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Förord 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, har av 
Landstinget i Värmland (LiV) fått i uppdrag att utvärdera effekterna av arbetsmiljöprojektet 
Sunt LiV. Utvärderingen påbörjades i december 2007. Rapporten har skrivits av Annika 
Åberg, Sara Sandström och Leena Hagsmo. 
 
Övergripande består utvärderingen av två områden. Dessa är bestående effekter av Sunt LiV, 
samt lärdomar av projektet. 
 
I arbetet med frågeställningen om bestående processer/systematik/metodik/strukturer är två 
teman centrala; hur projektet genomförts och upplevts samt hur arbetsmiljöarbetet kommer att 
bedrivas fortsättningsvis. Frågeställningen berör på en generell nivå hur metodiken fungerat i 
det operativa arbetet och om projektet har skapat bestående strukturer i verksamheten som 
fungerar bättre i jämförelse med innan projektet startade. Därtill finns också en 
framåtblickande aspekt som fokuserar på hur det fortsätta arbetet med arbetsmiljö ser ut efter 
projektet. 
 
Den andra frågeställningen lärdomar av arbetsmiljöprojektet relaterar till orsakerna bakom 
projektets framgångar respektive eventuella motgångar. Frågeställningen handlar om vilka 
lärdomar LiV kan dra från projektet, något som är en central del i det fortsatta arbetet med 
arbetsmiljöfrågor. 
 
För att utreda de bestående effekterna av Sunt LiV har det varit centralt att vända sig till de 
personer som arbetar operativt med arbetsmiljöarbete. Insamlingen av data har koncentrerats 
till nyckelpersoner och intervjuer har skett med representanter från utvalda arbetsgrupper av 
olika karaktär. 
 
Ett stort tack riktas till de respondenter som intervjuats samt Staffan Jönsson, 
arbetsmiljösamordnare och projektledare för Sunt Liv samt Margareta Thörnqvist, chef för 
enheten PA-strategi.  
 
Karlstad, mars 2008. 
 
Lars Aronsson, Professor, Föreståndare för Cerut 

 



 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 
I syfte att ta fram riktlinjer för utveckling av arbetsmiljöarbete har Landstinget i Värmland, 
LiV, deltagit i arbetsmiljöprogrammet Sunt liv. Inom LiV går Sunt liv-projektet under namnet 
Sunt LiV.  
 
Syftet med denna studie var att utvärdera de bestående effekter som Sunt Liv resulterat i, samt 
att granska de lärdomar som man kan dra utifrån projektet. De centrala utgångspunkterna är: 
 

• Vilka är de bestående effekterna av projektet Sunt LiV med avseende på systematik 
rörande arbetsmiljöarbetet och upplevelser av projektet? 

  
• Vilka är de lärdomar som kan dras utifrån Sunt Liv med hänsyn till olika påverkande 

aktörer och faktorer? 
 
En kvalitativ metod i form av åtta stycken semistrukturerade djupintervjuer har genomförts. 
Urvalet av dessa gjordes enligt följande kriterier; större respektive mindre arbetsplats, kvinno- 
respektive mansdominerad arbetsplats, arbetsplats med olika lokaliseringar inom Värmland, 
samt arbetsplats som precis påbörjat respektive redan avslutat Sunt Liv. Samtliga 
respondenter har haft ett ansvar för och jobbat operativt med Sunt LiV. Vi hoppas att vi på 
detta sätt fått tillförlitliga åsikter om hur genomförandet av Sunt LiV fungerat på de olika 
verksamheterna inom LiV. 
 
Resultaten från intervjuerna visar att effekter som medvetenhet om arbetsmiljöarbete, ökat 
samarbete och kommunikation, samt en bättre systematik för arbetsmiljöarbetet varit 
framträdande. När det gäller de lärdomar som man kan dra angående vilka 
framgångsfaktorerna var för en lyckad implementering av Sunt Liv, så visade det sig att de 
viktigaste faktorerna var en tydlig struktur för olika aktörers ansvarsområden, fokuseringen på 
psykosociala delar av arbetsmiljön, vetenskapligheten och tydligheten i informationen kring 
projektet samt att projektet pågått under längre tid så att metodiken kunde etableras inom 
verksamheten. 
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Inledning 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet har av 
Landstinget i Värmland, LiV, fått i uppdrag att utvärdera effekterna av arbetsmiljöprojektet 
Sunt LiV. LiV har arbetat med projektet mellan år 20031 och år 2007. Av sammanlagt 30 
länsverksamheter har 25 deltagit i projektet, vilket omfattar 5 500 medarbetare av totalt 
7 200 anställda inom LiV. Den enkät som användes som ett verktyg i projektet hade en 
svarsfrekvens på 85 procent.2 Det finns således ett intresse av hur projektet upplevts och 
resultatet av detsamma. 
 
 

Bakgrund 
 

Vad är Sunt liv? 

Arbetsmiljöprogrammet Sunt liv3 är avsett för kommuner, landsting och regioner samt för 
kommunalförbund och kommunala företag. Syftet är att förbättra arbetsmiljön och hälsan och 
därigenom minska antal sjukskrivningar.4  På programmets hemsida framgår att 38 kommuner 
och 8 landsting har deltagit eller är i slutskedet av arbetsmiljöprogrammet.5 Projektet 
genomförs av AFA6 där gruppen Arbete och Hälsa arbetar med att skapa en bättre arbetsmiljö 
för alla. Visionen är att ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av sitt arbete. En del i deras 
förebyggande arbete är deras enkäter för kartläggning av medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. 
Dessa enkäter är framtagna av Karolinska Institutet som ett resultat av forskningsprojektet 
AHA.7 Forskare på Karolinska Institutet har framställt AHA-metoden som bygger på stegen 
kartläggning, återkoppling och insatser.8 
 
AFA-försäkring har i många år varit finansiärer av forskning inom ohälsoområden. 
Forskningsprojekten Arbete och Hälsa i process- och verkstadsindustrin inför 2000-talet 
(AHA-projektet) och Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting, 1999-2004 (HaKul-
projektet) är exempel som har uppvisat goda resultat när det bland annat gäller att få en lägre 
sjukfrånvaro samt öka delaktigheten för medarbetare på arbetsplatsen.9 År 2000 togs beslutet 
om två nya program som skulle verka för en bättre hälsa och arbetsmiljö, dessa var Bättre 
arbetsmiljö och hälsa samt Sunt liv. Tanken var att bygga vidare på AHA-projektet och 
HAKul-projektet. Inom ramen för de nya programmen utvecklades ett metodstöd, där en av 
målsättningarna var att framarbeta ett arbetssätt för utveckling av hälsa- och arbetsmiljöarbete 
i organisationer, som till största delen tillämpats inom kommun och landsting. Genom 
metodstöd har arbetssättet utvecklats och tillämpats i ett antal organisationer som deltagit i 
projektet Sunt liv. Konsulter har sedan 2002 arbetat för att stödja utvecklingen av hälso- och 

                                                 
1 Landstinget i Värmland (2004a) sid. 4 
2 E-postkontakt Jönsson, S (0702265) 
3 Det riksomfattande arbetsmiljöprogrammet som genomförs av AFA betecknas här Sunt liv, i enlighet med 
www.suntliv.nu. När det gäller Landstinget i Värmland benämns det Sunt LiV. 
4 www.skl.se (080220)  
5 www.suntliv.nu (080220)  
6 www.skl.se (080220)  
7 http://enkat.afaforsakring.se (080220)  
8 Jämtlands Läns Landsting (2007), Bilaga 1 
9 http://enkat.afaforsakring.se (080220)  
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arbetsmiljöarbetet i dessa organisationer. Det har varit ett strategiskt stöd och inte av operativ 
karaktär.10 
 
Det utvecklade och tillämpade arbetssättet, det vill säga utvecklingsarbetets pedagogik, kan 
beskrivas genom ett antal steg som i praktiken kan ske parallellt eller komma i olika ordning. 
Beskrivningen har inte för avsikt att visa hur utvecklingen av ett hälso- och utvecklingsarbete 
skall ske utan beskriver områden som är viktiga att ta hänsyn till De olika stegen visar ett 
strukturerat arbetssätt som får bäst resultat om alla stegen ses över;11  
 

1. Se - ta fram fakta 
  

• Uppstart och förankring – Målet är att skapa en organisation i form av 
projektgrupp, styrgrupp och eventuellt en referensgrupp för hälso- och 
arbetsmiljöarbetet som är i fas med övrig verksamhet. Det gäller även att 
formulera startdokument som projektdirektiv, projektplan, kommunikationsplan 
och utvärderingsplan för arbetet samt sprida kunskapen till övriga berörda.12 

  
• Kartläggning - Var befinner sig organisationen eller arbetsplatsen?13 Både chefer 

och medarbetare involveras för att samla in information som sammanställs till en 
nulägesanalys. Styrgruppen tar ställning och värderar omfattningen av 
utvecklingsarbetet och vilka resurser som krävs. Kartläggningen bör ta fram ett 
helhetsperspektiv vad gäller tidigare insatser, vad som är på gång, finns anledning 
att skjuta upp andra projekt, kan man involvera redan pågående aktiviteter i 
projektet?14  

 
2. Tänk – Att söka efter de samband och orsaker som skall beaktas i utvecklingsarbetet.15  
  

• Analysera och prioritera – Utifrån nulägesanalysen skall nu organisationens 
styrkor, svagheter, hot och möjligheter i samband med hälso- och miljöarbetet 
beskrivas. Ställning skall tas till vilka handlingar, aktiviteter och resurser som ska 
prioriteras.16 

 
• Vision, mål och mått – Skapa engagemang samt att formulera en gemensam vision 

för hälso- och arbetsmiljöarbetet och förankra den i organisationen. Skapa mål 
utifrån visionen som är mätbara.17  

 
3. Välj - eller välj bort.  De åtgärder som är viktigast att genomföra prioriteras, vissa 

skjuts upp till senare eller väljs bort helt.18 
  

• Planera åtgärder och resurser – Utifrån de åtgärder som skall prioriteras blir nu 
frågan hur, när och med vilka resurser skall organisationen genomföra de 

                                                 
10 http://enkat.afaforsakring.se (080220)  
11 Ibid.  
12 Ibid. 
13 Ibid.  
14 Ibid.  
15 Ibid. 
16 Ibid.  
17 Ibid.  
18 Ibid.  
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prioriterade åtgärderna? En handlingsplan upprättas som både är lång- och 
kortsiktig.19  

  
I de fall organisationen väljer att använda sig av den enkät, AHA-enkäten, som erbjuds i 
arbetssättet, utbildar AFA Försäkring och Karolinska Institutet ett arbetslag från 
organisationen och ett från ansluten företagshälsovård. Utbildningen går ut på att tolka 
resultat, ta tag i personal i riskzonen samt föra tillbaka resultaten till arbetsgrupperna i 
organisationen.20 

 
4. Gör – aktiviteter och åtgärder. Det tar tid att komma hit. Har de tidigare stegen 

genomförts noga är nu premisserna goda för att genomföra de prioriterade insatserna 
och aktiviteterna.21 

   
• Genomföra insatser – Genomföra de prioriterade och beslutade åtgärderna och på 

så vis skapa friskare medarbetare genom ett förbättrat hälso- och 
arbetsmiljöarbete. Har medarbetarna involverats är förutsättningarna goda för att 
åtgärderna och aktiviteterna ska få en positiv effekt.22 

 
• Utvärdera – För att veta att åtgärderna har haft effekt är det viktigt att de följs upp 

kontinuerligt. Genom en kontinuerlig utvärdering kan ett eget lärande i 
organisationen skapas som hjälper till att omprioritera och förbättra åtgärder för att 
nå målen. Resultat, effekter, lärdomar som är viktiga för hälso- och 
arbetsmiljöarbetet i framtiden dokumenteras.23 

 
5. Implementering och vidmakthållande - Efter projekttidens slut har organisationen 

grundat ett arbetssätt för att fortsätta hälso- och arbetsmiljöarbetet, Grundidén är att 
arbetet som genomförts ska leda till en bestående förändring i organisationen. En plan 
kan utformas för hur hälso- och arbetsmiljöarbetet kan fortsätta att förbättras och 
utvecklas.24 

 
 

Användande av AHA-enkäten 

 
Föreliggande rapport fokuserar på Landstinget i Värmlands deltagande Sunt liv som i sitt 
arbetssätt använt sig av AHA-enkäten, således finns anledning att gå in närmare på enkäten 
som ett verktyg i metoden. AHA-enkäten har i syfte att användas som ett 
kartläggningsinstrument.25 Vilket framkommit tidigare har enkäten sitt ursprung i AHA-
metoden som bygger på stegen kartläggning, återkoppling och insatser. Enkäten ingår i skedet 
kartläggning och analyseras sedermera av AFA/Karolinska Institutet. Det resultat som följer 
återkopplas både när det gäller den enskilda individen samt på gruppnivå. Syftet med 
återkopplingen är att urskilja riskfaktorer för ohälsa.26 De landsting och kommuner som har 

                                                 
19 http://enkat.afaforsakring.se (080220)  
20 ibid.  
21 ibid.  
22 ibid.  
23 ibid.  
24 ibid.  
25 Jämtlands Läns Landsting (2007) sid. 10 
26 ibid. Bilaga 1 
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deltagit/deltar i programmet Sunt liv har således använt enkäten som ett verktyg för att få 
medarbetarna medvetna om betydelsen av bra hälsa och livsstil.27 När medarbetaren besvarat 
enkäten och lämnat in den får hon/han ett personligt svar som sänds hem. Den anställda får 
själv ta ansvar för resultatet och eventuella åtgärder. För redovisningen av resultaten används 
stoppljusmodellen. Grönt värde visar att individens hälsa och livsstil är god. Gult indikerar att 
hälsan och/eller livsstilen inte är riktigt bra. Rött åskådliggör att hälsan ligger i riskområdet 
för ohälsa och/eller ohälsosam livsstil.28  
 
 

Landstinget i Värmland - Sunt LiV 

 
I syfte att ta fram riktlinjer för utveckling av arbetsmiljöarbete har Landstinget i Värmland, 
LiV, deltagit i arbetsmiljöprogrammet Sunt liv. Inom LiV går Sunt liv-projektet under namnet 
Sunt LiV.29  
 
 
Syfte och mål 
 
Syftet med Sunt LiV är att30;  
 

• Vara ett stöd i att uppfylla den arbetsmiljöpolicy som LiV har. Policyn innehåller en 
precisering av god arbetsmiljö, vad som kännetecknar den, vad som behövs göras för 
att nå den och en beskriven ansvarsstruktur. Tanken är att alla medarbetare i LiV skall 
vara inblandade i arbetsmiljöarbetet. 

