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Förord 
Föreliggande rapport behandlar en arbetsmiljöutbildning och dess påverkan på det lokala 
arbetsmiljöarbetet och ingår som ett delarbete i tema Strategier, metoder och arbetssätt för 
fungerande arbetsmiljöarbete (SMARTA).  
 
SMARTA ingår i Arbetslivsinstitutets temaverksamhet. Under perioden 2004–2009 samlas 
forskare från Arbetslivsinstitutet och andra organisationer för att genomföra aktiviteter för ett 
bättre fungerande arbetsmiljöarbete. 
 
SMARTA ska bidra till ett hållbart arbetsliv där arbetsmiljöarbetet är en resurs för både 
arbetsplatsen och individen. För arbetsplatsen kan det handla om konkurrenskraft, lönsamhet 
samt attraktivitet och för individen om hälsa, välbefinnande, kreativitet och förnyelseförmåga. 
 
SMARTA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljöarbete inom olika regioner och branscher. I 
rapporter från SMARTA sammanställs kunskapsläget och exempel ges på arbetssätt som visat 
sig fungera för olika verksamheter med deras specifika förutsättningar och villkor.  
 
SMARTA ska besvara frågor som: 
•  Hur kan arbetsmiljöarbete bedrivas? 
•  Hur kan arbetsmiljöarbete integreras i organisationers kärnverksamhet? 
•  Hur kan interna och externa aktörer agera för att få till stånd ett hållbart och fungerande 
arbetsmiljöarbete? 
 
SMARTA kännetecknas av en nära samverkan med företag, organisationer och 
arbetsmiljöarbetets aktörer på det lokala, regionala och nationella planet. Lärande och 
förändringsprocesser är centrala begrepp. 
 
Rapporten vänder sig till personer som är intresserade av utbildningens roll för det lokala 
arbetsmiljöarbetet i ett regionalt samverkans perspektiv. Målgruppen kan därmed vara 
utbildningsanordnare, såväl som arbetsmiljöansvariga, företagshälsovården, fackliga 
organisationer, forskare m fl. 
 
Borlänge, 2006-12-14 
 
Ann Hedlund 



  

 

Sammanfattning 
 
Utbildningen Vi och vår arbetsplats utgör ett exempel på regional samverkan kring 
arbetsmiljöarbete. Den ansågs intressant att beskriva och utvärdera med tanke på att 
förutsättningar för samverkan fanns mellan arbetsplatser, mellan regionala arbetsmiljöaktörer 
(utbildningsanordnare) samt mellan arbetsplatser och regionala arbetsmiljöaktörer. 

Syftet är att beskriva och utvärdera arbetsmiljöutbildningen Vi och vår arbetsplats. Frågor 
som avses att besvara är hur deltagare och kursledning ser på utbildningen, samt hur den kan 
förbättras, likväl som vilket arbetsmiljöarbete samt vilka kontakter inom arbetsmiljöområdet 
som kommit till stånd till följd av utbildningen. 

Vi och vår arbetsplats är en tvådagarsutbildning uppdelad på två kurstillfällen à en dag med 
en mellanliggande arbetsuppgift. Utbildningen vänder sig till olika arbetsplatser inom en 
region och förutsätter att en arbetsmiljöansvarig och en personalrepresentant deltar från varje 
arbetsplats. Ambitionen är att deltagarnas önskemål ska styra innehållet varför kursledningen 
förutsätts ha en bred kompetens inom arbetsmiljöområdet. 

Arbetsmiljöansvariga och skyddsombud från åtta arbetsplatser inom Borlänge kommun 
representerande vård, skola och administration deltog i den studerade utbildningen. 
Utvärderingen gjordes genom deltagande, enkäter, intervjuer och fokusgrupp. 

Sammantaget var kursdeltagarna mycket positiva till utbildningen. Framförallt uppskattades 
att både chef och skyddsombud deltog, att lära sig att arbetsmiljöarbetet är en process, utbytet 
av erfarenheter samt det psykosociala innehållet. De områden som kunde förbättras var främst 
lokalerna, samt bättre presentationer och dokumentation till varandra av deltagarnas 
projektarbeten. Även kursledningen såg utifrån sitt perspektiv områden som kunde utvecklas, 
t ex samordningen inom kursledningen. 

Samtliga arbetsplatser hade fortsatt med sina projektarbeten efter utbildningen och därtill 
bedrivit annat arbetsmiljöarbete. Utbildningen bidrog till att väcka och/eller bibehålla ett 
engagemang för arbetsmiljöarbete bland kursdeltagarna. 

Kursdeltagarna började snabbt kommunicera med varandra och utbyta erfarenheter. Även 
medarbetare till kursdeltagarna blev involverade i arbetsmiljöarbetet och exempel fanns på att 
effekterna spred sig till närliggande avdelningar. 

Den övergripande slutsatsen är att utbildningskonceptet Vi och vår arbetsplats är 
framgångsrikt. Starkt bidragande är att både chefer och skyddsombud från samma arbetsplats 
deltar. Andra slutsatser är att utbildningen bidrar till att väcka och/eller bibehålla ett 
engagemang för arbetsmiljöarbete bland kursdeltagarna samt att kommunikation och 
erfarenhetsutbyte mellan personer på olika arbetsplatser inom arbetsmiljöområdet gynnas av 
utbildningen. 

Några förbättringsförslag kan ges för utbildningen Vi och vår arbetsplats sett ur ett 
regionalt samverkansperspektiv för att stödja arbetsmiljöarbetet. Ett är att i än högre grad 
applicera innehållet till deltagarnas verksamheter. Ett annat är att inrikta utbildningens 
innehåll på praktiskt tillämpbar kunskap och den grundläggande arbetsmiljökunskap som då 
erfodras. Ett tredje är att öka samstämmigheten inom kursledningen avseende mål, pedagogik 
och roller. Därtill kan kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna 
underlättas genom tidig spridning av kontaktuppgifter (e-post), samt dokumentation av 
arbetsuppgifterna. Slutligen bör den ursprungliga utbildningsplanen kompletteras med en 
uppföljning efter 3-6 månader och fortsatta möten stödjas.   
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1 Bakgrund och syfte 
Tema SMARTA är ett projekt som drivs av Arbetslivsinstitutet. SMARTA står för strategier, 
metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete. Inom temat finns flera olika 
delprojekt varav ett fokuserar på hur regional samverkan bör utformas för att stödja 
arbetsmiljöarbetet i en region. Projektets syfte är att identifiera framgångsrik regional 
samverkan inom arbetsmiljöområdet. (Arbetslivsinstitutet 2005) 

Arbetsmiljöarbete sker ofta i samverkan mellan olika parter. Arbetsmarknadens parter, 
offentliga företrädare, myndigheter, konsulter och företagare utvecklar arbetsmiljöarbetet 
tillsammans när de träffas i olika nätverk. I fokus för projektet är hur regional samverkan kan 
användas för att stötta arbetsmiljöarbetet. Speciellt intressant är varför vissa 
samverkansgrupper är mer framgångsrika än andra. (Arbetslivsinstitutet 2005) 

Projektet ser det som angeläget att finna fungerande samverkansformer på flera olika plan. 
Arbetsplatser och företagare behöver utbyta kunskaper och erfarenheter. Även organisationer 
kan behöva diskutera metoder för att stödja och utveckla arbetsmiljöarbetet. 
(Arbetslivsinstitutet 2005) 

En beskrivning av samverkan och region har gjorts utifrån en sammanfattning av 
begreppsdiskussioner. Samverkan betraktades som ett organisatoriskt fenomen och formen 
kan variera mellan en organisation och ett nätverk. Med region avsågs den funktionella 
regionen och avgränsingen är vanligen en (eller flera närliggande) kommuner, eller ett (eller 
flera närliggande) län. (Pontén m fl 2006) 

Utbildningen Vi och vår arbetsplats vänder sig till olika arbetsplatser inom en region och 
bygger på deltagarnas aktiva medverkan och dialog. Under hösten 2005 arrangerade Tema 
Arbetsliv vid Högskolan Dalarna tillsammans med Borlängehälsan utbildningen för 
arbetsplatser inom Borlänge kommun. Då denna utbildning utgjorde ett exempel på 
samverkan kring arbetsmiljöarbete ansågs den intressant att beskriva och utvärdera. 

Utifrån utbildningen fanns förutsättningar för samverkan på olika nivåer inom regionen 
Borlänge. Den övergripande nivån för samverkan var den mellan arbetsgivaren Borlänge 
kommun och de regionala arbetsmiljöaktörerna från företagshälsovården och högskolan. En 
annan nivå var den mellan olika arbetsplatser som alla hade Borlänge kommun som 
arbetsgivare. En tredje var samverkan mellan arbetsplatserna och de regionala 
arbetsmiljöaktörerna. 

Borlänge kommun valde att utbilda sin personal genom Vi och vår arbetsplats av tre 
anledningar.  

