åtminstone delvis har 

god kunskap om hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

kan påverka hälsofrämjande.  

• 90% instämmer i hög grad, 95% upplever att de åtminstone delvis har 

förståelse för hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

genomsyrar ett hälsofrämjande ledarskap 

• 81% instämmer i hög grad, 96% upplever att de åtminstone delvis har 

kunskap om att genomföra främjande arbete med aktiva åtgärder och 

likabehandling 

• 74% instämmer i hög grad, 93% upplever att de åtminstone delvis har 

organisatoriska förutsättningar för arbete med aktiva åtgärder och 

likabehandlingsarbete 

• 73% instämmer i hög grad, 91% upplever att de åtminstone delvis 

genom chefs-och ledarskapsutbildningen har fått bättre förutsättningar 

att arbeta med hälsofrämjande arbete i form av ökad kunskap  

• 54% instämmer i hög grad, 93% upplever att de åtminstone delvis har 

använt sig av kunskapen de fick på utbildningen 

• 70% instämmer i hög grad, 94% upplever att de åtminstone delvis vet 

hur de kan använda den kunskap och de metoder och verktyg som 

presenterades.  

• 49% instämmer i hög grad, och 90% upplever att de åtminstone delvis 

genom chefs-och ledarskapsutbildningen gett dem bättre förutsättningar 

utifrån ett tydligare arbetssätt 

• 85% instämmer i hög grad, 94% upplever att de åtminstone delvis hade 

nytta av att genomgå chefs- och ledarskapsutbildningen 

• 49% instämmer i hög grad, 84% upplever att de åtminstone delvis har 

testar nya arbetssätt, metoder eller verktyg som de tidigare inte använt 

sig av  
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genom en enkätundersökning till samtliga kommunanställda i de båda 

kommunerna. Enkät skickades ut till samtliga medarbetare och chefer i 

Järfälla och Nynäshamns kommun inför vår nulägesanalys 2019 samt inför 

vår slututvärdering, under hösten 2021. Frågorna har varit desamma i de 

båda enkäterna. Enkäten har syftat till att mäta en stegförflyttning. Enkäten 

inför nulägesanalysen under 2019 hade som syfte att utgöra en 

nollbasmätning och uppföljningsenkäten som skickades ut under 2021 inför 

WSP:s slututvärdering har syftat till att följa upp nollbasmätningen och 

analysera eventuella förflyttningar. Vid tiden för utskicket av 

nollbasamätningen fanns ännu ingen pandemi, och detta påverkar givetvis 

utfallet, och möjligheten till stegförflyttningar ur många aspekter - då 

omvärlden är föränderlig.  

Enkäten har ställt frågor kopplat till nuläget i kommunerna gällande 

arbetsmiljö och kunskap och arbete med arbetsmiljöfrågor. Samtliga 

medarbetare fick svara på frågor om arbetsmiljön på arbetsplatsen, skatta 

arbetsmiljöarbetet och kunskaperna på arbetsplatsen och svara på frågor om 

sjukfrånvaro. Därutöver ställdes några frågor om arbetsplatsens attraktivitet. 

Frågor om jämlikhet och jämställdhet har även integrerats i enkäten. 

Chefer och medarbetare med arbetsmiljöansvar, såsom skyddsombud och 

HR-personal har fått svara på några fler frågor om sina förutsättningar att 

arbeta med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Frågorna har ställts i form av 

påståenden som de svarande har fått skatta på en femgradig skala i vilken 

grad de instämmer i, från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Om inte 

annat uttrycks i texten beskrivs medhåll som skattning 4 eller 5 på skalan 

och icke medhåll som 1 eller 2. 

2.6.1 Utvecklingen i Nynäshamns kommun 

Enkäten inför nollbasmätningen 2019 besvarades av 1429 personer. Antalet 

svarande för enkäten som skickades ut hösten 2021 var 1448 personer (en 

svarsfrekvens på 83,3%). Vid båda tillfällen integrerades frågorna i den 

medarbetarundersökningen som genomfördes i kommunen.  

En klar majoritet av de svarande för båda enkäterna är kvinnor, vilket 

samspelar med att också fler kvinnor är anställda i kommunen. 91 % av de 

svarande i 2021 års enkät är över 29 år. Nästan hälften (44 %) av de 

svarande arbetar på Barn- och utbildningsförvaltningen och knappt en 

tredjedel (29 %) arbetar på socialförvaltningen. Från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som också är en liten förvaltning sett till 

antalet anställda i kommunen, var det lägst andel svarande (5%). 

Organisatoriska förutsättningar: 

I nollbasmätningen (2019) uppgav 41 % att de helt eller i hög grad håller 

med om att de har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter. I 

uppföljningsenkäten var denna siffra 40 %. I nollbasmätningen höll 14 % 

med i påståendet i låg grad eller inte alls och i uppföljningsenkäten var 

motsvarande siffra 21 %.   

När det gäller upplevelsen av tillräckligt med tid att utföra sina 

arbetsuppgifter upplever både män och kvinnor att de har ungefär lika 

mycket tid att utföra sina uppgifter. Det finns inte heller några större 

skillnader baserat på ålder eller vilken förvaltning den svarande arbetar på.  
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Det finns inga tydliga skillnader kopplat till kön om arbetssituationen medför 

stress under och utanför arbetstid. Däremot upplever de yngre medarbetarna 

att arbetssituationen i högre grad medför stress under arbetstid. Det finns 

relativt små skillnader kopplat till stress under och utanför arbetstid kopplat 

till vilken förvaltning den svarande arbetar på.  

50% av de svarande i uppföljningsenkäten instämmer helt eller i hög grad att 

arbetsplatsen möjliggör ett hållbart arbetsliv för den svarande, vilket är en 

minskning från siffran 64% i vår nollbasmätning. Här kan WSP dock 

identifiera en skillnad mellan könen. Män håller i högre grad med om 

påståendet (57%) jämfört med kvinnorna (49%). Det finns relativt små 

kopplingar till ålder, däremot finns det skillnader kopplat till vilken förvaltning 

den anställda arbetar på. De på kommunstyrelseförvaltningen håller med i 

påståendet i högst utsträckning (65%) jämfört med socialförvaltningen där 

47% håller med i påståendet. Enkätsvaren visar vidare att något fler män än 

kvinnor håller med helt eller i hög utsträckning om att chefen bryr sig om 

deras arbetssituation och hälsa. Det finns ingen nämnvärd skillnad mellan 

olika åldrar. 

Korttidsfrånvaro: 

WSP har i enkäten ställt frågan om den svarande haft korttidsfrånvaro. 

Korttidsfrånvaron (som en ja/nej fråga) har inte minskat mellan 

nollbasmätningen och slutenkäten. 64% har haft sjukfrånvaro undre de 

senaste 12 månaderna, vilket var samma siffra som basmätningen visade 

på. I en pandemikontext är siffrorna dock inte jämförbara, och det är snarare 

anmärkningsvärt att de ligger på samma nivå som tidigare.   

En större andel yngre (75%) och kvinnor (67%) har haft sjukfrånvaro jämfört 

med de personer över 50 år (61%) respektive män (56%). Detta mönster var 

detsamma som också kan urskiljas vid basmätningen.  

WSP kan även se att det finns stora skillnader mellan förvaltning och 

sjukfrånvaro under de senaste månaderna. Enkätrespondenter på barn och 

ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen uppger i högre utsträckning 

att de haft sjukfrånvaro jämfört med kommunstyrelseförvaltningen och 

näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen som uppgett att de haft 

sjukfrånvaro i lägst utsträckning – siffror som sannolikt speglar de 

restriktioner som rådde under hösten utifrån möjligheten att arbeta hemifrån, 

huruvida arbetet sker i nära kontakt med andra människor, respektive 

uppmaningen att stanna hemma vid symptom på covid -19. 

WSP kan identifiera att 54% av de som haft korttidsfrånvaro uppgav att de 

helt eller i hög grad håller med om att det fanns ett intresse från deras chef 

kring deras hälsa vid korttidsfrånvaron. I basenkäten uppgav både 46% av 

männen och kvinnorna av de som haft korttidsfrånvaro att de helt eller i hög 

grad håller med om att det fanns ett intresse från deras chef kring deras 

hälsa vid korttidsfrånvaron. Vi uppföljningsenkäten hade denna siffra ökad 

för både könen. 56% av männen uppgav att de helt eller i hög grad håller 

med om att det fanns ett intresse från deras chef kring deras hälsa vid 

korttidsfrånvaron medan samma siffra för kvinnorna var 54%.  

Det finns inga betydande skillnader kopplat till ålder. Det finns vissa 

skillnader mellan vilken förvaltning den svarande arbetar på där 

socialförvaltningen uppger i något högre utsträckning (motsvarande 60%) att 

det finns ett intresse från deras chef kring deras hälsa vid korttidsfrånvaro.  
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Stressförebyggande arbete: 

I basmätningen uppgav 21% av medarbetarna att de instämmer helt/i hög 

utsträckning om att den högsta ledningen stödjer stressförebyggande arbete 

i organisationen. I uppföljningsenkäten har denna siffra höjts till 27%. Det 

finns relativt små skillnader kopplat till kön och vilken ålder den svarande 

har. Däremot finns det vissa skillnader kopplat till vilken förvaltning den 

svarande arbetar på. 32% av medarbetarna på kommunstyrelseförvaltningen 

har svarat att de inställer helt/i hög utsträckning om att den högsta ledningen 

stödjer stressförebyggande arbete i organisationen medan denna siffra är 

15% för de på samhällsbyggnadsförvaltningen. (Detta motsvarar högsta 

respektive lägsta siffran i kommunen). 

29% uppgav i uppföljningsenkäten att de helt eller i hög grad håller med om 

att högsta ledningen anser att medarbetarnas psykiska hälsa är lika viktig 

som organisationens prestationsmål. Även detta är en förhöjning jämfört med 

basmätningen, då motsvarande siffra var 25%.  