 
• Bidra till att LiV skall nå de mål med arbetsmiljöarbetet som finns beskrivna i 

verksamhetsplanen.  
 

• Finna en passande organisation för det Systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, inom 
LiV, där samtliga medarbetare involveras. 

 
De mål som finns formulerade för projektet i projektbeskrivningen är31;  
 

• En utarbetad metodik (AHA-metodiken) för ett strukturerat arbete med främjande och 
förebyggande arbetsmiljöarbete.  

 
• En skriftlig dokumenterad fördelning av arbetsmiljöuppgifter, där ledaransvaret har 

tydliggjorts. 
 

• Handlingsplaner för SAM som integrerad del av annan verksamhetsplanering på alla 
arbetsplatser, där planerna åtgärdas och följs upp.  

 

                                                 
27  http://enkat.afaforsakring.se (080220)  
28 Jämtlands Läns Landsting (2007) sid. 10 
29 Landstinget i Värmland (2005a) sid. 3 
30 Landstinget i Värmland (2005b); sid. 5-6 
31 ibid. sid. 6 
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• En sänkning av sjukfrånvaron till 5 procent år 2008, vilket är i enlighet med 
verksamhetsplanens målsättning.  

 
 
 
Kopplingar till projekt/verksamheter 
 
I arbetet med Sunt LiV har ett samarbete förekommit med andra projekt. Som en åtgärd för att 
minska sjukfrånvaron drevs, under sommaren 2002, projektet HälsoSam i Karlstad som ett 
samarbete mellan LiV och Försäkringskassan. Projektet berörde då dem som arbetar på 
centralsjukhuset i Karlstad.32 Genom projektet har ett etablerat arbetssätt för 
rehabiliteringsarbetet i LiV vuxit fram och omfattar samtlig personal i Landstinget. Våren 
2004 startade projekt Hälsoliv som avser att erbjuda en likvärdig friskvård för samtliga 
anställda inom LiV. Syftet är att medarbetarna skall uppmuntras och stöttas till att inta en 
hälsofrämjande livsstil.33  
 
Projektledaren för HälsoSam har ända från start ingått i styrgruppen och projektgruppen för 
Sunt LiV. Så småningom anslöt även projektledaren för Hälsoliv till projektgruppen. Då 
sammansättningen av intern företagshälsovård för hela LiV sattes igång under 2004 anknöts 
chefen för enheten till projektgruppen.34 
 
 
Förutsättningar för att uppfylla syftet 
 
I projektbeskrivningen för Sunt LiV framgår även vilka förutsättningar som krävs för att 
projektet skall kunna genomföras utifrån de syften och mål som föreligger35;  
 

• Ett ansvarstagande från landstingsledningen för att intentionerna med att bedriva 
SAM, i syfte att förebygga ohälsa, blir uppfattat i hela LiV. 

 
• Intentioner bland LiV:s ledning, både politiker och tjänstemän, att utvärdera effekterna 

av projektet. 
 

• Ett ledarlett projekt med klara uppdrag till cheferna inom varje enhet att ta ansvaret för 
att projektet blir genomfört utifrån projektbeskrivningen.  

 
• Ett gällande underskrivet kontrakt för genomförandet mellan LiV och AFA. 

 
• Chefernas ansvar och medarbetarnas skyldigheter är en nödvändig förutsättning för att 

uppnå syftet. 
 

• Projektet skall vara en helhetssatsning med förebyggande och främjande insatser inom 
fysisk- och psykosocial arbetsmiljö samt individens livsstil och hälsa.  

 

                                                 
32 Landstinget i Värmland (2004b); sid. 5  
33 Landstinget i Värmland (2005b) sid. 5  
34 ibid. 
35 ibid. sid. 6 
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• Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med; rehabiliteringsarbetet i HälsoSam, 
friskvårdsarbetet i Hälsoliv, Landstingshälsan, chefer/ledare samt medarbetare. 

 
• Arbetsgivaren skall avsätta resurser i form av egen personal för att ge övergripande 

processtöd i arbetet med att utveckla Sunt LiV.  
 

• Samtliga arbetsplatser skall omfattas av att utveckla arbetsmiljöarbete i samband med 
Sunt LiV. 

 
• Utarbetad kommunikationsplan. 

 
 
Organisationen inom Sunt Liv 
 
Organisationen inom Sunt LiV ser ut enligt följande36: 
 
Uppdragsgivare är landstingsdirektören.  
 
Styrgrupp – Styrgruppen leds av personalchefen (som företräder landstingsledningen). För 
övrigt ingår företrädare för Utvecklingsenheten och Landstingshälsan. Från Personalstaben 
deltar arbetsmiljöhandläggare som ansvarig projektledare samt rehabiliteringssamordnare.37  
 
Projektledare – leder projektet och rapporterar till styrgruppen. 
 
Projektgrupp – Tillsammans med projektledaren svarar projektgruppen för det operativa 
genomförandet av Sunt LiV. Projektgruppen är sammansatt av företrädare från 
personalstaben, HälsoSam, Hälsoliv och Landstingshälsan.  
 
Arbetsgrupper – Inom varje deltagande länsverksamhet bildas arbetsgrupper som ansvarar för 
det lokala genomförandet. Det bör ingå representanter för olika yrkesgrupper och de fackliga 
organisationerna. En person bör utses som kontaktperson mot projektgruppen. 
 
Processtödjare – Det metodiska stödet gentemot verksamheterna ges av processtödjaren med 
syftet att säkra kvalitén av genomförandet. Via AFA:s stödteam har de kompetens inom 
AHA-metodiken. 
 
 
Genomförande/arbetssätt  
 
Arbetsgången inom projektet börjar med en nulägesbeskrivning för att få en mall att arbeta 
utifrån. Efter arbetet med nulägesbeskrivningarna vid varje arbetsplats samlas 
arbetsgrupperna för en avstämning vid ett återkopplingseminarium. Under fortsättningsfasen 
beslutas om arbetet ska gå vidare med en enkätundersökning (kvalitetsäkrad av Karolinska 
Institutet). Enkätarbetet förbereds. Cheferna delar ut enkäterna som skickas till AFA för 
bearbetning. Individuell återkoppling skickas hem till respondenterna. Gruppåterkoppling 

                                                 
36 Landstinget i Värmland (2005b) sid. 8 
37 ibid. sid. 7 
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förs av närmaste chef på arbetsplatsen. Åtgärder och stöd ges exempelvis individuellt genom 
företagshälsovården.38 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att utvärdera de bestående effekter som Sunt Liv resulterat i, samt 
att granska de lärdomar som man kan dra utifrån projektet. De centrala utgångspunkterna är: 
 

• Vilka är de bestående effekterna av projektet Sunt LiV med avseende på systematik 
rörande arbetsmiljöarbetet och upplevelser av projektet? 

  
• Vilka är de lärdomar som kan dras utifrån Sunt Liv med hänsyn till olika påverkande 

aktörer och faktorer? 
 
Poängteras bör att det i sammanhanget är viktigt att fånga respondenternas medvetenhet och 
framför allt upplevelser av tillgängliga metoder inom arbetsmiljöarbetet i Sunt LiV. 

                                                 
38 Landstinget i Värmland (2005b) sid. 8 
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Metod 
 
I detta avsnitt redovisas för den metod som använts för att fånga upplevelsen av Sunt LiV-
projektet som finns inom verksamheter inom LIV. Avsikten har varit att beskriva de bestående 
effekter som har betydelse för det fortsatta arbetsmiljöarbetet inom LiV samt att redogöra för 
de faktorer som varit orsak till huruvida projektet varit framgångsrikt eller inte, vilket gjorde 
att en kvalitativ studie genomförts.   
 
 

Val av metod 
 
Då syftet med studien är att utvärdera vilka effekter arbetsmiljöprojektet Sunt Liv haft på 
arbetsmiljöarbetet inom landstinget samt att granska de lärdomar som man kan dra utifrån 
projektet, har en kvalitativ metod i form av åtta stycken semistrukturerade djupintervjuer 
genomförts. Kvale39 påvisar vikten av den kvalitativa djupintervjuns roll när avsikten är att 
tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. Meningen med 
djupintervjuerna i denna undersökning var att få en djupare förståelse för samt ge nyanserade 
beskrivningar om hur de ansvariga för implementeringen av Sunt Liv upplevde processen. 
Dessutom undersöks hur respondenterna upplevde att resultaten uppnåtts, i form av metoder 
för en förbättrad arbetsmiljö och hur systematiken för dessa metoder efterlevs. Vi hoppas 
således att ge en djupare förståelse för hur projektet Sunt Liv har upplevts av respondenterna 
och vill samtidigt poängtera att det inte är några allmänna åsikter inom landstinget som är 
resultatet, inga generella slutsatser om övriga åsikter bland dem som inte intervjuats bör dras.  
 
 

Urval 
 
Som nämnts ovan genomfördes åtta stycken semistrukturerade djupintervjuer. Urvalet av 
dessa gjordes enligt följande kriterier; större respektive mindre arbetsplats, kvinno- respektive 
mansdominerad arbetsplats, arbetsplats med olika lokaliseringar inom Värmland, samt 
arbetsplats som precis påbörjat respektive redan avslutat Sunt Liv. Då kriterierna för 
intervjuunderlaget valts ut och vi valt ut lämpliga arbetsplatser efter dessa kriterier, erhöll vi 
namn på respondenter. Dessa respondenter, totalt åtta personer, har under de senaste åren haft 
olika ansvarsområden inom landstinget och Sunt LiV–projektet såsom processtödjare, 
personalansvariga, personalsamordnare samt avdelningschefer. Vi erhöll namnen från en 
personalsekreterare på landstinget. Då vi såg det som huvudsyftet med studien att undersöka 
hur de ansvariga för genomfört projektet upplevt arbetet, så valdes dessa yrkesgrupper och 
inte representanter från övriga medarbetare inom landstinget, även om det också hade varit 
intressant att titta på hur dessa personer upplevt effekter av Sunt LiV. Övriga medarbetare har 
således inte varit i fokus i denna studie. Vi har dock varit noga med att försöka få 
respondenter med god kunskap om projektet varav vi valde personer som haft ett ansvar för 
och jobbat operativt med Sunt LiV. Vi hoppas att vi på detta sätt fått tillförlitliga åsikter om 
hur genomförandet av Sunt LiV fungerat på de olika verksamheterna inom LiV. Då resultaten 
från intervjuerna kan vara av lite känslig natur, har vi valt att låta samtliga respondenter och 
även tillhörande arbetsplatser vara anonyma. Detta ansåg vi viktigt eftersom det annars skulle 
                                                 
39 Kvale, S. (2006) sid. 35  
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kunna påverka svaren i intervjuerna så att respondenternas verkliga upplevelser av projektet 
inte framkom.          

Genomförande av intervjuer 
 
Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents verksamhetsplats och varade 
mellan en timma till en och en halv timma, utom en som varade i en halvtimma. Den kortare 
intervjutiden hos den sistnämnda respondenten berodde på att respondenten inte kunde svara 
på flertalet frågor eftersom de på denna arbetsplats befann sig i en uppstartsfas i Sunt Liv. 
Totalt finns cirka sju och en halv timmas inspelat intervjumaterial, vilket motsvarar 75 sidor 
ordagrant utskrivet material. Den semistrukturerade intervjuguiden, som vi utgick ifrån, 
innehöll aspekter som respondentens roll i projektarbetet, hur arbetsplatsen tidigare arbetat 
med arbetsmiljöfrågor, hur projektet hade gått till rent kronologiskt, vad som ansågs som mest 
centrala teman inom projektet, vilka effekter Sunt Liv–projektet haft, vad som varit bra 
respektive mindre bra i arbetet med Sunt Liv, etcetera (se bilaga 1). Styrkan med den 
kvalitativa intervjun ligger i flexibiliteten i själva genomförandet av undersökningen. Det är 
viktigt att respondenten får ha stor frihet att utveckla och utforma sina svar efter hur denne 
uppfattar sin situation. Detta gör intervjuerna trovärdiga40. Vi hoppas att när vi genomförde 
intervjuerna att vi lyckats att vara flexibla i att leda respondenterna till att få fram egna 
uppfattningar. Vår uppfattning är att den semistrukturerade intervjuformen möjliggör en 
informationsinsamling där respondenten delvis styrs till att hålla sig inom det studerade 
ämnet, men samtidigt får möjlighet att utforma sina egna tankar till svar.      
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (2000) sid. 99  
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Resultat och analys 
 
Här redogörs svaren på utvärderingens frågeställningar. Avsnittet är uppdelat i två större 
delar, inledningsvis redovisas för vilka effekter Sunt LiV gett och därefter diskuteras vilka 
orsaker som ligger bakom projektets resultat och vilka lärdomar vi kan dra av detta. Vi har 
valt att exemplifiera och belysa de identifierade temana med citat från intervjuerna.  
 
 

Effekter 
 
En av frågeställningarna för utvärderingen berörde vilka bestående effekter Sunt LiV medfört 
med avseende på systematik i arbetsmiljöarbetet samt att identifiera upplevelser från 
projektet. Utvärderingen visar att upplevelsen hos de intervjuade var att Sunt LiV generellt 
sett mottagits positivt samt medfört ett antal positiva effekter för arbetsmiljön och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom LiV. Översiktligt handlar detta om en ökad medvetenhet 
för arbetsmiljöfrågor, en grundlig kartläggning av arbetsmiljön samt en högre grad av 
systematik i arbetet. Därtill upplever respondenterna att Sunt LiV gav möjlighet för 
medarbetarna att utöva inflytande över sin arbetsmiljö, det ökade kommunikationen på 
arbetsplatsen och gav möjlighet till erfarenhetsutbyte. Utöver dessa positiva konsekvenser 
finns också utsagor som tyder på att projektet inte förlöpt väl i alla verksamheter. 
Konsekvenserna av detta är antingen att rutiner för arbetsmiljöarbetet riskerar att gå förlorade 
eller att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte har implementerats. I det följande redovisas 
detta resultat mer ingående. 
 
 

Ökad medvetenhet 

Utifrån vad som framkom enligt intervjuerna visar utvärderingen att Sunt LiV medfört ett 
ökat fokus på arbetsmiljö i allmänhet och den psykosociala arbetsmiljön i synnerhet. 
Genomförandet av projektet sågs som ett led i att betona vikten av arbetsmiljöarbete i 
verksamheterna. I och med att Sunt LiV uppmärksammats, både internt och externt i media, 
har arbetsmiljöfrågorna upplevts som prioriterade i verksamheterna. Sunt LiV har därmed 
resulterat i att arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, tillskrivits högre 
status bland chefer och medarbetare. En intervjuperson menar att:  
 

Sunt LiV–projektet har ju gjort att arbetsmiljön har fått en helt annan status. Alla 
är väl informerade om vad det är och om systematiskt arbetsmiljöarbete. Och det 
kan man säga att så har det inte varit förut.  

