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F�rord

I denna rapport redovisas erfarenheterna av den traineeverksamhet som har genomf�rts i form
av en arbetsmarknadsutbildning i samverkan med Arbetsf�rmedlingen i �stersund och
L�nsarbetsn�mnden i J�mtlands l�n med syfte att s�kra en viss f�rs�rjning av baskompetens
till det nyligen etablerade Arbetslivsinstitutet i �stersund. Institutet etablerades i samverkan
med de lokala parterna Mitth�gskolan, L�nsarbetsn�mnden, L�nsstyrelsen, Landstinget,
�stersunds kommun och F�rs�kringskassan.

F�r att m�jligg�ra att institutet kan rekrytera baskompetens fr�n regionen har det varit
n�dv�ndigt att f� till st�nd en viss basutbildning inom det arbetsvetenskapliga omr�det. Det �r
i h�g grad n�dv�ndigt och �nskv�rt att en stor del av rekryteringarna till institutet skall kunna
ske regionalt f�r att s�kra en l�ngsiktighet i personalf�rs�rjningen. Erfarenheter fr�n
Norrlands inland med att f�rlita sig p� externa rekryteringar n�r det g�ller kvalificerad
personal har visat sig mycket ogynnsamma. Institutet har d�rf�r best�mt sig f�r att f�rs�ka
skapa f�ruts�ttningar f�r en l�ngsiktig strategi f�r kompetensf�rs�rjning som bygger p� att en
stor del av institutets resurser, s�v�l basresurser som spetsresurser, n�r det g�ller kompetens
skall kunna rekryteras inom regionen.

Erfarenheterna av att bedriva en traineeverksamhet av h�r aktuellt slag i samverkan med
Arbetsf�rmedlingen och L�nsarbetsn�mnden har visats sig vara mycket goda. F�rutom att
institutet p� detta s�tt medverkar i att skapa syssels�ttning f�r arbetsl�sa akademiker, har det
ocks� skapats f�ruts�ttningar f�r att f�rse institutet med akademiker med en god
arbetsvetenskaplig grundkompetens.

Rapporten p�visar b�de f�r- och nackdelar med att genomf�ra denna form av utbildning. Men
�verlag �verv�ger f�rdelarna. Sj�lvklart kommer framtida satsningar inom omr�det att dra
nytta av de erfarenheter som hittills har uppn�tts. Kommande traineeverksamhet av h�r
aktuellt slag kommer d�rf�r att kunna genomf�ras med �nnu st�rre effektivitet.

Fr�s�n  den 14 juni 1999

Toni Iverg�rd, docent
F�rest�ndare f�r Arbetslivsinstitutet i �stersund
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1. Inledning och bakgrund

I denna rapport redovisas resultatet av f�rsta fasen av Arbetslivsinstitutets (ALI)
utbildningsprogram f�r trainees h�sten 1998. Rapporten inneh�ller en kort beskrivning av
ALIÕs verksamhet sedan invigningen av institutet i �stersund augusti 1998, samt en
beskrivning av trainee-programmets tillkomst, inneh�ll och initiala verksamhet. Trainee-
gruppens medlemmar redovisar i individuella rapporter sina aktiviteter under programmets
f�rsta fas.  I rapportens avslutande del ges en kort extern och intern utv�rdering av
utbildningsprogrammets f�rsta fas, tillika med f�rslag till utformning av den uppf�ljande
fasen av programmet.

Syftet med denna rapport �r att inf�r L�nsarbetsn�mnden dokumentera genomf�randet av
f�rsta fasen av ALIÕs trainee-program samt att inom ALI �stersund etablera ett underlag f�r
rationell planering av den fortsatta trainee-utbildningen, inklusive det teoretiska
kursprogrammet i form av en masters-utbildning p� 22.5-po�ngsniv� i samarbete med
Mitth�gskolan i �stersund och Nordiska H�lsov�rdsh�gskolan i G�teborg.  Rapporterna fr�n
de enskilda deltagarna i trainee-utbildningen (se avsnitt 2) bildar till viss del �ven underlag f�r
prioritering av fortsatt forsknings- och utvecklingsverksamhet vid ALI �stersund.

Arbetslivsinstitutet i �stersund invigdes i augusti 1998.  Planering av verksamheten
tillsammans med de regionala parterna  - Mitth�gskolan, �stersunds Kommun, L�nsstyrelsen,
L�nsarbetsn�mnden, J�mtlands l�ns landsting och F�rs�kringskassan Ð hade p�g�tt under
v�ren 1998.  Enligt avtal mellan ALI � ena sidan och � andra sidan de regionala parterna skall
verksamheten i huvudsak vara inriktad mot arbetsmarknadsfr�gor och inom denna ram ha tre
inriktningar: h�lsa och kompetens i arbetslivet, social ekonomi och informations- och
kommunikationsteknologi.

