
En arbetsmetod som fungerar i praktiken  
– för ett hållbart arbetsliv!

Utbildningskompendium för

OSA-dialogen



Hälsosamma, hållbara arbetsplatser  
med medarbetare som trivs och mår bra  
är en förutsättning för att kunna leverera  
god kvalitet och bra service.

Under år 2018-2021 pågår projektet ”Hälso främjande arbets-
liv” som finansieras av Europeiska socialfonden i kommunerna 
Nynäshamn och Järfälla. OSA-dialogen är den största enskilda 
insatsen inom detta projekt.
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Introduktion till OSA-dialogen

Förkortningen OSA står för ”Organisatorisk och Social Arbetsmiljö”. 
OSA-dialogen ska bidra till ett hållbart arbetsliv för oss anställda och  
till att organisationen kan utveckla sina verksamheter och attrahera  
kompetent arbetskraft. OSA-dialogen är till för arbetsgrupper och 
chefer för att tydliggöra uppdrag och föra dialog om förutsättningar 
för uppdragen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön  

ringar in ett antal viktiga pusselbitar i arbetsmiljö-

arbetet, som behöver kontinuerligt underhåll för 

att fungera och utvecklas. OSA-dialogens verktyg 

hjälper oss att arbeta med villkoren och förutsätt-

ningarna för dessa två huvudspår: 

Organisatorisk arbetsmiljö 

• Ledning och styrning

• Kommunikation

• Delaktighet

• Handlingsutrymme

• Krav 

• Resurser

• Ansvar 

Social arbetsmiljö 

• Samarbete

• Socialt samspel

• Socialt stöd från  

chefer och kollegor

• Hur vi påverkas av de  

personer som finns  

runtomkring oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
OSA-dialogen har utvecklats som stöd för arbetet 

med föreskrifterna om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4). Arbetet ska ske syste- 

matiskt enligt föreskrifterna om systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt SAM ska vi 

undersöka, genomföra åtgärder och följa upp.

SAM + OSA = sant
OSA-dialogen följer processen i SAM att under söka, 

genomföra åtgärder och följa upp. I Undersöka och risk-

bedöma finns verktygen Uppdragskartor, Kartläggning 

och Handlingsplan Trädet. I Genomföra åtgärder finns 

verktygen Utvecklingsgrupper och Utvecklingsdialoger. 

Att följa upp är ett viktigt steg i både SAM och OSA. I 

OSA-dialogen ingår även verktyget stresshantering som 

är en främjande utbildning för att höja kunskapen om 

stress och innehåller verktyg för att hantera stress. 
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Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
I linje med det systematiska arbetet med SAM ska 

arbetsgivaren enligt Diskrimineringslagen även 

arbeta förebyggande och främjande med aktiva 

åtgärder. 

Arbetet med aktiva åtgärder sker inom fem 

områden; arbetsförhållanden, löner och anställ-

ningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning 

och övrig kompetensutveckling och möjlighet att 

förena arbete och föräldraskap. Det handlar om att 

motverka diskriminering och verka för lika rättighe-

ter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. 

Några av OSA-dialogens moment handlar om att 

arbeta aktivt med åtgärder i arbetsförhållandena för 

lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Verktygen i OSA-dialogen
I detta utbildningskompendium presenteras de 

olika verktyg som utgör OSA-dialogen. Alla verktyg 

kan användas oberoende av  varandra. Verktygen 

hjälper oss att ta reda på hur vi bör styra och leda 

för att skapa förutsättningar för bästa möjliga hälsa 

och kvalitet. 

Bakgrund till OSA-dialogen
OSA-dialogen är en vetenskapligt underbyggd 

metod som bygger på forskningsprojektet ”Chefen, 

arbetsmiljön och arbetsåtagandet” vid Stockholms 

universitet. Metoden har vidareutvecklats och 

paketerats i Nynäshamns kommuns projekt ”Jaget, 

laget och uppdraget” med Linda Öhman som pro-

jektledare och i nära samarbete med Fil. Dr. Sara 

Göransson. Metoden är testad i olika verksamheter 

och utvärderad av Centrum för arbets- och miljö- 

medicin vid Stockholms Läns Landsting. 