 
Ytterligare en konsekvens av projektet är att de medverkande har fått en bättre förståelse för 
vad begreppet arbetsmiljö står för samt vad arbetsmiljöarbetet innebär. I det här 
sammanhanget är det flera av intervjupersonerna som påpekar att de uppfattar 
arbetsmiljöfrågorna som svåra, vilket följande citat illustrerar:  
 

Det är ju nästan ett obegripligt område, kan man säga. Och svårgripbart eftersom 
det handlar om så många saker. Det kan vara allt från ett lysrör till att folk inte 
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kommer överens, att man har en hård arbetsbelastning eller så. Det är väldigt 
skiftande. 

 
Även om flera påpekar att det är ett stort och svårt område så upplevs inte arbetsmiljöfrågorna 
särskilt omständliga längre eftersom man fått verktyg att arbeta med. I anslutning till denna 
diskussion betonas att begreppet psykosocial arbetsmiljö har varit diffust och upplevts 
komplicerat. Denna uppfattning om arbetsmiljö är något som genomsyrar flera av resultaten i 
utvärderingen och som således kommer att beröras under flera av rubrikerna nedan. Flera 
respondenter menar att skälet till att många moment i Sunt LiV uppskattades var att det 
berörde den psykosociala arbetsmiljön och att det gav verktyg för att hantera området.  
 
Medvetenheten om arbetsmiljöfrågor har medfört att intervjupersonerna börjat inkludera mer i 
begreppet arbetsmiljö än vad de gjorde tidigare. Chefer och medarbetare har blivit medvetna 
om att arbetsmiljöfrågor är centrala för verksamheten. De ser att det inte enbart berör den 
fysiska arbetsmiljön utan att det ansluter till mycket av det som pågår på arbetsplatsen. 
Samtliga intervjupersonerna säger sig därmed ha fått en högre medvetenhet om hur 
arbetsmiljö är relaterat till andra frågor och att långsiktigt arbete med helhetsperspektiv är 
centralt. Projektet har också medfört metoder för att abstrahera problemområden och arbeta 
med övergripande frågor. En chef menar att: 
 

Arbetsmiljön förut var mycket så här med belysning och temperatur och väldigt 
fysisk. Arbetsmiljön, har man ju sett nu, är allting. Allting är ju en form av 
arbetsmiljö, tidigare var det att man hade en speciell punkt som handlade om 
arbetsmiljö. Nu försöker vi väl tänka in arbetsmiljö hela tiden, att det är på ett 
annat sätt, det här med vad som är bra och vad som är dåligt och vilka 
konsekvenser får det om man gör så. Så man försöker bredda begreppet 
arbetsmiljö lite grann. 

 
Sunt LiV har också upplevts vara startskottet för SAM genom att deltagarna fick ökad insikt i 
vad arbetet innebär. Dessutom framkom att projektet inte bara betonade arbetsmiljöarbetet 
utan också fungerade som utgångsläge för det praktiska arbetet med SAM.  
 

För det var ett bra startskott, man samlade mycket och jag ser mycket effekter av 
det. 

 
Då medvetenhet är en förutsättning för att kunna implementera en systematik i 
arbetsmiljöarbetet, så ser vi, utifrån dessa resultat, positiva indikationer för möjligheter inom 
LiV att kunna utveckla arbetsmiljöarbetet. Förutom att Sunt LiV har resulterat i en 
medvetenhet, innebar projektet också, för de medverkande, att verksamheten blev grundligt 
genomlyst och inventerat vad gäller arbetsmiljöfrågor. 
 
 

Inventering av arbetsmiljö och strukturer 

 
Utvärderingen visar att verksamheterna blev grundligt kartlagda. Kartläggningen berörde två 
områden; dels organisationen i allmänhet och stödstrukturer i SAM, dels ett tydliggörande av 
problemområden i arbetsmiljön. Flertalet intervjupersoner upplevde att inventeringen var 
värdefull och användbar i det praktiska arbetet.  
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Vad det gäller organisationsstrukturen menar en intervjuperson att det tidigare fanns en 
otydlighet rörande ansvarsfördelning och rutiner. Vid genomförandet av Sunt LiV gavs 
möjlighet att bringa ordning i detta, och en chef säger: 
 

Det var ju också att titta över det här med om vem som är chef var, att få ordning 
på strukturen, att få ordning på det här med vad som händer om man har ett 
problem, vad man tar upp i samrådsmöten, vad händer när man ska lyfta det 
vidare, vem som är chef, alltså, de här stegen. En organisationsskiss, det gjorde 
jag, och lyfte upp… jaha, är han chef över det. Alltså det var inte klart, och det 
var ju så att kanske inte ens högsta chefen visste heller. Så var det. Så det var 
också en viktig del för att få ordning på, hur man går tillväga i olika ärenden. Det 
var viktigt. 

 
Sunt LiV innebar att man tydliggjorde strukturen runt SAM, det vill säga identifierade vilka 
brister som fanns i rutiner och organisering. Det upplevdes också att det fanns en 
nödvändighet att tydliggöra vem som ansvarar för vad.   
 
Inventeringen syftade också till att tydliggöra brister i arbetsmiljön. Framförallt var detta 
syftet med enkätresultaten, men också nulägesanalysen och den övriga processen i Sunt LiV 
var betydelsefulla för det fortsatta arbetet. Här fick man konkreta problemområden att jobba 
vidare med. En chef uttrycker det så här: 
 

Jag tycker att på ett sätt har det blivit tydligare, den här enkäten gav ju liksom… 
det var ju ett väldigt konkret sätt att få tag på vissa problemområden som jag inte 
vet om jag hade hittat annars.  

 
Som påpekats tidigare var kopplingen till psykosocial arbetsmiljö central för upplevelserna av 
Sunt LiV. Tydliggörande av problemområden upplevdes som särskilt centralt eftersom det 
handlar om psykosociala arbetsmiljöfrågor som många av cheferna upplever som svårt och 
vagt. Med enkätresultaten blev det tydligare att peka ut områdena och därmed också 
underlätta arbetet med att komma tillrätta med dem. Problemområdena handlade exempelvis 
om vilka problem som fanns inom arbetsgruppen, hur medarbetare upplevde 
arbetsbelastningen eller kommunikation och relationer med överordnade. Detta är områden 
som ansågs vara svårhanterliga. En intervjuperson säger: 
 

Då tyckte cheferna att det var en bra metodik och det var intressant. Det var bra 
att man fick hjälp med det här som man tyckte var lite svårt att identifiera som 
problemområden eller verktygsområden. 

 
Undersökningen visar att arbetet också gav en större inblick i andras arbeten och därmed en 
större förståelse för andras arbetsbelastning och problem. Några intervjupersoner menar att de 
identifierade arbetsmiljöproblemen redan var kända sedan tidigare, men att det ändå var 
värdefullt att tydliggöra dem. Andra intervjupersoner uppger att resultaten synliggjorde frågor 
som inte tidigare uppmärksammats, något som illustreras av följande citat: 
 

Och det blev ju rätt turbulent i deras arbetsgrupp, men samtidigt så fick de väl 
upp ögonen att ja… vi sa ju det till dem; ni har ju ingen bra arbetsmiljö… ni har 
ju inte det.  
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Genom kartläggningen framkom det även att vissa yrkesgrupper inte uppmärksammats 
tidigare. Här fanns möjlighet att lyfta fram och bekräfta dessa yrkesgrupper genom att konkret 
klargöra hur deras arbete är relaterat till andras. En chef beskriver uppmärksammandet som 
ett genombrott för en specifik arbetsgrupp: 
 

Det blev ett genombrott… med det här att inse vad viktiga de var. De är ju 
nyckelpersoner, så alltså, res på er! Ni är en viktig kugge i det här hjulet, börja 
kommunicera. Jätteviktigt för deras del. 

 
För många innebar dessutom enkätresultatet en tankeställare eller en ”väckarklocka” både på 
ett individuellt plan och vad gäller arbetsplatsens arbetsmiljö. För den enskilde medarbetaren 
åskådliggjordes på ett påtagligt sätt om han/hon låg i riskzonen. En chef uttrycker i samband 
med det: 
 

De har fått sig en tankeställare när det har varit mörkt vinrött på hjärta, att ”jag 
kanske måste börja ta tag i det här”.  

 
Processen i Sunt LiV gjorde också att deltagarna reflekterade mer kring hur de själva påverkar 
arbetsmiljön och vilka konsekvenser deras agerande har. Ytterligare en chef menar: 
 

Man får tänka efter lite, hur är det egentligen? Det är så lätt att man kommer upp 
i varv och tänker ”ja det är så mycket att göra här”. Man får tid till reflektion, 
tycker jag när man gör en sådan här enkät. Man fick ju en liten signal om vad jag 
kan göra för att förbättra min egen arbetssituation. Jag tycker att det gav mig en 
signal om att det här kan jag faktiskt påverka själv. 

 
Kartläggningen av arbetsmiljön innebar emellertid också en konsekvens som enligt 
intervjupersonerna, upplevdes negativt i ett individuellt perspektiv. Flera av 
intervjupersonerna nämner att chefernas roll och egenskaper varit föremål för granskning, 
något som i vissa fall upplevs som problematiskt. En processtödjare säger: 
 

Och jag tror att cheferna, det var en del chefer som tyckte att det här var tufft, 
alltså att få prata om sitt eget ledarskap och få se att man utvärderas sämre än 
snittet.  

 
Trots att den enskilde chefen sannolikt upplevde situationen som påfrestande har flera påpekat 
att en sådan granskning inte bara var nödvändig utan också kunde leda till förbättringar, både 
för chef men också för medarbetare.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en ökad medvetenhet bland deltagarna samt att 
kartläggningen av arbetsmiljön på arbetsplatserna är en förutsättning för en högre grad av 
systematik i arbetsmiljöarbetet.  
 
 

Systematik i arbetsmiljöarbetet 

 
Det finns en enighet bland intervjupersonerna att Sunt LiV resulterat i en högre grad av 
systematik i arbetsmiljöarbetet. Intervjupersonerna vittnar om att arbetsmiljöarbetet var mer 
ostrukturerat tidigare. Även om de menar att all relevant information fanns i organisationen, 
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som till exempel statistik över sjukskrivningar och arbetsplatsolyckor, och man hade en viss 
kunskap om problemområden så var arbetet fragmentariskt och osystematiskt. En 
intervjuperson säger att: 
 

Men det var väldigt ostrukturerat innan, man visste inte riktigt hur man skulle 
handskas med det. 

 
I jämförelse med hur arbetsmiljöarbetet tidigare fungerat på arbetsplatsen, så upplever således 
intervjupersonerna att systematiken och strukturen runt frågorna tydliggjorts. Flera utsagor 
pekar på att cheferna har fått rutiner för arbetet och en kunskap om hur man ska gå tillväga då 
arbetsmiljöproblem uppstår. Citatet nedan belyser kortfattat vad som genomsyrade samtliga 
intervjupersonernas åsikter: 
 

Vi har fått en struktur för att man ska veta hur man hanterar en arbetsmiljöfråga. 
 
På ett litet mer detaljerat plan uttrycker en intervjuperson hur det systematiska arbetet kan se 
ut i praktiken: 
 

De har ju skyddskommittéer, handlingsplaner och riskanalyser så strukturen finns 
ju kvar som vi byggde upp. 

 
Ytterligare en intervjuperson säger: 
 

Jag tror man har hittat strukturen. Man har hittat system. Det finns ett upparbetat 
intresse för frågorna, det är inte så … även om man inte lika aktivt jobbar med 
det så finns det en bra grund.  

 
En sådan struktur verkar således fungera även om man inte aktivt arbetar med den hela tiden. 
Deltagarna upplevde hjälpen med att finna en systematik i arbetet som värdefullt, i synnerhet 
eftersom det rör psykosocial arbetsmiljö. Många hade redan innan projektet ett upparbetat 
system för den fysiska arbetsmiljön, medan den psykosociala delen av arbetet ansetts som 
svårare och vagare. I det här sammanhanget såg man att Sunt LiV skapade en struktur runt 
dessa frågor.  
 
Arbetssättet gav deltagarna ett strukturerat sätt att arbeta med svåra frågor utan att behöva 
fördjupa sig i alla detaljer. En chef säger: 
 

Jo det blir ju lättare, tycker jag, när man får lite struktur och när man fick de här 
konkreta frågorna; vad har vi som är bra och vad behöver vi jobba mer med. Det 
blev lite tydligare.  

 
Ett viktigt påpekande är att några intervjuade ser att Sunt LiV-projektet är avslutat. Istället 
poängterar de att det systematiska arbetsmiljöarbetet, som startades upp i Sunt LiV, kommer 
att leva kvar: 
 

Det här är ju att man har fått en metod att jobba med, det är ju det som var 
meningen egentligen. 

 
Intervjupersonerna upplever att de fått bättre rutiner för arbetet som numera är integrerat i 
verksamheten. Intervjuerna visar emellertid att arbetsmiljöarbetet pågår antingen som en egen 
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relativt isolerad process, i möten och arbeten där uteslutande arbetsmiljöfrågor hanteras, eller 
så pågår arbetsmiljöarbetet som en integrerad del av andra processer i verksamheten. Flera 
vittnar om att man ser arbetsmiljöfrågorna som en del av helheten, vilket gör att man är mån 
om att rutinerna fungerar. Rutinerna verkar också vara viktiga eftersom många fortfarande 
upplever den psykosociala arbetsmiljön som svår. En chef säger: 
 

… och det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt att det lever kvar, och hos oss 
kommer det att leva kvar det är jag helt säker på, eftersom vi tycker att det är 
viktigt. Men om Sunt LiV faller i glömska det spelar inte så stor roll. Sunt LiV’s 
styrka har ju varit det här systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 
Utvärderingen syftar till att granska hur arbetsmiljöarbetet kommer att fortsätta. Vi kan 
konstatera att systematiken förbättrats och att man ökat medvetenhet kring frågorna. Det finns 
emellertid motstridande resultat rörande projektets och det systematiska arbetsmiljöarbetets 
fortsättning. Vi ska nu titta närmare på de konsekvenser som inte framställs som odelat 
positiva. Här redovisas resultat som tyder på att systematiken inte fungerar och att projektet 
inte haft framgång med att implementera SAM. 
 