Det finns inga större skillnader kopplat till ålder eller kön. Däremot finns det 

vissa skillnader koppat till vilken förvaltning den svarande arbetar på. För 

påståendet ovan uppgav 12% på Samhällsbyggnadsförvaltningen och 35% 

på kommunstyrelseförvaltningen att de helt eller i hög grad håller med om att 

högsta ledningen anser att medarbetarnas psykiska hälsa är lika viktig som 

organisationens prestationsmål. (Detta motsvarar högsta respektive lägsta 

siffran). 

Mellan 30 och 34% (beroende på diskrimineringsgrund) av de svarande 

håller helt/i hög grad med om att det finns kunskap som gör att det är möjligt 

att arbeta stressförebyggande utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och 

utifrån socioekonomisk situation. I basmätningen var denna siffra mellan 25 

och 29%.  

Mellan 32 och 46% har svarat att de inte vet om det finns kunskap som gör 

det möjligt att arbeta stressförebyggande kopplat till de olika 

diskrimineringsgrunderna och socioekonomi. Denna siffra har sjunkit jämfört 

med basmätningen då den istället var mellan 40 och 50%. 

Attraktivitet och jämlikhet: 

I basenkäten uppgav 48% av kvinnorna och 47% av männen att de helt eller 

i hög grad håller med om att de arbetar på en attraktiv arbetsplats. I 

uppföljningsenkäten var dessa siffror 53% för kvinnorna och 55% för 

männen.   

Det finns inga större skillnader gällande ålder. Däremot instämmer 

medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen i högre utsträckning att de 

arbetar en attraktiv arbetsplats medan de på näringslivs- och 

arbetsmarknadsförvaltningen i lägre utsträckning.  

69% av medarbetarna håller helt eller i hög utsträckning med om att de har 

en stark ställning på arbetsmarknaden. Denna siffra är väldigt lik den i 

basenkäten då 70% av de svarande instämmer i att de har en stark ställning 

på arbetsmarknaden. De mellan 30-49 år anser sig ha en starkare ställning 

på arbetsmarknaden (74%) jämfört med de som är 50 år eller äldre (62%). 

Detta är snarlikt det resultat som visades i basmätningen.   
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På påståendena om det är jämlika arbetsvillkor beroende på de olika 

diskrimineringsgrunderna är det många som svarar ”vet ej” i båda enkäterna. 

Det är ungefär 40% som svarat vet ej på de olika påståendena. Kvinnor 

skattar i högre utsträckning än män att de inte vet. Män håller i högre 

utsträckning än kvinnor med om att arbetsvillkoren är jämlika.4 Detta gäller 

för samtliga diskrimineringsgrunder. Unga medarbetare håller i högre 

utsträckning med om att arbetsvillkoren är jämlika för samtliga 

diskrimineringsgrunder. Dessa skillnader var även de skillnader som 

framkom i basmätningen. Kommunstyrelseförvaltningen håller i något högre 

utsträckning med om att arbetsvillkoren är jämlika för samtliga 

diskrimineringsgrunder medan näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 

har svarat vet ej i högst utsträckning.  

Respondenterna har även fått skatta i vilken grad arbetsplatsen arbetar aktivt 

med jämställdhet, jämlikhet utifrån exempelvis inrikes/utrikes bakgrund, icke-

diskriminering och samma möjligheter oavsett funktionsvariation. I båda 

enkäterna är det förhållandevis många som har svarat ”vet ej” och svaren är 

ganska spridda. Det är ungefär 25-30% som svarat ”vet ej” på påståenden. 

Även här skattar män i högre grad att det finns ett aktivt arbete jämfört med 

kvinnor. Det finns inga tydliga mönster kopplat till de olika åldersgrupperna. 

Barn- och ungdomsförvaltningen anser i något högre utsträckning jämfört 

med andra förvaltningar att det finns ett aktivt arbete.   

Det är flest medarbetare från barn- och ungdomsförvaltningen samt 

näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen som ser ytterligare behov av 

tillgänglighetsanpassning i arbetsmiljön.  

I basenkäten uppgav 43% av männen och 35% av kvinnorna att de 

instämmer helt eller i hög grad att de arbetar aktivit med jämställdhet på 

arbetsplatsen. I uppfölningsenkäten var dessa siffror 46% bland männen och 

34% bland kvinnorna.  

Männen upplever således i blygsamt högre utsträckning att de arbetar med 

jämställdhet jämfört med kvinnorna och de som är 50 år och äldre uppger i 

någon lägre utsträckning att de arbetar med jämställdhet. Barn- och 

ungdomsförvaltningen upplever i högre utsträckning att de arbetar med 

jämställdhet jämfört med samhällsbyggnadsförvaltningen som uppger det i 

lägre utsträckning. 

Chefer och skyddsombuds förutsättningar och arbete: 

Nedan presenteras chefers, skyddsombuds samt personer som arbetar med 

HR sina svar gällande kunskap, verktyg och arbete med arbetsmiljön. 

Det bör noteras att antalet svarande är betydligt färre jämfört med andra 

delar av enkäten, vilket gör att enskildas svar får större påverkan på bilden 

som helhet när svaren bryts ner på gruppnivå. Eftersom detta rör de som har 

ansvarar för att arbeta med arbetsmiljöfrågor – och därmed kan förväntas ha 

påverkan på arbetsmiljön på förvaltningarna – kommer resultatet ändå att 

delas upp på förvaltningsnivå.  

80% av de svarande i denna grupp håller helt/i hög grad med om att de vet 

hur de identifierar tidiga tecken på ohälsa. I basmätningen var denna siffra 

67 %. Andelen har således ökat med 13 procentenheter.  

 
4 Att den priviligierade gruppen har svårare att se sin priviligierade ställning är inte 
unikt för denna enkätundersökning utan något systematiskt genomsyrar samhället. 
(Liknande svar återfinns för Järfälla kommun). 
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Medarbetare vid kommunstyrelseförvaltningen uppger i högst utsträckning 

att de helt/i hög grad håller med om att de vet hur de identifierar tidiga tecken 

på ohälsa (89%) och näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen i lägst 

utsträckning (67%).  

WSP kan vidare konstatera en förändring även utifrån kunskapsläget. 61% 

upplever att de har tillräcklig kunskap om det målinriktade hälsofrämjande 

arbetet. I basmätningen var denna siffra 42%. Andelen har alltså ökat med 

19 procentenheter. Svarande från samhällsbyggnadsförvaltningen uppger i 

lägst utsträckning att de har tillräcklig kunskap om det målinriktade 

hälsofrämjande arbetet (24%) medan svarande från 

kommunstyrelseförvaltningen har uppger att de i högre utsträckning har 

tillräcklig kunskap (68%).  

58% upplever att det målinriktade hälsofrämjande arbetet integrerat 

jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. I basmätningen var denna 

siffra 43%. Vilken innebär en ökning med 15 procentenheter. De på 

näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen uppger det i lägst utsträckning 

(40%) medan de barn- och ungdomsförvaltningen har uppgett det i högst 

utsträckning (63%).  

Checklistor och rutiner för korttidsfrånvaro: 

70% uppger att det finns checklistor och rutiner för korttidsfrånvaro på 

arbetsplatsen. I basmätningen var denna siffra 59%. Det har mellan 

uppföljningen således skett en ökning med 11 procentenheter som uppger 

att de känner till att checklistor och rutiner finns. 

WSP har i detta identifierat intressanta åldersskillnader: De yngre 

medarbetarna uppger i lägre utsträckning att det finns checklistor och rutiner 

för korttidsfrånvaro på arbetsplatsen, 44%, jämfört med de över 50 där 74% 

uppger att det finns.  

Även på förvaltningsnivå finns skillnader: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

anger även i lägre utsträckning att det finns, 49%, jämfört med 

kommunstyrelseförvaltningen där denna siffra är 75%. På 

samhällsbyggnadsförvaltningen uppgav 41% att de inte visst att det fanns.  

Gällande användning av checklistor och rutiner kan WSP konstatera att 47% 

håller helt/i hög grad med om att de har använt rutinerna och 35% svarar att 

de har använt checklistorna. I basmätningen var dessa siffror 46 respektive 

32%. Det har således endast skett en blygsam ökning i användandet mellan 

uppföljningarna. En större andel kvinnor än män har använt både rutinerna 

och checklistorna. Gruppen i åldern 30-49 har i högre grad använt dem och 

likaså anställda på socialförvaltningen.  

40% svarar att de inte vet om checklistorna är tillgänglighetsanpassade och 

jämställdhetsintegrerade. Vid basmätningen var denna siffra 56%. 47% 

upplever att de är anpassade och integrerade, vilket vid basmätningen var 

33%.   

Kunskap och organisatoriska förutsättningar för arbetet: 

WSP kan konstatera att förutsättningar har förbättrats - 63% uppger att de 

håller helt/i hög grad med om att de har förutsättningar arbeta med 
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hälsofrämjande arbete i form av kunskap. Vid basmätningen var denna siffra 

46%. Det har således skett en ökning med 17 procentenheter.  

57% menar att de har förutsättningar i form av stöd, arbetssätt och rutiner. 

Vid basmätningen var denna siffra ca 40%. Även här har en ökning med 17 

procentenheter skett mellan tillfällena för mätning. De yngre medarbetarna 

(18-29) har svarar i lägre utsträckning att de har förutsättningar att arbeta 

med hälsofrämjande arbete i form av kunskap, stöd, arbetssätt och rutiner. 

De har i högre utsträckning än de andra åldersgrupperna svarat att de inte 

vet.  

Samhällsbyggnadsförvaltingen upplever i lägre utsträckning att de har 

förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande arbete i form av kunskap, 

arbetssätt och rutiner. Däremot upplever de att de har relativt bättre 

förutsättningar kopplat till stöd. Kommunledningsförvaltningen uppger i högst 

utsträckning att de har förutsättningar för arbetet i form av kunskap, stöd, 

arbetssätt och rutiner. 

69% håller med om att de vet var de ska vända sig för information och stöd 

gällande det hälsofrämjande arbetet. Detta var vid basmätningen 59%. 

Andelen som vet var de ska vända sig för information har således ökat med 

10 procentenheter. De yngre medarbetarna (18-29) uppger i lägre 

utsträckning att de vet var de ska vända sig (33%) jämfört med de äldre 

medarbetarna där 70% har svarat att de vet var de ska vända sig för 

information och stöd gällande det hälsofrämjande arbetet. 