• Framförallt fanns det ett behov av arbetsmiljöutbildning i annan form än den 
Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM) som tidigare använts. Dess innehåll 
och form hade kritiserats, främst avseende föreläsningar i katedralform och 
envägskommunikation.  

• Personalchefen i kommunen träffade i maj 2004 en forskare/lärare på Högskolan 
Dalarna vid en sammankomst med länets kommunala chefer. Personalchefen lyfte 
då behovet av att göra kommunen attraktivare som arbetsgivare. Därpå skedde 
fortlöpande kontakter. 

• Borlänge kommun arbetade med ett ”helhetstänk” på Hälsa och Ledarskap 
innehållande sex olika områden. Bland dessa ingick att arbeta för att bli bättre med 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och att satsa på arbetsmiljöutbildning. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och utvärdera arbetsmiljöutbildningen Vi och vår 
arbetsplats. Frågor som avses att besvara är: 

• Hur ser deltagare och kursledning på utbildningen, samt hur den skulle kunna 
förbättras? 

• Vilket arbetsmiljöarbete har kommit till stånd till följd av Vi och vår arbetsplats? 
• Vilka kontakter inom arbetsmiljöområdet har kommit till stånd till följd av Vi och 

vår arbetsplats? 

2 Utbildningen Vi och Vår arbetsplats 

Utbildningen Vi och vår arbetsplats har utvecklats av Arbetslivsinstitutet i samverkan med 
fackliga organisationer, Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna och Brunnsviks 
Folkhögskola. Den grundar sig på att möjligheterna att få till stånd ett väl fungerande 
arbetsmiljöarbete på arbetsplatser är beroende av ansvariga chefers och 
personalrepresentanters kunskaper i aktuella ämnen. Därtill är det av vikt att 
arbetsmiljöarbetet är accepterat av berörd personal och att det finns motivation för och 
engagemang i att ta sin del av ansvaret. 

Utbildningen har som målsättning att på ett praktiskt och arbetsplatsnära sätt hjälpa 
deltagarna framåt med för dem aktuella arbetsmiljöfrågor. Områden som berörs är 
psykosociala aspekter av arbetsmiljön, ergonomi och belastningsrisker, arbetsmiljölag och 
föreskrifter, mm.  

2.1 Utbildningens form 

Vi och vår arbetsplats är en tvådagarsutbildning uppdelad på två kurstillfällen om vardera en 
dag med en mellanliggande arbetsuppgift. Utbildningen vänder sig till olika arbetsplatser 
inom en region. En förutsättning för deltagande i utbildningen är att en arbetsmiljöansvarig på 
ledningsnivå och en personalrepresentant från varje arbetsplats deltar. I samverkan skall 
deltagarna från varje arbetsplats genomföra ett eget arbetsmiljöprojekt mellan de två 
kurstillfällena. 

Eftersom deltagarnas egna önskemål styr utbildningen sätts kursledningen samman så att 
den gemensamt har en bred kompetens inom arbetsmiljöområdet. Inför utbildningen görs en 
grov planering för innehållet under dag 1. Ambitionen är att ha en interaktivitet mellan 
föreläsare och deltagare för att skapa engagemang. Delaktighet av och erfarenhetsutbyte 
mellan deltagarna eftersträvas. Innehållet anpassas utifrån deltagarnas önskemål och 
appliceras på deras verksamheter. Planeringen av dag 2 utgår från de behov och önskemål 
som framkommit under dag 1.  

2.2 Vi och vår arbetsplats i Borlänge 

Inbjudan till deltagande i Vi och vår arbetsplats gavs till olika arbetsplatser inom Borlänge 
kommun för att täcka stora områden såsom vård, skola och administration. Urvalet gjordes av 
personalchefen i kommunen. Kursdagar var 7 september och 4 oktober 2005. 
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2.2.1 Kursdeltagare 
Åtta olika arbetsplatser deltog och representerades alla av både arbetsmiljöansvarig och 
personalrepresentant. De arbetsmiljöansvarigas funktioner var rektor, biträdande rektor, 
verksamhetschef och enhetschef. Alla personalrepresentanter var tillika skyddsombud. 
Arbetsplatserna hade verksamheter i form av ”dygnet-runt-daghem”, F-6 skola, förskola, 
ålderdomshem, vårdhem, hemtjänst och administration. Två olika skolområden var 
representerade av två skolor var. Totalt var det 13 kvinnor (varav sju var 
arbetsmiljöansvariga) och tre män (varav en var arbetsmiljöansvarig).  

2.2.2 Föreläsare 
Kursledningen bestod av tre personer, en kvinna och två män. Kvinnan kom från Högskolan 
Dalarna och var utbildad företagssköterska med kompetens främst inom det psykosociala 
arbetsmiljöområdet. Männen, en skyddsingenjör och en ergonom, kom från den lokala 
företagshälsovården, Borlängehälsan. Förutom kursledningen var personalchefen med vid 
start av utbildningen och gav en kort introduktion. Kanslichefen i kommunen deltog under ett 
pass dag två och informerade om kommunens arbetsmiljöarbete (Personalpolitiskt program, 
riktlinjer för hälsofrämjande arbete och rehabilitering, utbildning för chefer, idésamtal och 
brist på personalbokslut.). En doktorand från Högskolan Dalarna, därtill utvärderare av 
utbildningen, informerade om Tema Arbetsliv och attraktivt arbete. Attraktivt arbete utgår 
från en helhetssyn på arbete med ett främjande perspektiv (Åteg m fl 2004). 

2.2.3 Övriga förutsättningar 
Utbildningen hölls i Högskolan Dalarnas lokaler. Dag 1 var från 8:30-16:30 och dag 2 från 
8:00-16:30. Avbrott gjordes för förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe som intogs 
gemensamt och ingick i kurskonceptet. Undervisningslokalen var möblerad så att fyra 
deltagare kunde sitta två och två mitt emot varandra vid samma bord. 

2.2.4 Innehåll 
Innehållet under båda dagarna byggde på deltagarnas aktiva medverkan och dialog. Dag 1 
hade planerats avseende vilka områden som skulle behandlas, medan tidsschemat anpassades 
utifrån deltagarnas intresse och engagemang för de olika områdena. Dagen innehöll följande 
(En utförligare beskrivning av innehållet finns i bilaga 1.): 

• Inledning; presentationer; kursens upplägg och hemarbetsuppgift 
• Från bondesamhälle till nu 
• Förväntningar på kursen (Vad de ville lära sig mer om) 
• Vad är arbetsmiljö?  
• Vad är gynnsamt för en god arbetsmiljö och vad kan vara hämmande?  
• Ergonomi 
• Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) 
• Attraktivt arbete 
• Psykosociala arbetsmiljöfrågor 
• Arbetsmiljölagstiftningen (AML)  
• SAM-arbetsuppgift diskuteras  
• Kartläggningsmetoder kort presentation, Sökvägar för information  
• Kursdagen avslutas 
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Mellan kursdagarna skulle varje arbetsplats arbeta med en SAM-arbetsuppgift. Uppdraget var 
att planera och påbörja SAM-arbetsuppgiften till dag 2. De två deltagarna från respektive 
arbetsplats diskuterade fram en arbetsmiljöuppgift som de ville arbeta med gemensamt på sin 
arbetsplats. Till varje arbetsplats knöts någon ur kursledningen som skulle fungera som 
fadder. Kursledningen gjorde en fördelning av arbetsplatser mellan sig utifrån respektives 
kompetensområde och SAM-arbetsuppgifternas inriktning. De SAM-arbetsuppgifter som 
valdes var att: 

• Skapa större flexibilitet genom att se över arbetsscheman. Anpassa mängden 
personal utifrån de behov som fanns vid olika tidpunkter under dagen. 

• Göra en enkätundersökning om den psykosociala arbetsmiljön med hjälp av en 
enkät från Prevent och sedan arbeta vidare utifrån resultaten av den. Målet var att 
åtgärda stress och finna arbetsglädje. 

• Verka för en ökad tillbudsrapportering av psykosociala tillbud. Som ett första steg 
skulle en inventering göras av vilka saker det går att skriva tillbud på. (Varpå 
kursdeltagarna började diskutera om personer törs skriva psykosociala tillbud om 
miljön är dålig.) 

• Se över ett bildskärms-/samtalsrum som blivit ett skräprum. Tanken var att det 
skulle vara ett rum för enskilda samtal på förskolan samt en dataarbetsplats (enda 
datorn på den förskolan fanns i det rummet). 

• Få in friskvårdstimme på schemat.  
• Se över utrymmena pga trångboddhet. Arbetet skulle inledas med att inventera hur 

många barn som har övernattat och kommer att övernatta. Utifrån det möblera så att 
alla behov blir tillfredsställda. 

• Utarbeta strategi för, 1/hur arbetsplatsträffar ska utformas för att få större 
engagemang för arbetsmiljöfrågor och 2/hur uppföljning av arbetsmiljöfrågor kan 
förbättras. (De skulle även ta tag i gamla arbetsmiljöfrågor som stannat av.) 