 
Otillräcklig systematik? 
 
Trots att det finns en samstämmighet gällande projektets effekter i systematiken finns 
emellertid också farhågor huruvida systematiken enbart är en pappersprodukt, som i vissa fall 
kan vara dåligt förankrad i verksamheten. Utsagor i intervjun kan tolkas som att systematiken 
borde förbättras:  
 

… är man smart då så fortsätter man med handlingsplanarbetet och sätter in nya 
saker och jobbar vidare och prioriterar och tar en sak i taget. Sen jobbar man 
kontinuerligt med arbetsmiljöarbetet och det tror jag att på vissa enheter så görs 
det jättebra, här görs det av och till bra, tycker jag. 

 
Även om en konsekvens av Sunt LiV är att det utarbetats rutiner för arbetsmiljöarbetet och att 
dessa finns kvar även efter projektets avslut, föreligger en risk att rutinerna och arbetssättet 
går förlorat om arbetsmiljöfrågorna inte är integrerade i verksamheten. Några av 
respondenterna menar att när rutinerna kring arbetsmiljöarbetet ses som en isolerad del av 
verksamheten är det svårt att hålla liv vid dem: 
 

Och sen att få in det här med att det blir en rutin och det är jättesvårt och det 
sitter inte än idag, måste jag säga. Man får påminna ibland, hur är det med 
handlingsplanen? Den tas fram sporadiskt och det är inte ett aktivt arbete. Och 
det handlar inte bara om cheferna utan det är ju medarbetarna, så hur når man ut 
till medarbetarna?  

 
Ytterligare ett problematiskt förhållande är att intervjupersoner menar att de inte upplevde 
Sunt LiV som relaterat till SAM och ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. En chef säger: 
 

Men tankarna med Sunt LiV kanske inte alltid var att långsiktigt arbeta med 
arbetsmiljö, det är lite svårt att ta på.  
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Härmed fick aldrig SAM den betydelsefulla starten och implementerades aldrig i 
verksamhetens processer. Där andra intervjupersoner påpekat vikten av att relatera 
arbetsmiljöfrågor till all annan verksamhet, har vissa intervjupersoner haft problem med att 
göra en sådan sammankoppling. I en intervju säger en chef, när vi samtalar om vilka 
problemområden som identifierats i verksamheten att:  
 

Svagheterna var ju exempelvis läkarbristen, hög medelålder, kapacitetsbrist i 
relation till efterfrågan på läkartiden, men vi tyckte inte riktigt att det var en 
arbetsmiljöfråga. 

 
Citatet tyder på att arbetsmiljöfrågorna betraktas som en isolerad del av verksamheten. Här 
finns en uppenbar risk att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte kommer att organiseras på 
ett välfungerande sätt. I samma verksamhet finns också brister i det systematiska arbetet. En 
chef säger att: 
 

… men just det här med att få upp det på en handlingsplan och att man på 
ledningsgruppen pratar om hur det ser i handlingsplanerna, nej, det tycker jag 
inte funkar riktigt. 

 
Utvärderingen visar att generellt har Sunt LiV haft positiva effekter och lämnat avtryck i alla 
deltagande verksamheterna. Emellertid visar utvärderingen också att projektet i några 
verksamheter betraktades som ett enstaka mättillfälle där enbart enkätresultaten fokuserades, 
vilket nedanstående citat illustrerar: 
 

Nej, Sunt LiV var ju en fluga, det var ju en enkät som man gjorde en gång, men 
det som var syftet, det med enkäten, just då, var att titta på den psykosociala 
arbetsmiljön.  

 
Trots att verksamheten inte anammade hela Sunt LiV-metodiken vill vi påpeka att även där ett 
strukturerat arbetsmiljöarbete inte pågår, har projektet varit positivt avseende ökad 
medvetenhet och inventering av arbetsmiljön. En chef uttrycker:  
 

Samtidigt så tror jag att det är viktigt med en djupgående analys då och då, så då 
fick man ju det genom att man gjorde en nulägesanalys. 
 
 

Inflytande, delaktighet och engagemang 

 
Utöver de uttalade mål som finns formulerade för projektet så visade utvärderingen ytterligare 
effekter. Utsagor i intervjuerna vittnar om att Sunt LiV också har haft effekter på 
medarbetarnas möjligheter att inte bara delta i utvecklingsarbete utan också möjlighet till 
inflytande över sin situation och arbetsplatsens utformning. Utöver detta menar 
intervjupersonerna att Sunt LiV skapat ett engagemang hos medarbetarna som deltagit.  
 
Vad gäller delaktighet visar utvärderingen att medarbetarna beretts möjlighet att delta, 
exempelvis i arbetsgrupper. Också enkätmedverkan har upplevts som en form av delaktighet 
där medarbetarna ges tillfälle att uttrycka sina åsikter. Intervjupersonerna menar att 
arbetssättet i Sunt LiV, där medarbetarnas delaktighet varit obligatorisk, är positivt eftersom 
det medfört att de fått möjligheter att påverka arbetsmiljön. Trots att begrepp som 
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”obligatorisk” eller ”tvingande” ofta uppfattas negativt, har det i det här fallet följaktligen haft 
en central effekt för ett positivt arbetsmiljöarbete.  
 
Projektet har också visat sig få konsekvenser för de anställdas möjligheter att påverka i 
verksamheten. I arbetsgrupper och vid enkätredovisningarna har medarbetarna upplevt att de 
haft inflytande angående arbetsmiljöfrågorna. Att ha inflytande i processer och själv ha 
möjligheter att påverka sin situation har generellt en positiv effekt på arbetstillfredsställelse. 
Vissa intervjupersonerna menar också att medarbetarnas inflytande kan komma att inte enbart 
beröra arbetsmiljö, utan också andra frågor i verksamheten.  

 
Det att man sätter sig i stora grupper om man vill diskutera något, det tror jag 
kommer att finnas kvar, kanske inte bara i arbetsmiljöfrågor utan överhuvudtaget, 
får då ser man att då kan folk påverka.  
 

Ytterligare en konsekvens är att fler medarbetare har engagerat sig i arbetet. En intervjuperson 
menar att skälet till det är att projektet pågått under en längre tid samt att det varit ett 
omfattande projekt som involverat många:  

 
Och det var ett ganska genomgripande arbete som engagerade många där man 
satt i mindre grupper och kom fram till några områden.  
 

Delaktigheten, möjligheter att påverka och engagemang för frågorna är därtill relaterat till 
medarbetarens eget ansvar. En konsekvens av ökad delaktighet och inflytande är att det 
tydliggör det egna ansvaret över sin arbetsmiljö. Flertalet respondenter betonar att inget 
arbetsmiljöarbete kan pågå om inte medarbetarna själva förstår vikten av det och också tar sitt 
eget ansvar. Detta är något som Sunt LiV påverkat i positiv riktning. En intervjuperson 
uttrycker att projektet medfört:  

 
En ökad delaktighet bland alla anställda i miljöarbete och förståelse för att man 
har ett ansvar.  

 
Även om Sunt LiV gett möjligheter att utöva inflytande är det den enskilde medarbetarens 
ansvar att använda sig av denna möjlighet. Alla har emellertid inte nyttjat möjligheten att 
utöva inflytande och påverka. Istället fanns på några arbetsplatser en initial tveksamhet eller 
skepticism till i huvudsak enkäten. Flera av intervjupersonerna uppger dock att när 
medarbetarna i efterhand såg hur resultaten hanterades och vilka konsekvenserna blev, 
uttryckte många att de borde ha fyllt i. En av de intervjuade cheferna beskriver att 
engagemanget från medarbetarna brustit tidigare och att de inte deltagit i någon högre grad i 
arbetsmiljöarbetet: 
 

Min förhoppning med Sunt Liv är att göra alla medarbetare delaktiga i 
arbetsmiljöarbetet, för det upplever jag att det främst varit jag och 
skyddsombuden som varit engagerade i hittills.  

 
Delaktighet, inflytande och engagemang är viktiga komponenter då det gäller att skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö. Ytterligare en konsekvens av projektet, som ligger utanför de 
uppställda målen, är att processen skapat möjligheter för reflektion över det egna arbetet och 
öka kommunikationen i arbetsgruppen.  
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Kommunikation i gruppen 

 
Då medarbetarna på en arbetsplats känner att de får ett ökat inflytande och delaktighet kan 
detta leda till förbättrad kommunikation. En intervjuperson menar: 
 

Och sen att det gav oss tillfälle att i grupp diskutera på arbetsplatsnivå vad vi kan 
göra, vi gick igenom, vilket vi kanske inte haft tid för på samma sätt förut (…) Det 
gav oss tid att tänka på de här sakerna som kanske annars glöms bort.  

 
Eftersom processen, bland annat med att ta fram problemområden, skapade diskussioner i 
gruppen tvingades medarbetarna att kommunicera med varandra, även om ämnen som kan 
upplevas känsliga och svåra. En chef menar: 

 
Att vi måste kunna diskutera de här frågorna även om vi tycker att de är jobbiga. 
Det var ytterligare ett sätt att lyfta upp de frågorna igen som behövde dryftas. 

 
Härmed fann vissa respondenter att deltagarna fick en ökad förståelse för varandra och att 
problemområden lättare kunde identifieras. Det framgår att kommunikationen har blivit rakare 
och mer öppen, inte bara inom arbetsgruppen utan också mellan olika yrkesgrupper:  
 

Ja, vi pratar ju öppet om det, men jag tycker ju att, jo, det är bättre, det är rakare 
och man tar upp saker mer rakt.  

 
I allmänhet är också kommunikation i arbetsgrupper relaterat till trygghet och tillit till 
varandra. Kommunikationen är i många sammanhang en förutsättning för att lösa 
arbetsmiljöproblem. En chef säger i det sammanhanget:  
 

… kommunicera det är ju a och o, och kommunicera på ett bra sätt, det är ju 
någonting som man lär sig att man… jag tycker att det var väldigt… det var 
värdefullt.  
 
 

Erfarenhetsutbyte 

 
Förutom förbättrad kommunikation verkar erfarenhetsutbyte vara centralt för deltagarna i 
projektet. Genom att träffa andra kan de få tips och råd angående arbetsmiljöarbete, men det 
finns även upplevelser av att sådana erfarenhetsutbyten kan leda till att projektarbetet får 
”extra energi” och ger inspiration: 

 
Man kunde få lite tips och idéer från varandra. Det var kul. Det krävs att man får 
in lite energi och lite nya impulser.  

 
Erfarenhetsutbyte diskuteras av intervjupersonerna både utifrån ett nationellt nätverk och 
internt inom LiV. Vad gäller nätverk utanför LiV är de flesta nöjda med att enbart 
processtödjarna medverkar eftersom det är för tidskrävande att skapa ytterligare nätverk. En 
chef säger:  
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När det gäller Sunt LiV så är det processtödjarna som varit med i det här 
nätverket och det har jag varit rätt nöjd med för jag har inte haft tid.  
 

Däremot verkar erfarenhetsutbytet inom LiV vara betydelsefullt och även om Sunt LiV gett 
sådana möjligheter menar flera att det kan förbättras. Framförallt ser de att det är centralt att 
finna interna goda exempel, istället för att leta exempel utanför LiV: 

 
Vi pratar väldigt mycket om att vi ska omvärldsspana och titta på vad andra gör, 
det finns hur mycket som helst inom våra väggar där vi kan titta på varandra men 
man tittar hellre utåt, här tycker jag att vi har öppnat upp för att titta lite mer på 
varandra. För det finns väldigt mycket goda exempel inom Landstinget i 
Värmland.  

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Sunt LiV-projektet gav bestående effekter i form av 
en ökad medvetenhet kring arbetsmiljöfrågor och en djupgående kartläggning av 
verksamheternas arbetsmiljö. Med avseende på ökat systematiskt arbetsmiljöarbete visar 
emellertid utvärderingen att trots klart förbättrade rutiner, finns farhågor att arbetssättet inte 
har integrerats i alla verksamheter. Därutöver visar utvärderingen att de anställda getts 
möjligheter till delaktighet och inflytande samt skapat ett högre engagemang kring 
arbetsmiljöfrågor. Kommunikationen i arbetsgruppen har också påverkats samt möjligheter 
för erfarenhetsutbyte inom organisationen. Föreliggande utvärdering syftar dessutom till att 
redogöra för orsaker till projektets resultat. I det följande avsnittet beskrivs vilka lärdomar 
som kan dras utifrån de intervjuades upplevelser av projektet.  
 
Skälen till att Sunt LiV mottagits väl och fått positiva konsekvenser alternativt inte fått 
önskade konsekvenser kan indelas i påverkande aktörer och påverkande faktorer.  
 
 

Lärdomar utifrån påverkande aktörer 
 
Sammanfattningsvis visar utvärderingen att sex aktörer, medarbetarna, cheferna, ledningen, 
processtödjarna, personalsekreterarna samt företagshälsovården, på olika sätt både främjat 
men också hämmat processen. Centralt för att genomföra projektet har varit att medarbetarna 
tagit ett eget ansvar, att det funnits en tydlig ansvarsfördelning och att cheferna visat 
engagemang. Chefsbyten under projekttiden har försvårat arbetet. Vad gäller ledningens roll 
menar respondenterna att de varit positiva men vissa upplever att de inte alltid funnits resurser 
för att genomföra förändringar. Företagshälsovårdens insatser har fått blandade omdömen av 
respondenterna.  
 
 

Medarbetarens ansvar 

 
Vad gäller medarbetarnas ansvar betonar intervjupersonerna att en central del för projektets 
framgång är huruvida medarbetarna uppfattar och tar sitt eget ansvar. Arbetsmiljöarbetet kan 
endast fungera då den enskilde medarbetaren själv agerar. En chef beskriver det så här: 

 
Det var ju ett eget ansvar för individen. Det var upp till individen. Nu har vi hjälp 
till så här långt och sen för man själv ta tag i detta.  
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Ansvaret gäller inte enbart den egna situationen utan också arbetsmiljön i verksamheten, 
eftersom den psykosociala arbetsmiljön kan vara ett resultat av arbetskollegors relationer. Här 
menar en chef att hon försöker vara tydlig i sitt budskap till den anställda:  

 
… att du skapar din egen arbetsmiljö, och då gäller det att du tar ansvar för din 
egen arbetsmiljö.  
 