Det finns även vissa skillnader kopplat till vilken förvaltning den svarande 

arbetar på: på barn- och ungdomsförvaltningen uppger 61% att de vet var de 

ska vända sig jämfört med kommunstyrelseförvaltningen där motsvarande 

siffra är 89%.  

60% av de chefer som besvarat enkäten håller med om att de har 

kompetens om vad som krävs för ett hälsofrämjande ledarskap. Vid 

basmätningen var denna siffra 47%. Således kan WSP konstatera att en 

ökning har skett. Även i denna fråga kan vi se skillnader i svar kopplat till 

ålder. Av yngre chefer uppger 11% att de har kompetens om vad som krävs 

för ett hälsofrämjande ledarskap medan denna siffra för de som är 50 år och 

över är 64% (en ökning från 41 % i den åldersgruppen). 

Det finns även i denna fråga skillnader kopplat till vilken förvaltning den 

svarande arbetar på. På samhällsbyggnadsförvaltningen uppger 41% att de 

har kompetens om vad som krävs för ett hälsofrämjande ledarskap medan 

motsvarande siffra på kommunstyrelseförvaltningen är 74%.   

74% håller helt/i hög utsträckning med om att de förstår hur jämställdhet, 

tillgänglighet och icke-diskriminering genomsyrar ett hälsofrämjande 

ledarskap. Vid basmätningen var motsvarande siffra 58 %. Det har således 

skett en ökning med 16%. De yngre medarbetarna svarar i högre 

utsträckning att de inte vet, 22%, jämfört med sex respektive tre procent för 

de andra åldersgrupperna.  

De svarande på kommunstyrelseförvaltningen uppger i högst utsträckning att 

de förstår hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genomsyrar 

ett hälsofrämjande ledarskap, 79%, jämfört med 

samhällsbyggnadsförvaltningen där 59% uppger det. Däremot är det fler från 

den senare förvaltningen som menar på att de inte vet (12%).  
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Projektets förankring: 

Av de svarande uppfattar 44% att projektet är väl förankrat i organisationen. 

Vid basmätningen var denna siffra 29 %. Projektet anses såldes vara 

förankrat i högre utsträckning vid uppföljningen. De mellan 30-49 anser i 

högst utsträckning att projektet är förankrat, 51 % har svarat att det är väl 

förankrat. För medarbetare mellan 18-29 är denna siffra 22%. 

Kommunstyrelseförvaltningen upplever i högst utsträckning att projektet är 

förankrat, 60% har svarat att det är väl förankrat, jämfört med näringslivs- 

och arbetsmarknadsenheten där motsvarande siffra är 25%.  

2.6.2 Utvecklingen i Järfälla kommun 

Enkäten inför nollbasmätningen 2019 skickades ut till 4090 medarbetare och 

chefer i Järfälla kommun. Drygt 2400 besvarade hela enkäten. Detta gav en 

svarsfrekvens på 59 %. Enkäten som gick ut i slutet av september månad 

2021 skickades ut till 4132 chefer och medarbetare i Järfälla. 2308 personer 

besvarade hela enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på cirka 56%.5 En klar 

majoritet av de svarande för båda enkäterna är kvinnor (då också fler kvinnor 

än män arbetar i kommunen) och de allra flesta är över 30 år. Lite drygt 

hälften arbetar på barn- och ungdomsförvaltningen och cirka en fjärdedel på 

socialförvaltningen. Precis som i Nynäshamns kommun är även de olika 

förvaltningarna olika stora.  

Organisatoriska förutsättningar: 

Både i nollbasmätningen och i uppföljningsenkäten håller 45% helt eller i hög 

utsträckning med om att arbetet på arbetsplatsen är välplanerat. I 

nollbasmätningen höll 14% med i påståendet i låg grad eller inte alls och i 

uppföljningsenkäten var motsvarande siffra 21%.   

När det gäller upplevelsen av tillräckligt med tid att utföra sina 

arbetsuppgifter är liknar svaren i nollbasmätningen och uppföljningsenkäten 

varandra. I båda enkäterna uppger kvinnor i något lägre grad än män att de 

har tid att utföra sina arbetsuppgifter. Kvinnor uppger även i båda enkäterna 

att arbetssituationen i högre grad medför stress under och utanför arbetstid.  

Yngre medarbetare uppger vidare i något högre utsträckning i båda 

enkäterna att arbetssituationen medför att de känner sig stressade både 

under och utanför arbetstid. Medarbetare på barn- och 

ungdomsförvaltningen håller i något högre grad med om påståendet att de 

om att de är stressade under arbetstid, i jämfört med medarbetare från andra 

förvaltningar. Svarande från förvaltningen har även i lägst utsträckning hållit 

med om att de har tid att utföra sina arbetsuppgifter, även om skillnaderna i 

svaren mellan förvaltningarna är relativt marginell.   

I nollbasmätningen var siffran 62% och i uppföljningsenkäten håller 45% av 

svarande i hög grad eller helt med om att arbetsplatsen möjliggör ett hållbart 

arbetsliv, siffran har alltså sjunkit. Män och äldre medarbetare håller i högre 

grad med om påståendet än kvinnor och yngre medarbetare. Något fler män 

än kvinnor håller med helt eller i hög utsträckning om att chefen bryr sig om 

 
5 Enkäten distribuerades till de kommunanställdas e-postadresser och 
påminnelseutskick genomfördes vid två tillfällen för att få så många svar som möjligt.  
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deras arbetssituation och hälsa. Det finns ingen nämnvärd skillnad mellan 

olika åldrar.   

Korttidsfrånvaro: 

I enkäten WSP skickade ut ställdes frågan om den svarande haft 

korttidsfrånvaro (formulerad som en ja/nej fråga). Korttidsfrånvaron behöver 

ses utifrån en pandemikontext, där förutsättningar för korttidsfrånvaro 

markant har förändrats. Från nollbasmätningen till uppföljningsenkäten är det 

något fler män och kvinnor som uppger att de har haft sjukfrånvaro under de 

senaste 12 månaderna, sex respektive två procentenheter fler. Liksom i 

nollbasmätningen är det en högre andel kvinnor och yngre svaranden i 

uppföljningsenkäten som uppger att de haft sjukfrånvaro än män och äldre 

svaranden. Förutsättningarna för olika yrkeskategorier har sett olika ut utifrån 

de restriktioner som rådde, utifrån möjligheten att arbeta hemifrån, huruvida 

arbetet sker i nära kontakt med andra människor, respektive uppmaningen 

att stanna hemma vid symptom på covid -19. 

I nollbasmätningen angav 29% av de svarande att de helt höll med eller i hög 

grad höll med om att de har en nära dialog med sin chef vid korttidsfrånvaro. 

I uppföljningsenkäten har denna siffra ökat till 37 %. Den nära dialogen med 

chefen har därmed blivit bättre. Även chefens intresse kring hälsan vid 

korttidsfrånvaro uppges ha ökat. I nollbasmätningen höll 40% helt eller i hög 

grad med om att det fanns ett intresse från deras chef kring deras hälsa vid 

korttidsfrånvaro. Denna siffra har på samma sätt ökat till 42% i 

uppföljningsenkäten. På samma sätt som i nollbasmätningen håller män med 

i något högre utsträckning i uppföljningsenkäten, även om skillnaden mellan 

könen minskat något. Den skillnad som upptäcktes mellan könen i 

nollbasmätningen, där män i högre utsträckning angav att de hade nära 

dialog med sin chef under korttidsfrånvaro och kvinnor i högre utsträckning 

angav att de inte hade en nära dialog, har försvunnit under 

uppföljningsenkäten. Svaren har därmed gått i en mer jämställd riktning.   

Stressförebyggande arbete: 

Ungefär lika många i nollbasmätningen (30%) som i uppföljningsenkäten 

(31%) anser att högsta ledningen stödjer ett stressförebyggande arbete i 

organisationen helt, eller i hög grad. Det är något fler män som i högre grad 

håller med om påståendet.  

Ungefär lika många, 32% i nollbasmätningen respektive 31% i 

uppföljningsenkäten håller helt, eller i hög grad, med om att högsta ledningen 

anser att medarbetarnas psykiska hälsa är lika viktig som organisationens 

prestationsmål. Återigen instämmer män i något högre grad än kvinnor. 

Yngre medarbetare håller i något lägre grad med om att ledningen stödjer 

arbetet och prioriterar medarbetares psykiska hälsa jämfört med äldre. Det är 

även ett färre antal som i uppföljningsenkäten uppger att de helt eller i hög 

grad håller med om att det finns en bra kommunikation om psykosociala 

säkerhetsfrågor bland medarbetarna i organisationen. Här har siffran 

förändrats från 36% till 31%.  

Ungefär lika många, 23 respektive 26%, av medarbetare som svarat på 

enkäterna håller i hög grad/helt med om att det stressförebyggande arbetet 

involverar alla nivåer i organisationen. 23% i nollbasmätningen och 31% i 

uppföljningsenkäten håller sedan med om att det finns kunskap på 
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arbetsplatsen om stressförebyggande arbete, upplevelsen att kunskap finns 

har därmed ökat.  

Det är en något högre andel som i uppföljningsenkäten helt eller i hög grad 

håller med om att det finns kunskap om stressförebyggande arbete kopplat 

till de olika diskrimineringsgrunderna6. Gällande kön har siffran ökat från 24 

till 32%, gällande ålder är ökningen större, från 24% till 31%. Kunskap om 

stressförebyggande arbete kopplat till inrikes/utrikes bakgrund har ökat från 

23% till 30%, funktionsvariation: är ökningen från 24 till 30%. För 

könsöverskridande identitet eller uttryck är ökningen från 22 till 28%, och för 

sexuell läggning från 24 till 30%. WSP har även med frågan gällande 

socioekonomisk situation, även där har finns en ökning från 22 till 28%. 

Det finns en stor andel medarbetare som är osäkra i sina svar gällande det 

stressförebyggande arbetet både i nollbasmätningen och i 

uppföljningsenkäten. Det kommer till uttryck genom att det är en relativt stor 

andel, över en tredjedel, som svarar ”vet ej” på många av frågorna kopplat till 

stress och det förebyggande arbetet kopplat till diskrimineringsgrunder och 

socioekonomisk situation. 