• Ta tag i frågor som uppmärksammats då en i personalen gjorde en 
enkätundersökning under sin GAM-utbildning (Grundläggande 
arbetsmiljöutbildning) i våras. De områden som uppmärksammats var ventilation, 
belysning och kontorsergonomi, samt sociala frågor. 

• Presentera modellen av Attraktivt arbete1 för personalen och sedan jobba vidare 
utifrån vad personalen ansåg viktigt att förbättra. 

Dag 2 hade planerats av kursledningen utifrån deltagarnas förväntningar på kursen. 
Förutom redovisning av SAM-arbetsuppgifterna behandlades områden som inte hunnits med 
under dag 1 och fördjupningar inom efterfrågade områden. Förmiddagen ägnades åt 
redovisningar av SAM-arbetsuppgifterna och utifrån dessa skulle anpassningar kunna göras 
under eftermiddagen. De områden som behandlades var: (För utförligare beskrivning av 
innehållet se bilaga 2.) 

• Redovisning av SAM-arbetsuppgifter 
• Exempel på användning av checklistor vid arbetsmiljökartläggningar 
• Rehabilitering; Äldre i arbetslivet 
• Samverkan i arbetsmiljöarbetet; Borlänge kommun 
• Om det som inte ska hända händer….. 

                                     
1 Modellen av attraktivt arbete representerar en helhetssyn på vad som gör ett arbete attraktivt, i vilken de tre 

kategorierna arbetsförhållanden, arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse ingår (Åteg m fl 2004) 
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• Psykosociala arbetsmiljöfrågor 
• Attraktivt arbete 
• Kursutvärdering; Avslutning 

2.3 Tidigare Vi och vår arbetsplats 

Vi och vår arbetsplats har framtagits som en kurs för att skapa intresse för arbetsmiljöfrågor 
både hos arbetsgivare och hos arbetstagare. Den har tidigare genomförts i Leksand under 
2003/2004 dels för tillverkningsföretag med 8 kursdeltagare, dels för offentliga sektorn med 
14 deltagare. Grunderna för alla tre Vi och vår arbetsplats-utbildningarna avseende innehåll 
och upplägg har varit desamma. 

Tidigare utbildningar har av deltagarna fått höga betyg i kursutvärderingarna, se bilaga 3. 
Resultaten var samstämmiga och högst betyg gavs åt att kursen vände sig till både 
arbetsmiljöansvariga och skyddsombud, att få kunskap/info från flera föreläsare samt att 
kursdagarna kan bidra till aktivt miljöarbete på respektive arbetsplats. Innehållsmässigt var 
psykosociala aspekter av arbetsmiljön det område som värderades högst. 

3 Metod 

Utvärderingen av Vi och vår arbetsplats har gjorts med olika metoder; deltagande, enkäter, 
intervjuer och fokusgrupp. 

Utvärderaren deltog under båda kursdagarna och förde minnesanteckningar. Förutom 
anteckningar över innehållet under kursdagarna noterades aspekter om vad som hände i 
gruppen och hur utbildningskonceptet fungerade. 

Vid avslutning av utbildningen fick deltagarna fylla i en kursutvärdering, se bilaga 4. 
Kursutvärderingen utgick från de frågor som använts vid utvärdering av de två tidigare 
utbildningarna, kompletterat med frågor om bakgrund, samverkan och erfarenhetsutbyte. 
Enkäten behandlade i sin helhet områdena bakgrund, målgrupp, kurstillfället, upplägg och 
innehåll. Merparten av frågorna hade fasta svarsalternativ, som vanligtvis besvarades genom 
att ringa in en siffra på en skala från 1 (lägst) - 5 (högst) utifrån bedömningen av vad som 
passade bäst. Därtill fanns några öppna frågor samt utrymme för kommentarer. 

För att få ytterligare synpunkter efterfrågades om någon var intresserad av att ställa upp på 
en kort intervju inom de närmaste veckorna. Främst av två anledningar efterfrågades frivilliga 
respondenter i stället för att göra ett slumpmässigt urval. Dels för att deltagarna redan lämnat 
sina synpunkter i kursutvärderingarna och motiverade respondenter sågs som en förutsättning 
för att intervjuerna skulle ge någon mer information. Dels eftersom deltagarna var hårt 
inbokade och intervjuerna skulle göras i nära anslutning till utbildningen medan den ännu var 
aktuell. 

Även kursledningen intervjuades om utbildningen. Dessa intervjuer gjordes cirka två 
månader efter kursen med en föreläsare vid ett tillfälle samt de två andra vid ett gemensamt 
tillfälle. Som grund för intervjuerna användes frågeområdena; deltagare, föreläsare, övriga 
förutsättningar, innehåll, upplägg samt övrigt. 

Ett möte hölls med uppdragsgivaren efter cirka fyra månader. Dennes intryck av 
utbildningen efterfrågades och resultaten från kursutvärderingarna och intervjuerna 
redovisades. 



  

10 

För att inventera vad som hänt med arbetsmiljöarbetet efter Vi och vår arbetsplats var en 
uppföljning på respektive arbetsplats planerad att göras efter 4-5 månader. Utifrån 
utvärderingen med kursdeltagarna och kursledningen, samt diskussion med uppdragsgivaren 
bestämdes att i stället samla både deltagare och kursledning. Anledningen var främst att låta 
deltagarna ta del av varandras fortsatta arbete, men också för att återrapportera utvärderingen 
och att kunna diskutera framtid. Fem månader efter utbildningen samlades kursdeltagare, 
kursledning och uppdragsgivare under en halvdag. Dittills genomförd utvärdering, liksom vad 
som hänt på respektive arbetsplats redovisades och fortsatt arbetsmiljöarbete diskuterades. 

4 Utvärdering av Vi och vår arbetsplats i Borlänge 

Utvärderingen av utbildningen är grupperad utifrån de olika metoder som använts. Detta för 
att tydliggöra vems bedömningar som anges. Redovisningarna för kompletterande intervjuer 
och intervjuer av kursledning följer samma struktur. 

4.1 Deltagande 

Utvärderaren fokuserade under kursdagarna på; Vad händer i gruppen? och Hur fungerar 
konceptet?  

4.1.1 Vad hände i gruppen? 
Den första reflektionen var att kursdeltagarna konsekvent, trots att det var fri placering, satte 
sig så att arbetsmiljöansvarig och personalrepresentant satt bredvid varandra. Det innebar att 
de satte sig mittemot ett par från en annan arbetsplats. Många av deltagarna var nya ansikten 
för varandra. I andra sammanhang träffas alla chefer i kommunen 3 ggr/termin. För övrigt 
upplevdes det vara få kontakter mellan olika arbetsplatser. Den som flest verkade vara bekant 
med var en arbetsmiljöansvarig inom administration som varit flera behjälplig i deras tidigare 
arbetsmiljöarbete. Gruppen var mycket aktiv i diskussioner och ställde frågor. Noterbart var 
att när gruppdiskussioner skulle föras vid borden diskuterade de ofta tvärs sina arbetsplatser. 
Med det avses att den som talade ofta riktade samtalet till någon av eller båda två som satt på 
andra sidan bordet. 

Det var tydligt att kontakter knöts mellan deltagarna. De knöts både under pågående 
utbildning och vid raster. Under utbildningen var det mycket prat där deltagarna delade med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter. Även livliga diskussioner där deltagarnas åsikter 
ställdes mot varandra förekom. Vanligast var dock ett engagemang med intresse av att hjälpa 
varandra, t ex vid redovisningarna av SAM-arbetsuppgifterna där frågor ställdes, lösningar 
diskuterades, tips gavs och erfarenheter förmedlades. Under rasterna förekom olika samtal, t 
ex där deltagarna berättade om den verksamhet de arbetade i, såväl som diskussioner om 
arbetsmiljö och privatliv. Som exempel kan ges ”sökandet” av gemensamma bekanta – ”Om 
du nu kommer därifrån borde du känna honom, han och jag gick rektorsutbildning 
tillsammans”.  

4.1.2 Hur fungerade konceptet? 
Personalchefen var med under första timmen vid start av utbildningen. Han berättade varför 
utbildningen kommit till och presenterade kursledningen samt utvärderaren. Därtill 
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poängterade han att det var viktigt att deltagarna var med och att de därför bjöds på kaffe och 
lunch. 

Upplägget under dag 1 var främst föreläsning, men deltagarna var ganska aktiva med att 
ställa och svara på frågor samt diskutera. Det verkade fungera bra, även om en deltagare 
menade att det var jobbigt för dem att sitta still en hel dag och fokusera sina tankar på ett 
område. Detta som kontrast till att vanligtvis själv planera sin dag. 