Medarbetarnas roll i projektet är relaterat till deras möjligheter att påverka och utöva 
inflytande över sin arbetsmiljö. Som tidigare beskrivits har Sunt LiV medfört att de anställda 
getts möjligheter att påverka, men att alla inte tagit den möjligheten. En förutsättning för 
projektet framgång är att tydliggöra medarbetarnas ansvar i det här sammanhanget. En chef 
menar att medarbetarna inte bara har ett ansvar utan kallar det snarare en skyldighet:  
 

Just det här att prata om medarbetarnas ansvar, för att det är ju faktiskt ett 
ansvar som ligger hos varje medarbetare. Man kan inte gå och gnälla om man 
inte liksom är med och svarar och är med och tycker till. Så det tycker jag man 
kan vara hårdare på, det är en skyldighet man har. 

 
Även om projektets framgång sannolikt inte helt och hållet berott på medarbetarnas 
engagemang, menar några intervjupersoner att när medarbetarna har visat sig positiva och 
engagerade i arbetsmiljöfrågor har arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö underlättats. En av 
de intervjuade säger att, trots att vissa arbetsplatser varit relativt oengagerade i processen, har 
enkätåterkopplingarna bidragit till ett högre engagemang: 
 

Sen när vi har haft de här återkopplingarna och chefen har gått igenom 
enkätresultaten har vi pratat om vad som ska upp på handlingsplanen; vad vill ni 
jobba med… då har det varit ett väldigt engagemang i alla grupper. 

 
För att lyckas med projektet gäller att tydliggöra medarbetarens ansvar och roll i arbetet.  
 
 

Chefens roll 

 
Chefernas roll och agerande verkar vara den faktor som har haft mest betydelse för projektets 
framgång. Flera av intervjupersonerna påpekar att chefens ansvar för projektet är avgörande 
för hur projektet genomförts och dess utfall. En chef som under arbetet har haft svårt att 
motivera sina chefskollegor påpekar att resultatet av projektet enbart beror på chefernas 
handlingar och inställning:  
 

Jag gick ut stenhårt och sa att det bestämmer vi ju själva hur väl det här går, det 
är ju skam, nu har vi alla möjligheter i världen att bestämma själva om det här 
ska bli ett lyckat projekt, för det är faktiskt på oss avdelningschefer som det beror 
på.  

 
Anledningen till att chefens agerande är centralt är bland annat att chefen ansvarar för att 
förankra projektet hos medarbetarna. En chef beskriver hur hon i efterhand såg att det funnits 
brister i det:  
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Skulle jag göra en enkät här, på den här arbetsplatsen så skulle jag ha jobbat 
ännu mer med förankringen så att man kände trygghet i enkäten.  

 
Dessutom är det chefens ansvar att upprätthålla det systametiska arbetsmiljöarbetet samt 
fungera som drivkraft i projektet. En chef säger: 
 

Men det finnas en person som orkar hålla i det här. För annars så rinner det bara 
ut som allt annat i den här organisationen, det rinner ut. 

 
Faktorer relaterade till chefens roll som har haft betydelse för projektet genomförande är hur 
ansvarsfördelningen tydliggjorts, chefens engagemang för arbetsmiljöfrågor samt chefsbyten. 
 
 
Ansvarsfördelning 
 
I anslutning till chefernas roll menar intervjupersonerna att det är viktigt med en tydlig 
ansvarsfördelning gällande projektets genomförande, samt med det följande 
arbetsmiljöarbetet. En chef säger: 
 

Och där är ju kommunikationen och kontakten mellan processtödjaren och chefen 
viktigt, det skulle man vara tydligare med innan. Det kan ju vara en sån sak, att 
man är tydlig med ansvarsfördelningen, vad gör du och vad gör jag. Det här är 
min roll. 

 
Ansvarsfördelningen mellan projektets olika aktörer har emellertid inte alltid varit så tydlig. 
Där chefer har haft felaktiga förväntningar när det gäller stödet och Sunt LiV:s genomförande, 
har processen varit mer svårbearbetad. Det gäller bland annat ansvarsfördelningen mellan 
chefer och personalstaben, där en personalsekreterare påpekar: 
 

Mycket handlar ju om vilka förväntningar man går in med. Och det är ju viktigt i 
alla projekt, vad kan vi ha för realistiska förväntningar? Och det är extra viktigt 
när cheferna tror att nu kommer personalstaben och gör det här åt oss.  

 
Det handlar också om ansvarsfördelningen mellan processtödjarna och chefer, där man ser att 
det är viktigt att cheferna redan från början förstår att det är de som ska driva arbetet. En 
personalsekreterare menar att alla chefer inte hade den inställningen: 
 

Processtödjarna var med och satte igång, initierade kartläggningen tillsammans 
med mig och sen vid enkäten var man med och återkopplade vid 
återkopplingsmötena. Sen så var det mycket arbete för grupperna själva då gick 
processtödjarna tillbaka lite, då ägde verksamheterna själva resultatet. Då skulle 
chefen egentligen vara den som drev arbetet.  

 
Det fanns således vid vissa tillfällen en otydlighet gällande vem som ägde processen och 
skulle driva arbetet. Ibland uppfattade cheferna att, trots att de frivilligt medverkade i 
projektet, de blev lämnade med ett ansvar de inte kunde ta. Det har även funnits en 
uppfattning om att processtödjarna är de som har bäst kunskap och borde driva projektet. En 
processtödjare menar att det funnits ett visst motstånd mot projektet:  
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Motståndet i så fall som vi har mött, har varit sen efter man gjort enkäten och 
kommit fram till vilka punkter man ska jobba med; jaha och nu lämnar du mig 
som chef här ensam med de här punkterna och nu ska jag själv… då vill man ha 
resurser… här drar ni igång någonting och så får jag jobbet, det är väl den 
kritiken. Å andra sidan kan man vända på det och säga att chefen har ju alltid ett 
ansvar, det är inget annorlunda här.  
 

För att projektet ska lyckas krävs en tydlig överenskommelse vad gäller ansvarsfördelningen 
mellan de olika aktörerna.  
 
 
Ansvar och engagemang 
 
Att cheferna är centrala för processen framstår som tydlig i utvärderingen, men vad är det i 
chefernas agerande som har påverkat projektet? En faktor är, menar intervjupersonerna, att 
chefen inte bara har ett formellt ansvar för arbetsmiljöarbetet utan de ska också visa 
engagemang i arbetsmiljöfrågor. De verksamheter, som enligt utvärderingen, varit 
framgångsrika inom projektet har alla haft engagerade chefer. Följande citat belyser en chefs 
inställning till arbetsmiljö: 
 

Jag har ett speciellt intresse för arbetsmiljö. Jag tycker att det är det viktigaste vi 
har. Jag jobbar som avdelningschef här och jag har en väldigt välfungerande 
avdelning vad gäller arbetsmiljö.  

 
Det finns emellertid exempel från intervjuerna som tyder på att projektet inte resulterat i 
önskade mål och en högre grad av systematik i arbetsmiljöarbetet. Istället förefaller det som 
om systematiken och arbetsmiljöarbetet inte är förankrade i verksamheten.  
 

Studien visar att, för att motivera medarbetare i arbetet och driva projektet samt 
för att få bra resultat, krävs ett intresse för de här frågorna.  

 
En lärdom från projektet är att cheferna är centrala för att driva processen, något som i sin tur 
kräver ett personligt intresse. Detta tydliggörs i de verksamheter där cheferna inte var 
engagerade eller motiverade och där projektet avstannade. Likaså är chefernas engagemang 
tydligt i de verksamheter där projektet genomförts framgångsrikt. En chef säger om arbetet 
med Sunt LiV:  
 

Jag har upplevt det positivt, utom där man inte gick in med hjärtat. Där kan jag 
väl säga att man såg det negativa, man såg bara mer jobbet istället för resultatet.  
 
 

Chefsbyten 
 
Eftersom chefens agerande och intresse var väsentligt för projektet, fanns påtagliga risker att 
projektet stannade av i samband med chefsbyten. Intervjupersonerna beskriver att arbetet 
stannade av när en chef ersattes av en ny: 
 

… och i samma veva så kom det en ny chef, först så sa hon, va fan det här med 
Sunt LiV det rör inte mig på nåt vis, men hon insåg ganska snart att det här måste 
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jag jobba med, eller det var väl hennes chef som sa att det här ska du jobba med. 
För det var svårt, vi gjorde ett stort fel egentligen. Vi var så naiva. 

 
Anledningen till att chefsbyten är en kritisk faktor är att dels har cheferna en samlad 
erfarenhet och kompetens som är värdefull i projektet, dels står de för det centrala 
engagemanget för att driva frågorna. Projektet upplevs följaktligen inte vara självbärande, 
utan snarare personbundet, enligt en personalsekreterare: 

 
Det är det som är största faran med projektet, det är inte riktigt självbärande. Det 
krävs vissa personer som går in och jobbar med det, annars så blir det – jaha blev 
då blev det ingenting mer med det här då… jaha cheferna orkar inte bära det 
riktigt själv, tyvärr… Det är väl faran i projektet, att det är så avhängigt en 
person.  

 
Projektet upplevs således av de intervjuade som personbundet, det vill säga projektets 
överlevnad är avhängigt huruvida vissa personer fortsätter att arbeta med det. Därmed finns 
en inneboende risk i projektet att det inte blir en formell del som ingår i den organisatoriska 
strukturen. Två problem uppstår när nyckelpersoner lämnar projektet, dels är överlämningen 
av ansvaret kritiskt, dels att engagemanget för projektet kan försvinna. Vad det gäller ansvaret 
finns det möjligheter att utforma rutiner för ett sådant överlämnande, även om det inte alltid 
har fungerat hittills. Engagemanget för ett projekt är däremot kopplat till individen och låter 
sig därmed inte ”överlämnas” utan vidare.  
  
 

Ledningens roll 

 
Chefernas intresse och arbetsinsats i Sunt LiV är beroende av ledningens intresse för frågorna, 
men också av ledningens övervakning av arbetet. Genom intervjuerna framkommer ibland att 
det finns en inställning till arbetsmiljö som är kopplat till produktion och effektivitet. Ett sätt 
att motivera arbetsmiljöarbetet är att relatera det till de hårda effektivitetskrav som finns. Man 
behöver ha ett bra fungerande arbetsmiljöarbete för att lyckas med effektivitetskraven. 
Exempelvis säger en chef:  
 

Ja, jag upplever nog att arbetsmiljön är väldigt prioriterad. Samtidigt så är 
produktion väldigt prioriterad också. För att kunna pressa folk hårt så måste du 
kunna väga upp med god arbetsmiljö.  

 
Där ledningen och högre chefer varit drivande och visat ett mer personligt intresse för 
frågorna har lägre chefer ”smittats” av engagemanget. Det har också gjort att de som varit 
initialt skeptiska till projektet har ändrat uppfattning. En processtödjare säger: 
 

När vi pratade om att han (chefen) ska gå före så sa han att självklart så gör jag 
det. Och han har verkligen varit en god förebild och sagt till cheferna att jag 
tycker att det här verkar bra och vettigt och så vidare. Så jag tror att det är viktigt 
därför att hade han varit mer passiv där, så hade säkert de cheferna som varit lite 
tveksamma fått vatten på sin kvarn och så hade de kanske gnällt, så det har hjälpt.  

 
Ledningens kontrollfunktion gör också att verksamheter är tvungna att arbeta med 
arbetsmiljön, något som tidigare konstaterades ha positiva effekter. En chef säger: 
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Så har ju högsta ledningen med landstingsdirektörerna tryckt på det här och 
efterfrågat uppgifter om sjukfrånvaro och efterfrågat hur man jobbar med 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Så man har inte kunnat komma undan på något 
sätt, utan det har varit stenhårt fokus på det där. Det tycker jag de har gjort bra, 
det har de verkligen gjort bra. De har uttryckt att det finns ett intresse för det här 
och tyckt att det har varit viktigt. 

 
Här finns emellertid också en tveksamhet till om denna kontrollfunktion är tillräcklig i 
arbetsmiljöarbetet. Risken är att arbetet är en pappersprodukt. En personalsekreterare 
uttrycker att ledningen skulle kunna följa upp arbetet i högre grad: 
 

… då skulle jag önska att i verksamhetssamtalen personalchefen ställer mer 
ingående frågor om uppföljningen, men det handlar om vad ledningen vill följa 
upp. 

 
Ledningens roll och engagemang i projektet är emellertid inte odelat positiv. Några av de 
intervjuade uttrycker att trots att arbetet var uppstartat och man hade fått igång viktiga 
aktiviteter kring arbetsmiljöarbetet fanns det brister i det centrala praktiska stödet. Det kan 
handla om ett praktiskt stöd för att upprätthålla en bra arbetsmiljö eller att det saknades stöd 
vad gäller den egna kompetensen kring vissa frågor. Man såg sig inte kompetent att hantera 
alla frågor som berör arbetsmiljö och var i behov av ytterligare stöd som de inte tyckte fanns 
tillgängligt. En chef säger: 

 
Det är inte säkert att chefen har lösningen eller kan jobba med gruppen på det 
sättet som det skulle behövas ibland. 

 
Även om ledningen övergripande varit positiv och stöttat projektet, har det funnits 
upplevelser av motstånd från ledningen då det rör som om konkreta förbättringsförslag. 
Sannolikt handlar det om ekonomiska begränsningar, men intervjupersonen menar ändå att ett 
sådant motstånd hindrar medarbetare och chefer från att fortsätta SAM i samma positiva anda. 
Nedanstående chef beskriver arbetet med en, för arbetsplatsen, mycket viktig 
arbetsmiljöfråga: 

 
Ja, det gick att lösa, men så, så mycket kraft och så mycket energi, det var inte 
sant alltså. Att man ska i princip, för det blir ju lite hot, så mycket kommunikation, 
alltså dom som sitter och bestämmer, så frustrerande, du jag har aldrig grinat, 
men då grinade jag, alltså förstår du, så omöjligt. Och det här med att, jag ska 
motivera medarbetare till saker och ting när det inte, det går inte att verbalt att 
kommunicera med de som bestämmer. Alltså den frustrationen var oerhörd! 

 
Vad gäller ledningens roll i projektet visar således utvärderingen att det har funnits en positiv 
inställning till projektets genomförande, något som är centralt för att driva arbetet framåt. 
Emellertid menar intervjupersonerna att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan utvecklas 
ytterligare om förbättringsförslagen fick en tydligare positiv respons från ledningen.  
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Processtödjare 

 
Processtödjarnas roll i projektet har varit en central faktor. Deras arbete har möjliggjort Sunt 
LiV:s framgång på olika sätt, det handlar om att leda det praktiska arbetet exempelvis vid 
enkätredovisningarna och att lära ut arbetssättet till andra berörda. Men det handlar också om 
att entusiasmera andra runt omkring sig till att faktiskt engagera sig i arbetsmiljöarbetet, att 
lyckas göra det roligt och intressant. 
 
