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I detta kapitel görs en analys av HALV-projektet. Det är som framgått ett omfat-
tande och brett projekt som bedrivits under knappt tre år, vilket gör det komplext 
att granska. I tidigare kapitel (Bakgrund respektive Redovisning) ges den bak-
omliggande orsaken till och en deskriptiv redogörelse av HALV-projektet. Dess-
utom finns ett särskilt kapitel om hur utvärderingen lagts upp. I antologins andra 
del fördjupas därutöver flera av de olika delprojekten. 
 
I kapitlet kring utvärderingen framgår att den har haft en formativ karaktär och 
funnits nära projektet i syfte att bidra med återkoppling för utveckling ”under 
resans gång”. I en ambition att fortsätta i denna ”utvecklingsanda” ägnas av-
slutningsvis en del av detta kapitel till att, utifrån olika teorier och studier, venti-
lera angelägna och möjliga vägar för ett fortsatt arbetsmiljö- och hälsoarbete 
vid Växjö universitet. Inledningsvis görs, trots tidigare beskrivningar, en kort re-
dogörelse för HALV-projektets förutsättningar och process för att om möjligt 
generera en grund för förklaringar till måluppfyllelsen. Därefter penetreras pro-
jektets mål. 
 

Förutsättningar 

Syfte och mål 
HALV-projektets syfte, som uttrycks i projektbeskrivningen från 2005-04-27, är 
att minska den arbetsrelaterade ohälsan och därmed skapa en bättre och mer än-
damålsenlig arbetsplats/arbetsmiljö. Detta skall stärka kvaliteten i grundutbild-
ning, forskning och samverkan med det omgivande samhället och därigenom 
uppnås hög konkurrenskraft och goda resultat. Alla medarbetare ska kunna kän-
na att man kan arbeta på Växjö universitet, prestera och vara frisk, vilket även får 
konsekvenser för och bidrar till en förbättrad studiemiljö för studenter. 
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Det övergripande målet, som också finns i projektbeskrivningen, är att uppnå ett 
tillstånd av ökad hälsa genom att sjukfrånvaron halveras och genom att, med 
hjälp av metodutveckling, få till stånd hälsofrämjande processer i organisationen. 
Målet är vidare att genom studier skapa förståelse för och medvetenhet om vilka 
faktorer som bidrar till att anställda mår dåligt och/eller blir sjuka samt om vilka 
faktorer som bidrar till ökad hälsa. Organisationen bör uppnå en medvetenhet om 
gemensamma mål och ett tillåtande av mångfald i ett arbetsklimat som är öppet 
och kreativt och präglat av ett ansvarskännande och konsultativt ledarskap. Mot 
bakgrund av vunnen kunskap kan åtgärder vidtas för att skapa en arbetsplats utan 
arbetsrelaterad ohälsa.  
 
I projektplanen presenteras följande mål: 
• halvera sjukfrånvaron 
• de resurser Växjö universitet lägger till företagshälsovård ska disponeras för 

proaktiva och förebyggande insatser i högre grad än idag 
• uppnå ökad kunskap och förståelse för ledarskapets betydelse för hälsan 
• uppmärksamma betydelsen av och understödja utvecklingen av kompetens 

och intresse för de delar av det akademiska ledarskapet som är viktiga när det 
gäller ledningen av andra människor 

• initiera och ge förutsättningar för hälsofrämjande processer i organisationen 
och hos enskilda medarbetare 

• stärka grunden för samverkan mellan parterna i arbetsmiljöfrågor 
• uppnå en situation där medarbetare vid Växjö universitet upplever att förut-

sättningarna för att arbeta i rimlig omfattning, prestera, känna arbetsglädje 
och vara frisk har förbättrats i jämförelse med tidigare studier som genom-
förts 

 
I universitetets personaltidning anges följande tre mål för HALV-projektet som 
delvis är en mix av ovanstående: 
• Skapa medvetenhet och förståelse i organisationen om hälsans, arbetsmiljöns 

och ledarskapets betydelse för att skapa en arbetsplats utan arbetsrelaterad 
ohälsa 

• Minst halvera antalet långtidssjukskrivna 
• Att få tillbaka långtidssjuka i arbete genom ett effektivt rehabiliteringsarbete 
 
Till detta kommer de centrala frågor för projektet som Utvecklingsrådets tryckte 
på i samband med själva starten: 
• Minska sjukfrånvaron 
• Partssamarbetet 
• Att det verkligen gör avtryck – den enskilde ska vara medveten om HALV-

projektet 
 
Det finns som framgår en överensstämmelse mellan övergripande mål och de oli-
ka uttalade målen respektive frågorna. Samtidigt kan diskrepansen i målbeskriv-
ningar i olika dokument bidra till viss osäkerhet. 
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Ledning, organisation och ansvariga för genomförandet 
I kapitlet Universitetet som arbetsplats framgår hur det ordinarie arbetsmiljö- 
och hälsoarbetet ser ut på universitetet. Det är uppenbart att det varierar förhål-
landevis mycket mellan olika institutioner och enheter. En inspektion från Ar-
betsmiljöverket, som inträffade under projekttiden, påpekade dessutom att uni-
versitetet var tvunget att skapa strukturer för det lagstadgade arbetsmiljöarbetet 
som det annars i vissa fall funnits ett motstånd till.  
 