OSA-dialogens vision är en organisation där alla 
styr och leder för hälsa och kvalitet.
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Verktyg - Uppdragskartor

Kartorna är till för att skapa tydlighet och samsyn 

där vi pratar om viktiga frågor som påverkar hälsa 

och kvalitet. Det finns olika kartor: Verksamhets-

kartan, Ledningsgruppskartan och Medarbetar-

kartan. Kartorna har olika fokus och anpassas till 

varje verksamhets unika behov.

Verksamhetskartan
Riktar sig till arbetsgruppen och blir ett underlag för 

dialog på arbetsplatsträffar eller planerings dagar. 

Den används till för att skapa en gemensam syn 

på uppdraget, mål och roller med mera i verksam-

heten.

Kartorna är till för att tydliggöra verksamhetens uppdrag. 
Kartorna ligger sedan till grund för att föra dialog om 
förutsättningar för uppdragen.

Ledningsgruppskartan
Riktar sig till ledningsgrupper på olika nivåer och 

används för att belysa och summera centrala frågor 

som till exempel uppdrag, mål och roller i lednings-

gruppen. 

Medarbetarkartan
Riktar sig till den enskilda medarbetaren och är 

framför allt tänkt som ett verktyg för egen utveck-

ling. Den kan användas som underlag för dialog 

i medarbetarsamtal och belyser till exempel den 

enskilda medarbetarens uppdrag, styrkor och 

 utvecklingsområden.
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Kartorna hjälper oss att få  
överblick. Nu är det lättare  
att förstå verksamheten.
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Krav

Vilka typer av krav ställer 
arbetet på oss? Är de 
fysiska, ärdet krav som 
är känslomässiga, eller 
sociala? Handlar det om 
svårighetsgrad, tempo, d
eadlines etc?

Resurser

Vilka resurser har vi till 
vårt förfogande? Och 
vilkabehöver vi? Har vi 
de verktyg, arbetssätt, 
utbildningar som behövs? 
Är lokaler anpassade till 
uppdraget? mm

Kontroll 
– Handlingsutrymme 
– Delaktighet

Vilket handlingsutrymme 
finns i arbetet? Vad kan 
vi bestämma – och vad 
behöver chefer 
bestämma? Har jag/vi de 
befogenheter som behövs 
för att kunna fullgöra 
uppdraget på ett bra sätt? 
Vad saknas? Kan vi vara 
delaktiga i viktiga frågor?

Återhämtning

Finns möjlighet till åter-
hämtning under arbets-
dagen? Finns möjlighet 
till återhämtning mellan 
arbetspass, och mellan 
perioder av mer intensivt 
arbete

Övrigt

Vad mer är centralt för att 
uppnå hälsa och kvalitet 
i arbetet?

Medarbetarkarta Verksamhet Datum

Ledningsgruppskarta Verksamhet Datum

Stöd
Vem/vilka stödjer oss i arbetet?

Samarbete
Hur samarbetar vi? Hur kan vi 
samarbeta bättre?

Vårt uppdrag
Vad är vårt uppdrag? Vilka är våra 

arbetsuppgifter? Vilka resultat ska 

uppnås med arbetet? Vilka är vi till 

för?

Verksamhetskarta

Mål
Verksamhetens mål på kort sikt

Verksamhetens mål på lång sikt

OSA-mål

Våra roller
Vilka roller/funktioner har vi? Hur 

skapar vi samsyn om våra roller? 

Verksamhet Datum

Prioritering
Hur ska vi prioritera? 

LEDNINGSGRUPPSKARTAN

MEDARBETARKARTAN

VERKSAMHETSKARTAN

VERKTYG: UPPDRAGSKARTOR



7

Krav

Vilka typer av krav ställer 
arbetet på oss? Är de 
fysiska, ärdet krav som 
är känslomässiga, eller 
sociala? Handlar det om 
svårighetsgrad, tempo, d
eadlines etc?

Resurser

Vilka resurser har vi till 
vårt förfogande? Och 
vilkabehöver vi? Har vi 
de verktyg, arbetssätt, 
utbildningar som behövs? 
Är lokaler anpassade till 
uppdraget? mm

Kontroll 
– Handlingsutrymme 
– Delaktighet

Vilket handlingsutrymme 
finns i arbetet? Vad kan 
vi bestämma – och vad 
behöver chefer 
bestämma? Har jag/vi de 
befogenheter som behövs 
för att kunna fullgöra 
uppdraget på ett bra sätt? 
Vad saknas? Kan vi vara 
delaktiga i viktiga frågor?