I det praktiska arbetet beskriver cheferna att processtödjarnas arbete varit nödvändigt för att 
driva processen framåt: 
 

För vår del har det fungerat bra, vi hade ju en väldigt bra person som var med 
oss när vi gick igenom det här. Han ledde ju oss genom våra resultat. Han ledde 
oss fram till de här frågeställningarna att vi skulle hitta tre utvecklingsområden. 

 
Dessutom upplevdes projektorganiseringen som lyckad. Flera har påpekat att processen 
fungerat bra där processtödjarna lärt ut arbetssättet till andra berörda: 
 

Det har fungerat jättebra. Jag tycker att den organisation som man riggade här 
med några processtödjare som gick ut och lärde oss och sen lärde vi vidare, den 
har fungerat väldigt bra för mig i alla fall. 
 

Processtödjarna har också haft en viktig funktion att skapa engagemang och energi. En 
personalsekreterare menar att: 

 
Så på det viset tycker jag man lyckats få arbetsmiljöfrågorna roliga och 
intressanta, att det inte bara handlar om föreskrifter och mallar. Det gör det till 
viss del men inte bara det. 

 
Eftersom processtödjarnas roll var så betydelsefull för projektet fanns här en inbyggd 
sårbarhet. Flera av intervjupersonerna beskriver att nyckelpersoner, exempelvis chef eller 
processtödjare, har bytts ut under perioden och därmed har värdefull kunskap gått förlorad, 
något som gör det svårare att driva projektet. Dessutom står dessa nyckelpersoner inte enbart 
för kompetens, utan också för engagemang att driva projektet. En chef säger: 
 

Nu tyvärr då är en av processtödjarna tjänstledig här, och det hänger ju mycket 
på personer som vill driva och sätta igång. Det är väl en risk i ett sånt här projekt 
att det kanske blir få personer som det hänger eller lever lite grann på. Om det 
inte finns tillräcklig många stödpersoner så kan det finnas en risk i det att när den 
personen drar sig tillbaka, ja då tenderar det lite grann att sjunka och det är inte 
lika lätt att dra igång det.  

 
Att Sunt LiV-projektet baserades på ett antal drivande processtödjare kan således betraktas 
som fördelaktigt men att det också hade nackdelar. Att metodiken i projektet har lärts ut till 
personalsekreterare är ett bra sätt att undvika sådana risker.  
 
En intervjuperson menar också att en del av projektets framgång kan tillskrivas 
processtödjarnas intensiva arbete med att tydliggöra medarbetarnas eget ansvar: 
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Och det har processtödjarna varit duktiga i, när de skyllt på ledningen och att det 
är mycket att göra, då har de sagt att … vad kan ni själva göra åt er situation? Att 
få var och en att börja engagera sig. Och det behövs det nästan någon som 
hjälper chefen att göra. 
 
 

Personalsekreterarens roll 

 
Det finns olika upplevelser av projektet där några av personalsekreterarna menar att de 
stundtals upplevde att de agerade som poliser gentemot cheferna.  
 

Ja, nu kommer vi in på personalarens roll, vi vill ju inte vara poliser, vi ska ju 
vara ett stöd. 

 
Kontrollmomenten i Sunt LiV har konstaterats ha en positiv effekt, men personalsekreterarna 
uppskattade inte den rollen. De menar att deras arbete också handlar om att fungera som ett 
stöd. I de verksamheter där Sunt LiV inte har uppfattats som ett bra erbjudande utan som 
ytterligare en arbetsbörda för cheferna, har emellertid personalsekreterarna upplevt sin roll 
mer som polis och har därmed inte kunna hjälpa cheferna i så hög utsträckning. Här är det 
alltså viktigt att inledningsvis förtydliga vilken hjälp cheferna kan komma att få av 
personalsekreteraren. En personalsekreterare menar att det är viktigt att chefen inte anser att 
de kommer och tvingar på honom/henne något som de inte önskat hjälp med.  

 
Fokus måste vara lokalt, att vi vet vad vi kan erbjuda och att vi har resurser men 
att arbetet måste ske lokalt där behoven uppstår, och då se att det är väldiga 
brister i någonting. Då kan jag signalera att… har ni tänkt på att…, eller… skulle 
ni vilja? …, men det här att pracka på det tror jag att vi ska passa oss för. 

 
I det avseendet har Sunt LiV upplevts som ett projekt initierat ”uppifrån”, vilket gör det 
svårare för personalsekreterarna att tillgodose behov som uppstått i verksamheten. Vi vill 
emellertid betona att personalsekreterarna som intervjuats är positiva till projektet eftersom 
det gett dem fler konkreta verktyg att använda i sitt arbete.  
 
 

Företagshälsovården 

 
Företagshälsovården, FHV, utgör ytterligare en viktig aktör för projektet. Viss kritik har 
emellertid riktats mot FHV. Några anser att FHV varit inaktiva och samarbetet mellan chefer 
och FHV har varit mindre bra. En chef säger: 
 

Från början så var det så här att för att man över huvudtaget skulle få göra det 
här, få gå in i Sunt LiV, så skulle man ha en fungerande FHV, och våran FHV har 
inte varit så aktiv, dom har haft lite skralt med resurser, så att deras renommé var 
inte så god, om man säger.  

 
Vissa har varit osäkra på om det överhuvudtaget fanns en FHV innan projektet. Ytterligare en 
chef säger: 
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jag visste att det fanns en landstingshälsa, men då sa någon att det finns ingen 
landstingshälsa. Jo men det klart det finns, en del trodde inte ens att det fanns en 
landstingshälsa och det har ju funnits i jättemånga år.  

 
Intervjupersonerna säger emellertid att samarbetet och FHV överlag verkar ha blivit bättre i 
samband med projektet: 

 
Så det har blivit bättre i och med det här projektet, att de har byggt upp den här 
kompetensen och kan erbjuda mycket mer tjänster och så där.  
 

FHV:s roll i projektet är central, framförallt då man betonar medarbetarnas eget ansvar för sin 
arbetsmiljö och hälsa. Här är det således viktigt att en fungerande FHV existerar för att fånga 
upp eventuella behov.   
 
Förutom aktörerna har det också funnit faktorer som påverkat resultatet av 
arbetsmiljöprojektet Sunt LiV. 
 
 

Lärdomar utifrån påverkande faktorer 
 
Vad det gäller påverkande faktorer, betonade respondenterna fokuseringen inom Sunt LiV 
vad det gäller det psykosociala, positiva aspekter samt att arbetet inte skulle betraktas som ett 
nytt projekt. Andra bidragande orsaker till att Sunt LiV upplevdes positivt var att projektet var 
vetenskapligt förankrat och långsiktigt, även om det också uppfattades vara ett alltför 
ambitiöst projekt. Dessutom beskrivs själva genomförandet av Sunt LiV som en 
framgångsfaktor eftersom det uppfattades enkelt och tydligt. Det finns dock tveksamheter 
gällande enkäten och dess utformning. Intervjupersonerna menar generellt att projektet hade 
ett bra tillvägagångssätt och det faktum att det fanns ett markant avslut hade betydelse. 
Projektet har fungerat väl i de verksamheter som redan upplever sig ha en bra arbetsmiljö, 
medan de verksamheter där arbetsmiljön är sämre har haft svårare att genomföra projektet. 
Skälen till det gäller ovanstående aktörer men också att det funnits en utbredd osäkerhet och 
misstro till projektet. Det, tillsammans med andra prioriterade områden har utgjort den största 
faran för att lyckas med projektet. Nedan redogörs för dessa resultat mer utförligt. 
 
 

Fokuseringen inom Sunt LiV 

 
 
Psykosocialt fokus 
 
Eftersom många upplever att den psykosociala arbetsmiljön är ett område som de inte 
behärskar och som de upplever är svårt att arbeta med, var projektets inriktning mot 
psykosocial arbetsmiljö uppskattad. Nedanstående citat sammanfattar intervjupersonernas 
åsikt: 
 

Dessutom finns det psykosociala bitarna med i Sunt Liv, vilka är svåra att ”ta på” 
och angripa för att hitta förbättringsmöjligheter.  
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Intervjupersonerna menar dessutom att det fanns ett behov av förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön uppfattades vara hanterlig, även om det även fanns 
brister i denna. Men det som lockade verksamheterna var framförallt att tyngdpunkten kunde 
läggas på den psykosociala arbetsmiljön. En chef uppger att: 
 

Det är klart att man kanske inte gillar alla, men vi behöver jobba tillsammans och 
hitta spelregler för hur vi kan jobba tillsammans även om man inte trivs ihop, och 
det var ju ingen katastrof men det var väl där vi såg att vi hade störst behov. 

 
Något som kan uppfattas paradoxalt är att fokuseringen på psykosocial arbetsmiljö också 
försvårade arbetet. Trots att just det temat också är en av projektets framgångsfaktorer finns 
också utsagor som handlar om hur ämnet kan vara svårt eller till och med avskräckande för att 
fortsätta. Medarbetarna upplevde att samtalen i arbetsgrupperna var betydelsefulla, men också 
obekväma och svåra. En chef säger:  

 
Enkäten var kanske en inventering, just psykosocial arbetsmiljö är det som är 
allra svårast, att prata om en tröskel eller en lampa är lätt, men att prata om att 
du och jag faktiskt inte kan vistas i samma rum.  

 
För cheferna var i synnerhet enkätresultaten känsliga och kunde upplevas mycket jobbiga. 
Här redovisades svaren vad gäller chefernas egenskaper. Två citat nedan från olika 
processtödjare illustrerar att deras roll vid enkätredovisningen är kritisk.  

 
Ibland var det tunt på ledarskapssidan, jag menar dom kan inte hänga ut chefen 
och ändå måste vi få fram vad det är som inte fungerar och chefen ska ändå vara 
glad, vår roll som processtödjare är att få gruppen att säga vad dom känner 
samtidigt får det inte vara nåt som kränker chefen.  
 
Jag fick inga negativa reaktioner och inte från cheferna heller, sen var det ju 
såklart jobbigt. Men vi förberedde dem alltid på det. Jag la alltid fram det som 
att: det är ju i din utvecklingspotential, det är ju bättre att de säger till dig vad du 
ska förbättra än att de ingenting säger och det gror ett missnöje, och det köper ju 
cheferna. Och det brukar jag säga till medarbetarna också under återkoppling. 
För det är inte lätt för dem, det har jag sagt till dem, nu är det lågt här på 
ledarskapet på att uppmuntra er t.ex., och nu handlar det inte om att vara elak 
eller hänga ut er chef utan det handlar om att ni ger ett medskick, vad ska han 
eller hon tänka på, precis som ni får ett medskick vid era medarbetarsamtal, och 
det tror jag att man måste våga säga. Och jag har chefer som har gått i 
försvarsställning väldigt hårt och då är det ju jobbigt för samtidigt måste ju 
medarbetarna få känna att det får säga, men det har gått bra, 

 
Att den psykosociala arbetsmiljön var i fokus innebar således för cheferna att deras agerande 
och egenskaper granskades, något som kunde upplevas besvärligt.  
 
 
Inget nytt 
 
Ytterligare en förutsättning för projektets framgång var att det inte uppfattas som ett projekt 
utan som en fortsättning på ett kontinuerligt arbete. Genom att Sunt LiV tog avstamp i det 
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arbete som redan pågick fanns förutsättningar för att projektet integrerades i verksamheten 
samt att det motverkade en initial skepticism och ”projekttrötthet”. En processtödjare säger: 
 

Och sen vad är arbetsmiljö? Ofta är det så att de inte ser att det omfattar mycket 
som de redan gör, exempelvis back-up vid ledigheter och kompetensutveckling. Så 
att avdramatisera ordet arbetsmiljö, det är det som finns runtomkring oss hela 
tiden och att det är vi som är varandras arbetsmiljö. 

 
Citatet ovan belyser också att en förutsättning för att projektet lyckades var att begreppet 
arbetsmiljö, som man tidigare funnit lite vagt och svårgripbart, kunde relateras till den 
faktiska verksamheten. Genom att tydliggöra vad begreppet står för i det praktiska arbetet och 
vad som behöver göras i fortsättningen upplevde intervjupersonerna dels att en del av arbetet 
redan är gjort, dels att det inte är så svårt som de först trodde. Flera intervjupersoner beskriver 
hur projektet medförde att arbetsmiljöarbete avdramatiserades och därmed uppfattades 
verklighetsnära. 
 
 
Fokus på det positiva  
 
Ytterligare en faktor som skapade bra förutsättningar är att man inledningsvis inte bara tog 
avstamp i det tidigare arbetet utan också fokuserade på verksamhetens positiva egenskaper. 
Alla intervjupersoner nämner att medarbetare och chefer uppskattat denna bekräftelse. En 
chef beskriver att i diskussioner i arbetsgrupper och i andra samtal med medarbetarna var det 
särskilt uppskattat eftersom man vanligtvis fokuserar på negativa aspekter eller sådant som 
måste åtgärdas i arbetsmiljön: 

 
… och att de fick prata om det här att det var positivt, ja men vi är ju bra på en 
massa saker också! Det var liksom inte vanligt att höra.  
 

Dessutom uppger framförallt processtödjarna att denna inledning skapade ett bra klimat och 
en bra utgångspunkt för att kunna diskutera även sådant som inte fungerar på arbetsplatsen.  
 
 

Långsiktighet 

 
Respondenter nämner även Sunt LiV:s tidsram som positiv, då de upplever att projektet har 
pågått under en längre period vilket skapat ett långsiktigt tänkande. En processtödjare säger: 

 
Jag tror att det är en av de grejer som det har varit en satsning på över tid och 
det tror jag har varit en framgångsfaktor, det är inte bara något som följt med det 
här året utan det har följt med och man har betat igenom olika verksamheter så 
många har hört talas om det på nåt sätt, jag tror det är styrkan i det.  
 

I anslutning till projektets långsiktighet finns emellertid också kommentarer som tydliggör en 
annan åsikt. En synpunkt rörande Sunt LiV var att det är ett för stort projekt och att det fanns 
en tendens att man höjde ambitionsnivån allteftersom. Intervjupersonen upplevde i det här 
fallet inte att det var enkelt utan istället att det var tidskrävande, och att det tog tid från andra 
viktigare områden: 
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Det är ju en ambitiös modell. Den fungerade just då, men jag tror att man inte har 
den kraften att lägga ner, över tid jämt, för att arbetsmiljöfrågorna är viktiga men 
de är inte de enda frågorna. Vi har inte riktigt förutsättningarna för ett sånt digert 
arbete. 
 