HALV-projektets ledning och organisation, som finns beskriven i bakgrundska-
pitlet, såg ut enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Styrgruppen, som var partssammansatt, hade till uppgift att styra och planera 
hela projektet. För det mer ”vardagliga” arbetet svarade projektgruppen, som be-
stod av ordinarie och biträdande projektledare samt en representant från vardera 
företagshälsovården Previa och Försäkringskassan. De sju delprojekten beman-
nades av enskilda personer eller grupperingar med särskilt intresse för de aktuel-
la frågorna. Delprojektens inriktning och målgrupper framgår av tidigare kapitel 
– Bakgrund respektive Redovisning. 
 
Ambitionen var att de olika aktiviteterna skulle beröra så många olika grupper 
som möjligt. Det fanns särskilt identifierade grupper utifrån erfarenhet och skilda 
studier och i respektive delprojekt framgick vilka som berördes. Strävan var att 
nå alla befattningskategorier, särskilt i delprojekt 1 Hälsokompetens. 

Referensgrupper 

1 7 6 5 4 3 2 

Projektgrupp 

Styrgrupp 

Rektor 
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Process 
Utifrån de bakgrundsfaktorer som tidigare angivits fick Växjö universitet möj-
lighet att genomföra en förstudie våren 2005, under cirka tre månader, i syfte att 
ta fram en projektplan. Studien gjordes av den senare projektledaren som, med 
hjälp av skriftligt underlag (mall, checklista etc.) och samtal med företrädare för 
institutioner och enheter, formade planen. Under utvecklingsarbetet bildades 
också en s.k. styrgrupp, bestående av fackliga representanter, som informerades 
om det tänkta projektet. Ansökan lämnades in i maj 2005 och cirka en månad se-
nare kom positiva besked om att den godtagits och projekttiden bestämdes till 
2005-07-01 – 2007-12-31.  
 
Redan i planen fanns de flesta delprojekt konkretiserade och det vidtog ett inten-
sivt arbete för att både fastställa den slutgiltiga projektplanen och inleda verk-
samheten i flera av delprojekten. Det togs fram en projektorganisation som in-
volverade anställda från olika delar av organisationen och information om pro-
jektet spreds framförallt via interna informationskanaler såsom nyhetsbrev, per-
sonaltidning, egen hemsida och informationsmöten.  
 
Utvecklingen och arbetet i de olika delprojekten beskrivs både i tidigare kapitel 
(Redovisning) och i flera fall betydligt mera ingående i antologins andra del. 
Dessutom finns det i allmänhet en omfattande skriftlig dokumentation, i form av 
protokoll och minnesanteckningar, kring processen i respektive projekt. Delpro-
jekten har riktats till olika målgrupper och bland annat därför utvecklat olika 
verksamhetsformer som kan vara av intresse för det fortsatta arbetet. 
 
En kontinuerlig uppföljning har skett på flera sätt, dels genom projektledningens 
närhet till delprojekten, dels genom regelbundna träffar för samtliga ansvariga 
inom delprojekten. Det har varit 1-2 uppföljningsträffar per halvår med olika in-
nehåll – men det har vid varje tillfälle genomförts en genomgång och kritisk re-
flektion kring respektive delprojekt. Flera av delprojekten har i samband med av-
slutningen utvärderats via separata rapporter och självvärderingar. 

I vilken grad har HALV-projektet uppfyllt sina 
mål? 
Inledningsvis vill jag ge några mer principiella synpunkter kring målformule-
ringarna. Målen är i flera fall otydliga och visar mer på HALV-projektets före-
satser. För att skapa större klarhet kring vad projektet ska svara upp mot hade det 
varit ett alternativ att uttrycka målen mera specifika och framställt dem i högre 
grad mätbara. Användbara mål i kommunikation kännetecknas av att de anger 
resultat och inte aktivitet. Samtidigt är det en svår balansgång – alltför specifika 
mål riskerar att bli begränsande. Bland annat Johansson & Mårtensson (2006) 
menar att det finns en risk att syftet förminskas om mätnings- och styrningsin-
tresset tar över. Överhuvudtaget ställer de frågan om hälsa kan mätas. 
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Halvera sjukfrånvaron 
Målet att halvera sjukfrånvaron är med all säkerhet det som uppfattats tydligast i 
organisationen. Det kommer sig naturligt av projektnamnet, men är också en fun-
damental del i Utvecklingsrådets program Satsa Friskt. Sjukfrånvaron, som i pro-
jektstarten var drygt 4 %, har inte halverats, men har gradvis minskat i omfatt-
ning under projektets gång. Dagens sjukfrånvaro, på cirka 3 %, visar på en posi-
tiv utveckling när det gäller sjukfrånvaron, och dessutom har antalet nya fall av 
långtidssjukskrivning minskat. Samtidigt går det inte, med det underlag som fö-
religger, att säga att minskningen beror på projektets insatser. Det har exempel-
vis under projekttiden genomförts en del strukturella förändringar på samhällsni-
vå i syfte att hantera sjukskrivningsproblematiken. 
 