SAM-arbetsuppgiften uppfattades positiv både av medarbetare som inte var med på 
utbildningen och av deltagarna. Genom uppgiften fick de göra något konkret. Vid redovisning 
av hemuppgifterna uppkom många diskussioner. Deltagarna visade intresse för varandras 
arbeten och gav tips till varandra. Till exempel hade ett nattdagis tagit som uppgift att 
undersöka hur de skulle kunna minska bäddningen av sängar. De hade själva funnit en lösning 
med stapelbara sängar så att varje barn och personal kunde ha sin egen säng och därmed inte 
behöva bäddas om varje dag. Vid redovisningen framkom förslag från andra deltagare på 
underlakan med resår som är lättare att använda samt höj- och sänkbara spjälsängar med hjul. 
Deltagarnas förberedelser av redovisningen varierade. Några hade gjort PowerPoint 
presentationer, medan andra glömt papperna på jobbet och några verkade förbereda sig direkt 
före sin presentation. 

Dag 2 var tänkt att vara en mer aktiv dag. Halva dagen ägnades åt deltagarnas egna 
redovisningar. Andra halvan ägnades främst åt föreläsningar, kompletterat med att 
Kanslichefen informerade om olika policydokument i kommunen, vilka också delades ut. 

Det var tre olika föreläsare med olika stilar, som kan beskrivas följande:  
• En av dem pratade mycket utifrån exempel i vardagen och använde sig till viss del 

av färdiga OH-bilder och noterade samt ritade på tavlan. Föreläsaren ställde frågor 
och engagerade deltagarna genom att lyfta tankar och utbyta erfarenheter. Det var 
också den föreläsaren som främst startade upp gruppdiskussioner och gav uppgifter 
att skriva ner åsikter. Redovisningar av gruppdiskussioner och åsikter redovisades 
genomgående. 

• En annan använde färdiga OH-bilder och åskådliggjorde sitt budskap genom att visa 
med sig själv. Deltagarna upplevdes ta till sig de praktiska tipsen, men verkade inte 
lika engagerade i att svara på föreläsarens frågor. Föreläsaren förhöll sig relativt 
generellt till sitt område. Till exempel inleddes med att människan sitter stor del av 
sin arbetstid och inte bara där, utan även på sin fritid. I deltagarnas verksamheter 
inom skola, förskola, hemtjänsten osv. stämde denna bild mindre bra. 

• Den tredje föreläsaren använde sig av PowerPoint-presentationer och delade ut 
åhörarkopior. Dennes områden var ganska ”tunga” (Arbetsmiljölagen, SAM osv.) 
och föredragningen anpassades i liten grad till deltagarnas verksamhetsområden. 
Interaktiviteten med kursdeltagarna var relativt låg. 

Intrycket var att interaktiviteten med de två senare föreläsarna ökade något under dag 2 
jämfört med dag 1. 

4.2 Kursutvärdering 

Kursutvärderingen fylldes i av 14 deltagare. Bortfallet på två personer berodde på att de två 
inte var närvarande vid avslutningen. Två andra deltagare som avvikit tidigare under dag 2 
hade fått med sig kursutvärderingarna och skickade in dem i efterhand. 
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4.2.1 Bakgrund 
Nästan alla hade gått någon arbetsmiljöutbildning tidigare, varav många hade gått GAM. 
Spridningen var stor då den som hade färskast utbildning hade gått våren 2005 och det fanns 
någon som gått på 1980-talet, men med påbyggnad genom åren. 

Majoriteten angav att de blivit tillfrågade om de ville delta i Vi och vår arbetsplats och 
några hade föreslagit själva. Det var ingen som blivit beordrad. 

4.2.2 Målgrupp 
Deltagarna fick besvara två frågor om målgrupp för utbildningen, se tabell 1. Deltagarna 
tyckte det var mycket bra att Vi och vår arbetsplats vände sig till både arbetsmiljöansvarig 
och skyddsombud, samt till olika typer av arbetsplatser. Deltagarna kommenterade att det var 
bra att båda parter var med, vilket ger arbetet bättre genomslagskraft. Därtill tyckte de att det 
var nyttigt att få insyn i andras verksamheter, höra hur andra har det och få allsidiga 
synpunkter.  
 
Tabell 1. Medelvärde (M) samt minsta och högsta värde (min-max) för synen på  
målgrupp (1=lägst; 5=högst)  
 

Fråga M Min-
max 

 

Kursen vänder sig till både arbetsmiljöansvarig samt skyddsombud/anställd, 
- är detta en bra väg att fokusera arbetsmiljön på arbetsplatsen? 

 
4,8 

 
3-5 

Kursen vänder sig till olika typer av arbetsplatser inom kommunen 
– kan du se en fördel i detta? 

 
4,8 

 
4-5 

 

4.2.3 Kurstillfälle 
Tre olika frågor ställdes om kurstillfället, se tabell 2. Deltagarna var i stort nöjda med 
kurstillfället. De kommentarer som fanns var angående tidsperioden mellan kursdagarna. Där 
några tyckte att det var lagom med tid och några andra att det var lite för kort om tid. 
 
Tabell 2. Medelvärde (M) samt minsta och högsta värde  
(min-max) för synen på kurstillfälle (1=lägst; 5=högst)  
 

Fråga M Min-
max 

 

Har tidpunkten för kursen passat dig? 4,4 3-5 
Har tidpunkten för kursen passat din verksamhet? 4,4 3-5 
Var tidsperioden mellan kursdagarna bra? 4,4 3-5 
 

4.2.4 Upplägg 
Fyra frågor ställdes om upplägget på Vi och vår arbetsplats, se tabell 3. Även upplägget fick 
högt betyg av deltagarna, framförallt att det var flera föreläsare och att deltagarens 
erfarenheter och synpunkter tagits tillvara. Lokalerna fick något sämre betyg, vilket också 
kommenterades. Luften var dålig, de var tråkiga och det gick inte att låsa (så det var ”synd om 
kursledningen”). 
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Tabell 3. Medelvärde (M) samt minsta och högsta värde (min-max) för 
synen på upplägg (1=lägst; 5=högst) 
 

Fråga M Min-
max 

 

Upplever du antalet deltagare i kursen lagom? 4,4 3-5 
Har du upplevt att dina erfarenheter och synpunkter tagits tillvara? 4,6 3-5 
Är det en tillgång att få kunskap/info från flera föreläsare? 4,8 4-5 
Anser du att lokalerna var bra? 4,1 2-5 
 

4.2.5 Innehåll 
Kursens ämnesområden ansågs i hög grad (M=4,5; min 4 – max 5) aktuella för deltagarnas 
verksamheter. Det var ingen som uppgav att de saknade något. Deltagarna fick också besvara 
i vilken omfattning de hade nytta av olika delar, se figur 1. De ansåg sig ha hög nytta av alla 
delarna. De som skattades högst var psykosociala arbetsmiljöfrågor, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och attraktivt arbete. Kommentarerna som lämnades var av två slag. Dels de 
som uttalade sig positivt om att de skulle ha nytta av delarna, dels de som sedan tidigare hade 
kunskap inom vissa områden och därför satt lägre betyg på dessa. En person hade satt 3:or på 
alla frågorna och kommenterat att det varit repetition för den personen, men att det givetvis 
var saker som var till nytta. 
 

 
Figur 1. Deltagarnas upplevda nytta av de olika delarna i Vi och vår arbetsplats. 

Upplevd nytta av delarna om .. 

1 2 3 4 5 
Psykosociala 
arbetsmiljöfrågor 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Attraktivt 
arbete 

Rehabiliterin
g 

Samverkan i 
arbetsmiljöarbetet 

Om det som inte ska hända 
händer 

Arbetsmiljölagstiftninge
n 

Arbetsmiljökartläggnin
g 

Ergonom
i 

Projektarbet
e 
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Alla deltagarna upplevde att kursdagarna kunde bidra till aktivt/fortsatt miljöarbete på sina 
arbetsplatser. Några kommenterade att det var bra med uppdatering och att hålla igång 
arbetsmiljöarbetet. Andra pekade på att projektarbetet var ett bra sätt att komma igång på, att 
arbetsmiljöarbetet inte behöver vara komplicerat och att de hade fått flera idéer att använda i 
sitt lokala arbetsmiljöarbete. Dessutom gavs kommentarer om att skyddsombud och 
arbetsmiljöansvarig på samma utbildning främjar det fortsatta arbetet. 

Alla utom en, som inte visste, ansåg sig ha nytta av diskussioner som uppkommit kring 
andra arbetsplatsers arbetsmiljöarbete. En kommentar var att om mer tid skulle ha lagts på 
varje ämne skulle diskussionerna kunnat ge ännu mer. 

Det var endast tre deltagare som innan Vi och vår arbetsplats haft kontakt och samverkat 
med de andra arbetsplatserna som var representerade på kursen. I framtiden trodde sig drygt 
hälften att de kommer kontakta andra deltagare i Vi och vår arbetsplats i sitt arbetsmiljöarbete 
och övriga visste inte. Det fanns redan de som tagit sådana kontakter under kursens gång. 

Det sammanfattande omdömet om utbildningen var högt (M=4,4; min 3 – max 5). Åtta av 
13 svarande på denna fråga gav högsta betyg. De sammanfattande kommentarer som gavs om 
kursen redovisas nedan.  