Synpunkten gäller också arbetet med enkäten: 
 
Det är väl det här med att, det är ju mycket. Just när det gällde enkätdelen, så var 
det ju väldigt mycket jobb kring det. Arbetsmiljöarbetet ska man ju göra så enkelt 
som möjligt. 
 

Även om projektets omfattning skapade bra förutsättningar för att lyckas, har också 
deltagarna upplevt att projektets storlek i viss mån varit försvårande och tagit upp för mycket 
tid. 
 
 

Vetenskaplighet 

 
Flera av respondenterna nämner projektets vetenskapliga förankring som en framgångsfaktor, 
i synnerhet för att locka med läkarkåren in i projektet. En chef menar att: 
 

Det kändes som om Sunt LiV  var ganska vetenskapligt förankrade där. Det är så 
när det gäller läkarna att det ska helst vara verifierat i sju olika studier och nu 
var det framtaget av Karolinska institutet så då kan de acceptera att det här är 
riktigt.  

 
Den vetenskapliga förankringen nämns också i samband med psykosocial arbetsmiljö, vilket 
ansågs i viss mån omätbart. Projektet synliggjorde därmed att även detta område kan mätas på 
ett vetenskapligt sätt, som i sin tur ökade förtroendet för projektet hos de medverkande:  

 
Det var vetenskapligt förankrat så kunde man få den här psykosociala biten som 
är lite svår att mäta. Det var ju bra, för det är där problemen är. Det är där det är 
svårt.  
 
 

Sunt Liv:s genomförande 

 
Vad gäller själva arbetssättet i Sunt LiV är det framförallt två punkter intervjupersonerna 
nämner i positiv ton, det enkla och strukturerade upplägget samt enkäten med återkopplingar.  
 
 
Enkäten med återkopplingar 
 
Flera respondenter nämner att återkopplingarna varit värdefulla och skapat ett engagemang 
för frågorna. En processtödjare beskriver varför återkopplingarna varit betydelsefulla: 
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Jag tror att det kan bero på att här har man fyllt i en väldigt omfattande enkät och 
man har lagt ner tid på det och man ser att det är någon som lyssnar, vi går 
igenom, jag får uttrycka mina åsikter. Det tror jag är en viktig poäng, för annars 
är det väl lite enkätsjuka just här, vi undrar över nåt och då skickar vi ut en enkät, 
och ofta behåller man resultatet och ger ingen återkoppling. Här har du en 
återkoppling på fyra timmar där man dessutom skulle prestera själv, sitta i 
grupper och prata om vad är viktigast att prioritera för mig i min arbetsmiljö. 
Och då måste man vara med. Även i grupper med låg svarsfrekvens var det ett 
engagemang vid återkopplingarna.  

 
Trots att enkäten beskrivs av flera intervjupersoner som mycket värdefull, finns också 
tveksamheter vad det gäller projektets tillvägagångssätt. Några intervjupersoner menar att en 
del verksamheter fokuserade i alltför hög grad på enkäten och tog därmed inte till sig 
arbetssättet vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. En processtödjare beskriver 
problemet så här: 
 

Jag hade lite problem i början med att alla ville åt enkäten. Det var enkäten som 
var i fokus, men vi sa att det handlar ju också om att bygga upp SAM, så vi hade 
en hel del punkter som man skulle få avbockade innan man sattes på enkäten.  

 
En viktig lärdom är att här borde man ha varit tydligare med det arbete som skedde innan 
enkäten och även haft återkopplingar rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet. En 
intervjuperson uppfattade inte att Sunt LiV omfattade något annat än enkäten:  
 

För vår del fanns det ju inget speciellt, för vår del var det ju enkäten som var den 
stora aktiviteten. 
 

Det fanns dessutom synpunkter från de intervjuade på enkätfrågorna vad det gäller dels att det 
saknades relevanta frågor, dels att vissa frågor var otydliga eller svåra att definiera. Man 
menar att redan kända problemområden osynliggjordes i resultaten eftersom frågorna inte 
berörde dessa:  
 

men om man tittar på hur frågorna är ställda så kan jag förstå, om man tittar på 
ett ställe där vi hade riktiga problem så var det inte så låga resultat, nej eftersom 
man inte frågade om just det. Man frågade efter annat, jag ska inte säga snälla 
frågor för det handlade ju ändå om hur chefen ser dig och uppmärksammar dig 
och är entusiasmerande och så.  

 
Dessutom upplevde några att en del frågor var otydliga, svåra att besvara och därmed svåra att 
utläsa resultatet av: 
 

Mycket av enkäten som vi tyckte var svårt var definitionsfrågor, man skulle svara 
på frågor om ledningen, vilken ledning? Min närmsta chef, ledningen inom städ 
eller landstingsservice eller landstinget eller politikerna? Det var svårt. Det var 
också det här med närmaste chef, får jag det stöd från närmaste chef, vem är det? 
Är det min arbetsledare en chef, fastän den inte har personalansvar. 

 
Att enkäten hade brister gjorde att förtroendet för projektet sjönk. Enkätens och projektets 
vetenskapliga förankring var en viktig framgångsfaktor, därför är det centralt att enkäten 
uppfattades tillförlitlig, något som alltså inte alltid var fallet. En chef säger: 
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Ja och då kunde man se, och där kunde det ibland förtroendet dippa för enkäten, 
varför ställer ni den här frågan när det inte är tydligt vad vi ska svara på? Det är 
ju därför saker ser ut som det gör, det borde ni ha fattat?  
 

Vad gäller arbetssättet i Sunt LiV finns således utsagor som tyder på att intervjupersonerna 
uppskattade den strukturerade ordningen och återkopplingarna. Men det finns också utsagor 
som pekar på att alltför mycket fokus lagts på enkäten, vilket kan motverka implementering 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
 
Enkelhet och tydlighet  
 
En tolkning rörande det strukturerade arbetssättet är att de medverkande ställde sig positiva 
till projektet eftersom det inte upplevdes ”flummigt”, i synnerhet som det rör sig om den 
”flummiga” psykosociala arbetsmiljön. En chef menar att de valde att delta av den 
anledningen: 
 

Det finns många arbetsmiljöprojekt som inte är så genomtänkta och lite 
halvflummiga, men det kändes väldigt strukturerat så det kändes som en god sak 
att vara med i.  

 
I anslutning till ovanstående resultat är det emellertid många av intervjupersonerna som 
nämner att projektet och metodiken kring det systematiska arbetsmiljöarbetet upplevdes som 
okomplicerad. Skälet till att projektet lyckades baseras på att processtödjarna betonade 
enkelheten samt att deltagarna också uppfattade att Sunt LiV erbjöd en metodik som förenklar 
arbetet med SAM. Flera chefer uppger bland annat att de upplever arbetet med SAM mindre 
splittrat och att arbetsbördan underlättats: 
 

Men det gav en systematik, som cheferna har sagt till mig, du det var inte så 
jobbigt, det var ju faktiskt riktigt bra det här, axlarna sjönk ju ner på mig nu, gud 
så skönt, nu har jag koll på detta, har faktiskt några sagt och det är ju bra. 

 
Dessutom var en viktig förutsättning att projektet var tydligt för deltagarna redan från början. 
Där projektet varit framgångsrikt har deltagarna betonat fördelarna med att 
ansvarsfördelningen, tidsramar och aktiviteter varit tydliga i projektet. En processtödjare 
menar: 
 

Förutsättningarna har ändå varit så givna redan från början när du går med Sunt 
LiV-projektet. Det är en tidsplan, alla momenten är beskrivna, man vet vad som 
förväntas, cheferna vet vad som förväntas. 

 
Att processtödjare och personalsekretare har betonat enkelhet och att informationen kring 
projektet varit tydlig är således en faktor som haft stor betydelse.  
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Kontrollmomentet 

 
Flertalet respondenter nämner också att det fanns krav rörande vilka aktiviteter 
verksamheterna skulle genomföra i projektet. Kravet på att redovisa åtgärder och aktiviteter 
har medfört dels att staben känt tillförsikt över att verksamheterna arbetar med åtgärder, dels 
att verksamheterna aktivt arbetar med det. Cheferna får därmed press på sig att genomföra 
aktiviteter, vilket gör att rutiner kan komma att upparbetas. En personalsekreterare berättar 
att:  
 

En eller två gånger om året så ska dom alltså tala om, de ska lista vilka 
arbetsmiljöfrågor som de tycker är viktiga och de ska göra en prioritering vilka 
de faktiskt måste jobba med. Det är kravet vi ställer på dem. Och bara att vi gör 
det innebär ju att de tvingas till att lista olika arbetsmiljöfrågor och de tvingas till 
att, de här skickar jag in till staben att dom här ska vi jobba med. 
 

De upplevda kraven ska således inte betraktas som en negativ aspekt, snarare är det en faktor 
som har haft positiva konsekvenser. 
  
 

Bra arbetsmiljö innan 

 
En framgångsfaktor för projektet som nämns är att arbetsplatsen fungerade bra innan. Här 
finns ett paradoxalt förhållande eftersom man kan tänka sig att Sunt LiV inte heller har 
behövts i dessa verksamheter. Men respondenterna menar emellertid att de har funnit Sunt 
LiV värdefullt eftersom det gett ett mer systematiskt arbetssätt, och att de har lättare att finna 
de små problemen och inte låta dessa växa sig större. De menar att det är en förutsättning för 
att behålla den goda arbetsmiljön. En chef säger: 
 

Men den stora frågan är hur, att man också i fortsättningen skulle arbeta med att 
behålla den goda miljön och de goda relationerna som vi hade med varandra. 
Och det var ju egentligen, för jag menar, för egentligen hade vi inte så mycket 
stora problem.  

 
Dessutom uppmärksammade Sunt LiV-projektet att arbetsplatsen fungerar bra och det 
tydliggör hur man bör arbeta i fortsättningen, något som är betydelsefullt.  
 
 

Osäkerhet och misstro 

 
Ett förhållande som försvårade arbetet var en initial osäkerhet och otrygghet kring vissa 
processer i projektet. Dessutom möttes projektet av misstro eftersom man inte såg fördelarna 
med det. En tolkning av intervjuerna är att osäkerheten inför projektet och en misstro till vad 
projektet skulle komma att leda till påverkade processen och arbetet med Sunt LiV. 
Osäkerheten fanns både hos medarbetarna och i synnerhet hos läkarkåren, menar 
intervjupersonerna, men den fanns också initialt hos chefer.  
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Hos medarbetarna fanns en skepticism framförallt mot enkäten, något som i några fall innebar 
lägre svarsfrekvenser. Respondenterna menar att medarbetarna uttryckte oro inför 
anonymiteten i enkäten: 
 

Då var det många som kände en otrygghet i det här med anonymiteten och trodde 
inte, även om att vi hade informerat om att man var anonym, men att man skulle 
få den här personliga återkopplingen, hur kunde man då vara anonym?  
 

Många var också skeptiska till vad projektet och resultatet skulle leda till. Här framhålls att 
enkäten var omfattande och tog därför mycket tid i anspråk för att fylla i. En chef beskriver 
hur medarbetarna resonerade: 

 
Så en osäkerhet till vad det ska tjäna till, det är ju en maffig enkät.  
 

Andra intervjupersoner menar att det går att bemöta sådan osäkerhet genom att informera och 
försöka övertyga medarbetarna om nyttan. En chef upplevde emellertid att hon brustit i detta: 

 
Det beror nog på dels hur man har informerar, om man känner sig trygg, vad det 
är för kultur på arbetsplatsen, en del är ju mer skeptiska till enkäter än andra, en 
del svarar och ser positivt. Och här tror jag att man har en viss skepticism till 
enkäter överlag så att, jag skulle nog ha förankrat det ännu mer fast jag tyckte att 
jag hade gjort ganska mycket.  
 

På vissa verksamheter valde man att låta medarbetarna fylla i enkäten hemma mot lön, vilket 
resulterade i hög svarsfrekvens. En chef beskriver hur de löste det: 

 
Vi kom fram till ett de kunde göra det hemma. Man fick en flextimma, för att man 
skulle få tillbaka många svar, för avdelningschefen prickade av de svar som kom 
in och de fick sin flextimma. Då fick vi en väldigt bra svarsfrekvens.  

 
En intervjuperson menar att bland medarbetarna utmärkte sig särskilt läkarna som dels mer 
skeptiska, dels mer svårtillgängliga för att genomgå projektet. En processtödjare säger: 
 

Det enda som var och som känns lite som ett misslyckade kan man säga är att det 
inte gick så bra med läkargruppen. De fyllde i men det blev aldrig någon 
återkoppling. De är svåra att nå och det är väldigt svårt att få dom att förstå att 
det kan vara bra att sätta sig ned under tre till fyra timmar och diskutera sin egen 
arbetsmiljö. Tar man inte chansen när den finns så är det ingen idé att komma 
efteråt.  
 

Skälet till svårigheter i läkargrupper tillskrivs framförallt deras arbetssituation och att tiden 
med patienten prioriteras. Samma intervjuperson uttrycker också att man har en förståelse för 
det förhållandet eftersom patientens situation oftast är i centrum:  

 
Det beror på att de tänker att nu kunde jag ha opererat tre patienter eller haft tio 
mottagningar eller någonting. Man kan ju fundera på den som inte fick sitt knä 
opererat när hela läkargruppen sitter på återkoppling. Det är lite för mycket tid, 
det är svårt när man har ett sådant produktionstryck på sig.  
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Dessutom menar en chef att, förutom att det är svårt att motivera för patienterna, är det också 
förenat med höga kostnader när det handlar om läkarna:  
 

Att binda upp ett 40-tal läkare med en snittlön på 40 000 och när vi har sådana 
köer som vi har. Det är lite svårt.  
 

Osäkerhet och tveksamhet mot projektet fanns också hos chefer. Här menar respondenterna 
att förutom oro för kostnader i samband med möten och projekttid, fanns också en tveksamhet 
inför projektets nytta. En chef säger: 
 

Det var väl det att det var lite flummigt i början, att man inte förstod vad det 
skulle leda till. Och i och med att det är arbetsmiljö så är det ett så stort område, 
så man kan ju inte sätta tio punkter och sen löser vi de här tio och det fylls på 
hela tiden också. 