Målet i sig är problematiskt och det är inte säkert att ett lyckat projekt motsvaras 
av en halverad sjukfrånvaro. Den aktuella sjukfrånvaron kan istället betraktas 
som ”rimlig” – faktum är att vissa av delprojekten kan leda till en ökad sjukfrån-
varo genom att problem uppmärksammas i tid och att de istället kan mynna ut i 
att förhindra en längre sjukfrånvaro i ett senare läge. Med tanke på den frihets-
grad och gränslöshet som finns i många arbetsuppgifter inom universitetsvärlden 
kan det vara angeläget att framöver vara observant på dold sjukdomsproblema-
tik. I och för sig är egenkontroll en friskfaktor, men det kan trots det finnas avig-
sidor (bl.a. Theorell, 2006). 
 

De resurser Växjö universitet lägger till företagshälsovård ska dispo-
neras för proaktiva och förebyggande insatser i högre grad än idag 
Målet är svårbedömt, men enligt uppgift används företagshälsovården i mindre 
utsträckning än tidigare. Givetvis har HALV-projektet i sig varit ett incitament i 
riktning att minska det reaktiva arbetet, bland annat genom att prioritera både det 
förebyggande och främjande arbetet. Vidare så markeras den promotiva och pre-
ventiva betydelsen mer i den arbetsmiljöutbildning som nu alla chefer ska ge-
nomgå. Det blir nu intressant att se om denna omprioritering kommer att fortsätta 
efter avslutat projekt. 
 

Uppnå ökad kunskap och förståelse för ledarskapets betydelse för 
hälsan 
Även detta mål är svårt att värdera. Det konkreta arbetet i flera delprojekt har 
riktats mot ledarskapets betydelse och det är rimligt att anta kunskapen och för-
ståelsen har ökat. Det har gjorts intervjuer med de medverkande inom ramen för 
delprojektet som handlar om utbildning för mellanchefer kring framförallt de 
”mjuka frågorna”. Resultatet visar att man överlag är mycket nöjd med utbild-
ningen. Däremot kan inte resultatet ge svar på om det ”smittat av sig” i det dag-
liga arbetet som ledare/chef. 
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Uppmärksamma betydelsen av och understödja utvecklingen av 
kompetens och intresse för de delar av det akademiska ledarskapet 
som är viktiga när det gäller ledningen av andra människor 
Det är i synnerhet ett av de sju delprojekten som behandlat detta mål. Samtidigt 
var det just detta delprojekt som hade det svårast att komma igång. Det finns se-
dan flera år ett Universitetspedagogiskt Centrum vid Växjö universitet vars hu-
vuduppgift är att stimulera, främja och stärka pedagogisk utveckling och ledar-
skap. Bland annat finns det omfattande utbildning av akademiska ledare och che-
fer.  
 
Inom ramen för HALV-projektet blev det förhållandevis begränsade insatser 
inom målområdet, möjligtvis beroende på den redan etablerade verksamhet som 
fanns. Efter hearings blev det en utbildningsinsats kring utveckling av formerna 
för handledning. Dessutom genomfördes en utbildning, bestående av ett antal 
halvdagar, kring situationen som akademisk ledare. 
 

Initiera och ge förutsättningar för hälsofrämjande processer i orga-
nisationen och hos enskilda medarbetare 
Målbeskrivningen är mycket omfattande och tolkningsbar. Inte minst är begrep-
pet hälsofrämjande processer svårt att definiera. Samtidigt är ”initiera och ge 
förutsättningar” inte särskilt förpliktigande. Det är klart att alla de intressanta er-
bjudande i form av frukostmöten, lunchföreläsningar och gästföreläsningar bi-
dragit till att ge förutsättningar för hälsoutveckling hos enskilda medarbetare. 
Men samtidigt har det varit en begränsad del av medarbetarna som nyttjat tillfäl-
lena – dessutom är det ett steg att gå från ”ord till handling”. Trots denna kritik 
kan man konstatera att det varit ett brett och spännande utbud, där vissa inslag 
kan ha haft stor betydelse för enskilda medarbetare. 
 
Flera andra aktiviteter kan kopplas till målbeskrivningen som arbetet med han-
tering av spänningar mellan kärnverksamhet och stödfunktioner samt delprojek-
tet som behandlat möjligheterna att manövrera den flexibla arbetssituationen. 
Om man ser mer till processfrågan finns det spännande modeller som provats 
och utvecklats inom ramen för projektet. En är förbättrade rutiner för rehabiliter-
ing, en annan är en ny arbetsmiljöutbildning. Dessutom har både en form av tan-
kesmedja och ett utvecklingsarbete med anställda från olika verksamheter testats. 
Ytterligare ett bidrag är den studie som gjorts kring s.k. friskfaktorer. Den har till 
viss del bidragit till att öppna upp ögonen för faktorer som främjar hälsa och att 
dessa kan vara utgångspunkter för ett aktivt hälsoarbete. 
 
