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Presentation av metoden 
Handbokens innehåll och struktur 
Handboken vänder sig till chefer, HR och utbildare. Som ett komplement till den här handboken 
finns powerpointbilder med manus kopplade till varje bild. Alla verktyg i OSA-dialogen kan användas 
oberoende av varandra och i den ordning som passar verksamheten. Verktygen är kopplade till det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och en rekommendation är att följa denna process.  

Vad är OSA-dialogen? 
Förkortningen OSA står för ”Organisatorisk och Social Arbetsmiljö”1. OSA-dialogen är en 
hälsofrämjande metod för ledningsgrupper och arbetsgrupper. OSA-dialogen ska bidra till ett 
hållbart arbetsliv, att organisationer kan utveckla sina verksamheter och attrahera kompetent 
arbetskraft. Metoden handlar om att tydliggöra uppdrag och föra dialog om förutsättningar för 
uppdragen. Arbetet med OSA-dialogen ska ske i verksamhetens ordinarie mötesstruktur och följa 
årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Syfte med OSA-dialogen 
Syftet med OSA-dialogen är:  

• Att skapa arbetsplatser med tydliga uppdrag där vi vet vad vi ska göra, hur vi gör det, hur vi 
samarbetar samt hur vi prioriterar om det är mycket att göra.  

• Att återkommande ha dialog om uppdraget och förutsättningarna för uppdraget. 
• Att metoden är en självklar del av organisationens systematiska arbetsmiljöarbete samt 

arbetet med lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 

OSA-dialogens målgrupper, utbildare och mötestillfällen 
• OSA-dialogen genomförs i ledningsgrupper och arbetsgrupper.  
• Chefen leder processen. HR eller annan utbildare kan också leda OSA-dialogen, men då i 

nära samarbete med chef.  
• OSA-dialogen ska så långt som möjligt integreras i organisationens ordinarie mötestillfällen, 

till exempel vid ledningsgruppsmöten, arbetsplatsträffar och samverkansmöten.  
• Arbetet med OSA-dialogen bör helst starta i ledningsgrupper.  
• OSA-dialogen bygger på delaktighet, engagemang och reflektion hos deltagarna. 

SAM + OSA = sant 
Enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)2 ska arbetsgivaren arbeta systematiskt 
med arbetsmiljön i tre steg:  

1. Undersöka och riskbedöma – Första steget är att regelbundet undersöka förhållandena i 
arbetet som kan påverka medarbetarnas hälsa. 

2. Genomföra åtgärder – Nästa steg är att åtgärda de utvecklingsområden och brister som 
framkommer.  

3. Följa upp – Därefter ska åtgärderna följas upp för att se att de fått önskad effekt. 
  

Utöver SAM finns föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som ställer krav på 
arbetsgivaren om en rimlig arbetsbelastning, rimliga arbetstider och att medarbetaren inte utsätts 
för kränkande särbehandling. Just området arbetsbelastning är mycket centralt i föreskriften.  

                                           
1 OSA-dialogen har utvecklats som stöd för arbetet med föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA (AFS 
2015:4).  

2 Arbetet med OSA-dialogen ska ske systematiskt enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljö (AFS 2001:1). 
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OSA-dialogen är en metod som kopplar ihop föreskrifterna SAM och OSA. Figur 1 visar hur SAM och 
OSA-dialogen samverkar i en process. OSA-dialogen har ett antal verktyg som är kopplade till SAMs 
tre steg; undersöka och riskbedöma, genomföra åtgärder och följa upp.  
 
I delen ”Undersöka och riskbedöma” finns OSA-dialogens verktyg Uppdragskartor, Kartläggning och 
Handlingsplan Trädet. I ”Genomföra åtgärder” finns verktygen Utvecklingsgrupper och 
Utvecklingsdialoger. ”Följa upp” gör chefen i befintliga strukturer. Utöver dessa verktyg finns 
momentet Fördjupning stress i OSA-dialogen. Fördjupning stress är en främjande utbildning för att 
höja kunskapen om stress och innehåller verktyg för att hantera stress. I följande kapitel 
presenteras OSA-dialogens verktyg.  
 

 
 
FIGUR 1 SAM+OSA = SANT 

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 åtgärder3.  

Arbetet med aktiva åtgärder sker inom fem områden; arbetsförhållanden, löner och 
anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och 
möjlighet att förena arbete och föräldraskap. Det handlar om att motverka diskriminering och verka 

                                           
3 http://aktiva-atgarder.do.se/ 
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för lika rättigheter 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.  

Så har OSA-dialogen vuxit fram 
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 
projektledare och i nära samarbete med Fil. Dr. Sara Göransson. Metoden är testad i olika 
verksamheter och utvärderad av Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms Läns 
Landsting. 
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Beskrivning av moment och verktyg i OSA-dialogen 
Moment: Introduktion till OSA-dialogen 

 

Förberedelser - Introduktion till OSA-dialogen 
• Gå igenom hur verksamheten arbetar med SAM idag.  
• Planera in återkommande tillfällen på ledningsgruppsmöten/arbetsplatsträffar, 

samverkansmöten eller andra möten för arbetet med OSA-dialogen. 