 
Mycket bra och givande fortbildning. Bra att samarbeta med skyddsombud. Lagom tid. En kick att få möjlighet till 
eftertanke och se vikten av arbetet. Bör kanske vara en tvådagars utbildning/år.                                                               
Fint och trevligt upplägg. Lagom långa pass. Man känner sig uppdaterad och har fått en hel del tips och råd om vårt 
fortsatta arbetsmiljöarbete! – Inspiration                                                                                                  
Jag är mycket positiv. Kursen känns "levande" när vi är delaktiga med våra frågeställningar och det inte är rena 
föreläsningar. Bra kursledning med humor, som är flexibla o anpassar sig efter deltagarna                                                      
Dag 1 kändes som mycket repetition från GAM eftersom jag gick i våras. Dag 2 gav mer med diskussion kring 
många frågor. Superbra dag!                                                                                                                           
Jag tycker kursen varit bra, både i upplägg och talare. Det bästa har varit att vi fick en arbetsuppgift så det hände 
något praktiskt på arbetsplatsen och att ta del av hur andra har det.                                                                     

Bra att komma igång med SAM, kunskapsmässigt mest repetition. Annars bra upplägg.                                                                                                                                                                               

Har man liten erfarenhet så blir det lite för ytligt med så många delar. Bra som uppfräschning - påbyggnad                                                                                                                                                      
Speciellt bra med flera kursledare, variation och engagerade diskussioner både i små och stora grupper. Mycket 
bättre kurs än den förra                                                                                                                         
Jag upplever att erfarenhet och förkunskap i ämnet krävs för att denna form av utbildning skall ge något. Denna 
form räcker inte. Som ett komplement till GAM är den utmärkt för att hålla arbetsmiljöarbetet uppe behöver man få 
denna kick lite då och då.    

Det var kul och intressant! Tack ska ni ha.                                                                                                                                                                                                                     

4.3 Kompletterande intervjuer 

Fem arbetsplatser anmälde intresse för att ge kompletterande synpunkter på Vi och vår 
arbetsplats. Tider bokades in med alla fem, men på grund av längre tids sjukdom på en 
arbetsplats gjordes ingen intervju där. De som intervjuades var arbetsmiljöansvariga på 
förskolor och på F-6 skola samt arbetsmiljöansvarig och skyddsombud på administrativ enhet.  

4.3.1 Deltagare 
Alla var överens om att det var bra med blandade grupper som kom från olika verksamheter. 
Någon menade att verksamheter utanför kommunen gärna kunde ha varit med. Det var även 
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positivt att arbetsmiljöansvarig och skyddsombud gick samma utbildning. Gruppstorleken 
sågs som positiv och det var uppskattat att sitta fyra och fyra.  

Som en effekt av att deltagarna kom från olika verksamheter avsåg personer från 
äldreomsorgen komma till en nattförskola och diskutera konsekvenserna när scheman ändras 
snabbt. Ändrade schema i omsorgen påverkar ofta schema på nattförskolan (föräldern arbetar 
och barnet behöver tillsyn). Det är främst föräldrar som jobbar på lasarett, inom omsorgen 
samt på två större industrier som nyttjar nattförskola, varav de två första får ändringar i 
schema. 

4.3.2 Föreläsare 
Föreläsarna hade olika stil och kompletterade varandra både avseende stil och kompetens. Det 
uppskattades att de hade korta inlägg, var lyhörda och bjöd in till delaktighet. En positiv 
stämning skapades fort både mellan kursledning och deltagare samt mellan deltagare.  

En deltagare kommenterade att det var bra att ha sett personer från företagshälsovården, 
eftersom det är dit de kommer att vända sig om de har arbetsmiljöproblem. Även om en 
extern person fungerar mycket bra i utbildningen, ansågs den svårare att vända sig till 
framöver om arbetsmiljöproblem uppstår.    

4.3.3 Övriga förutsättningar 
Det var positivt att få komma till Högskolans lokaler och inte vara i någon av kommunens. 
Däremot fanns synpunkter på att det inte gick att låsa föreläsningssalen. Några tyckte att 
lokalerna var bra, andra att de var tråkiga. All utrustningen fanns med OH, dataprojektor och 
whiteboard. Därtill kunde deltagarna få hjälp (av kursledningen) med användning av 
utrustningen vid presentation av sina SAM-arbetsuppgifter. Det var bra att få kaffe och mat, 
samt att få promenera dit där det serverades.   

4.3.4 Innehåll 
Synpunkterna på innehållet varierade. En ansåg att det var bra nivå på innehållet och en annan 
att deltagarna behövde ha grunderna inom arbetsmiljö innan kursen. Vi och vår arbetsplats 
var en bra uppföljning som berörde lite olika områden. Samtidigt var det några som menade 
att den innehållsmässigt var lik GAM, även om sättet med interaktivitet var annorlunda. Som 
förslag gavs att ta bort GAM-delarna från dag 1 och bara ta upp nyheter – ta bort den rena 
undervisningen. 

Flera uttryckte att det psykosociala området var viktigt och att det var bra med mycket prat 
kring det. Det efterlystes också att någon eller alla enheter kunde få berättat hur de jobbade 
med SAM. Några kommenterade att informationen om kommunens arbetsmiljöarbete inte gav 
så mycket. 

4.3.5 Upplägg 
Det var bra upplägg med två dagar. Dag 1 fick de först en grund och sedan ta tag i ett konkret 
problem, det gav ringar på vattnet. Det innebar att de gjorde arbetet nu (chef tillsammans med 
skyddsombud och personal), med annat upplägg hade de blivit ”det tar vi sen”. Att beskriva 
vad som gjorts var roligt och processen var det viktiga. Någon beskrev det som att dag 1 gav 
den röda tråden och dag 2 det praktiska. Det fanns mycket dokument i kommunen, men ingen 
hjälp i hur de skulle användas. 
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Fyra veckor mellan kursdagarna ansågs lagom, vilket gjorde att arbetet kom igång. Att ha 
processen i fokus för hemuppgiften och inte att det skulle vara löst ansågs bra. Förslag gavs 
att redan med inbjudan låta deltagarna förbereda sig på vilket projekt de ville jobba med. 
Därtill kunde deltagarna uppmanats att dokumentera innan de startade sina projekt, t ex ta 
foto. Bättre presentationer från deltagarna efterlystes, med minimikrav att alla delade ut 
material eller mailade till varandra.   

Det var uppskattat att ha grupparbeten samt att ta del av andras erfarenheter och projekt. 
Om alla fått varandras mailadresser under dag 1 så hade de kunnat ta kontakt med varandra. 
Någon menade att det skulle vara roligt med en uppföljning, där deltagarna skulle kunna 
maila till varandra hur det gått med arbetena. Det skulle då också bli en påminnelse/pådrivare. 

Någon ansåg att det varit bättre om kursen legat i oktober-november istället, eftersom det är 
mycket "uppstartsarbete" och budget i augusti-september.  

4.3.6 Sammantaget 
Sammantaget uttrycktes att Vi och vår arbetsplats var ett lättsamt sätt att komma igång, där 
deltagarna såg att det inte var så svårt. Det var en bra uppföljning efter grundutbildning som 
knyter ihop chef och skyddsombud. Vi och vår arbetsplats borde kanske gå vart tredje år. 

Kursen gav ansikten på många personer som kan kontaktas i framtiden när aktuella frågor 
dyker upp. Nu vet man var bollplank finns. Det fanns de som redan tagit kontakt med andra 
kursdeltagare.  

En arbetsplats kommenterade att den gärna ställde upp för examensarbete och andra 
aktiviteter från Högskolan. 

4.4 Intervjuer kursledning 

Som komplement till deltagarnas kursutvärdering och kompletterande intervjuer, gjordes 
intervjuer med kursledningen. 

4.4.1 Deltagare 
Kommunen hade själv gjort urvalet med olika arbetsplatser. Några i kursledningen funderade 
över om det gav något för övriga deltagare när andra verksamhetsområden beskrevs. Att det 
hade fungerat bra antogs bero på att kursdeltagarna hade samma huvudarbetsgivare och 
därmed samma ramar, men hade kanske inte fungerat lika bra om det vore en blandning av 
t.ex. skola och plåtföretag. 

Kursledningen var samstämmig i att deltagarna var aktiva och snabbt blev en grupp. En i 
kursledningen upplevde att erbjudandet om handledning med SAM-arbetsuppgiften inte 
utnyttjats. 

4.4.2 Föreläsare 
Kursledningen var en ny konstellation och för två av dem var det även en ny kurs. Därmed 
upplevde de att de inte riktigt hittat sina roller. Baserat på de olika intervjuerna, hade 
kursledningen inte helt och hållet samma syn på vad deras roll var, framförallt avseende att 
vara handledare för projektarbetet. Skillnaderna i förhållningssättet till deltagarna pendlade 
mellan att se sig som stöd och uppmuntrare till deltagarna så att de själva kunde lösa 
frågeställningar och uppgifter, och att se sig som en arbetsmiljöexpert som gav svaren på 
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frågeställningarna och löst uppgifterna. Även förhållningssätt till varandra varierade, där 
någon var mer drivande och de andra lite mer avvaktande.     