Projektledningen uppfattar att HALV-projektet haft stor betydelse för arbetsmil-
jöarbetet i organisationen, dels till följd av projektets egen genomslagskraft, dels 
med anledning av att det infallit samtidigt med arbetet att skapa tydligare struk-
turer för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett mer omfattande arbetsmiljöar-
bete har inletts, bland annat genom arbetsmiljögrupper på institutioner och enhe-
ter. 
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Stärka grunden för samverkan mellan parterna i arbetsmiljöfrågor 
Eftersom en utgångspunkt för denna typ av projekt är att det ska bedrivas parts-
sammansatt faller sig målet naturligt. Den s.k. styrgruppen har haft bred facklig 
representation och även medarbetare från ledningen har ingått. Gruppen har haft 
styrnings- och planeringsansvar och genomfört ett tjugotal möten. Projektet som 
sådant har uppmärksammat arbetsmiljöfrågorna på olika nivåer i organisationen, 
vilket förhoppningsvis kan bidra till ett fortsatt, gemensamt arbete. 
 

Uppnå en situation där medarbetare vid Växjö universitet upplever 
att förutsättningarna för att arbeta i rimlig omfattning, prestera, 
känna arbetsglädje och vara frisk har förbättrats i jämförelse med 
tidigare studier som genomförts 
Den initiala tanken med målformuleringen var att upprepa någon av de studier 
som gjordes innan projektet och som uppmärksammade problematiken. Inom 
ramen för utvärderingen har detta inte gjorts och därför går det inte att uttala sig 
om medarbetarna upplever att förutsättningarna har förbättrats. Samtidigt får 
man vara ödmjuk inför förhoppningen att så skulle vara fallet – projektet kan i så 
fall vara en av flera andra viktiga pusselbitar i sammanhanget. 
 

Hur kan HALV-projektets måluppfyllelse 
förklaras utifrån förutsättningar och process? 

Varför blev det som det blev – och finns/fanns det andra alternativ? 
Först och främst kan man kritiskt fråga, utifrån förutsättningar och process, var-
för det blev den aktuella inriktningen och målformuleringarna i HALV-projektet. 
Det förelåg som nämnts flera studier vilka uttalade behov inom vissa områden, 
men det fanns framförallt en erfarenhet hos grupper som mer professionellt arbe-
tade med problematiken, som personalkonsulter, företagshälsovård och externa 
konsulter. Planerings- och förberedelsetiden var kort och även om det fanns möj-
lighet till förankring och förändring präglades planen mycket av ovanstående er-
farenheter. 
 
Den begränsade tiden för planering kan ha sina fördelar eftersom man verkligen 
fokuserar på frågan, men den kan också innebära brister. Det gavs till exempel 
ingen tid för att skaffa sig ytterligare omvärldskunskap genom exempelvis litte-
ratur, studier och externa erfarenhetsutbyten. Det är också möjligt att den interna 
kompetensen på universitetet kring hälso- och arbetsmiljöfrågor hade kunnat tas 
tillvara på ett bättre sätt. Men i synnerhet gavs det ingen tid till att noggrant in-
ventera behov och önskemål hos, och tillsammans med, medarbetare på universi-
tetet. Hanson (2004) kritiserar ett arbetssätt där någon extern resurs analyserar 
behoven och föreslår åtgärder, istället för att utgå från de inblandades åsikter, 
värderingar och idéer. Nu har inte detta varit fallet i HALV-projektet, men någon 
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form av kartläggning/gemensam analys hade, förutom att ge ett bra underlag till 
vad som var angeläget att beakta, kunnat skapa ett ännu större intresse för pro-
jektets aktiviteter. Flera studier (bl.a. Kostenius & Lindqvist, 2006, Malmquist 
m.fl., 2007, Menckel, 2004) trycker på vikten av regelbundna kartläggningar för 
att få en god bild av situationen och för att skapa långsiktighet. 
 
Man kan faktiskt i efterhand spekulera kring en annan tänkbar process, inte minst 
med tanke på det fortsatta arbetet. Nu innebar de förhållandevis tydligt definiera-
de problemområdena ett snabbt igångsättande av arbete i olika tydliga delprojekt. 
Processen har som sagt definitivt flera fördelar och det har överlag varit stor ak-
tivitet på flera områden. Men frågan är vad det hade inneburit om man istället 
givit mer tid att gemensamt processa fram det konkreta arbetet. Det ligger rent 
generellt en poäng i hög delaktighet – processen i sig har betydelse. Ska man för-
söka sammanfatta vad olika forskare och studier trycker på kring den svåra frå-
gan att skapa ett långsiktigt arbetsmiljö- och hälsoarbete och ett hållbart arbetsliv 
är det angeläget med närhet till dem som berörs (bl.a. Gatu, 2006, Kostenius & 
Lindqvist, 2006, Theorell, 2006, Trollestad, 2003, Winroth & Rydqvist, 2008). 
Arbetsplatsen bör ”begränsas” och bli greppbar och medarbetarnas kunskap, er-
farenheter samt engagemang är oumbärliga resurser om kunskapsintensiva och 
människoorienterade organisationer ska ha styrka och kreativitet. Dialogen är 
fundamental och den måste föras på alla nivåer och i alla funktioner. En väsent-
lig del i dialogen är lärandet, som kan vara en nyckelprocess i utvecklingen mot 
hållbara arbetsplatser. Lärandet kan handla om såväl organiserad utbildning som 
mera oplanerat lärande via det vardagliga samtalet. 
 