 

Attraktivitet och jämlikhet: 

Ungefär lika många, hälften av de svarande i nollbasmätningen och i 

uppföljningsenkäten håller helt/i hög grad med om att de arbetar på en 

attraktiv arbetsplats, siffran har stigit från 47% till 51%. Det betyder att en 

viss förbättring skett utifrån denna effekt. Medarbetare på kultur-demokrati- 

och fritidsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen och socialförvaltningen 

håller med i högst grad, även om skillnaderna är marginella. Äldre 

medarbetare och män håller i något högre utsträckning med om påståendet 

än yngre medarbetare och kvinnor.  

69% av medarbetarna håller helt eller i hög utsträckning med om att de har 

en stark ställning på arbetsmarknaden. I uppföljningsenkäten har denna 

siffra sjunkit till 58%. I nollbasmätningen var det 6,5% som angav att de inte 

alls eller i låg grad höll med om påståendet. I uppföljningsenkäten är det 

istället 11% som inte alls eller i låg grad upplever att de har en stark ställning 

på arbetsmarknaden. Det finns inga större skillnader mellan könen, även om 

män i något högre grad verkar uppleva att de har en stark ställning på 

arbetsmarknaden. Medarbetare som är 50 år eller äldre håller i lägre grad 

med om att de har en stark ställning på arbetsmarknaden. Medarbetare 

mellan 30–49 år anser i högst utsträckning att de har en stark ställning på 

arbetsmarknaden. Det som framförallt är slående mellan nollbasmätningen 

och uppföljningsenkäten är att andelen medarbetare mellan 18–29 års ålder 

som anser sig ha en stark ställning på arbetsmarknaden avsevärt har sjunkit 

under uppföljningsenkäten. Från att 72% helt eller i hög utsträckning håller 

med, till 52%. Flest medarbetare från Kultur- demokrati- och 

fritidsförvaltningen håller med i låg grad/inte alls (14 respektive 21% mellan 

nollbasmätningen och uppföljningsenkäten).  

På påståendena om det är jämlika arbetsvillkor beroende på de olika 

diskrimineringsgrunderna är det många som svarar ”vet ej” i båda enkäterna.  

 
6 WSP har inte frågat kring religion och annan trosuppfattning, utan istället valt att 
ställa frågan kring socioekonomisk situation.  



 
 

 
 

10285054 •  Utvärdering projektet Hälsofrämjande arbetsliv  | 45   

Kvinnor skattar i högre utsträckning än män att de inte vet. Män håller i högre 

utsträckning än kvinnor med om att arbetsvillkoren är jämlika.7 Detta gäller 

för samtliga diskrimineringsgrunder. Den diskrimineringsgrund som i minst 

utsträckning upplevs jämlik är funktionsvariation, där 42% av de svarande 

instämmer helt eller i hög grad att arbetsvillkoren är jämlika. Högst jämlika 

arbetsvillkor identifieras utifrån religion eller annan trosuppfattning, med 

54%. 

I nollbasmätningen håller unga medarbetare (18-29 år) i högre utsträckning 

med om att arbetsvillkoren är jämlika utifrån de olika diskrimineringsgrunder. 

För de flesta av frågorna kopplat till jämlika arbetsvillkor och 

diskrimineringsgrunderna i uppföljningsenkäten håller däremot medarbetare i 

åldern 50 år eller äldre i högst grad med om att arbetsvillkoren är jämlika. De 

yngre medarbetarna mellan 18–29 håller i lägre grad med om att 

arbetsvillkoren är jämlika förutom för frågorna kring sexuell läggning och 

könsöverskridande identitet eller uttryck, där de håller med i högst 

utsträckning. Skillnaderna i svaren mellan de olika åldersgrupperna är 

mindre i uppföljningsenkäten än i nollbasmätningen (skillnaden handlar om 

ett fåtal procentenheter). 

Respondenterna har även fått skatta i vilken grad arbetsplatsen arbetar aktivt 

med jämställdhet, jämlikhet utifrån exempelvis inrikes/utrikes bakgrund, icke-

diskriminering och samma möjligheter oavsett funktionsvariation. I båda 

enkäterna är det förhållandevis många som har svarat ”vet ej” och svaren är 

ganska spridda. Även här skattar män i högre grad att det finns ett aktivt 

arbete jämfört med kvinnor. De olika åldersgrupperna har mycket spridda 

svar. Flest medarbetare från kompetensförvaltningen menar att att 

arbetsplatsen behöver anpassas ytterligare. Flest medarbetare från Bygg- 

och miljöförvaltningen håller inte alls med om att arbetsplatsen behöver 

tillgänglighetsanpassas ytterligare. 

47% i nollbasmätningen respektive 38% i uppföljningsenkäten instämmer 

helt eller hög grad med att de själva arbetar aktivt med jämställdhet på 

arbetsplatsen. Ca 20%, respektive 28% av respondenterna i enkäterna 

instämmer inte alls eller i låg grad. Yngre instämmer i något högre 

utsträckning jämfört med äldre. Det finns inga större skillnader mellan 

kvinnors och mäns svar. 

 

Chefer och skyddsombuds förutsättningar och arbete: 

Nedan presenteras chefers, skyddsombuds samt personer som arbetar med 

HR sina svar gällande kunskap, verktyg och arbete med arbetsmiljön. Det 

bör noteras att antalet svarande är betydligt färre jämfört med andra delar av 

enkäten, vilket gör att enskildas svar får större påverkan på bilden som 

helhet när svaren bryts ner på gruppnivå. Eftersom detta rör de som har 

ansvarar för att arbeta med arbetsmiljöfrågor – och därmed kan förväntas ha 

påverkan på arbetsmiljön på förvaltningarna – kommer resultatet ändå att 

delas upp på förvaltningsnivå.  

Från nollbasmätningen har antalet som helt eller i hög grad instämmer att de 

vet hur de identifierar tidiga tecken på ohälsa ökat, från 66 till 73%. Sett till 

skillnader i svar mellan förvaltningarna så svarar medarbetare från 

 
7 Att den priviligierade gruppen har svårare att se sin priviligierade ställning är inte 
unikt för denna enkätundersökning utan något systematiskt genomsyrar samhället.  
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socialförvaltningen och barn-och ungdomsförvaltningen högst i 

nollbasmätningen. I uppföljningsenkäten är det däremot medarbetare från 

socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen som svarar högst. I alla 

fall förutom för kultur-demokrati och fritidsförvaltningen och för barn-och 

ungdomsförvaltningen har fler medarbetare i uppföljningsenkäten instämt 

helt eller i hög grad om att de vet hur de identifierar tidiga tecken på ohälsa. 

För medarbetare i de två förvaltningar där denna siffra inte ökat är det endast 

en eller ett par procentenheter lägre i uppföljningsenkäten.  

I nollbasmätningen anger 55% att de instämmer helt eller i hög grad om att 

de har tillräcklig kunskap om det målinriktade hälsofrämjande arbetet. I 

uppföljningsenkäten har denna siffra ökat till 62%.  

58% höll i nollbasmätningen helt eller i hög grad med om att det målinriktade 

hälsofrämjande arbetet integrerar jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering. Motsvarande siffra för uppföljningsenkäten är 66%. Lika 

många, 7%, i enkäterna håller inte alls eller i låg grad med.  

För alla förvaltningar förutom kompetensförvaltningen har antalet som 

instämmer helt eller i hög grad ökat från nollbasmätningen till 

uppföljningsenkäten. Den största förflyttningen har skett hos bygg- och 

miljöförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och kultur-demokrati och 

fritidsförvaltningen. Hos kompetensförvaltningen däremot, går utvecklingen 

tvärt emot och det är istället 13 procentenheter färre som i 

uppföljningsenkäten uppger att de helt eller i hög grad instämmer i 

påståendet. 

Checklistor och rutiner för korttidsfrånvaro: 

I nollbasmätningen anger 61% att de instämmer helt eller i hög grad i 

påståendet om de har använt rutiner för hantering av korttidsfrånvaro. 44% 

instämmer helt eller i hög grad att de har använt checklistor för hantering av 

korttidsfrånvaro. 43% håller helt eller i hög grad med om att dessa är 

tillgänglighetsanpassade och jämställdhetsintegrerade.  

I uppföljningsenkäten anger 47% att de instämmer helt eller i hög grad i 

påståendet om de har använt rutiner för hantering av korttidsfrånvaro. 38% 

instämmer helt eller i hög grad att de har använt checklistor för hantering av 

korttidsfrånvaro. 40% håller helt eller i hög grad med om att dessa är 

tillgänglighetsanpassade och jämställdhetsintegrerade. I denna förändring 

bör pandemieffekter vägas in – då korttidsfrånvaro helt har bytt kontext, och 

störst vikt bör läggas vid upplevelsen av att rutiner och checklistor är 

tillgänglighetsanpassade och jämställdhetsintegrerade.  

I nollbasmätningen är det fler män än kvinnor som uppger att de helt eller i 

hög grad har använt rutiner och checklistor för hantering av korttidsfrånvaro. 

I uppföljningsenkäten är det dock ett par procentenheter fler kvinnor som i 

högre grad anger att de använt rutiner för hantering av korttidsfrånvaro.  

I nollbasmätningen är det vidare fler kvinnor som uppger att de helt eller i 

hög grad håller med om att rutiner och checklistor är 

tillgänglighetsanpassade och jämställdhetsintegrerade. I uppföljningsenkäten 

är det istället något fler män som svarar högre på påståendet. Ungefär en 

tredjedel i båda enkäterna svarar att de inte vet om rutiner och checklistor är 
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tillgänglighetsanpassade och jämställdhetsintegrerade – vilket är ett svar 

som visar på att det återstår ett visst arbete inom detta område. 