Återhämtning

Finns möjlighet till åter-
hämtning under arbets-
dagen? Finns möjlighet 
till återhämtning mellan 
arbetspass, och mellan 
perioder av mer intensivt 
arbete

Övrigt

Vad mer är centralt för att 
uppnå hälsa och kvalitet 
i arbetet?

Medarbetarkarta Verksamhet Datum

Vad i arbetet påverkar din hälsa, och verksamhetens kvalitet och e	ektivitet positivt?

OSA-kartläggning

Vad i arbetet påverkar din hälsa, och verksamhetens kvalitet och e	ektivitet negativt?

Vad behövs för att du ska kunna säga att du har en god arbetsmiljö?

Prioritering

• Skapar detta värde och nytta för för arbetsmiljön och för verksamheten?

• Är det bråttom?

• Finns det resurser?

Verktyg - Kartläggning

De flesta verksamheter har ett ständigt pågående 
utvecklingsarbete och då är det viktigt att ha verktyg 
som hjälper oss att uppdatera bilden av nuläget.

Kartläggningsverktygen är till för att definiera vilka 

områden som behöver utvecklas för bättre hälsa, 

och för ökad kvalitet i verksamheterna.

Kartläggning 
Det här verktyget hjälper oss att kartlägga och 

reflektera över personliga och kollektiva upplevel-

ser av arbetet. Här identifierar vi både positiva och 

negativa faktorer som vi tycker påverkar den egna 

hälsan och verksamhetens kvalitet och effektivitet. 

Verktyget hjälper oss också att ta reda på vilka 

utvecklingsområden som är viktigast att jobba 

vidare med för att vi i gruppen ska må bra på 

VERKTYG: KARTLÄGGNING 
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jobbet och kunna ge bra service. Det är viktigt att 

prioritera de utvecklingsområden som har störst  

chans att skapa värde, är viktiga och inte tar med 

resurser och tid än verksamheten har. 

Nästa steg är sedan att genomföra åtgärder på 

prioriterade utvecklingsområden. I möjligaste mån 

arbetar vi vidare med detta tillsammans med vår 

chef (se vidare under Utvecklingsgrupper), men

ibland kan andra nivåer eller funktioner behöva 

involveras (se Utvecklingsdialoger). Vår närmaste 

chef ansvarar för att driva dessa frågor vidare och 

förmedla återkoppling kring hur det går.
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VERKTYG: HANDLINGSPLAN TRÄDET

1. Önskat läge

Hur vill vi att det ska bli? Vilka är målen på kort och lång sikt? 
Beskriv även SMARTa mål och delmål.

4. Resurser

Vilka resurser har vi (till exempel tid, 
stöd, engagemang, kompetens)? 
Vilka resurser skulle vi behöva? 

5. Agera

Vad behöver vi göra för att nå målen på kort och lång sikt? Fokus på lösningar och aktiviteter på:

Vad kan var och en göra?

Vad kan vi som grupp göra?

Vad kan vår chef göra?

Vad behöver kommuniceras/hanteras på högre nivå eller funktion?

3. Hinder

Vad hindrar er? Vad kan hindra 
på väg mot det önskade läget?

Tankar om hur vi kan komma 
över hindren?

2. Förstå nuläget

Beskriv nuläget. Hur är det nu? 
Vad är orsaken? Analysera och 
förstå! 

6. Följ upp och utvärdera

Hur ska vi följa upp och utvärdera?

Verktyg - Handlingsplan Trädet

I OSA-dialogen arbetar vi metodiskt och målinriktat 
med fokus på konkreta, hälsofrämjande åtgärder i 
verksamheterna. För att komma vidare mot konkreta 
mål använder vi Handlingsplan Trädet.

Handlingsplan Trädet 
Det här verktyget hjälper oss att planera 

för förändringar och göra en realistisk 

tidsplan för varje prioriterat utvecklings-

område. Vi gör en fördjupad analys inför 

handlingsplanen, belyser det befintliga 

läget och ser till att förstå orsak och 

verkan. Vi definierar och planerar aktivi-

teter som leder till utveckling, kartlägger 

vilka resurser som behövs och formulerar 

mål. 
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Trädet - en symbol för utvecklingsområden
Vi använder ett träd som symbol för de utvecklingsområden vi 

kommer fram till. Rötterna symboliserar orsaker och vi funde-

rar över varför det är som det är. Kronan symboliserar det vi 

önskar, målet vi vill nå. 