Ett intressant exempel på att genom dialog och gemensamt lärande utveckla ar-
betet inom arbetsmiljö- och hälsoområdet är den s.k. tankesmedja som en pilot-
grupp genomfört i delprojektet som belyste spänningsfält mellan kärnverksamhet 
och stödfunktioner. Metoden är i sig själv en användbar åtgärd, men kan även 
riktas mot aktuella områden. Metodens huvudbeståndsdel är en väl sammansatt 
grupp som representerar många perspektiv och som ges tillfälle i tid och rum att 
bygga relationer och resonemang i ett öppet klimat. En sådan grupp kan formule-
ra många goda idéer, men även genom sitt eget agerande förverkliga ambitioner 
som ökad förståelse, breddade kontaktnät och djupare kunskaper.1 Ett annat 
tänkvärt exempel är det utvecklingsarbete kring en administrativ process som 
genomförts av en heterogen grupp bestående av deltagare från olika personalka-
tegorier.2 
 
Ytterligare en intressant metod som delvis funnits i projektet kring hälsokompe-
tens benämns personaldialog, vilken också bygger på dialog i ett öppet klimat. 
Metoden har använts för att hantera stressproblematik genom att i grupp ventile-
ra sin egen och andras situationer. Aktiviteten leds av en extern person som ”styr 

––––––––– 
1 Se artikel ”Spänningsfält mellan kärnverksamhet och stödfunktioner” i del B 
2 Se artikel ”Hur organisationen av det administrativa stödet påverkar de anställdas hälsa” i del B 
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upp” samtalet, men tanken är att det egna förändringsarbetet ska inspireras ge-
nom andras perspektiv och stöd. 
 
Det är lätt att vara efterklok, men det hade som nämnts eventuellt varit väl inve-
sterad tid att inom projektets ram ge tid åt ett gediget utvecklingsarbete i nära 
samverkan med medarbetare på olika nivåer. Det är förstås inte enkelt, men ser 
man på vad exempelvis tankesmedjan åstadkommit i konkreta åtgärdsförslag är 
det imponerande. Det blir sedan en utmaning att, utifrån alla idéer och tankar, 
göra prioriteringar och sätta igång arbetet. Man kunde rent principiellt ha tänkt 
sig en inledande, relativt omfattande, period med analys samt förankrings- och 
utvecklingsarbete på olika nivåer och i skilda funktioner. Detta arbete kunde se-
dan bildat stommen för det konkreta arbetet. Efter eller under tiden för genomfö-
randet är det dessutom angeläget att se över hur man går vidare. Denna fråga har 
emellertid funnits med i HALV-projektet under relativt lång tid. Nedanstående 
figur illustrerar möjliga skeden. 
 
 DEL 1 DEL 2 DEL 3 
 Analysera Initiera Utvärdera 
 Gemensamt 

utv.arbete 
Koordinera Analysera 

 Genomföra Diskutera 
 Planera Följa upp Bygga långsik-

tiga strukturer  Organisera Förbättra  
  
 
 

 
Men med detta vill jag inte säga att det blev som det blev var fel – det fanns en 
gedigen erfarenhet hos flera initierade som nu togs tillvara – vilket också ledde 
till ett omfattande arbete. Men för det fortsatta arbetsmiljö- och hälsoarbetet kan 
det vara angeläget att fundera på relevant och långsiktig struktur. Jag utvecklar 
det mera avslutningsvis i detta kapitel. 
 

Brett angreppssätt 
En styrka i HALV-projektet har varit det breda angreppssättet kring arbetsmiljö-, 
hälso- och ledarskapsfrågor. Om ser till de delprojekt som genomförts har det 
handlat om allt från verksamhet kring hälsokompetens, som vänt sig till samtliga 
anställda, till riktade projekt mot exempelvis doktorandgruppen och mellanche-
fer. Rent innehållsligt har HALV-projektet penetrerat aktuella arbetsmiljö- och 
hälsofrågor såsom att hantera det gränslösa arbetet, balans på olika nivåer och re-
lationer mellan olika befattningshavare respektive chef och anställd.  
 
Ett flertal studier betonar betydelsen av ett arbete som riktas till olika nivåer – 
såväl individ- och gruppnivå som organisationsnivå. Dessutom är det väsentligt 
att beakta både det preventiva (förebyggande) respektive det promotiva (främ-
jande) arbetet. I mångt och mycket har detta ägt rum inom projektet. Det som 
kan diskuteras är organisationsperspektivet inom det som handlat om hälsokom-
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petens. Detta är något som Utvecklingsrådet efterlyst med tanke på en fortlevnad 
efter projekttidens slut.3 Frågan diskuteras vidare nedan. 
 

Utveckling av hälsokompetens 
I samma anda som diskuterats tidigare, när det gäller utvecklingen av HALV-
projektet, kan man fundera på processen och förutsättningarna kring det delpro-
jekt som vänts till alla anställda – utveckling av den individuella hälsokompeten-
sen. Den huvudsakliga verksamheten har handlat om att via frukost- och lunch-
möten samt öppna föreläsningar erbjuda varje medarbetare möjligheten att få 
mer kunskap för att själv kunna hantera sin situation. Det är ett imponerande ut-
bildningsutbud som erbjudits. Utbudet har på många sätt kopplats till aktuella 
arbetsmiljö- och hälsofrågor och ett flertal mycket kunniga föreläsare och lära-
re/forskare har engagerats. Samtidigt har det under projekttiden varit ett ofta 
återkommande samtalsämne om det begränsade deltagandet, i synnerhet från un-
dervisande och forskande personal. Det har gjorts analyser till frånvaron, där det 
framkommit skäl som tidsbrist och att det inte är prioriterat med tanke på arbetet, 
samtidigt som det framförts tankar kring hur processen kan utvecklas. Bland an-
nat har nämnts ledarnas intresse och engagemang samt utbildningsinsatser i nära 
koppling till den egna arbetsplatsen som angelägna faktorer. Det har även gjorts 
förändringar och satsningar under resans gång för att öka intresset, men utan att 
få ett tydligt genomslag. 
 