Det är spridda svar mellan förvaltningarna på frågorna. Kultur-demokrati och 

fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har flest medarbetare 

som uppger instämmer inte alls eller i låg grad på frågan om de använt 

rutiner eller checklistor för hantering av korttidsfrånvaro. I nollbasmätningen 

var det medarbetare från Kultur-demokrati och fritidsförvaltningen, 

kommunstyrelseförvaltningen samt barn och ungdomsförvaltningen som i 

lägst grad instämde i påståendet. 

Kunskap och organisatoriska förutsättningar för arbetet: 

Från nollbasmätningen har antalet ökat som helt eller i hög grad instämmer i 

att de har förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande arbete i form av 

kunskap, stöd och rutiner. En dryg majoritet instämmer helt eller i hög grad.8  

En större andel från bygg- och miljöförvaltningen har angett ”vet ej” för 

samtliga former av förutsättningar, i båda enkäterna.  

44% instämmer helt eller i hög grad att de har kompetensen som krävs för 

ett hälsofrämjande ledarskap i nollbasmätningen. Antalet har ökat markant till 

56% i uppföljningsenkäten. Det är en något lägre andel kvinnor än män som 

anger att de helt eller i hög utsträckning instämmer.  

I nollbasmätningen var det en lägre andel från kultur -demokrati- och 

fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen som instämde. Flest 

medarbetare i kompetensförvaltningen instämde i hög grad. I 

uppföljningsenkäten är det medarbetare från kultur- demokrati- och 

fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som instämmer i 

lägst grad. För samtliga förvaltningar förutom för kompetensförvaltningen har 

andelen som instämmer i hög grad ökat i uppföljningsenkäten. Fem 

procentenheter färre medarbetare från kompetensförvaltningen har svarat att 

de instämmer helt eller i hög grad i uppföljningsenkäten. Det som sticker ut 

är att andelen medarbetare som instämmer helt eller i hög grad har ökat 

markant i kommunstyrelseförvaltningen mellan nollbasmätningen och 

uppföljningsenkäten. Från 39% till 82%. Det är även den förvaltningen som 

har högst antal medarbetare som instämmer helt eller i hög grad i 

uppföljningsenkäten. Utifrån att det är just kommunstyrelseförvaltningen som 

avses med denna stora förflyttning inom området att ha den kompetens som 

krävs för ett hälsofrämjande ledarskap ser WSP mycket positivt på 

utvecklingen.  

70% håller helt eller i hög utsträckning med om att de vet var de ska vända 

sig för information och stöd i det hälsofrämjande arbetet i nollbasmätningen. I 

båda enkäterna håller män i något högre utsträckning med helt eller i hög 

grad, i jämfört med kvinnor. Denna siffra är 71% i uppföljningsenkäten. De 

svarande från barn- och ungdomsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen 

och socialförvaltningen är i något lägre utsträckning säkra på var de ska 

vända sig i nollbasmätningen. I uppföljningsenkäten är det medarbetare från 

barn- och ungdomsförvaltningen, kompetensförvaltningen och 

socialförvaltningen som i något lägre utsträckning är säkra. För barn- och 

ungdomsförvaltningen och kultur-demokrati-och fritidsförvaltningen är 

andelen konstant mellan enkäterna. För kompetensförvaltningen har andelen 

 
8 Skillnaden från nollbasmätning till uppföljningsenkäten är: Kunskap: från 56% till 
63%. Stöd: från 54% till 58%. Arbetssätt från 53% till 54% Rutiner: från 53% till 57%. 
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minskat med 23 procentenheter. För de andra förvaltningarna har andelen 

som instämmer helt eller i hög grad ökat.  

Ungefär hälften av de med ansvar för hälsofrämjande arbete angav i 

nollbasmätningen att de i helt eller i hög grad instämde att det finns 

organisatoriska förutsättningar för arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och 

icke-diskriminering, att de själva hade kunskap och aktivt ledde arbetet. För 

samtliga delfrågor har en större andel svarande angett att de helt eller i hög 

utsträckning håller med om påståendet i uppföljningsenkäten.9 I båda 

enkäterna uppger män att de i högre grad instämmer än kvinnor på samtliga 

frågor.  

En högre andel från barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen 

håller med i låg grad/inte alls att det finns organisatoriska förutsättningar i 

nollbasmätningen. I uppföljningsenkäten har socialförvaltningen bytts ut mot 

kompetensförvaltningen. 

Projektets förankring: 

33% av de med ansvar för hälsofrämjande arbete håller helt eller i hög grad 

med om att projektet kring hälsofrämjande arbetsliv är väl förankrat i 

organisationen i nollbasmätningen. I uppföljningsenkäten är det 47% som 

helt eller i hög grad håller med i påståendet.  

Kultur-demokrati- och fritidsförvaltningen är den förvaltning med lägst antal 

medarbetare som uppger att de instämmer helt eller i hög grad. För samtliga 

förvaltningar har däremot andelen medarbetare som uppger att de 

instämmer helt eller i hög grad ökat tills uppföljningsenkäten. För bygg- och 

miljöförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har andelen ökat som 

mest (21 respektive 26 procentenheter) 

2.7 PROJEKTRESULTAT UTIFRÅN 
FÖRÄNDRINGSTEORIN 

I projektets förändringsteori är vissa resultatmål tydliga procentsatser, medan 

andra utgörs av mål som WSP i projektets inledningsfas och i samråd med 

projektet formulerat indikatorer utifrån. Ett kort resonemang utifrån dessa 

indikatorer återfinns längre fram i detta avsnitt.  

 

Tabell 4, Projektets resultat på organisationsnivå 

Resultatmål Kommentar Måluppfyllelse 

90% av deltagande chefer och 

HR har använt systemstöd för att 

följa upp och upptäcka ohälsa  

Ej aktuell i pandemi.  

Dock indikerar WSP:s 

enkät ökade kunskaper 

om metoder. (83%) 

Måluppfyllelsen 

utifrån kunskap om 

metoder ligger ca sju 

procentenheter från 

målsättningen 

 
9 Siffrorna är i uppföljningsenkäten: Organisatoriska förutsättningar: 54%. Egen 
kunskap: 69%. Aktivt leder arbetet: 59%. 
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90% av deltagande chefer, HR, 

skyddsombud/lokala fackliga 

företrädare och 

likabehandlingsombud har ökade 

kunskaper om hur en tidigt 

identifierar tecken på ohälsa 

Enkätresultat visar 88%  Måluppfyllelsen ligger 

ca två procentenheter 

från målsättningen 

Kommunerna har rutiner och 

checklistor som används för 

hantering av korttidsfrånvaro 

Utförligare resonemang 

utifrån specifika 

indikatorer nedan 

Annan hantering på 

grund av pandemi 

90% av deltagarna har en ökad 

kunskap kring ohälsa utifrån de 

horisontella principerna 

WSP:s enkät visar 

svaren att LUP 

uppfyller resultatmålet.  

Gällande tidig upptäckt 

upplever deltagarna 

ökad kunskap enligt 

följande:  

Ickediskriminering 

90%Jämställdhet 80%, 

Tillgänglighet 84%,  

Gällande OSA-dialogen 

svarar 85% av 

deltagarna en ökad 

kunskap utifrån en 

sammantagen 

bedömningen av de 

horisontella principerna  
 

Målsättningen 

uppnådd gällande 

LUP.  

Resultatet är i linje 

med målsättningen 

eller upp till tio 

procentenheter ifrån 

gällande Tidig 

upptäckt (beroende 

på vilken horisontell 

princip som avses).  

Projektet ligger ca 

fem procentenheter 

från målsättningen 

gällande OSA-

dialogen. 

En organisation som är 

självförsörjande i det målinriktade 

hälsofrämjande arbetet och 

arbetet med jämställhet, 

tillgänglighet och icke-

diskriminering 

Utförligare resonemang 

utifrån specifika 

indikatorer nedan 

WSP bedömer att 

målsättningen har 

uppnåtts.  

Relevanta utbildningsmoment 

finns i organisationen som E-

learning Material 

Utförligare resonemang 

utifrån specifika 

indikatorer nedan 

WSP bedömer att 

målsättningen har 

uppnåtts. 

90% av deltagande chefer, HR, 

medarbetare och 

skyddsombud/lokala fackliga 

företrädare arbetar med metoden 

i praktiken 

Målsättningen uppnås 

för HR samt för 

skyddsombud/fackliga 

företrädare.  

Gällande chefer uppger 

ca 80% att de 

åtminstone delvis 

arbetar med metoden i 

praktiken. För 

medarbetare är 

Målet uppnås för 

skyddsombud/fackliga 

företrädare samt för 

HR.  

Grupperna chefer och 

medarbetare ligger ca 

10-15% från 

målsättningen.  
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motsvarande siffra 

74%. 

90% av HR erbjuder 

kompetensutveckling i 

organisatoriska förutsättningar för 

ökad hälsa och arbetsförmåga 

Utmanande mätning på 

grund av stor 

personalomsättning i en 

av kommunerna 

 

Deltagare har arbetat aktivt med 

jämställhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering 

Ca tio procent upplever 

att OSA-dialogen inte 

leder till ett aktivt arbete 

utifrån de horisontella 

principerna, och åtta 

procent vet inte om det 

gjorts.  

Då ingen procentsiffra 

är satt som 

målsättning 

konstaterar WSP att 

majoriteten av 

deltagarna upplever 

att de, åtminstone 

delvis, arbetat aktivt 

med respektive fråga. 

Det finns ett forum för kollegialt 

stöd mellan chefer i 

organisationerna med stöd från 

HR avdelningen 

Under uppstart, 

indikatorer ej 

uppföljningsbara 

Under uppstart 

90% av deltagande chefer har en 

höjd kompetens om vad som 

krävs för ett hälsofrämjande 

ledarskap 

Enkätresultat visar 

måluppfyllelse 

WSP bedömer att 

målsättningen har 

uppnåtts. 

Deltagande chefer leder och 

arbetar aktivt för jämställdhet, 

tillgänglighet och icke-

diskriminering. 

Enkätresultat visar 

måluppfyllelse 

WSP bedömer att 

målsättningen har 

uppnåtts. 

 

Här nedan följer de utförligare resonemang utifrån specifika indikatorer som 

finns gällande vissa av resultatmålen: 

 

Kommunerna har rutiner och checklistor som används för hantering av 

korttidsfrånvaro. 