Så här arbetar du med Introduktion till OSA-dialogen 
1. Presentera syfte och mål för workshopen. 
2. Visa filmen ”Introduktion till OSA”. 
3. Berätta vad ett hälsofrämjande arbetssätt innebär, kopplingen till friskfaktorer och 

hälsofrämjande arbetsplatser samt lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.  
4. Ge exempel på varför ledningsgruppen/arbetsgruppen ska arbeta med OSA-dialogen. 
5. Beskriv OSA-dialogens olika steg. Visa OSA+SAM-hjul.   
6. Övning – skapa samsyn om delaktighet och påverkansmöjligheter. 

• Vad innebär det för dig att vara delaktig i arbetsmiljöarbetet? 
• Har alla likvärdiga förutsättningar? Även utifrån diskrimineringsgrunderna4? 
• Vad kan vi förändra och påverka på vår arbetsplats? 
• Reflektera tillsammans tre och tre. 

7. Berätta om nästa steg i OSA-dialogen som är att skapa tydlighet och samsyn kring 
uppdraget. 

8. Dela ut utvärderingsenkäten.  
9. Skicka ut digitalt utbildningsmaterial efter avslutad workshop. 

Mer information om Introduktion till OSA-dialogen hittar du i powerpointbilderna ”Introduktion till 
OSA-dialogen”. 

  

                                           
4 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Tidsåtgång: 20-45 minuter. 
Genomförandeform: Föreläsning, film och dialog. 
Målgrupp: Ledningsgrupper och arbetsgrupper. 
Syfte: Introducera den hälsofrämjande metoden OSA-dialogen. 
Mål: Att deltagarna är förberedda på att starta ett gemensamt arbete med OSA-dialogen.  
Material: Kurskompendium och utvärderingar. 
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Moment: Undersöka och riskbedöma 
Enligt föreskrifterna om OSA ska chefen undersöka och riskbedöma de organisatoriska och sociala 
arbetsförhållandena. Chefen ska se till att det finns en balans mellan kraven i medarbetarens 
uppdrag och de resurser som finns för att utföra uppdraget, genom att göra följande punkter kända 
för medarbetarna:  

• Vilka arbetsuppgifter medarbetaren ska utföra. 
• Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 
• Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
• Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till för alla 

arbetsuppgifter som ska utföras. 
• Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 

Verktyg: Uppdragskartor 
Verktyget Uppdragskartor är en hjälp i arbetet med att tydliggöra uppdraget. I verktyget finns kartor 
som är anpassade för olika målgrupper:  

• Ledningsgruppskartan. 
• Verksamhetskartan. 
• Medarbetarkartan.  

 

 
FIGUR 2 VERKTYG: UPPDRAGSKARTOR, EXEMPEL VERKSAMHETSKARTAN 
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Ledningsgruppskartan 

 

Förberedelser - Ledningsgruppskartan 
• Innan arbetet med Ledningsgruppskartan börjar fyller den chef som leder ledningsgruppen i 

Ledningsgruppskartan som ett underlag till workshopen. Chefen förankrar kartan med sin 
chef för att skapa en tydlighet och samsyn kring uppdraget på högre nivå i organisationen. 

• Processen att få Ledningsgruppskartan på plats kommer se olika ut. Några grupper kommer 
att vilja lägga mer tid på att få kartan på plats, andra kommer färdigställa kartan senare i 
OSA-dialogen.  

Så arbetar du med Ledningsgruppskartan  
1. Presentera syfte, mål och agenda med workshopen. 
2. Inled med att berätta om verktyget Uppdragskartor och koppling till lagstiftningen och 

forskningen.  
3. Dela ut ifylld Ledningsgruppskarta och förklara den.  
4. Dela ut några exemplar av övningarna samt SMARTa mål om det behövs. 
5. Övning Ledningsgruppens uppdrag - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om 

ledningsgruppens uppdrag genom dialog. 
• Vad innebär ledningsgruppens uppdrag för dig? Reflektera. 
• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort? 
• Hur kan ni få en samsyn kring ledningsgruppens uppdrag? 

6. Övning Ledningsgruppens mål - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om 
ledningsgruppens mål genom dialog. 

• Vad innebär ledningsgruppens mål för dig? Reflektera. 
• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort? 
• Hur kan ni få en samsyn kring ledningsgruppens mål? 

7. Övning Ledningsgruppens roll - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om 
ledningsgruppens roll genom dialog. 

• Vad innebär ledningsgruppens roll för dig? Reflektera. 
• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort? 
• Hur kan ni få en samsyn kring ledningsgruppens roll? 

8. Övning Ledningsgruppens samarbete - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om 
ledningsgruppens samarbete genom dialog. 

• Vad innebär ledningsgruppens samarbete för dig? Reflektera. 
• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort för att samarbetet ska 

bli det bästa? 
• Hur kan ni få en samsyn kring ledningsgruppens samarbete? 

9. Summera Ledningsgruppskartan i storgrupp. Chefen ansvarar för göra färdigt kartan utifrån 
synpunkter som kommit fram under övningarna. Om gruppen tycker att kartan är bra kan 
de bestämma att den gäller från och med nu. 