Föreläsarna kommenterade att tiden blev lite kort för vissa delar, men att de fick med allt 
som var planerat. Vid intervjuerna uppfattades att en osäkerhet funnits inom kursledningen 
om hur de vågade agera mot varandra för att hantera uppkomna situationer utan att störa 
varandra eller ”trampa varandra på tårna”. 

Funderingar fanns om det var lite för stort med en kursledning på tre personer. Å ena sidan 
behövdes deras olika kompetenser för att komplettera varandra, å andra sidan gällde det att få 
en balans mellan kompetens och ekonomi. 

4.4.3 Övriga förutsättningar 
Praktikaliteterna runt utbildningen hade fungerat bra, liksom maten och att de fick ta en 
promenad till matsalen. Lokalerna däremot hade brister, bl a eftersom det inte gick att låsa 
och tillfället till gemensamt prat vid kaffet därmed tappades. (En i kursledningen fick stanna 
kvar och vakta utrustningen.) Lokalerna uppfattades som tråkiga, var besvärliga att möblera 
om, hade olika färger på stolarna och saknade fönster som gick att öppna. Det hade varit okej 
med olika färger på stolarna om det varit olika typer av stolar, eftersom vi har olika önskemål 
om vad som är bekväma stolar. Det var positivt att lokalerna var rymliga och ändamålsenliga 
med whiteboard osv. En fördel ansågs ha varit om det gått att koppla upp sig på Internet.  

4.4.4 Innehåll 
Inventeringen av deltagarnas förväntningar under dag 1 gjorde att innehållet hamnade på rätt 
nivå. 

En fråga som togs upp var om Vi och vår arbetsplats skulle ses som en efterföljare till 
GAM eller tvärt om. Som följdfråga lyftes om deltagarna behöver ha likvärdiga 
arbetsmiljökunskaper inför utbildningen. Svaren var inte enhetliga, men viktigast ansågs vara 
att både skyddsombud och arbetsmiljöansvarig gick samma utbildning. 

4.4.5 Upplägg 
Upplägget i Vi och vår arbetsplats upplevdes som ett trevligt sätt att jobba på. Det var ett 
givande och tagande, där även kursledarna lärde sig mycket själva. 

4.4.6 Sammantaget 
Det bästa med kursen var att deltagarna var delaktiga; de förmedlade kunskap till varandra, 
valde själva ämnen i mycket stor utsträckning samt påverkade innehållet. De i kursledningen 
som för första gången kom i kontakt med Vi och vår arbetsplats tyckte att det var ett 
intressant koncept att arbeta vidare med. 

Vilka effekter kursen skulle ge i form av fortsatt samverkan mellan arbetsplatserna och 
kursledningen var än så länge oklart. Det som skett dittills var att företagshälsovården fått ett 
uppdrag från en deltagande arbetsplats efter kursen och att diskussioner hade förts med skolor 
om rektorernas arbetsmiljö.  

4.4.7 Vad kan bli bättre 
Lite diskussion fördes om vad som skulle kunna bli bättre om kursledningen skulle vara med 
och göra utbildningen igen. De saker som togs upp var att: 
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• Avsätta tid för att formulera mål med utbildningen. En direkt diskussion behöver 
hållas med uppdragsgivaren för att reda ut vad de önskar samt vad som avses med 
olika begrepp. 

• Se till att kursledningen blir mer samspelt. Ibland kände någon att den var 
överflödig samtidigt som alla behövde vara närvarande hela tiden om de skulle vara 
med. 

• Ha en gemensam pedagogik inom kursledningen.   
• Använda sig av trevligare lokaler. 

4.5 Samtal med uppdragsgivare 

Samtal fördes med uppdragsgivaren drygt 4 månader efter utbildningen och dennes intryck 
var att: 

• Han inte hade sett några större avtryck. 
• Det var bra att kommunen tagit ett första steg i och med utbildningen. 
• De svar som han fått från kursdeltagare om vad de tyckte om utbildningen var: 

– Bra med korta pass. 
– Innehållet ungefär samma som GAM. 
– Beröm till del av kursledningen, kritik till andra delar. 

4.6 Uppföljande utvärdering  

Såväl kursledning som uppdragsgivare hade intresse av att delta i den uppföljande 
utvärderingen och gjorde så. Alla kursdeltagare bjöds in och tolv deltog, representerande sju 
arbetsplatser. (Information om vad som hänt på den åttonde arbetsplatsen inhämtades via 
telefon.) Fokusgruppen var samlad under tre timmar och fokuserade på tre områden – 
redovisning av utvärdering, vad som hade hänt på respektive arbetsplats samt framtida 
arbetsmiljöarbete inom kommunen.  

4.6.1 Egna projektarbetet 
Samtliga arbetsplatser hade fortsatt arbeta med sina SAM-arbetsuppgifter, men på en 
arbetsplats som avvaktade samordning med andra enheter inom kommunen hade det stannat 
av. Majoriteten av arbetsplatserna hade aktivt fortsatt med sina uppgifter och hade planerat in 
ytterligare aktiviteter. Två arbetsplatser ansåg sig ha genomfört SAM-arbetsuppgiften. Det 
sågs som viktigt att ha fortsatt kontinuitet i arbetsmiljöarbetet. Någon uttryckte att det var 
frustrerande att det tar tid, t ex att beställa nya möbler. 

Resultaten av SAM-arbetsuppgiften varierade beroende av vald uppgift, men några 
exempel var nya sängar och draglakan, ny belysning, nya möbler, gemensamma arbetsmöten, 
utbildning och nya rutiner. En deltagare uttryckte att ”Belysning gör jättemycket”, och 
exemplifierade med att däri ingick att se bättre, likväl som intryck av rummet, dess 
välkomnande och storlek. Bieffekter av projektarbetena var t ex att det blivit trevligare, övrig 
personal hade blivit delaktig, det togs tag i andra saker inom arbetsmiljöområdet, intresset för 
arbetsmiljöarbete ökade osv. 
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4.6.2 Spridningseffekter 
Fokuseringen på spridningseffekter av Vi och vår arbetsplats har gällt både personer och 
aktiviteter. Alla arbetsplatserna vittnade om att deras projektarbeten påverkat även andra 
personers arbetsmiljöarbete. Främst är det medarbetare inom den egna arbetsgruppen som 
blivit delaktiga och engagerade i arbetsmiljöarbetet. Som exempel uttryckte en arbetsplats att 
all personal blev delaktig tack vare projektarbetet och en annan upplevde en trend med 
positivt egenansvar. På ett flertal arbetsplatser hade all personal blivit delaktig. Även personer 
utanför den egna arbetsgruppen hade påverkats. På en arbetsplats upplevde 
arbetsgivarrepresentanten och skyddsombudet att deras arbete banade väg för andra 
avdelningars arbetsmiljöarbete, på en skola började elever involveras i arbetsmiljöarbetet och 
på en tredje arbetsplats hade andra arbetsgrupper inspirerats till att konsultera 
företagshälsovården. 

Oavsett om arbetsplatserna ansett sig klara med sitt projektarbete eller inte, hade de 
genomfört andra aktiviteter inom arbetsmiljö. Några hade uppkommit till följd av 
projektarbetet, såsom arbetsplatsen som började med att köpa in nya sängar och fortsatte med 
att se över miljön på hela arbetsplatsen. Andra aktiviteter som genomförts hade i vissa fall 
pågått sedan tidigare och i andra fall inspirerats av Vi och vår arbetsplats. Flertalet hade en 
arbetsmiljöpunkt på personalmöten och satsade på friskvård, därtill hade några utbildat 
hälsoinspiratörer, genomfört skyddsronder, diskuterat arbetsmiljö, jobbat med 
förändringsarbete mm. De flesta uttryckte att arbetsmiljöarbetet blivit en process som de nu 
jobbade mer systematiskt och renodlat med. Å andra sidan ansåg en arbetsplats att arbetsmiljö 
ingår i annat och är inte en egen punkt.    

4.6.3 Fortsatt arbetsmiljöarbete 
I diskussionen kring fortsatt arbetsmiljöarbete inom kommunen lyftes flera perspektiv varav 
de övergripande var hur arbetsmiljöarbetet inom kommunen ska främjas och vilket stöd de 
deltagande arbetsplatserna skulle vilja ha. Synpunkterna var både i form av konkreta förslag, 
samt tankar och idéer. 

• Det är viktigt att få träffas, se engagemang och veta vad andra gör, vilket behövs för 
att ge push åt det egna arbetet. 