 
Dessutom fanns en osäkerhet vad gäller vad resultaten skulle komma att visa och hur de 
skulle hanteras. En chef menar att hennes kollegors rädsla inför enkätresultaten gjorde att 
enkäten diskuterades åtskilligt innan den slutligen skickades ut: 
 

Nej, de var bekymrade att inte vi skulle ha, att det skulle, jag tror att de var 
bekymrade över att vi skulle rasa ihop, att vi skulle riva upp saker hos personer 
och sen inte ha möjligheter att hantera det här. Där låg rädslan. 

 
Samma chef menar att det borde ha varit en större öppenhet inför ledningen och cheferna vad 
gäller enkäten för att reducera sådan osäkerhet.  
 
Ytterligare en aspekt som är relaterad till misstro är projekttrötthet, menar vissa av 
respondenterna. Projekttröttheten är ett resultat av tidigare erfarenhet av projekt som inte har 
lett till förbättringar i den mån man avsett. En personalsekretare menar att den fanns en sådan 
inställning:  
 

Jag tror det beror på att folk är så trötta och så less på att det startas upp, för det 
var ju en utav de argument som kom fram, man sa, jaha, ytterligare en sak som nu 
ska drivas, som det inte kommer att bli någonting av.  

 
Projekttröttheten är också ett uttryck för att man upplever att det kontinuerliga arbetet stannar 
av och avbryts av projekt. En chef påpekar: 
 

Därför att då hinner vi lugna ner oss och ta tag i, ja jobba med de områden som 
vi ska jobba med. Då störs man bara av nya saker som dyker upp.  

 
Av den anledningen har flera av de intervjuade betonat vikten av att projektet numera är 
avslutat och att de nu vill arbeta fortlöpande med det systematiska arbetsmiljöarbete, och inte 
ingå i ytterligare projekt.  
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I konkurrens med andra prioriteringar 

 
Den miljö och verklighet som projektet möter på arbetsplatserna består av olika 
arbetssituationer, organisatoriska strukturer och prioriterade områden, som alla måste 
samverka för att projektet ska genomföras på ett rimligt sätt. Några av de intervjuade menar 
att i verksamheterna är det inte möjligt att fokusera enbart på arbetsmiljöfrågor. Här finns en 
intern konkurrens, menar en chef, då exempelvis rekryteringsbehov, personalförsörjning och 
stora pensionsavgångar står för dörren. Trots att begreppet arbetsmiljö innefattar stora delar 
av den problematiken anser den intervjuade chefen att alltför mycket fokus legat på 
arbetsmiljöfrågor, på bekostnad av andra viktiga områden: 
 

Det beror helt på i vilken fas verksamheten är, ibland passar det inte. Det kanske 
är någon annan pågående konflikt, det är frågor som är ännu viktigare. Det är 
kanske fråga om neddragningar, chefsbyten eller annat som tar all energi så det 
gäller att hamna i rätt läge. Och det handlar om att lägga, som processtödjare 
kan man lätt bli, tror jag, väldigt engagerad och se att det är så viktigt och så 
glömmer man att som chef har man hundra miljoner andra frågor som också är 
viktiga. Controllern tycker att budgetuppföljning är jätteviktigt och sen ska man 
ha verksamhetsutveckling och dom delarna som också är jätteviktiga. 
 

Prioriteringsordningen rör dessutom ekonomiska förutsättningar för projektet. En 
personalsekreterare säger: 
 

Men det är klart det har tagit lite resurser, och det har tagit folk ifrån oss som har 
jobbat med det här och då har andra fått stå tillbaka och då har vi inte kunnat 
satsa lika mycket på andra frågor som personalavdelning, utan då har det varit 
det här som varit fokus. Så då kanske man känner efter ett tag att nu skulle vi 
behöva satsa på det här istället och så försvinner intresset lite grann.  

 
En processtödjare resonerar om vilket tillvägagångssätt man borde haft och menar att det är 
problematiskt att genomföra arbetet på regelbundna arbetsplatsträffar eftersom det då inte 
hamnar i fokus. Det är emellertid också problematiskt att samla alla anställda vid andra 
tillfällen. 
 

Det är klart hade man jobbat ännu mer intensivt hade man gått mycket mer på 
APT, då lämnar man ju över lite till chefen och skyddsombuden ute på 
arbetsplatserna. Men det är klart, då ska ju de frågorna konkurrera med så 
mycket annat. Och på det här arbetet är det ju inte så att man kan stänga en 
timme utan det är ju verksamheter igång hela tiden, det är en svårighet, på XX 
arbetar det NN stycken och alla är inte där samtidigt. Det är svårt att nå ut 
överallt.  

 
De som aktivt arbetat i projektet har upplevt att det varit svårt att få medarbetare att lägga så 
mycket tid som krävs. Här menar några att det är extra viktigt att motivera och engagera.  
 

Det är aldrig lätt att implementera en enkät med hur mycket frågor som helst. Jag 
fick ju också vara ute och prata en del och framför allt då i läkargruppen för att 
få dem att lägga en timme, det är ju en ganska rejäl tid.  
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Projektets avslut 

 
Enkäten och det avslut som enkäten representerade upplevs som positiv av 
intervjupersonerna. Det gav ett konkret resultat samt utgjorde ett bokslut av verksamheten. En 
chef beskriver vad enkäten betydde: 

 
Och utan enkäten hade det varit värdelöst, det var det som gjorde det. Det är 
målgången och finalen, det verifierar ett resultat. Man kan inte bara säga och 
prata, utan var och en skriver ner och får ett konkret resultat.  

 
En annan förutsättning för projektets framgång är att det har avslutats och införlivats i 
verksamheten. Flera respondenter poängterar att verksamheterna nu måste få vara 
”projektlösa” för att få arbeta med de frågor som uppkommit och låta rutinerna bli en del av 
verksamheten. En chef säger: 

 
vi kände så här, nu vill vi vara ifred ett tag. Nu vill vi jobba med våra 
arbetsgrupper, vi hade ändå… vi hade en plan eller har en plan för arbetet. 

 
Lärdomen som kan dras i sammanhanget är att inte låta starta upp nya projekt gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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Slutsats 
 
I följande avsnitt sammanfattas de slutsatser som kan dras utifrån utvärderingen av 
arbetsmiljöprojektet Sunt LiV. Slutsatserna diskuteras i samband med frågeställningarna som 
presenterades i inledningen. 
 
 
Syftet med denna studie var att utvärdera de bestående effekter som Sunt Liv resulterat i, samt 
att granska de lärdomar som man kan dra utifrån den kvalitativa studie som genomförts. 
Inledningsvis kan sägas att Sunt Liv i huvudsak upplevts som mycket positivt av de 
respondenter som medverkat. Resultaten från intervjuerna visar att effekter som medvetenhet 
om arbetsmiljöarbete, ökat samarbete och kommunikation, samt en bättre systematik för 
arbetsmiljöarbetet varit framträdande. När det gäller de lärdomar som man kan dra angående 
vilka framgångsfaktorerna var för en lyckad implementering av Sunt Liv, så visade det sig att 
de viktigaste faktorerna var en tydlig struktur för olika aktörers ansvarsområden, fokuseringen 
på psykosociala delar av arbetsmiljön, vetenskapligheten och tydligheten i informationen 
kring projektet samt att projektet pågått under längre tid så att metodiken kunde etableras 
inom verksamheten. Detta resultat diskuteras här mer ingående utifrån de frågeställningar som 
studien utgick ifrån. 
 

• Vilka är de bestående effekterna av projektet Sunt LiV med avseende på systematik 
rörande arbetsmiljöarbetet och upplevelser av projektet? 

  
Vi kan konstatera att Sunt LiV-projektet gav bestående effekter i form av en ökad 
medvetenhet kring arbetsmiljöfrågor och en djupgående kartläggning av verksamheternas 
arbetsmiljö. Med avseende på ökat systematiskt arbetsmiljöarbete visar emellertid 
utvärderingen att rutiner förbättrats avsevärt, även då det finns farhågor att arbetssättet inte 
har integrerats till fullo i alla verksamheter. Utvärderingen visar också att de anställda getts 
ökade möjligheter till delaktighet och inflytande, vilket på flera sätt skapat ett högre 
engagemang kring den egna arbetsmiljön. Kommunikationen i arbetsgruppen har också 
påverkats genom att det funnits ett yttre ”tvång” att kommunicera. Därtill har 
erfarenhetsutbytet inom organisationen blivit bättre då det upplevs som om det finns många 
goda exempel på verksamheter där arbetsmiljöfrågor är i fokus.  
 

• Vilka är de lärdomar som kan dras utifrån Sunt Liv med hänsyn till olika påverkande 
aktörer och faktorer? 

 
Utvärderingen visar att sex aktörer, medarbetarna, cheferna, ledningen, processtödjarna, 
personalsekreterarna samt företagshälsovården, på olika sätt både främjat men också hämmat 
processen. Centralt för att lyckas med projektet har varit insikten hos medarbetarna att de har 
ett eget ansvar för sin arbetsmiljö. Det är också viktigt att det funnits en tydlig 
ansvarsfördelning och att cheferna visat engagemang för att lyckas integrera systematiken 
med arbetsmiljöarbetet inom verksamheten. Chefsbyten under projekttiden har i vissa fall 
försvårat arbetet, eftersom det då försvunnit viktigt kompetens från verksamheten. Vad gäller 
ledningens roll menar respondenterna att de varit positiva men vissa upplever att de inte alltid 
funnits resurser för att genomföra förändringar. Detta kunde i vissa fall upplevas frustrerande 
eftersom det egna engagemanget kan upplevas bli motarbetat. Företagshälsovårdens insatser 
har fått blandade omdömen av respondenterna.  
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Vad det gäller påverkande faktorer, betonade respondenterna fokuseringen inom Sunt LiV 
som en viktig aspekt, främst vad det gäller det psykosociala biten av projektet eftersom det är 
ett ämne som är svårt att få grepp om, men även att Sunt LiV fokuserat på de positiva 
aspekterna inom varje verksamhet samt att arbetet inte skulle betraktas som ett nytt projekt 
utan en utveckling av det redan befintliga arbetsmiljöarbetet. Andra bidragande orsaker till att 
Sunt LiV upplevdes positivt var att projektet var vetenskapligt förankrat och att det var 
långsiktigt, även om det också uppfattades vara ett alltför ambitiöst projekt. Detta gjorde att 
det fick en djupare förankring inom verksamheten och att det blev lättare att engagera 
samtliga medarbetare. Dessutom beskrivs själva genomförandet av Sunt LiV som en 
framgångsfaktor eftersom den uppfattades ha en enkel och tydlig struktur. Det finns dock 
tveksamheter gällande enkäten och dess utformning. Vissa frågor hade ett otydligt syfte och 
medarbetarna hade då svårt att veta vad de skulle svara, vilket kunde resultera i missnöje med 
enkäten. Intervjupersonerna menar dock generellt att projektet hade ett bra tillvägagångssätt 
och det faktum att det fanns ett markant avslut hade stor betydelse. Projektet har fungerat väl i 
de verksamheter som redan upplever sig ha en bra arbetsmiljö, medan de verksamheter där 
arbetsmiljön är sämre har haft svårare att genomföra projektet. Skälen till det gäller 
ovanstående aktörer men också att det funnits en utbredd osäkerhet och misstro till projektet, 
som dock kan motverkas genom tydlighet och ett välgrundat förarbete för projektet.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att, utifrån denna kvalitativa studie som genomförts, 
verkar Sunt LiV ha haft en positiv påverkan på utvecklingen av arbetsmiljöarbetet inom LiV, 
samt att man nu fått en tydligare systematik att arbeta utifrån.  
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Bilaga 1 
 
 

Intervjuguide  
 
Vad arbetar du med? 
 
Hur arbetade ni med arbetsmiljö innan projektet Sunt LiV?  (Beskrivs din arbetsplats, hur 
många arbetar här? Hur ser arbetet ut? Vad har du för tidigare erfarenheter av projektarbete 
och arbetsmiljöarbete?) 
 
Hur har ditt engagemang i projektet sett ut? 
 
Vilka erfarenheter har du från projektet? 
 
Beskriv ert arbete med Sunt LiV (gärna i kronologiskt ordning, vad gjorde ni först… och 
sedan). 
 
Hur har arbetet/metoden sett ut för er? Var förlades tyngdpunkten i projektet? 
(företagshälsovård, fysisk arbetsmiljö, rehabilitering av anställda, psykosociala aspekter, 
främjande och förebyggande, identifiera och analysera)  
 
Vad var mest centralt i arbetsgruppen? 
 
Hur upplevdes arbetet? (Vad fann du mest användbart och varför respektive minst användbart 
och varför?) 
 
Vad ser du som viktigast med metoden/mest utmärkande? 
 
Vilka aktiviteter har genomförts på din arbetsplats?  
 
Vilka effekter kan du se av arbetet gällande arbetsplatsen, arbetsmiljön, dig själv, 
arbetsgruppen samt själva arbetsmiljöarbetet? 
 
På vilket sätt har ni fått en bättre arbetsmiljö (om så skett)? 
 
Finns det exempel på förändringar på din arbetsplats? 
 
Hur fick ni er kunskap om Sunt LiV? 
 
Vilka intressenter har ni arbetet mot? (rehabiliteringsarbetet HälsoSam, friskvårdsarbetet 
HälsoLiv, Landstingshälsan (FHV), projektledningen, processtödjare, chefer/ledare, 
medarbetare) 
 
Hur har samarbetet/kommunikationen fungerat gentemot dessa intressenter? 
 
 
 



 

 

Vilka har varit de viktigaste kommunikationskanalerna, landstingsledning, närmaste chef, 
projektgrupp, skriftligt material, FHV, medarbetare och så vidare? 
 
Hur har landstingsledningens roll sett ut i arbetet? 
 
Har ni haft träffar i riksomfattande/värmländskt nätverk? Vad har det i så fall gett/bidragit 
till?  
 
Hur kommer arbetet att fungera i framtiden? 
 
Fungerade arbetet i projektet? Vad beror det på att det fungerade/ inte fungerade? 
 
Hur har arbetet med projektet mottagits? 
 
Vad har varit bra med Sunt liv? 
 
Vilka har framgångsfaktorerna varit? 
 
Vad har varit lyckat respektive mindre lyckat i projektet? 
 
Vad tror du att det beror på att vissa delar av projektet lyckats och andra inte (beroende på 
tidigare svar)? 
 
Vilka hinder och svårigheter har det funnits på vägen? 
 
Vad kunde ha gjorts annorlunda? 
 
Kommer metodiken att leva kvar? Och i så fall, hur? 
 
Hur förvaltas erfarenheter om arbetssätt och kunskaper? 
 
Hur kommer er fortsatta inriktning att se ut gällande arbetsmiljöarbetet utifrån projektet Sunt 
Liv? 
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