10. Berätta om nästa steg i OSA-dialogen som handlar om att undersöka förutsättningarna för 
uppdraget. 

11. Dela ut utvärderingsenkäten.  
12. Skicka ut digitalt utbildningsmaterial efter avslutad workshop. 

Tidsåtgång: 1-2 timmar. 
Genomförandeform: Workshop. 
Målgrupp: Ledningsgrupper. 
Syfte: Skapa tydlighet och samsyn om ledningsgruppens uppdrag genom dialog. 
Mål: Ha ett tydligt formulerat uppdrag för att kunna prata om förutsättningar för uppdraget. 
Material: Ifylld Ledningsgruppskarta och utvärderingar. 
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Mer information om Ledningsgruppskartan hittar du i powerpointbilderna ”Uppdragskartor, 
Ledningsgruppskartan”. 
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Verksamhetskartan 
 

 

Förberedelser - Verksamhetskartan 
• Innan arbetet med Verksamhetskartan börjar fyller den chef som leder ledningsgruppen i 

Ledningsgruppskartan som ett underlag till workshopen. Chefen förankrar sedan kartan med 
sin chef för att skapa tydlighet och samsyn kring uppdraget på högre nivå i organisationen. 

• Processen att få verksamhetskartan på plats kommer att variera. Några grupper kommer att 
vilja lägga mer tid på att få kartan på plats, andra kommer att färdigställa kartan senare i 
OSA-dialogen.  

Så här arbetar du med Verksamhetskartan  
1. Presentera syfte, mål och agenda med workshopen. 
2. Inled med att berätta om tydliga uppdrag samt koppling till lagstiftningen och forskningen.  
3. Dela ut ifylld Verksamhetskarta och förklara den. 
4. Dela ut några exmplar av övningarna samt SMARTa mål om det behövs. 
5. Övning Verksamhetens uppdrag - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om 

verksamhetens uppdrag genom dialog. 
• Vad innebär verksamhetens uppdrag för dig? Reflektera. 
• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort? 
• Hur kan ni få en samsyn kring verksamhetens uppdrag? 

6. Övning Verksamhetens mål - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om verksamhetens 
mål genom dialog. 

• Vad innebär verksamhetens mål för dig? Reflektera. 
• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort? 
• Hur kan ni få en samsyn kring verksamhetens mål? 

7. Övning Arbetsgruppens roller - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om 
arbetsgruppens roller genom dialog. 

• Vad innebär arbetsgruppens roller för dig? Vilka roller/funktioner har vi? Reflektera. 
• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort? 
• Hur kan ni få en samsyn kring arbetsgruppens roller? 

8. Övning Arbetsgruppens samarbete - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om 
arbetsgruppens samarbete genom dialog. 

• Vad innebär arbetsgruppens samarbete för dig? Hur ser förhållningsättet i 
samarbetet utifrån diskrimineringsgrunderna? Reflektera. 

• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort för att samarbetet ska 
bli det bästa? 

• Hur kan ni få en samsyn kring arbetsgruppens samarbete? 
9. Övning Arbetsgruppens prioritering - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om 

arbetsgruppens prioritering genom dialog. 
• Hur ska vi prioritera när tiden inte räcker till? Reflektera. 
• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort för att prioritering ska 

fungera? 
• Hur kan ni få en samsyn kring arbetsgruppens prioritering? 

Tidsåtgång: 1-2 timmar. 
Genomförandeform: Workshop. 
Målgrupp: Arbetsgrupper. 
Syfte: Skapa tydlighet och samsyn om arbetsgruppens uppdrag genom dialog.  
Mål: Ha ett tydligt formulerat uppdrag för att kunna prata om förutsättningar för uppdraget.  
Material: Ifylld Verksamhetskarta och utvärdering. 
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10. Övning Arbetsgruppens behov av stöd - handlar om att skapa tydlighet och samsyn om 
arbetsgruppens behov av stöd genom dialog. 

• Vem/vilka stödjer oss i arbetet? Reflektera 
• Är det något som behöver förtydligas, läggas till eller tas bort för att stödet ska 

fungera? 
• Hur kan ni få en samsyn kring arbetsgruppens stöd? 

11. Summera Verksamhetskartan i storgrupp. Chefen ansvarar för göra färdigt kartan utifrån 
synpunkter som kommit fram under övningarna. Om gruppen tycker att kartan är bra kan 
de bestämma att den gäller från och med nu. 

12. Berätta om nästa steg i OSA-dialogen som som handlar om att undersöka förutsättningarna 
för uppdraget. 

13. Dela ut utvärderingsenkäten.  
14. Skicka ut digitalt utbildningsmaterial efter avslutad workshop. 

Mer information om Verksamhetskartan hittar du i manus till powerpointbilderna ”Uppdragskartor, 
Verksamhetskartan”. 
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Medarbetarkartan 

 

Så här arbetar du med Medarbetarkartan 
1. Chefen skickar ut Medarbetarkartan till sina medarbetare inför medarbetarsamtalet.  
2. Medarbetaren fyller i kartan. 
3. Under medarbetarsamtalet diskuterar chefen och medarbetaren kartans olika delar. 