• Arrangera årliga arbetsmiljödagar, ½ dag 1-2 ggr/år eller en arbetsmiljödag/år. 
• Viktigt att ta vara på det nätverk som skapats under Vi och vår arbetsplats, och 

skapa förutsättningar för nya nätverk. 
• Erbjud fler att gå utbildningen Vi och vår arbetsplats. 
• Hälsoinspiratörerna måste få tid att inspirera, inte bara få en utbildning. 
• En kurs förmedlar kunskap, men också förhållningssätt och det senare är nog det 

viktigaste. Går det att fånga var den positiva känslan kommer ifrån? 
• Nyttja Företagshälsovården. 
• Går det att ta fram arbetsmiljökonsulter/ - inspiratörer inom skolområdet?  
• Låt aldrig formerna döda handling. Har man en viktig fråga är det viktiga att driva 

den, inte i vilken form. 
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5 Diskussion 

För att beskriva och utvärdera utbildningen Vi och vår arbetsplats har både deltagande, 
enkäter, intervjuer och fokusgrupp använts. De olika metoderna har bidragit till att både bredd 
(en totalundersökning) och djup (hög detaljnivå) kunnat erhållas. Genom att låta både 
kursdeltagare, kursledning och uppdragsgivare komma till tals har utbildningen kunnat 
värderas i ett större sammanhang och underlag för framtida satsningar för förbättrat 
arbetsmiljöarbete genom samverkan sammanställas. 

5.1 Utbildningen 

Studien avsåg att besvara tre frågor. En var hur kursdeltagare och kursledning såg på 
utbildningen, samt hur den skulle kunna förbättras. Som angetts i resultatdelen var 
kursdeltagarna mycket positiva till utbildningen, vilket stämmer väl överens med 
utvärderingar från tidigare utbildningar. Medelvärden på svaren på alla frågor med 
svarsalternativ 1-5 hade över fyra i medel. De kommentarer som gavs var överlag positiva. 
Framförallt uppskattades att både chef och skyddsombud deltog, att lära sig att 
arbetsmiljöarbetet är en process, utbytet av erfarenheter samt den psykosociala biten. Även i 
tidigare utbildningar fick deltagande av både chef och skyddsombud samt den psykosociala 
delen högt betyg. De områden som kunde förbättras var främst lokalerna, samt bättre 
presentationer och dokumentation till varandra av projektarbetena. Även kursledningen var 
positiv, men såg utifrån sitt perspektiv fler områden som kunde utvecklas. Dessa gällde 
framförallt samordningen inom kursledningen. 

Ett område som diskuterades både bland kursdeltagare och bland kursledning var vilken 
kunskapsnivå som utbildningen ska ha. Skall krav ställas på att kursdeltagarna genomgått 
någon grundläggande arbetsmiljöutbildning tidigare eller behövs det inte? Denna fråga 
bottnar i vilken roll utbildningen anses ha. Utifrån de diskussioner som förts, kursanordnarens 
intentioner och utvärderingens resultat är kunskapsnivån vid utbildningsstart av underordnad 
betydelse. Det mest unika och värdefulla med utbildningen Vi och vår arbetsplats är att både 
en chef och ett skyddsombud från samma arbetsplats deltar. Detta krav på deltagandet har lett 
till att den ”kollision” mellan arbetsgivare och fack som annars kan finnas rivs ner. Genom att 
gå en utbildning tillsammans och få en enhetligare syn på vad arbetsmiljö är, underlättas 
samarbetet. Med två personer från en arbetsplats som träffar andra personer från andra 
arbetsplatser, blir det även i samtalen Vi på vår arbetsplats. Det som därtill setts som 
värdefullt och unikt är projektarbetet. 

Projektarbetet fyller många funktioner. En är att deltagarna själva väljer en uppgift som är 
aktuell för dem och att de arbetar tillsammans, chef och skyddsombud. I många fall har, som 
tidigare nämnts, även övriga medarbetare blivit involverade. En annan är att projektarbetet 
skulle göras mellan kursdagarna, vilket lett till att arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen 
kommer igång redan under utbildningen. Projektarbetet är därtill att göra en handlingsplan för 
hur en aktivitet inom arbetsmiljöarbetet ska göras vilket innebär att en grund görs för fortsatt 
arbetsmiljöarbete. Genom projektarbetet lärde sig deltagarna också att arbetsmiljöarbete 
behöver bedrivas i en ständig process. En tredje är att arbetsplatsernas redovisningar för 
varandra om vilka projektarbeten de valt visade på att det inte behöver vara så svårt med 
arbetsmiljöarbete, samtidigt som erfarenheter förmedlats. Denna förmedling av erfarenheter är 
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värdefull ur minst två aspekter. Den ena är att deltagarna får mer kunskap och deras 
arbetsmiljöarbete underlättas. Den andra är att de får ett erkännande att de har kunskap som 
de kan dela med sig av. Vikten av detta erfarenhetsutbyte kan utläsas vid den uppföljande 
utvärderingen där behovet att återkommande arbetsmiljödagar och bevarandet av nätverk 
lyftes upp. 

5.2 Fortsatt arbetsmiljöarbete 

En annan fråga var vilket arbetsmiljöarbete som kommit till stånd till följd av utbildningen. I 
resultatdelen har redovisats att samtliga arbetsplatser hade fortsatt med sitt projektarbete efter 
utbildning och därtill bedrivit annat arbetsmiljöarbete med olika inriktningar. En del av det 
övriga arbetsmiljöarbetet hade startats till följd av utbildningen, medan en del hade skett 
redan tidigare eller startats av andra anledningar. Om ett specifikt arbetsmiljöarbete startat på 
grund av utbildningen eller av någon annan orsak är av mindre betydelse. Ett viktigt resultat 
som kan dras av studien är däremot att utbildningen bidragit till att väcka och/eller bibehålla 
ett engagemang för arbetsmiljöarbete bland kursdeltagarna. Många poängterade behovet av att 
träffas för utbyte av erfarenheter, lära nytt, skapa engagemang och få bekräftelse. Därtill tog 
kursdeltagarna till sig ett arbetssätt för sitt arbetsmiljöarbete. Det kan exemplifieras med de 
ord som nämndes under den uppföljande utvärderingen. 

”En kurs förmedlar kunskap, men också förhållningssätt. Det senare är nog så viktigt”    

5.3 Kontakter inom arbetsmiljöområdet 

Den tredje frågan var vilka kontakter inom arbetsmiljöområdet som kommit till stånd till följd 
av utbildningen. Som konstaterats kom kommunikationen och erfarenhetsutbytet mellan 
kursdeltagarna snabbt igång. Många av dem hade inte haft kontakt med varandra tidigare. I 
slutet av utbildningen trodde hälften att de skulle ha kontakt med övriga kursdeltagare i 
framtiden och övriga visste inte. Vid intervjuerna och den uppföljande utvärderingen 
poängterades behovet av att träffas i framtiden och behålla nätverket. Kursen ledde också till 
kontakt med Företagshälsovården. Kommentaren om att det var bra att ha sett personer från 
företagshälsovården är både träffsäker och chockerande. Å ena sidan visar den på behovet av 
”ansikten”, att det är lättare att ta kontakt med någon som är känd sedan tidigare. Liksom att 
det är viktigt att bygga en utbildning som grund för ett fortsatt arbetsmiljöarbete, där 
kontaktnät för framtida behov skapas. Å andra sidan är det förvånande att kunskapen ute på 
arbetsplatserna om företagshälsovården och vad den kan göra är så låg. Detta är ett 
gemensamt problem med delat ansvar. Hur tar arbetsplatserna till sig information om den 
företagshälsovård som avtal finns med och hur marknadsför företagshälsovården sin 
kompetens och sitt utbud? 

Närliggande till vilka kontakter som kommit till stånd utifrån utbildningen är vilka personer 
som blivit påverkade av utbildningen. Ur ett SMARTA-perspektiv avseende hur 
arbetsmiljöarbetet i en region kan förbättras är resultaten i denna studie intressanta. 
Arbetsplatserna vittnade om att medarbetarna på respektive arbetsplats blivit involverade i 
arbetsmiljöarbetet tack vare projektarbetena. På flera arbetsplatser hade all personal blivit 
delaktig och på några hade effekterna spritt sig till andra avdelningar. Frågan är om det är 
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projektarbetena i sig som orsakat delaktigheten eller om det är något annat. En möjlighet är att 
deltagarna insett betydelsen av allas delaktighet och tagit till sig ett arbetssätt som engagerar. 
Denna studie är för begränsad för att säga om så är fallet och i så fall om det berodde på det 
som kursledningen och/eller kursdeltagarna förmedlade. Ett intressant område i det fortsatta 
arbetet för stödjande av regional samverkan för bättre arbetsmiljöarbete är därmed att närmare 
studera om en utbildning i form av Vi och vår arbetsplats ger stora spridningseffekter. Är den 
funna tendensen en tillfällighet eller kan den bekräftas, och vad beror dessa effekter på?    

5.4 Slutsatser 

Den övergripande slutsatsen är att utbildningskonceptet Vi och vår arbetsplats är 
framgångsrikt. Starkt bidragande är att både chefer och skyddsombud från samma arbetsplats 
deltar. Andra framgångsfaktorer är utbytet av erfarenheter och lärandet att arbetsmiljöarbetet 
är en process. Även det psykosociala innehållet värderades högt. 

Utbildningen bidrar till att väcka och/eller bibehålla ett engagemang för arbetsmiljöarbete 
bland kursdeltagarna. Däri ingår att förmedla ett arbetssätt för arbetsmiljöarbetet. 

Kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan personer på olika arbetsplatser inom 
arbetsmiljöområdet gynnas av utbildningen. Därtill involveras inte enbart kursdeltagarna utan 
även deras medarbetare i arbetsmiljöarbetet. I några fall har de positiva effekterna med ökat 
engagemang och ökad delaktighet i arbetsmiljöarbetet spritt sig till närliggande avdelningar. 

5.5 Förslag 

Utbildningen Vi och vår arbetsplats är i sig ett exempel på regional samverkan som stödjer 
arbetsmiljöarbetet. Genom att behålla en blandad kursledning (från olika organisationer) och 
en blandning av kursdeltagare (från olika arbetsplatser) gynnas den regionala samverkan. 
Kursens innehåll, varav en stor del är SAM-arbetsuppgiften, stödjer arbetsmiljöarbetet. En 
förbättring som skulle kunna göras är att i än högre grad applicera innehållet till deltagarnas 
verksamheter. Med det avses inte bara att välja de arbetsmiljöområden som kursdeltagarna 
berörs av, utan att exemplifiera och diskutera utifrån kursdeltagarnas vardag. 

Nivån på innehållet i utbildningen var något som det fanns synpunkter på och frågan om 
vilka förkunskapskrav som skall finnas ställdes. Enigheten var stor om att det är viktigast att 
både arbetsmiljöansvarig och arbetstagarrepresentant deltar. Utbildningens innehåll bör 
därmed inriktas på praktiskt tillämpbar kunskap, och den grundläggande arbetsmiljökunskap 
som då erfodras. Innehållet under utbildningen kan då mer fokusera på det som är nytt (nya 
lagar och regler) och förhållanden i deltagarnas verksamheter. 

För att lyckas med kursinnehållet är det viktigt att kursledningen har en likartad syn på 
utbildningen. De behöver vara överens om målet med utbildningen. Ska de primärt lära ut 
arbetsmiljökunskap eller arbetssätt, stimulera till erfarenhetsutbyte, se till att SAM kommer 
igång eller kanske hinna allt ihop. Samstämmighet måste också finnas över vilken pedagogik 
som ska användas och vilka roller de ska ha under utbildningen. Avseende roller handlar det 
inte enbart om vem som ansvara för det ämnesmässiga innehållet, utan även om hur 
kursledningen kan samspela under ”varandras” föreläsningar. 

Kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna, men även mellan 
kursdeltagare och kursledning kan stimuleras ytterligare. I ett tidigt skede av utbildningen bör 
kontaktuppgifter (e-post) spridas till samtliga så att kontakter lätt kan tas. Därtill bör 
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deltagarna uppmuntras till att dokumentera situationen inför SAM-arbetsuppgiften. 
Redovisningen av vad som gjorts underlättas därmed. Redovisningarna bör kompletteras med 
en dokumentation som sprids till alla kursdeltagare. 

För en fortsatt regional samverkan som stödjer arbetsmiljöarbetet bör den ursprungliga 
utbildningsplanen kompletteras med en uppföljning efter 3-6 månader. Därmed kan ytterligare 
erfarenheter spridas och kursdeltagarna känner kanske ett större engagemang för att fortsätta 
med SAM-arbetsuppgiften, då det är någon som efterfrågar en redovisning av hur det har gått. 
Därefter är det dock upp till kursdeltagarna att komma överens om en fortsättning. Men om 
önskemål finns om återkommande träffar för att samverka kring arbetsmiljöfrågor bör 
kursledningen vara förberedd på att fungera som samordnare av detta.      
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           Bilaga 1 
Schema kursdag 1 

 
08:30  Inledning 

Presentationer 
Kursens upplägg och hemarbetsuppgift 
Inledning Historia – bondesamhälle till nu 
Förväntningar på kursen 

 
 
 
 
Deltagarnas syn 

    
09:30 09:50 Kaffepaus  
  Vad är arbetsmiljö? Gruppdiskussion + redovisning 
  Vad är gynnsamt för en god arbetsmiljö 

och vad kan vara hämmande? 
 
Gruppdiskussion + redovisning 

    
  Ergonomi  
    
  Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)  
    
12:30 13:30 Lunch i Teknikdalen  
    
  Attraktivt arbete  
    
  Psykosociala arbetsmiljöfrågor  
    
  Arbetsmiljölagstiftningen (AML)  
    
14:45 15:00 Kaffepaus  
    
  SAM-arbetsuppgift diskuteras Arbetsplatsvis bland deltagarna + redovisning 
    
  Kartläggningsmetoder kort presentation 

Sökvägar för information 
 

    
16:30  Kursdagen avslutas Allas summering “Vad tar ni med er?” 
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           Bilaga 2 
 
Schema kursdag 2 
 
08:30  Återsamling 

Tankar sedan sist? 
Hur har det gått? 

 

    
  Redovisning av SAM-arbetsuppgifter Deltagarna redovisa 
    
09:15 09:35 Kaffepaus  
    
  Fortsatt redovisning av SAM-

arbetsuppgifter 
Deltagarna redovisa 

    
10:40 11:05 Om det som inte ska hända händer…….?  
    
11:10 11:30 Exempel på att använda checklistor vid 

arbetsmiljökartläggningar 
 

    
11:30 12:30 Lunch i Teknikdalen  
    
12:30  Samverkan i arbetsmiljöarbetet  
  + Borlänge kommun  
    
14:10 14:30 Rehabilitering + äldre i arbetslivet  
  Bensträckare 5 min  
    
14:30 14:50 Kaffepaus  
    
14:50 16:05 Psykosociala arbetsmiljöfrågor Inklusive gruppdiskussioner 
    
16:05 16:15 Attraktivt arbete  
    
16:15 16:30 Kursutvärdering  
    
 16:30 Avslutning  
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Sammanställning av utvärdering av Vi och vår arbetsplats               Bilaga 3 
 
Offentliga sektorn  17 enkäter (av 20 deltagare) och Tillverkningsföretag  8 enkäter 
 

 
Målgrupp   (Ringa in den siffra som passar. Betyg, lägst=1,högst=5) 

  
1.a) Kursen vänder sig till både arbetsmiljöansvarig  
   samt skyddsombud/anställd, - är detta en bra väg att fokusera  
   arbetsmiljön på  arbetsplatsen? …………………………………………   
 
2.a) Kursen vänder sig till olika typer av arbetsplatser  

-  kan du se en fördel i detta?...................................................................................................... 

             

Kurstillfället 
 
1.a) Har tidpunkten för kursen passat dig?........................................................................................ 
   
  b) Har tidpunkten för kursen passat din verksamhet?....................................................................... 
 
  c) Var tidsperioden mellan kursdagarna bra?................................................................................... 

       

Upplägg 
 
1.a) Upplever du antalet deltagare i kursen lagom?.......................................................................... 
  
  b) Har du upplevt att dina erfarenheter och synpunkter tagits tillvara?..............................................  
 
  c) Är det en tillgång att få kunskap/info.från flera föreläsare?...........................................................  
 

  d )Anser du att lokalerna var bra?....................................................................................................     

Kommentarer.………………………………………………………………………………………………………                  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Innehåll 
 
1.a) Är kursens ämnesområden aktuella för din verksamhet?............................................................. 
   
  b) Är det något du saknat?............................................................................................................... 
 
 
2.  Hur bedömer du  
      
    a)  Arbetsmiljölagen………………………………………………………………………………  
                        
    b) Ergonomi……………………………………………………………………………………… 
     
    c) Psyko-socialt………………………………………………………………………………… 
 
    d)  Kemiska hälsorisker………………………………………………………   
 

   e)  Systematiskt arbetsmiljöarbete……………………………………………………  

   

Offentliga 
sektorn 

Tillverknings
- företag 

 
 
4,8 

 
 
4,5 

 
 
4,5 

 
5 ja 
3 vet ej 

 
 
 
 
3,9 

 
 
 
 
3,9 

 
3,6 

 
4,0 

 
3,7 

 
4,0 

 
 
 
 
4,6 

 
 
7 ja 
1 nej, kunde 
varit fler 

 
4,3 

 
4,3 

 
4,9 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,3 

 
 
 
 
 
 
4,6 

 
 
 
 
 
 
4,3 

Tunga lyft 
Elektromagnetisk 
strålning 

1-2 raster till 

Prioritet 1-4 
 
2,2 

Betyg 1-5 
 
3,1 

 
1,7 

 
3,3 

 
1,4 

 
4,0 

 
3,8 

 
2,6 

 
14 ja 

 
3,5 
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3. Upplever du att dessa kursdagar kan bidraga till aktivt/fortsatt  

    miljöarbete på din arbetsplats? (ringa in)...................................................................................... 

   

 Kommentarer…………………………………………………………………………………… 

   

Sammanfattande omdöme om kursen…………………………………… 

 

Kommentarer……………………………………………………………… 

 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

Offentliga 
sektorn 

Tillverknings
- företag 

 
4,6 

 
4,4 
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