Som ett �vergripande m�l skall verksamheten vid ALI i �stersund - ur ett regionalt, nationellt
och internationellt perspektiv - bidra till att fr�mja tillv�xt, kompetens, h�lsa och livskvalitet i
arbetslivet. Syftet �r att skapa �kad kunskap om faktorer av betydelse f�r att balansera tillg�ng
och efterfr�gan p� olika former av kompetens p� arbetsmarknaden. Arbetslivsinstitutet skall
dessutom studera och medverka till att utveckla processer inom h�lso- och
arbetsmarknadsomr�det som bidrar till positiva f�r�ndringar i arbetslivet. Verksamheten skall
vara v�l f�rankrad i den lokala och regionala milj�n och bedrivas i samverkan med institutets
lokala partners.

Institutets forskning i �stersund skall ha en m�ngvetenskaplig och interdisciplin�r inriktning.
Forskare fr�n olika vetenskapliga inriktningar kommer att samverka �ver vetenskapsgr�nserna
och arbeta oberoende av de traditionella vetenskapliga paradigmgr�nserna. Utvecklingsarbetet
skall inriktas mot f�r�ndrings- och interventionsprocesser och forskningen fokuseras p� att
utveckla ny kunskap om dessa former av f�r�ndringsprocesser. Ett brukarperspektiv skall
efterstr�vas liksom nya metoder f�r kunskapsf�rmedling och kunskapsanv�ndning. Genus-
perspektivet skall genomsyra all forsknings-, utbildnings- och utvecklingsverksamhet.

Som en v�sentlig komponent i sin initiala verksamhet satsade ALI �stersund p� planering och
genomf�rande av ett nationellt rekryterings- och utbildningsprogram f�r arbetsl�sa
akademiker. Syftet med utbildningsprogrammet var att skapa f�ruts�ttningar f�r senare
anst�llning i relevanta yrken p� arbetsmarknaden i allm�nhet, och i synnerhet f�r speciellt
kvalificerade medlemmar av gruppen inom ALIÕs egen organisation.
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Utbildningsprogrammet genomf�rdes som en arbetsmarknadspolitisk �tg�rd i form av en
trainee-utbildning i samarbete med Arbetsf�rmedlingen i �stersund och L�nsarbetsn�mnden i
J�mtlands L�n.  Under maj-juni 1998 utannonserades trainee-utbildningsprogrammet i
nationella och regionala media och femton platser utlystes.  Det totala antalet ans�kningar
uppgick till 118. De 15 tj�nsterna besattes efter selektion p� basis av skriftliga ans�kningar,
personliga referenser och uppf�ljande intervjuer. Selektionskriterierna omfattade status som
arbetsl�s eller risk f�r arbetsl�shet, relevans av utbildningsbakgrund f�r ALIÕs verksamhet,
arbetslivserfarenhet, tidigare forskningserfarenhet och genusaspekter.

F�re starten av trainee-utbildningen genomf�rdes en kartl�ggning av deltagarnas specifika
utbildningsbakgrund inklusive grundl�ggande datorkunskaper.  Trainee-utbildningen inleddes
med en datautbildning i syfte att f�rst�rka deltagarnas datakompetens och med m�jlighet att
f�rv�rva ett Ódatak�rkortÓ.  Som del av Ók�rkortetÓ kr�vs kompetens avseende
informationsteknologi och samh�lle, dataprogrammen Windows 95,  Word, Excel, Power-
Point och Access.  Internet-kunskap ingick i utbildningen.  Parallellt med datautbildningen
inleddes det egentliga tr�ningsprogrammet.

Programmets sex f�rsta veckor hade karakt�r av en teoretisk introduktion, omfattande ALIÕs
verksamhet med fokus p� ALI-�stersundÕs specifika inriktning mot forskning, utveckling och
utbildning.  I projektets inledande fas ingick momenten informationss�kning, projektmetodik
och presentationsteknik. Vidare f�rdjupades trainee-gruppens kompetens genom
f�rel�sningar, seminarier, studiebes�k och konferenser inom relevanta �mnesomr�den.   Som
del av utbildningsprogrammet utarbetade de enskilda deltagarna en rapport med redovisning
av sin individuella verksamhet under f�rsta fasen av utbildningen (se avsnitt 2).   En detaljerat
beskrivning av kursplanen och genomf�rda aktiviteter under trainee-programmets f�rsta fas,
omfattande 20 veckor, redovisas i bilaga 1.
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2. Trainee-gruppens individuella rapporter

I detta avsnitt redovisas individuella rapporter fr�n elva deltagare i trainee-programmet.
�vriga deltagare har under programmets g�ng erh�llit annan syssels�ttning. Rapporterna
har grupperats under de tre delinriktningar, som ska utvecklas vid Arbetslivsinstitutet i
�stersund.