Indikatorer: Andel deltagare: 

• med kännedom om att rutiner och checklistor finns 

• har tagit del av rutiner och checklistor 

• som vid behov använder rutiner och checklistor 

• I vilken grad är rutiner och checklistor 

jämställdhetsintegrerade och tillgänglighetsanpassade 
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94%10 av de deltagare som besvarat enkäten efter utbildningsinsatsen tidig 

upptäckt uppger att utbildningen bidrog till att de höjde min kunskapsnivå 

gällande kommunens arbete, rutiner och checklistor (Nynäshamn) eller 

rekommendationer kring hur de kan arbeta med tidig upptäckt av ohälsa 

(Järfälla) gällande tidig upptäckt av ohälsa. Kännedomen om rutiner och 

checklistor för utbildningsdeltagare bör därför betraktas som hög. I en 

pandemikontext har dock efterlevandet av detta blivit lägre, för hantering av 

korttidsfrånvaro har verktygen inte kunnat användas. Att användandet av nya 

rutiner vid sjukfrånvaro eller misstänkt ohälsa inte implementerats i praktiken 

bekräftas också i WSP enkäter, där 40% väljer svarsalternativet att de inte 

alls använt sig av detta på dessa två frågor. 

 

En organisation som är självförsörjande i det målinriktade 

hälsofrämjande arbetet och arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och 

icke-diskriminering 

 

Indikatorer: • Andelen strategiska personer som upplever att de har 

tillräcklig kunskap om det målinriktade hälsofrämjande 

arbetet  

• Andelen strategiska personer som upplever att det 

målinriktade hälsofrämjande arbetet integrerar 

jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

• Riktningsbeslut eller organisationsförändringar i linje 

med en självförsörjande organisation gällande detta.  

• Kommunerna har långsiktiga planer eller policys för 

hållbarhet i självförsörjandet inom detta område. 

• Andelen deltagare med kännedom om kommunens 

stödfunktioner i det målinriktade hälsofrämjande 

arbetet som integrerar jämställdhet, tillgänglighet och 

icke-diskriminering 

 

WSP gör bedömningen att båda medverkande kommunerna har påbörjat ett 

arbete att bli självförsörjande i det målinriktade hälsofrämjande arbetet, och 

att det nya projektet, hälsofrämjande arbetsliv 2.0 kommer stärka detta 

ytterligare. Implementeringen är pågående, men mycket tyder på fler 

organisationsförändringar i linje med detta arbete, att OSA-dialogen kopplas 

samman med medarbetarundersökningar, förändringar i samrutin. 

Långsiktigheten i arbetet finns hos båda kommunerna.  

Gällande indikatorn kring andelen deltagare med kännedom om det 

målinriktade hälsofrämjande arbetet som bedrivs i kommunen upplever 23% 

av deltagarna att kännedomen är mycket bra och 65% ganska bra. 12% 

uppger att det inte är så bra. Sett till stödfunktionerna upplever 89% av 

deltagarna sig känna till sin kommuns stödfunktioner ganska bra eller mycket 

bra.  

WSP kan också konstatera en förändring på organisationsnivå gällande 

detta. I Nynäshamns kommun ökade andelen som upplevde att de har 

 
10 40% upplevde att den bidrog i hög utsträckning och 54% i viss utsträckning. 
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tillräcklig kunskap om det målinriktade hälsofrämjande arbetet med 19 

procentenheter under projekttiden, till 61%. Detta gäller alltså en enkät som 

även besvaras av de som inte deltagit i några projektinsatser. Även i Järfälla 

har motsvarande siffra ökat, med nio procentenheter till 67%. 

På motsvarande sätt har det skett en ökning utifrån upplevelsen att det 

målinriktade hälsofrämjande arbetet integrerar jämställdhet, tillgänglighet och 

icke-diskriminering. I Järfälla upplever 73% detta, en ökning med 14,5 

procentenheter. I Nynäshamn är siffran 58%, men ökningen som skett  

jämfört med WSP:s basmätning är likvärdig (15 procentenheter). 

 

Relevanta utbildningsmoment finns i organisationen som E-

learningsmaterial 

 

Indikatorer: 

 

Andelen deltagare som  

• känner till att detta finns11 

• har använt det 

• Upplevelsen hos deltagarna:  

• att E-learningsmaterial är relevanta 

• genomsyras av de horisontella principerna 

 

Relevanta utbildningsmoment finns i organisationen i form av digitala 

utbildningar. Än fler utbildningar digitalisera nu i projektets slutfas. På grund 

av pandemin har kännedomen om digitala utbildningsmoment fått en större 

spridning, och en stor del av utbildningarna har skett digitalt.  

I WSP:s slututvärdering konstateras att det finns både fördelar och nackdelar 

med e-learningmaterial och digitala utbildningar – resonemang som återfinns 

inom respektive utbildningsmodul. Värt att notera, och reflektera över framåt 

är de tydliga skillnader som framkommit tidigare i avsnittet gällande 

distansutbildningen av LUP.  

 

Det finns ett forum för kollegialt stöd mellan chefer i organisationen 

med stöd från HR avdelningen 

Indikatorer: Andel deltagande chefer som: 

• känner till att det finns ett forum för 

kollegialt stöd mellan chefer i 

organisationen 

• upplever att HR avdelningen är ett 

stöd i detta forum 

• upplever att forumet är till nytta 

• själv har använt sig av forumet 

 
11 Denna indikator har WSP inte följt upp, då pandemin har skapat en kontext med 
helt andra förutsättningar kring digitala utbildningar.  
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WSP kan konstatera att även om prestationsmålet gällande nätverksträffar är 

uppnått då (ett fåtal) träffar genomförts, återstår visst arbete gällande detta 

utifrån resultatmålet. Vår bedömning är att för att nå målet om ett fungerande 

chefsnätverk behöver detta förankras tydligare. Våra indikatorer utifrån 

chefsnätverket kunde inte mätas i enkäten som gick ut till kommunerna 

under hösten – då nätverket fortfarande var i sin uppstartsfas då.  

WSP kan dock ge en indikation på att chefsnätverket har upplevts som 

positivt och givande, men då endast ett fåtal träffar kunnat genomföras är det 

sannolikt visst implementeringsarbete som återstår för en kontinuitet i detta.  

 

90% av HR erbjuder kompetensutveckling i organisatoriska 

förutsättningar för ökad hälsa och arbetsförmåga 

WSP kan konstatera att Järfälla har många utbildare med representanter ut i 

nästan alla förvaltningar. Nynäshamn har något färre utbildare i OSA-

dialogen. Beroende på hur beräkningarna genomförs kan målet både 

summeras som uppnått eller inte uppnått. Stora personalomsättningar inom 

HR i en av kommunerna illustrerar dock sårbarheten i detta. Båda 

kommunerna erbjuder dock kompetensutveckling i organisatoriska 

förutsättningar för ökad hälsa och arbetsförmåga.  

 

2.8 IMPLEMENTERING OCH LÅNGSIKTIGT 
HÅLLBARA EFFEKTER 

Implementering av projektet handlar om att överföra projektets resultat i form 

av metoder, arbetssätt och modeller in i ordinarie verksamhet. Detta projekt 

övergår också i ett nytt projektarbete, Hälsofrämjande arbetsliv 2.0. WSP har 

i samtal med aktörer från både Nynäshamn och Järfälla kommun identifierat 

några tankar och funderingar som är viktiga att ta med sig in i 

implementeringen av det nya projektet, och i kommunens ordinarie arbete 

framåt.  

Utbildningar och metoder 

WSP har identifierat att det behövs en grundlig analys på detaljnivå av vad 

som har fungerat bra och vad som skulle kunna förbättras i 

utbildningsinsatserna. Det behövs också en handlingsplan för hur insatser 

skall följas upp och hur tillämpningen av verktygen och metoderna ser ut. Det 

sker redan uppföljning idag i form av hur många som har gått utbildningen, 

men det behövs en uppföljning i form av hur det går med utbildningen efter 

några månader. Det finns inlagda uppföljningsavstämningar efter avslutad 

OSA-dialog, men det kvarstår att se hur det kommer att landa med HR-

parters arbete och samrutiner. 

WSP har vidare identifierat att det behövs en introduktion för alla nya HR-

parters så att de snabbt lär sig metoderna och kommer in i arbetsrutinerna, 

detta särskilt aktuellt då det förefaller finnas omsättning på HR-partners. 

Vad gäller OSA-dialogen är det rimligt att på bästa möjliga sätt inkludera 

frågor som berör och mäter frågorna i medarbetarundersökningar, och 
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använda undersökningarna vidare i dialogen och arbetet framåt (ta fram 

handlingsplan med hjälp av analysverktyget trädet). OSA-dialogen bör också 

fortsätta med att erbjuda chefsutveckling och göra den mer lättillgänglig och 

anpassad till chefers förutsättningar.  

Vad gäller LUP kan WSP se att det finns ett önskemål att chefers 

förutsättningar och förmåga att ta hand om sig själva utvecklas. LUP behöver 

liksom OSA-dialogen implementeras och utvärderas löpande. WSPs 

identifiering av att en strategi för hur LUP skall implementeras och 

absorberas bör fortsätta så att ledarskapet kan bli ännu bättre. Funktionen 

med ett nätverk för cheferna bör utgöra ett sätt att hålla frågan aktuell och 

levande även efter avslutad utbildningsmodul.  

Kompetensförsörjning och arbetsbelastning 

WSP har genom intervjuer med nyckelpersoner i projektet identifierat att det 

kan bli en utmaning att få med sig de yrkesgrupper som på grund av 

pandemin tillsvidare avstått från deltagande, det gäller exempelvis 

äldreomsorgen. Framförallt för att inte riskera ökad smittspridning och ökad 

arbetsbelastning.  

WSP har fått uppfattningen att det finns en ambition från ledningens sida att 

gå före och bygga vidare genom goda exempel. För att kunna implementera 

alla goda exempel måste verksamheten känna att detta arbete är viktigt. 

WSP kan vidare konstatera att projektgruppen arbetar på att koppla ihop 

verksamhetskartan och det övriga arbetet.  