  

Tidsåtgång: 15-45 minuter. 
Målgrupp: Enskilda medarbetare. 
Genomförandeform: Underlag till medarbetarsamtal. 
Syfte: Utveckla den enskilda medarbetaren i förhållande till verksamhetens mål. 
Mål: En tydlighet kring medarbetarens uppdrag, styrkor och utvecklingsområden.  
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Moment: Undersöka och riskbedöma 
Föreskriften om SAM handlar om att regelbundet undersöka förhållandena i arbetet som kan 
påverka medarbetarnas hälsa. I Diskrimineringslagen framgår även att vi ska arbeta med aktiva 
åtgärder för lika rättigheter och möjligheter i arbetet, därför ingår även detta i det här momentet.  

Verktyg: Kartläggning 
Verktyget Kartläggning hjälper till att undersöka och riskbedöma förutsättningarna för uppdraget.  

 

 
 
 

 
 
FIGUR 3 VERKTYG: KARTLÄGGNING 

Tidsåtgång för momentet: 1-2 timmar. 
Genomförandeform: Workshop. 
Målgrupp: Ledningsgrupper och arbetsgrupper. 
Syfte kartläggning - ledningsgrupper: Synliggöra chefers organisatoriska 
förutsättningar och kartlägga ledningsgruppens utvecklingsområden. 
Syfte kartläggning - arbetsgrupper: Kartlägga arbetsgruppens utvecklingsområden. 
Mål kartläggning - ledningsgrupper: Definiera vilka områden som behöver utvecklas i 
ledningsgruppen för bättre hälsa och för få en ökad kvalitet i verksamheterna. 
Mål kartläggning - arbetsgrupper: Definiera vilka områden som behöver utvecklas för 
bättre hälsa och för få en ökad kvalitet i verksamheterna. 
Material: Ifylld Ledningsgruppskarta/Verksamhetskarta, post-it-lappar (gul, grön och 
orange), pennor, whiteboardpennor, övningar och utvärderingar. 
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Förberedelser - Kartläggning 
• Om det är möjligt, använd medarbetarundersökningen som underlag eller som uppföljning. 
• Innan arbetet med kartläggningen börjar är det viktigt att gruppen har en tydlighet och 

samsyn kring sitt uppdrag. 

Så här arbetar du med Kartläggning 
1. Presentera syfte, mål och agenda med workshopen. 
2. Visa filmen ”Krav och resurser i arbetet”. 
3. Inled med att berätta om tydliga uppdrag, kopplingen till föreskriften Organisatorisk och 

social arbetsmiljö samt forskning.  
4. Visa ifylld Ledningsgruppskarta och reflektera kort kring den. 
5. Dela in ledningsgruppen/arbetsgruppen i mindre grupper. Exempelvis 4-8 personer i varje 

grupp. Det är önskvärt att det blir mellan 3-8 grupper. Om det blir färre än tre grupper är 
det bättre att göra grupperna mindre så att det ändå blir en dynamik mellan grupperna, 
alternativt genomföra övningen i storgrupp. Skulle övningen göras i storgrupp och det är 
fler än 60 personer är ett alternativ att dela upp gruppen i två. Annars riskerar 
redovisningen att trötta ut grupperna om det är för många som ska redovisa. Ett alternativ 
är också att göra redovisningen i form av vernissage och då spelar antal grupper mindre 
roll.  

6. Använd Ledningsgruppskartan/Verksamhetskartan, friskfaktorerna och diskriminerings-
grunderna som underlag vid kartläggningen. När chefen gör övningen används även Sunt 
arbetslivs Chefoskopets frågor som underlag. 

7. Övning 1 – Besvara frågan ”Vad behövs för att du ska kunna säga att du har en god 
arbetsmiljö?  

• Reflektera enskilt och skriv ner på gula post-it-lappar. 
• Reflektera tillsammans i den mindre gruppen. 
• Dela era reflektioner i storgruppen.  

Chefen/utbildare skapar tillsammans med gruppen en mind-mapp utifrån det som kommer 
fram i kartläggningen. Se bild 10 – Dold bild – exempel på kluster i 
powerpointpresentationen.  

8. Övning 2 – Besvara frågan ”Vad i arbetet påverkar din hälsa, och verksamhetens kvalitet 
och effektivt positivt respektive negativt?   

• Reflektera enskilt och skriv ner det positiva på gröna post-it-lappar och det negativa 
på orangea post-it-lappar.  

• Reflektera tillsammans i den mindre gruppen. 
• Dela era reflektioner i storgruppen.  

Chefen/utbildaren kompletterar mind-mappen från övning 1 med vad som framkommer i 
övning 2.  

9. Övning 3 – Nu är det dag för medarbetarna att rösta (prioritera) fram verksamhetens 
viktigaste områden. Vilka utvecklingsområden är det viktigast att arbeta vidare med? Vad 
skapar mest värde och nytta för verksamheten och arbetsmiljön? Är det bråttom? Finns det 
resurser? 

• Röstningen sker enskilt. 
• Titta igenom mind-mappen med post-it-lappar, det vill säga resultatet av 

kartläggningen.  
• Varje medarbetare prioriterar 3-4 utvecklingsområden. Medarbetaren har tre poäng 

vardera. Fördela dem på de prioriterade områdena som du tycker är viktigast 
genom att sätta en tydlig prick på det området. 