Precis som kring processen med utvecklingen av HALV-projektet kan man dis-
kutera tillvägagångssättet i detta delprojekt. Det har alltså erbjudits ett intressant 
utbildningsutbud, som säkerligen för en del medarbetare varit givande och i vissa 
fall haft stor betydelse. Men på samma gång har de flesta medarbetare inte delta-
git. Kanske är det bara att acceptera och vara nöjd med det resultat som nåtts – 
eller finns det andra utvägar? Även här kan en möjlighet vara en verksamhet med 
närmare koppling till individens verklighet, som exempelvis den vardagliga ar-
betsmiljön. Att skapa kontinuerliga mötestillfällen ute i verksamheterna, där man 
kan inventera intresse samt kunskapsbehov och samtidigt bygga upp en gemen-
sam kommunikation och förståelse, kan vara en tanke. En förutsättning för 
lärande, utveckling och även återhämtning blir då förstås resurser, inte minst i 
form av tid. Detta är en diskussion som bör fortsätta i syfte att utveckla hälsofrå-
gorna, utan att såväl ”peka ut den rätta vägen” som att ”skjuta över målet”.  
 
Ett hälsoprojekt, SALUT, som genomförts vid Högskolan Väst, valde en annan 
strategi kring mera friskvårdsinspirerade aktiviteter. Ute i verksamheten fick man 
utveckla de aktiviteter som man önskade och kunde genom ett ansökningsförfa-
rande, med olika bedömningskriterier, få ekonomiskt stöd. Utvärderingen visar 

––––––––– 
3 Protokoll – Styrgrupp 2005-12-20, http://www.vxu.se/intranet/halv/dokument/  
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på en relativt stor mängd friskvårds- och allmänna trivselaktiviteter som växte 
fram.4  
 

Engagerad projektledning 
Som framgått av tidigare redovisning har det i många fall varit en hög aktivitet i 
HALV-projektet. De tänkta delprojekten har i allmänhet utvecklats enligt inten-
tionerna och med tanke på den korta startsträckan har de flesta medarbetare haft 
kännedom om verksamheten. En framgångsfaktor som förklarar detta är med all 
säkerhet engagemang och kunnande från ansvariga på olika områden, allt från 
projektledare, styrgrupp och projektgrupp till ansvariga för de olika delprojekten. 
I synnerhet projektledaren har haft en god överblick och en väsentlig samman-
hållande funktion. Flertalet ansvariga har även svarat för en kontinuitet som gjort 
att inledda verksamheter har fullföljts och avslutats. Utöver detta har universite-
tets ledning hela tiden gett sitt stöd till projektet. Vikten av en tydlig organisation 
och ledning för det fortsatta arbetet bör beaktas när det handlar om ”livet efter 
projektet”. 
 

Reflektioner kring det fortsatta arbetsmiljö- 
och hälsoarbetet 

Sammanfattande slutsatser från delprojekten 
I det arbete som genomförts inom HALV-projektet har det framkommit många 
tankar kring ett fortsatt utvecklat arbetsmiljö- och hälsoarbete vid Växjö univer-
sitet. Det har även gjorts en del tydliga slutsatser kring frågor som bör ses över. I 
syfte att ge en grund för utveckling görs här en sammanfattning av olika idéer 
och möjlighetsområden, inklusive egna reflektioner. Redovisningen sker utifrån 
respektive delprojekt och inte i någon form av prioritetsordning. En angelägen 
fortsättning är att från både ledningshåll, personalenhet och andra berörda se 
över erfarenhetsbanken och vidareutveckla samt konkretisera det som bedöms 
som prioriterat. 
 
Delprojekt 1 Studien kring friskfaktorer visar att några av de faktorer som perso-
nalen upplever som betydelsefulla för att må bra på jobbet redan finns i god om-
fattning. Det handlar framförallt om stimulerande och varierande arbetsuppgif-
ter, upplevelse av meningsfullhet i arbetet samt inflytande/möjlighet att påverka 
arbetet. Dessa faktorer är det viktigt att värna om. Friskfaktorer som personalen 
erfar som mycket viktiga, men som finns i mer begränsad omfattning handlar 
framförallt om tydliga mål och riktlinjer samt tid för återhämtning. Dessutom 
finns det en viss avsaknad av positivt och öppet arbetsklimat samt balans mellan 
––––––––– 
4 SALUT i backspegeln – en utvärdering av hälsoprojektet SALUT vid Högskolan Väst, Korp & 

Lundgren, 2006 
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arbete och privatliv. Dessa fyra friskfaktorer kan utgöra en grund för utveckling 
av hälsoarbetet. 
 