För att trädet ska växa behövs en hel del och frågor som vi kan 

ställer oss är: vilka aktiviteter kan leda till utveckling? Hur ska vi 

göra det och vilka resurser behövs?  Vi funderar också på vad 

som kan hindra utvecklingen framåt och hur vi kan komma

förbi dessa.
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Verktyg - Utvecklingsgrupper

Nuläge

Problemformulering 
– Definiera nuläge

Att leda förändring

Vad behöver vi göra för 
att nå det önskade läget?

Önskat läge

Vilket är det 
önskade läget?

Vilka hinder 
finns och kan 

dyka upp?

Behöver 
kunskap 

inhämtas?

Vilka 
resurser 
behövs?

Vad behöver 
vi göra för att 

nå det önskade 
läget?

Utvecklingsgrupper 
Utvecklingsgrupper består av representanter från 

verksamheten och vid behov andra funktioner. 

Grupperna jobbar under en begränsad tid med 

ett eller flera utvecklingsområden, beskriver det 

önskade läget och arbetar framåt med lämpliga 

aktiviteter. Verktyget lotsar Utvecklingsgruppen 

 genom olika faser i förändringen.

VERKTYG: UTVECKLINGSGRUPPER
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frågor som verksamheten själv kan arbeta med. 
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Frågan lyfts  
– kartläggning 

och analys

Kan vi 
lösa det 
själva?

Återkoppling 
formuleras

Frågan 
bearbetas på 
lägsta möjliga

nivå och berörda
stödfunktioner

C-samverkan

F-samverkan

A-samverkan

Ja!

Lös
frågan

Nej

Frågan 
skickas 
vidare

Beslutsunderlag till näst-
kommande års mål- och
budgetprocess

Börja här

I komplexa frågor kan återkopplingen exempelvis 

bestå av en handlingsplan som visar hur frågan 

kommer att hanteras. Utvecklingsdialogen är en 

viktig del i arbetet med att följa lagstiftningen och 

ger ett underlag till mål- och budgetprocessen 

 eftersom verksamheternas utvecklingsområden 

tydliggörs.

VERKTYG: UTVECKLINGSDIALOGER

Utvecklingsdialoger
Här får andra nivåer och funktioner en tydlig bild 

av verksamheternas viktigaste utvecklingsområden, 

och framförallt tydliggörs vilka frågor man be-

höver stöd för att hantera och jobba med. Högre 

nivåer och andra funktioner återkopplar sedan till 

verksam heterna om man kan ”ta emot” frågan eller 

inte.  

Verktyg - Utvecklingsdialoger

Utvecklingsdialoger ger oss ett bra,  
underlag till mål- och budgetprocessen.
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som behöver hanteras på andra nivåer eller hos andra 
funktioner. 
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Stresshantering
Verktyget Stresshantering ger kunskap om stress, 

svårigheter och utmaningar och strategier för att 

hantera det. När individen eller gruppen står inför 

ett problem är den första frågan – ”går det här att 

lösa”? Oavsett om svaret är ja eller nej får du hjälp 

av detta verktyg.

Aktiva strategier

• Medveten planering

• Prioritera frågor

• Problemlösning

• Reflektera, bolla med 
   andra, ta socialt stöd

Ett problem 
eller situation 

uppstår

Går 
att lösa

Går inte 
att lösa

Status quo

• Acceptans

• Utmana dina tankar

• Säga NEJ och JA vid rätt 
  tillfällen

• Träning och motion

• Självkärlek

• Andas och grunda dig i nuet

• Skriv av dig

VERKTYG: STRESSHANTERING

Verktyg - Stresshantering

Verktyget Stresshantering ger oss kunskap 
om vad stress är, tidiga signaler på stress, 
strategier för att möta stress och resulterar i en 
individuell hanteringsplan. 



Stadshusplatsen 1, 149 81 Nynäshamn

Tel 08 520 680 00  
www.nynashamn.se

Riddarplatsen 5, 177 80 Järfälla

Tel 08 580 285 00 
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