• Tycker du att ett område är väldigt viktigt kan du sätta alla poäng på ett område, 
tycker du tre är lika viktiga fördelar ni ett poäng på vardera, eller två poäng på ett 
område och ett poäng på ett. 

10. Reflektion – Är det här verkligen våra viktigaste frågor? Pratar vi om rätt saker?  
• Fundera en stund på egen hand. 
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• Reflektera kort i gruppen över hur ni placerat utvecklingsområdena. 
• Reflektera i storgrupp. 

11. Berätta om nästa steg i OSA-dialogen som är att analysera de prioriterade 
utvecklingsområdena i verktyget Handlingsplan Trädet. 

12. Dela ut utvärderingsenkäten.  
13. Skicka ut digitalt utbildningsmaterial efter avslutad workshop. 

Mer information om Kartläggning, ledningsgrupper respektive arbetsgrupper hittar du i 
powerpointbilderna – ”Kartläggning, ledningsgrupper respektive arbetsgrupper”. 
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Moment: Undersöka och riskbedöma 
Nu har du med hjälp av de tidigare verktygen prioriterat fram verksamhetens viktigaste 
utvecklingsområden. Nästa steg är att göra en handlingsplan för de områden som verksamheten har 
valt att utveckla.  

Verktyg: Handlingsplan Trädet 
I det här verktyget analyserar gruppen vilka åtgärder som behöver genomföras för de prioriterade 
utvecklingsområdena. Analysen i verktyget Trädet används sedan som underlag till att fylla i mall 
handlingsplan/arbetsmiljöplan. Bland de prioriterade utvecklingsområdena kommer vissa frågor att 
hanteras av enskild chef eller medarbetare, andra utvecklingsområden kommer behöva lösas av 
med hjälp av verktyget Utvecklingsgrupper eller genom verktyget Utvecklingsdialoger.  

 

 

 
 
FIGUR 4 VERKTYG: HANDLINGSPLAN TRÄDET 

Tidsåtgång: 1-2 timmar. 
Genomförandeform: Workshop. 
Målgrupp: Ledningsgrupper och arbetsgrupper. 
Syfte: Analysera områden som lyfts fram i verktyget Kartläggning. Analysen kommer sedan 
användas som underlag för att göra en handlingsplan. 
Mål: Ta fram en handlingsplan med konkreta hälsofrämjande åtgärder för verksamheten.  
Material: Handlingsplan Trädet, SMARTa mål och utvärderingar. 
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Så här arbetar du med Handlingsplan Trädet 
1. Presentera syfte, mål och agenda med workshopen. 
2. Repetera resultatet från kartläggningen, det vill säga ledningsgruppen/arbetsgruppens 

prioriterade utvecklingsområden. 
3. Berätta kopplingen mellan friskfaktorer och hälsofrämjande arbetsplatser. 
4. Förklara Handlingsplan Trädet. 
5. Beskriv vad SMARTa mål innebär och hur gruppen ska arbeta med dem i övningen. 
6. Dela in ledningsgruppen/arbetsgruppen mindre grupper (cirka 3-6 personer)*. 
7. Dela ut utvecklingsområden till grupperna att analysera. 
8. Läs igenom Handlingsplan Trädet. 
9. Fyll i Handlingsplan Trädet tillsammans. Börja med det önskade läget. Vad är det ni vill 

uppnå? Hur ska det vara när ni är framme? Lägg också tid på att beskriva nuläget och 
analysera orsakerna innan ni går på lösningar. Analysen kan vara viktig för att hitta de rätta 
lösningarna. Kom ihåg att fundera över vad ni kan göra för att lösa själva.  

10. Presentera era analyser i storgrupp. 
11. Dela ut utvärderingsenkäten.  
12. Skicka ut digitalt utbildningsmaterial efter avslutad workshop. 
13. Efter workshopen sammanställer chefen ifyllda Handlingsplan Trädet och fyller i mall 

handlingsplan. Chefen fyller även i Pyramiden, se verktyget Utvecklingsdialoger.  
14. Mallen handlingsplan presenteras för ledningsgrupp/arbetsgrupp.  
15. Nästa steg är sedan att genomföra åtgärder på prioriterade utvecklingsområden. Läs mer 

under verktygen Utvecklingsgrupper och Utvecklingsdialoger. 
 

* Övningen med Handlingsplan Trädet kan med fördel genomföras som en caféövning. Ett utvecklingsområde delas ut till 
varje grupp (grupper om cirka 3-6 personer). Varje grupp får i uppgift att arbeta igenom Handlingsplan Trädet. Efter en viss 
tid, cirka 45-60 min, byter grupperna ifyllda Handlingsplan Trädet med varandra. En person från varje grupp berättar kort om 
vad gruppen kom fram till och låter sedan den andra gruppen fortsätta komplettera Handlingsplan Trädets rutor. Om det är 
många grupper behöver inte alla grupper jobba med alla utvecklingsområden. Oftast kommer grupperna inte på så mycket 
nytt efter 2-3 byten. När rotationen är slut får varje grupp presentera analyserna i storgrupp.  
 
Mer information om Handlingsplan Trädet hittar du i manus till powerpointbilderna – ”Handlingsplan 
Trädet”. 
  