Delprojekt 2 Det finns ett stort behov av fortsatt stöd och utveckling för chefer. 
Kunskap kring exempelvis arbetsmiljöansvar, samtal, konflikthantering och 
psykosocial arbetsmiljö är betydelsefullt för att fortsätta den positiva utveckling-
en av organisationens förmåga att hantera sjukfrånvaro, rehabilitering och att se 
tidiga signaler på ohälsa. Det kan även vara relevant att lyfta in mer av kunskap 
kring s.k. hälsofrämjande ledarskap. Möjligheterna och ansvaret för utbildnings-
utbudet bör ses över. 
 
Delprojekt 3 Frågan är hur arbetet med doktoranders arbetssituation och hälsa 
bäst organiseras framöver. En hållbar introduktion och uppföljning av doktoran-
der kräver sannolikt att genomförandet av olika delmoment ligger på olika hu-
vudmän. Det är en utmaning att hitta en form för detta som gör ett samlat grepp 
möjligt. Ett sådant samlat grepp är, slutligen, nödvändigt för att Växjö universitet 
skall kunna säkerställa att alla doktorander har de kunskaper och verktyg de be-
höver för att kunna fungera och må bra i organisationen. 
 
Delprojekt 4 Otydligheten i olika personalgruppers roller är något som återspeg-
las. Framförallt handlar det om upplevelsen av otydliga roller i bemärkelsen att 
det inte alltid är klart vad anställda vid universitetet kan förvänta sig av varandra. 
Det handlar också om, vilket delvis hänger ihop med det föregående, att definiera 
vilket behov av stöd som önskas. Kunskapen om vad var och en gör är bristfäl-
lig, liksom att medarbetare helt enkelt arbetar med för långa (mentala) avstånd 
mellan sig. Istället för ett ”vi och dom”-förhållande, skulle ett första steg i rätt 
riktning kunna vara att försöka uppnå enbart ett ”vi-förhållande” där alla drar 
verksamheten åt samma håll med samma mål och strävan. 
Studien av den administrativa processen, med deltagare ur olika personalkatego-
rier, visade på ett positivt resultat. Processen förbättrades genom påverkan un-
derifrån, av dem som utförde arbetet. Arbetssättet borde vara tillämpbart inom 
många områden. Fungerande system som de anställda själva är med och utveck-
lar upplevs som meningsfulla och leder till högre grad av tillfredsställelse på ar-
betsplatsen, och därmed till minskad risk för arbetsrelaterad ohälsa. 
 
Delprojekt 5 Delprojektet har för det första haft en intressant pedagogisk modell 
som kan vara applicerbar på andra områden. Det har handlat om en brett sam-
mansatt grupp som arbetat med en s.k. tankesmedja. Mer information finns bl.a. i 
kapitlet om ”Spänningsfält mellan kärnverksamhet och stödfunktioner. Gruppen 
har också formulerat ett antal konkreta åtgärder. 
Roll- och processbeskrivningar. Skapa enhetligt utformade rollbeskrivningar för 
exempelvis de centrala administrativa enheterna. 
Processöversyn. För vissa processer – särskilt centrala för verksamheten, kom-
plicerade eller omdiskuterade och ifrågasatta – kan det vara lämpligt att göra en 
grundlig processöversyn där representanter för olika länkar och avnämare i pro-
cessen tillsammans dokumenterar, granskar och föreslår förändringar.  
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Uppförandekod. Arbeta fram en uppförandekod som alla nyanställda aktivt får 
ansluta sig till. Även redan anställda bör ges möjlighet att diskutera och ställa sig 
bakom uppförandekoden genom behandling vid enhetsmöte eller liknande.  
Baskompetenslista. Skapa en baskompetenslista som klargör en miniminivå för 
vad man förväntas känna till och kunna hantera som universitetsanställd.  
Faktarutor. Arbeta med ökad allmän universitetskunskap bland de anställda, ex-
empelvis genom faktarutor i interninformation som också samlas på hemsidor. 
Synligare ledning. Öka synlighet och direktkommunikation från universitetets 
högsta ledning ut mot organisationen som helhet.  
Introduktionsutbildning. Förnya introduktionsutbildningen för nyanställda och 
tydliggör vikten av en sådan utbildning.  
Universitetskunskap för alla. Implementera tankarna om introduktionsutbild-
ningen ovan i andra befintliga utbildningar som universitetspedagogisk grund-
kurs, handledarutbildning och ledarskapsutbildning. 
Fadder-/mentorssystem. Inför ett fadder-/mentorssystem för (ny)anställda.  
Presentera personer. Presentera alla nyanställda på universitetet så att de ges 
möjlighet att få en bild av såväl yrkesrollen som personen bakom. 
 
Delprojekt 6 Kan vara angeläget att permanenta ledarutbildning för gruppen mel-
lanchefer. Det skulle även vara av intresse att se över och stärka medarbetarska-
pet. Vidare ventileras möjlighet att finna en naturlig mötesplats för målgruppen 
mellanchefer att behandla olika ”mjuka” frågor efter avslutad utbildning.  
 