Kommunikation 

WSP har identifierat en rad olika forum och kanaler för att kommunicera 

projektet internt och externt, men det är viktigt att fundera över vilka forum 

som skall användas till vilken målgrupp för att få bäst utdelning av arbetet. 

Aktörer som WSP har talat med uttrycker följande kommunikationsförslag:  

• Intranätet bör användas kommunikation med chefsgrupper och 

nyheter.  

• Intranätet kan användas för att sprida nyhetsbrev.  

• En chat-funktion bör införas som inkluderar alla 

• Instagram kan användas för medarbetare 

• Kontinuerligt lyfta arbetet på relevanta möten 

Samtal är också en mycket viktig kanal för att sprida information om arbetet 

internt.  

Effekter 

I inledningen av projektettiden arbetades det fram nio tänkta effekter i 

förändringsteorin. I en föränderlig värld, med pågående pandemi är alla 

effekter inte fullt lika relevanta att följa upp. WSP har, i dialog med projektet 

valt att i pandemikontexten då detta behöver problematiseras avsevärt 

bortse från effekten minskad frånvaro på grund av ohälsa från 

arbetsplatserna och lägre sjukskrivningskostnader, samt effekten lägre 

sjukskrivningskostnader. Återstående sju effekter redovisas nedan. 

Effekterna är mer långsiktiga till sin karaktär. 

WSP kan konstatera att förutsättningar har skapats, men att pandemin också 

gjort avtryck i hur stora steg projektet haft möjlighet att ta mot effekterna. 
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Särskilt utmanande har förutsättningarna varit för cheferna i organisationen, 

som förväntas avsätta mycket tid in i projektet samtidigt som övrig belastning 

ökat i samband med pandemin. Genom projektet har kommunerna skapat 

delaktighet och inflytande vilket är viktiga förutsättningar för flera av de 

tänkta effekterna.  

Nedan redogör WSP kort utifrån förutsättningarna för respektive önskad 

effekt: 

En organisation som möjliggör ett hållbart arbetsliv för individen 

Kommunanställdas arbetsliv skiftar mycket, beroende på förvaltning, tjänst 

och arbetsområde – att skapa ett hållbart arbetsliv kan alltså se lite olika ut. 

Med projektet har ett gemensamt grepp tagits – där höjd kompetens och 

kunskap har använts som nycklar för att nå denna effekt. Även om 

enkätresultaten till de kommunanställda visar en tillbakagång inom området 

(i Järfälla Från 62% till 45%, i Nynäshamn Från 64% till 50% av de svarande 

som upplever att arbetsplatsen möjliggör ett hållbart arbetsliv) är WSP:s 

samlade bedömning ändå att stegförflyttningar mot denna effekt har gjorts, 

via insatserna. Detta då effekten hos medarbetarna inte kan väntas i detta 

tidiga skede av arbetet, och kommunerna behöver tid att agera och göra 

omställningar utifrån det påbörjade arbetet. Enkäterna från 

deltagarutvärderingarna visar att arbetet mot effekten är påbörjat. 

Projektet har bidragit till bättre förutsättningar för en organisation som 

möjliggör ett hållbart arbetsliv för individen i båda kommunerna, till exempel 

genom att: 

• Sätta frågor om arbetsmiljö tydligare på agendan och öka kunskap 

och kompetens 

• Ge medarbetare en strukturerad möjlighet att prata om sin 

arbetssituation  

• Använda gemensamma metoder på alla nivåer i kommunen så att 

alla får tillgång till samma strukturer 

• Uppmärksamma ohälsa (fråga) tidigare  

• Systematisera uppföljningar  

I Nynäshamn förväntas arbetet mot denna effekt stärkas ytterligare genom 

förändringar i samrutinen. Arbetet fortsätter också stärkas i ett visionsarbete 

kring medarbetarskap och ledarskap i kommunen där projektarbetet bidrar.  

Minskad ohälsan på arbetsplatserna, där medarbetare kan jobba mer 

effektiv och längre 

Att minska ohälsa på arbetsplatserna i en kontext av pandemi har WSP valt 

att se främst utifrån ohälsa kopplad till de områden som projektet avsett 

påverka. Arbetet mot effekterna går in i varandra, och givetvis påverkas 

denna effekt även av de förbättrade förutsättningar som nämndes ovan. 

WSP bedömer att projektet har bidragit till stegförflyttning även inom denna 

effekt – men att faktorer i omvärlden försvagat stegförflyttningen, (om än 

kanske tillfälligt). Samtliga tre utbildningsmoduler, och den samverkan som 

blir dem emellan bidrar till denna effekt. Projektet kan erbjuda utbildning och 

verktyg men det är också relevant att väga in hur detta hanteras vidare i 

organisationerna. I de handlingsplaner som ska upprättas kan åtgärder vara 

mer eller mindre enkla/möjliga att genomföra.  
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Genom att utveckla en bättre arbetsmiljö, skapa en större tydlighet och 

därmed minska stress möjliggörs förutsättningar för både hälsa och 

effektivitet. Via en långsiktig implementering, där arbetet fortsätter på 

systematiserad basis kan långsiktiga effekter förväntas. 

Färre medarbetare blir långtidssjukskrivna 

Även denna effekt ligger i linje med de två ovan – med minskad ohälsa och 

möjligheter för ett hållbart arbetsliv är förutsättningarna bättre för att färre 

medarbetare blir långtidssjukskrivna.  

Utöver vad som framkommit ovan kan också konstatera att projektet har 

skapat en möjlighet både att systematiskt fånga upp och att förebygga 

sjukfrånvaro som leder till en stegförflyttning även inom denna effekt, även 

om omvärlden motarbetar även denna effekt. Projektet har skapat bättre 

förutsättningar, både för medarbetare och chefer att hantera sin arbetsmiljö, 

och skapa en tydlighet. Här väntas också omtankessamtal spela en roll. 

Deltagarna har en starkare ställning på arbetsmarknaden 

WSP kan konstatera att bilden utifrån förutsättningarna till att uppnå denna 

effekt är lite splittrad. Enkätresultaten visar en tämligen oförändrad bild i 

självskattningen, respektive en minskad självskattning av ställningen på 

arbetsmarknaden hos de deltagande kommunerna, sannolikt även påverkat 

av en turbulent omvärld. Insatser som OSA dialogen stärker medarbetarna 

syns tydligt i utvärderingarna som gjorts. Genom ökad kännedom om 

rättigheter och skyldigheter och den ökade tydlighet som framkommer så 

stärks deltagarna. 

Även de chefer som genomfört ett omfattande ledarskapsprogram får en 

starkare ställning på arbetsmarknaden. 

Deltagande kommuner blir hållbara och därmed attraktiva arbetsplatser 

Här lyfts särskilt OSA-dialogen fram, att det breda genomslaget har 

betydelse, men också att det fortsatt krävs mycket arbete framåt. För att nå 

denna effekt är kommunikation central, både inom organisationen men också 

externt – att sprida arbetet. I WSP:s enkät kan ses en viss stegförflyttning 

där båda kommunerna i uppföljningsenkäten har skattats som en attraktiv 

arbetsplats i något högre utsträckning än i basmätningen.  

 

Jämlika arbetsvillkor 

Projektet har bidragit till att det inom kommunerna talas mer om jämlika 

arbetsvillkor, men att frågan också tar plats i frågor om exempelvis 

rekrytering eller utifrån en tillgänglighetsaspekt. Att arbeta mot mer jämlika 

arbetsvillkor beskrivs dock som svårt, och båda kommunerna har vissa 

verksamheter som tydligt domineras av vardera kön. Precis som resten av 

landet är kommunerna en del av en könssegregerad arbetsmarknad. Då 

arbetsvillkoren ser olika ut i olika verksamheter har detta naturligtvis en 

betydelse.  

Förflyttningen mot mer jämlika arbetsvillkor beskrivs som marginell, men 

frågan har tydligare kommit in på agendan. Flera av de intervjuade menar att 

detta är en större fråga, en samhällsproblematik, som är svår för 

kommunerna att lösa, i och med projektet har den dock tydligare kommit på 
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agendan. Det framkommer dock tydligt i WSP:s enkät att ett arbete återstår 

här, då svarsalternativet ”vet ej” utgjorde ett vanligt svar i båda kommunerna 

på frågan om det råder jämlika arbetsvillkor utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna. Även frågan om arbetsplatsen arbetar aktivt med 

jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering hade en hög andel vet ej 

svar hos kommunerna.  

WSP vill särskilt uppmärksamma att det är i arbetet kring de horisontella 

principerna där osäkerheten kring projektets insatser och bidrag har lyfts 

fram som störst. Här har projektet i mindre utsträckning valt att använda 

anställd personal – vilket också skapar utmaningar i kontinuitet och i 

processen framåt. 

Bryta könsstereotypa mönster kring ohälsa på arbetsplatsen 

Även effekten att bryta könsstereotypa mönster kring ohälsa på 

arbetsplatsen är tydligt kopplad till projektets arbete med de horisontella 

principerna, och flera av de intervjuade nyckelpersonerna upplever sig 

osäkra på vilken effekt projektet haft kring detta. Precis som framkommit 

gällande de jämlika arbetsvillkoren upplevs denna fråga av flera av de 

intervjuade som lite större än projektets möjlighet att påverka. Projektet har 

dock satt frågan på agendan och lyft frågeställningar till diskussion. I arbetet 

med OSA-dialogerna lyfts exempelvis frågan om könsstereotypa mönster (till 

exempel gällande VAB), som bidrar till eftertanke och reflektion. Inom ramen 

för projektet synliggörs och diskuteras frågan, men det är lite otydligt hur steg 

mot förändring syns, då arbetsplatsen beskrivs vara bara en liten del av den 

strukturförändring som krävs för att uppnå en effekt som denna. Detta är en 

effekt som många av de intervjuade upplever är svår att uttala sig om, 

oavsett om frågan gäller förutsättningar för effekten på sikt, hur projektet 

bidragit till effekten, eller vilka hinder som finns för att effekten ska kunna 

nås. Att bryta könsstereotypa mönster kring ohälsa beskrivs som ett 

komplext problem, svårt för projektet att ta sig an. WSP kan dock konstatera 

att kunskapen kring frågan har ökat, och att frågan finns på agendan. Här 

lyfts specifikt också Nynäshamns kommuns geografi – som skapar en 

inlåsningseffekt (identifierad redan i projektets nulägesanalys) för kvinnor 

som beskrivs svår att komma åt.  