 
 18(25) 
  
  
 

 

Moment: Genomföra åtgärder 
Nu har du en handlingsplan för verksamhetens prioriterade utvecklingsområden. Nästa steg enligt 
SAM är att genomföra åtgärder.   

Verktyg: Utvecklingsgrupper 
Till hjälp för att genomföra åtgärder finns verktyget Utvecklingsgrupper som hittar lösningar på 
komplexa utvecklingsområden som verksamheten själv kan lösa.  
 

 
 
 

 

FIGUR 5 VERKTYG: UTVECKLINGSGRUPPER 

Tidsåtgång: Cirka 3-5 träffar, á 1-2 timmar. 
Genomförandeform: Workshop.  
Målgrupp: Representanter från ledningsgrupper/arbetsgrupper och vid behov andra 
funktioner. 
Syfte: Hitta lösningar på komplexa utvecklingsområden som verksamheten själv kan lösa.  
Mål: Att lösa komplexa utvecklingsområden. Lösningarna ska sedan implementeras i 
verksamheten.  
Material: Handlingsplanen Trädet, ifylld Ledningsgruppskarta/Verksamhetskarta och 
utvärderingar. 
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Förberedelser – Utvecklingsgrupper 

• Det är chefen som tillsätter Utvecklingsgruppen.  
• Utvecklingsgruppen sätts samman av den kompetens som behövs för att lösa uppgiften. Ju 

bredare kompetens som finns i gruppen desto större sannolikhet är det att olika perspektiv 
kommer fram, som i sin tur kan bidra till ett lyckat utvecklingsarbete. 

• Det är viktigt att Utvecklingsgruppen har tillräckliga mandat för att arbeta med 
utvecklingsområdet. 

• Gå igenom dokumentationen kring utvecklingsområdet i Verktyget Handlingsplan Trädet 
innan ni börjar. 

• Observera att övningarna i ”Så här arbetar du med verktyget”  kommer att genomföras vid 
olika tillfällen beroende på hur komplex frågan är. 

Så arbetar du med verktyget Utvecklingsgrupper 
1. Presentera syfte, mål och agenda med workshopen. 
2. Inled med att förklara vad en Utvecklingsgrupp är och gruppens uppdrag.  
3. Gå igenom Utvecklingsgruppens spelregler. 
4. Presentera utvecklingsområdet som Utvecklingsgruppen ska arbeta med.  
5. Förklara Utvecklingsgruppens arbetssätt och arbetsgång. 
6. Visa tidsplanen för gruppens arbete.  
7. Övning 1 – Utvecklingsgruppens uppdrag och mål: 

• Vad är vårt uppdrag?  
• Vilka mål vill vi sätta upp?   
• Reflektera enskilt. Skriv ner. 
• Reflektera tillsammans i gruppen. 
• Kom fram till en gemensam beskrivning av Utvecklingsgruppens uppdrag och mål. 

8.  Övning 2 – Definiera nuläget:  
• Läs igenom dokumentationen från arbetet med Handlingsplan Trädet. Hur ser vårt 

nuläge ut?  
• Kan nuläget kompletteras ytterligare? Hur upplever vi situationen just nu? Hur upplever 

andra situationen nu? Reflektera enskilt. Skriv ner. 
• Reflektera tillsammans i gruppen.  
• Kom fram till en gemensam nulägesbeskrivning. 

9. Övning 3 – Definiera det önskade läget: 
• Läs igenom dokumentationen från arbetet med Handlingsplan Trädet. Hur ser vårt 

önskade läge ut?  
• Kan det önskade läget kompletteras ytterligare? Reflektera enskilt. Skriv ner. 
• Går det önskade läget i linje med verksamhetens uppdrag? 
• Reflektera tillsammans i gruppen.  
• Kom fram till en gemensam beskrivning av det önskade läget. 

10. Övning 4a – Vad behöver vi göra för att lösa utvecklingsområdet? 
• Läs igenom dokumentationen från arbetet med Handlingsplan Trädet. Vilka förslag på 

lösningar och aktiviteter finns det för att nå det önskade läget? 
• Finns det kompletterande lösningar på vad vi behöver göra för att nå det önskade 

läget? Reflektera enskilt. Skriv ner. 
• Behöver vi göra någon kartläggning? Har vi tillräcklig koll på nuläget?  
• Reflektera tillsammans i gruppen.  
• Kom fram till en gemensam lösning på utvecklingsområdet. 

11. Övning 4b – Ta fram lösningar på utvecklingsområdet: 
• Läs igenom dokumentationen från arbetet med verktyget Handlingsplan Trädet. Vilka 

förslag på lösningar och aktiviteter finns för att nå det önskade läget? 
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• Finns det kompletterande lösningar på vad vi behöver göra för att nå det önskade 
läget? Reflektera enskilt. Skriv ner. 

• Behöver vi göra någon kartläggning? Har vi tillräcklig koll på nuläget?  
• Reflektera tillsammans i gruppen.  
• Kom fram till en gemensam lösning på utvecklingsområdet. 

12. Övning 5 - Plan för implementering i ordinarie verksamhet.  
• Gruppen arbetar fram en plan för hur lösningsförslaget kan implementeras i 

verksamheten samt hur lösningsförslag och implementering av lösningsförslag 
presenteras för övriga medarbetare.   