Delprojekt 7 Med tanke på det lyckade resultatet och att frågan kring gränsdrag-
ningsproblematiken är synnerligen aktuell önskar man en fortsättning. Det kan 
vara i liknande utformning, men även genom utveckling, spridning och ökad till-
gänglighet av själva verktygen. Området bör också vara föremål för information i 
olika former och till skilda grupper. Ett utvecklingsförslag är att bygga upp ett 
sorts system med olika ”moduler” för arbetsmiljöfrämjande verksamhet, som de 
anställda uppmanas att genomgå regelbundet, på samma sätt som utvecklings-
samtal.  
 

Tankar kring det fortsatta arbetet 
Jag vill avslutningsvis…. 
 
Det fortsatta arbetet – arbetsmiljögrupper vid institutionerna, arbetsmiljöutbild-
ning, relationen mellan det lagstadgade arbetsmiljöarbetet och det mer hälso-
främjande arbetet, hur bygger vi in en långsiktighet? – se minnesanteckningar 
från möte med delpr 1+3+7 
Se vidare ”Att styra med hälsa” s 130 + 136-141 
 
Fortsatt arbete med frågorna – vill väl men hur mycket ska man lägga sig i, utgå 
från individens läge 
 
SWOT 
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Det är viktigt att alla är delaktiga och att processen tar tid. Själva arbetssättet är 
ett mål men det blir även ett sätt att utveckla arbetsplatsen. 
 
Gatu Hållbarheten är inget tillstånd utan en process där det gäller att ställa frågan 
hur vi ska göra. Han trycker på flera väsentliga delar för att skapa en kontinuerlig 
process. Dialogen är nödvändig och den måste föras på alla nivåer och i alla 
funktioner (jämför med Hanson och Trollestad ovan). En viktig del i dialogen är 
lärandet, som enligt Gatu är en nyckelprocess i utvecklingen mot hållbara ar-
betsplatser. Lärandet måste danas in i organisationen både som kompetenshöjan-
de organiserad utbildning och oplanerat lärande via dagliga samtal. Det gäller att 
bygga upp en gemensam kommunikation och förståelse samt skapa tid för reflek-
tion. Kontinuerliga mötesplatser ger möjlighet till regelbundna utvärderingar och 
inhämtande av ny information som tillvaratas i skapandet av hållbara arbetsplat-
ser. En förutsättning för lärande, utveckling och även återhämtning blir då förstås 
resurser, inte minst i form av tid. Att få möjlighet till påverkan och självbestäm-
mande kräver resurser, annars riskerar det att istället bli ”självintensifiering” 
 
VARA – att tillsammans beskriva sin bild av kulturen i organisationen, bland 
annat genom att diskutera grundläggande föreställningar i organisationskulturen 
BÖRA – att gemensamt försöka generera en vision – en eftertraktad och möjlig 
bild av framtiden – vilka grundläggande värderingar och vilken människosyn 
som ska prägla verksamheten 
GÖRA – praktiska och strategiska frågeställningar för att uppnå den utveckling 
som framkommit under BÖRA – hur ska vi bära oss åt för att komma dit – det 
handlar om många frågor som ledarskap, organisation, kompetens, rekrytering, 
planer etc. 
 
Första linjens chefer – betydelsefulla – hur påverkar man detta (läs Winroth) 
Även kombinationen med delaktighet och inflytande i hela organisationen 
Förankring i hela organisationen, universitetsledningen, verksamhetsplaner, poli-
cy, mätverktyg typ hälsobokslut – bygga in det vid dialogerna? 
 
Ledarskapsutbildningar med tydliga inslag kring arbetsmiljö och hälsa, jmf med 
hur man rekryteras som chef 
 
Fortsätta med uppskattade pedagogiska modeller – pilotgrupper/tankesmedja, ut-
bildningar tillsammans med andra i samma båt, personaldialog (Markensten) 
 
Frågorna arbetas med närmare ute i verksamheten 
 
Kan ta en utgångspunkt i Winroths bild – rehab, friskvård + arbetsmiljö och ena 
sidan, verksamheten å andra 
Kan finnas en problematik i ett begränsat sätt att se på arbetsmiljö- och hälsoar-
bete, ej endast de tre första handlar om mycket annat 
 
Främjande hälsoarbete i kombination med det preventiva, salutogen ansats, KA-
SAM i praktiken 
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En ytterligare angelägen fråga är likaledes HUR man ska både komma igång och 
permanenta ett bra förebyggande och främjande arbete. Idag vet vi en hel del om 
vad som orsakar ohälsa på jobbet och börjar även få kunskap om vad som är vik-
tigt för att må bra och trivas på arbetsplatsen. Däremot kan det vara svårt att få 
igång en kontinuerlig process kring hälsoarbetet som involverar de flesta. Det 
kan finnas olika idéer – ett sätt kan vara att frågorna finns med vid arbetsplats-
träffar och/eller via kompetensutveckling. Ett annat är att utveckla det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet till att inte bara belysa frågor om riskbedömning utan 
även ta upp ”friskbedömning”. Varje arbetsplats är självklart unik och måste fin-
na sin process kring det angelägna arbetsmiljö- och hälsoarbetet. En aspekt kan 
dock vara, som den ifrågavarande studien aktualiserar, att ta fokus kring s.k. 
friskfaktorer. 
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