Fler effekter 

Projektet har också bidragit till många andra positiva effekter. Exempelvis 

beskriv att: 

• förvaltningsöverskridande arbetet ha ökats,  

• kommunerna har skapat sig goda erfarenheter av distansutbildning,  

• ökat arbetsglädjen,  

• gett medarbetare möjlighet att förstå sin egen del i arbetsmiljön – 

och blivit engagerade i sin arbetsmiljö,  

(För att nämna några av de effekter som identifierats.) 

2.8.1 Deltagarantal 

Gällande prestationer har WSP tagit del av siffror fram till och med december 

2021, varpå ytterligare deltagare kommer att avsluta sina insatser innan 

projekttiden är slut – vilket kan förändra bilden. Sammantaget har 3595 unika 

deltagare nåts av någon form av utbildningsmodul (392 chefer, 91 
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skyddsombud och fackliga företrädare, 25 HR samt 2987 medarbetare i 

kommunerna till och med december 2021). 

Projektet har med stor marginal överträffat antalet deltagare i OSA-dialogen, 

men haft lite svårare att nå ut med chefs- och ledarskapsutbildningen. Inte 

heller tidig upptäckt når upp till prestationsmålet, detta beskrivs vara en 

effekt av pandemin.  

3 SLUTSATSER OCH 
MEDSKICK 

Hälsofrämjande arbetsliv är ett projekt som nått ut till många anställda i de 

båda kommunerna, och det är tydligt att många deltagare uppskattar de 

insatser de tagit del av. Nästan hälften av de anställda i båda kommunerna 

upplever att projektet Hälsofrämjande arbetsliv är väl förankrat i kommunen. 

Projektet har synliggjort, utvecklat och ökat intresset för arbetsmiljöfrågor, i 

de båda kommunerna. WSP:s bedömning är att projektet fungerat 

förhållandevis väl. Utifrån de oförutsedda utmaningar (pandemin) som 

uppstått har projektorganisationen ändå visat på en flexibilitet och drivit 

projektarbetet framgångsrikt. De omständigheter som varit särskilt 

försvårande i arbetet har varit möjligheterna för cheferna att avsätta tid, 

särskilt som pandemin skapat utmaningar i upplägg och genomförande 

framförallt av LUP. 

Projektarbetet har aktivt fokuserat på implementering och hållbarhet. Genom 

att projektet nått ut till så stor andel av de kommunanställda, och tydligt riktar 

in sig på att skapa förändringar i årshjulbaserade rutiner (sam-rutin och 

medarbetarundersökningar) finns goda förutsättningar för hållbarhet i arbetet 

– även om det återstår ytterligare några steg i arbetet innan arbetet nått dit. 

Vår materialinsamling har skapat en ganska entydig bild om att projektet 

landat väl i båda kommunerna, och att deltagarna är förhållandevis nöjda 

med insatserna och kan ta tillvara på den kunskap och de verktyg som 

förmedlas. Vår analys visar vidare att insatserna innebär en förflyttning mot 

måluppfyllelse. Genom vår före- och eftermätning i kommunerna kan vi se 

indikationer på förändring där kommunerna ses som mer attraktiva 

arbetsgivare, att intresset från chefen vid korttidsfrånvaro har ökat i båda 

kommunerna, skyddsombud, chefer och HR vet i större utsträckning hur de 

identifierar tidiga tecken på ohälsa – där visar enkäten en stor ökning i båda 

kommunerna. Även kunskapen om det målinriktade hälsofrämjande arbetet 

har ökat i båda kommunerna. I båda kommunerna är det också fler jämfört 

med tidigare (och en majoritet av de svarande) som instämmer i att de har 

förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande arbete i form av kunskap, stöd 

och rutiner. Detta är givetvis viktiga nycklar i arbetet framåt.  

Det uppges i båda kommunerna finnas ett stort intresse för frågan, ett 

engagemang och en vilja att arbeta vidare. Frågan är både prioriterad på 

tjänstemannanivå och politiskt efterfrågad. Båda kommunerna har politiska 

mål i att minska sjukfrånvaron. WSP kan vidare konstatera att många av de 

förändringar i strukturkapital som kunnat identifieras via våra 

enkätundersökningar, har varit stora, eller som störst, på respektive 
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kommuns Kommunstyrelseförvaltning – vilket är en nyckelförvaltning för 

fortsatt implementering. WSP konstaterar vidare att visst 

implementeringsarbete återstår, men att projektet kommit en bit på väg och 

att det finns påbörjade processer. Att det återstående 

implementeringsarbetet kan få stöd i projektets uppföljande projekt, 

Hälsofrämjande arbetsliv 2.0 kan här vara en fördel.  

I den problemanalys som föregick projektet gavs ett antal exempel på 

möjliga orsaker till de höga siffrorna i sjukfrånvaron (särskilt hos kvinnor) och 

ohälsa bland medarbetarna i kommunerna. Exempelvis argumenterades för 

att otydliga roller och bristande struktur, inte minst kopplat till chefernas 

roller, är en bidragande faktor till ohälsa. Vidare uppmärksammades bland 

annat att det finns otillräckliga organisatoriska förutsättningar på vissa 

verksamheter för cheferna att utföra sitt uppdrag, samt att chefstätheten, 

utgör ett hinder. En ytterligare orsaksfaktor beskrivs vara den stora 

variationen på kompetens hos chefer kring det systematiska kvalitetsarbetet. 

WSP kan konstatera att projektet har bidragit med, och nått ut med verktyg 

som kan skapa tydlighet och systematik, och enhetlighet i verksamheterna. 

Möjligheten att diskutera och problematisera de organisatoriska 

förutsättningarna har därmed fått ett forum. 

3.1 REKOMMENDATIONER TILL DET FORTSATTA 
ARBETET 

WSP vill poängtera vikten av få in arbetet i ordinarie rutiner, en process som 

påbörjats och kommit en bit på vägen – men ännu inte helt fullföljts. WSP vill 

särskilt uppmärksamma att det är i arbetet kring de horisontella principerna 

där osäkerheten kring projektets insatser och bidrag har varit som störst. 

WSP föreslår att de horisontella principerna betonas ytterligare i kommande 

arbete.  

I kommande projekt, Hälsofrämjande arbetsliv 2.0, fortsätter arbetet med två 

av de tre modulerna som ingått i Hälsofrämjande arbetsliv. WSP fokuserar 

därför sina rekommendationer utifrån dessa: 

Rekommendationer avseende OSA-dialogen 

• OSA-dialogen som en naturlig del i verksamheten: WSPs analys 

har identifierat att OSA-dialogen behöver integreras mer i 

verksamheterna och i linje med det arbete som är påbörjat 

sammanflätas i till exempel medarbetarundersökningar och att 

moduler implementeras och används. Flera steg i detta arbete är 

redan taget, men det är av vikt att det färdigställs.  

• Att tid tydligt avsätts till OSA-dialogen är också en viktig nyckel 

framåt, som hänger ihop med framförhållning och gedigen planering 

av verksamheten. Det har varit en utmaning, då flera verksamheter 

har begränsad tid för detta. Järfällas planering av arbetet med OSA-

dialoger inom BUF kan ses som ett framgångsrikt exempel av detta. 

Att förenkla eller förkorta modulen utan att tappa kvalitet är också en 

utmaning att hantera framåt, speciellt som WSP identifierat att flera 

deltagare tycker är tiden är för kort redan i befintligt upplägg. 

• Skapa en systematik kring uppföljning När handlingsplaner 

genomförts behövs en tydlighet i hur och när, av vem och varför 

dessa ska följas upp.  
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• Tydligare integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering i OSA - dialogen. Vår utvärdering har illustrerat att 

just arbetet kring de horisontella principerna utmärkte sig som lite 

mer utmanande. WSP föreslår en fördjupning utifrån detta.  

 

Rekommendationer avseende Chefs- och ledarskapsutbildning (LUP) 

• Använd så långt det går samma utbildare och utbildningsgrupp 

under utbildning av LUP: Eftersom LUP många gånger innebär en 

personlig resa och ett förtroende som uppstår mellan deltagare, kan 

denna dynamik försvinna om en utbildare byts ut mitt i utbildningen 

eller om deltagare kommer och går under utbildningstiden i en 

specifik utbildningsgrupp. WSP föreslår därför att en och samma 

utbildare håller i en utbildning så långt det går, likaså 

utbildningsgrupp.  

• Fysisk utbildning: WSP har identifierat att LUP är svår att 

genomgå digitalt, varför denna fortsättningsvis rekommenderas att 

ske även till viss del fysiskt. I flera deltagarutvärderingar lyfts 

fördelen med att först genomgå ett e-learningmoment för att sedan 

mötas i grupp. 

• Tydlighet kring LUP syfte och process: I samband med start av 

LUP rekommenderar WSP att arrangörer ännu tydligare beskriver 

vad syftet med LUP är och att det finns en tydlig beskrivning kring 

hur stor tidsinsats som kommer krävas från deltagare.  

• Tid att testa LUP: WSP rekommenderar också att utbildningen 

planeras på ett sätt som inkluderar mellanrum mellan sessionerna 

så att deltagarna hinner att testa verktyg, moduler med mera.  

• Tydligare kommunikation kring forum för kollegialt stöd, rutiner 

och checklistor: WSP har identifierat att det stöd som finns att få 

och de rutiner och checklistor som finns tillhands för verksamma bör 

kommuniceras ”att de finns och vad de fyller för funktion” på ett 

tydligare sätt.  

• Tydligare integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering i LUPen. Vår utvärdering har illustrerat att just 

arbetet kring de horisontella principerna utmärkte sig som lite mer 

utmanande utifrån möjligheten att integrera nya verktyg och metoder 

i verksamheten.   
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WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag 

inom samhällsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i 

över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 

att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa 

lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 

morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. 
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