13. Berätta att nästa steg är att chefen följer upp för att se att genomförda åtgärder har önskad 
effekt. 

14. Dela ut utvärderingsenkäten.  
15. Skicka ut digitalt utbildningsmaterial efter avslutad workshop. 

Mer information om Utvecklingsgrupper hittar du i manus till powerpointbilderna 
”Utvecklingsgrupper”. 
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Moment: Genomföra åtgärder 
Nu har du en handlingsplan där verksamhetens prioriterade utvecklingsområden finns. Nästa steg 
enligt SAM är att genomföra åtgärder.   

Verktyg: Utvecklingsdialoger 
Till hjälp för att genomföra åtgärder finns verktyget Utvecklingsdialoger som hjälper till att hantera 
de områden/frågor som verksamheten inte själv kan lösa. Utvecklingsdialogen bidrar också till att 
andra nivåer och funktioner får en tydlig bild av verksamheternas viktigaste utvecklingsområden. 
Använd verktyget till frågor som inte kan lösas direkt. Kom ihåg att frågan om det är möjligt ska 
hanteras på lägsta möjliga nivå i organisationen. Många gånger behöver det inte vara komplicerade 
beslut som behöver tas i Utvecklingsdialogerna utan det viktiga är att de berörda får information om 
frågan och kan hjälpa till med lösningar. Om utvecklingsområdet inte stämmer överens med 
verksamhetens uppdrag är det viktigt att snabbt kommunicera till verksamheten att frågan inte är 
aktuell att behandlas.  
 

 
 

 

FIGUR 6 VERKTYG: UTVECKLINGSDIALOGER 

Tidsåtgång: En timme till förberedelser. Tiden för Utvecklingsdialoger varierar beroende på 
frågans komplexitet.  
Genomförandeform: Utvecklingsdialoger sker i befintliga strukturer, det vill säga i 
chefslinjen, samverkansstruktur och/eller med andra funktioner. 
Syfte: Hantera komplexa frågor på andra nivåer eller hos andra berörda funktioner i 
organisationen. 
Mål: Att organisationen hjälper till att lösa frågor som inte kan hanteras på den egna 
arbetsplatsen. Verksamhetens viktigaste frågor ska hanteras på rätt nivå eller av rätt 
funktion. 
Material: Ifylld Handlingsplan/Arbetsmiljöplan och utvärderingar. 
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Ansvar i arbetsmiljöarbetet 
Ansvaret i arbetsmiljöarbetet behöver vara tydligt. Nedan presenteras en översikt över vad ansvaret 
på olika nivåer i en kommun innebär:  

• Fullmäktiges ansvar: Fullmäktige ansvarar för att nämnderna tilldelas de resurser som 
behövs tillsammans med ett tydligt uppdrag för att de ska kunna bedriva verksamheten 
enligt författningar och föreskrifter och fullmäktiges målsättning. Fullmäktige har inte rätt 
att ingripa i enskilda ärenden som rör den löpande verksamheten. 

• Nämndens ansvar: Varje nämnd/styrelse har ett övergripande ansvar för arbetsmiljön och 
hur arbetsmiljöarbetet bedrivs inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde. Det 
slutgiltiga ansvaret för en nämnds verksamhet – och därmed också dess medarbetare – är 
kollektivt för alla förtroendevalda i nämnden. Detta inkluderar även arbetsmiljön. Varje 
nämnd har, inom de budgetramar fullmäktige har beslutat, ett ansvar för att ha den 
personal och tillhandahålla de resurser som behövs för att verksamheten ska fungera.  

• Chefens ansvar: Arbetsmiljöuppgifterna är fördelade ut till chefer i linjen. Chefer och 
arbetsledare har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och god arbetsmiljö för våra 
medarbetare. Chefer ska ha tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens 
för att fullfölja sina arbetsuppgifter. Om en chef inte har handlingsmöjligheter att utföra sina 
arbetsmiljöuppgifter kan hen återlämna arbetsmiljöuppgifter/returnera. 

• Medarbetarens ansvar: Alla medarbetare har ansvar att följa interna regler och rutiner 
vad gäller arbetsmiljö, att medverka aktivt till en god arbetsmiljö, anmäla tillbud och 
arbetsskador samt påtala risker och förbättringsområden.  

• Skyddsombud: Skyddsombuden företräder arbetstagarna på en arbetsplats. Om det finns 
flera skyddsombud utses ett huvudskyddsombud som har till uppgift att samordna alla 
skyddsombuden och deras arbete. Skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och delta i planeringsprocesser.  

Förberedelser – Utvecklingsdialoger 
• Den chef som lyft frågan följer upp och återkopplar till ledningsgruppen/arbetsgruppen.   
• Pyramiden skapar en överblick över vem som äger och vem som kan hantera de prioriterade 

utvecklingsområdena. 

Så här arbetar du med Utvecklingsdialoger: 
1. En fråga som inte ledningsgruppen/arbetsgruppen kan lösa själva uppstår. 
2. Chefen kommunicerar frågan till rätt beslutnivå i chefslinjen eller annan berörd funktion.  
3. Presentera verksamhetens viktigaste frågor.  
4. Använd Pyramiden för att dokumentera vilka åtgärder som ska genomföras.  
5. Eventuellt ska frågan även samverkas på olika nivåer. 
6. Den chef som lyft frågan följer upp resultatet av genomförda åtgärder. 

Mer information om Utvecklingsdialoger hittar du i powerpointbilderna ”Presentation 
Utvecklingsdialoger”.  
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Moment: Fördjupning stress 
Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö ska chefen ha kunskaper om att förebygga 
och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Ohälsosam arbetsbelastning kan leda till ohälsosam stress. 
Fördjupning stress är en främjande utbildning för att höja kunskap om stress och verktyg för att 
hantera stress genom individuell hanteringsplan. 

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.  

 

 

 
FIGUR 7 VERKTYG: STRESSHANTERING 

 

Förberedelser – Stresshantering  
• Arbetet med verktyget Stresshantering kompletteras med fördel av insatser från 

Företagshälsan.  
• En person som har påtagliga stressrelaterade besvär behöver ofta ytterligare professionell 

hjälp i sin situation.   

Tidsåtgång: 30 minuter - 2 timmar. 
Genomförandeform: Workshop.  
Målgrupp: Ledningsgrupper och arbetsgrupper.  
Syfte: Ökar kunskap om stress och ger verktyg att hantera stress. 
Mål: Att gruppen är bättre rustade för att hantera stress.  
Material: Kunskapsblad Hanteringsstrategier, Hanteringscirkeln, Handlingsplan Stress och 
utvärderingar. 
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Så här arbetar du med Stresshantering  
1. Presentera syfte, mål och agenda med workshopen. 
2. Inled med att förklara arbetsrelaterad ohälsa och vad stress är.  
3. Gå igenom ”Det här händer i kroppen vid stress”. 
4. Visa filmerna ”Jobbsnackisar – Stressmuskeln” och ”Dan förklarar Stressmuskeln”. 
5. Berätta om stress och arbetslivet - arbetets balanser samt arbetet och samvetsstress.  

• Enskild reflektionsövning – Vad blir du stressad av i arbetet? Vet du hur du reagerar i 
riktigt svåra situationer och när du är stressad? 

• Om du vet: hur märker du och andra att du är stressad? 
• Hur återhämtar du dig? 

6. Gör en andningsövning. Se instruktion i bild 12 powerpointbilder ”Stresshantering”.  
7. Gå igenom vad som kan återhämta och belasta. 
8. Gå igenom hur det går att balansera krav och resurser i arbetet.  
9. Dela ut och förklara verktyget Stresshantering. 
10. Dela ut och förklara kunskapsblad Hanteringsstrategier och Hanteringscirkeln.  
11. Dela ut och förklara Handlingsplan Stress.  
12. Övning - skapa din handlingsplan för stress.  

Använd kunskapsblad Hanteringsstrategier och Hanteringscirkeln som underlag vid 
övningen.  
• Hur ser den arbetsrelaterade stressen ut? Reflektera själv och fyll i handlingsplanen.  
• Reflektera tillsammans med en kollega om det du skrivit – ge varandra feedback och 

prata om hur ni kan stötta varandra kopplat till handlingsplanen. 
• Dela några av era reflektioner i storgruppen. 
En rekommendation är att ge deltagarna uppgiften att i arbetsvardagen följa upp varandra 
genom att vara varandras ”stresskompis”. Uppmuntra dem att sätta upp sin handlingsplan 
så att de ser den ofta.  

13. För större effekt av workshopen är det bra om ledningsgruppen/arbetsgruppen några 
gånger under året kommer tillbaka till frågan om stress. Medarbetaren kan då uppdatera 
och följa upp sina handlingsplaner. Vid uppföljningen kan det räcka med att medarbetarna 
får prata med varandra två och två i 5-10 minuter under 
ledningsgruppsmöten/arbetsplatsträffar.  

14. Dela ut utvärderingsenkäten.  
15. Skicka ut digitalt utbildningsmaterial efter avslutad workshop. 

Mer information om Stresshantering hittar du i powerpointbilderna ”Stresshantering” . 
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Moment: Följa upp 
Att följa upp arbetet är ett viktigt steg i SAM. Varje chef ansvarar för att uppföljningen sker 
tillsammans med medarbetare och skyddsombud.  

 
 
Så här arbetar du med Följa upp 
Chefen följer upp arbetet i den mötesstruktur som verksamheten redan har och sker enligt gällande 
rutiner. Under en uppföljning och avstämning kan man ställa sig frågor som: 

• Är målet fortfarande relevant eller behöver det justeras? 
• Genomförs arbetet som planerat? 
• Behöver handlingsplanen uppdateras? 
• Har vi hittat nya, kanske bättre sätt, att nå målet? 
• Behöver vi revidera planen? 

 
 

 

Tidsåtgång: Varierar. 
Genomförandeform: I samverkan och arbetsplatsträffar.  
Målgrupp: Chefer och medarbetare samt vid behov andra funktioner. 
Syfte: Åtgärderna följs upp för att se att de fått önskade effekt.  
Mål: Att åtgärderna skapar värde och nytta för medarbetarnas hälsa och kvalitet i 
verksamheten.  
Material: Nyckeltal, medarbetarundersökning och andra underlag.   
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