2.1 Kompetens och h�lsa i arbetslivet

2.1.1 Kunskaps�versikt �ver tidigare forskning gjord inom ALI p� omr�dena h�lsa,
rehabilitering och prevention samt med s�korden metoder och arbetsorganisation.

Av Fredrik Welander

Inledning

Jag har en bakgrund som socionom med forskningsinriktning och jag har under mina 4 �r av
studier f�tt en b�de l�ng och bred akademisk utbildning. Utbildningen har inneh�llit allt fr�n
juridik, ekonomi till sociala arbetsmetoder, n�got som jag dock har saknat �r det
f�rebyggande arbetet. Det talas mycket och varmt om behovet av f�rebyggande insatser,
bl a f�r att mininmera risken f�r oh�lsa bland olika riskgrupper. N�r man sedan kommer ut i
verkligheten s� kan man ganska snart konstatera att f�rebyggande arbete �r n�got som f�r
stryka p� foten n�r de ekonomiska ramarna minskar. Nu k�nns det som om jag har f�tt
chansen, genom traineeprogrammet, att utveckla mitt intresse f�r f�rebyggande/preventiva
�tg�rder inom h�lsoomr�det.

Syftet med att g�ra en kunskaps�versikt p� dessa omr�den har varit tv�faldigt, f�r det f�rsta
s� finns det ett behov fr�n Arbetslivsinstitutet (ALI) i �stersunds sida att kartl�gga vilken
forskning som tidigare gjorts fr�n ALI-Solna m fl sida. Detta f�r att det i �stersund etablerade
forskningscentrats verksamhet skall vara kompletterande till den forskning som bedrivs p�
andra h�ll inom ALI«s verksamheter. F�r det andra s� tog jag mig an denna uppgift med syfte
att f�rs�ka ringa in ett eget forskningsomr�de som inom ramarna f�r verksamheten i
�stersund utifr�n den forskning som tidigare gjorts. Hur v�l jag lyckas med detta �terst�r
dock att se, men s� h�r l�ngt s� k�nns det f�rh�llandevis bra.

Genomf�rande och metoder

Jag har sedan tidigare viss erfarenhet att arbeta mig igenom olika litteraturdatabaser, dels n�r
jag skrev mitt examensarbete, vid inh�mtadet av material till min magisteruppsats samt i
utvecklingen av ett tidigare forskningsf�rslag. Det har dock varit mycket nyttigt att f� h�lla de
redan existerande kunskaperna vid liv och det har samtidigt gett en del nya infallsvinklar p�
databass�kning samt databasernas uppbyggnad.

D� ett av grundsyftena har varit att f� en bild av vilken forskning som har bedrivits och
bedrivs inom ALI«s v�ggar, nationellt, s� har det varit naturligt att p�b�rja denna s�kning i
Arbline d� denna databas bland annat inneh�ller ALI«s samlade forskningsrapporter.
De forskningsrapporter som har studerats �r f�ljande: Unders�kningsrapporter mellan �ren
1990-98; Arbetslivsrapporter mellan �ren 1990-98; Skriftserien Arbete och H�lsa mellan �ren
1973-1998.
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Vidare s� har s�kningar p�b�rjats i databaserna Medline, Eric och ska p�b�rjas i Sociofile,
eventuellt s� kan ytterligare databaser komma ifr�ga om det visar sig att ett behov finns f�r
ytterligare s�kningar.

Tanken med att g� igenom dessa databaser �r att skapa en bredare bild av vilken forskning
som har gjorts inom omr�den h�lsa, rehabilitering och prevention med inriktning p�
arbetslivet utanf�r ALI«s v�ggar.

Efter diskussioner med Stig Vinberg och Bodil Landstad, vilka har det �vergripande ansvaret
f�r ALI-�stersunds delinriktning; H�lsa, rehabilitering och prevention, har det best�mts att
litteraturstudien ska begr�nsas till f�ljande tre omr�den.

Ù metoder och modeller f�r arbetsmilj�- och rehabiliteringsarbete, s�rskilt med koppling till
      sm� och medelstora f�retag.
Ù arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse f�r h�lsa- och rehabiliteringskompetens.
Ù personalekonomiska aspekter kopplat till olika modeller och incitament f�r f�rebyggande
      och rehabiliterande insatser p� f�retags- och samh�llsniv�.
 

Ytterligare begr�nsningar har gjorts d� jag har valt att sortera bort s�dana rapporter som
behandlar dessa omr�den mera experimentellt, dvs studier med ett mer renodlat medicinskt,
kemiskt och fysiologiskt angrepps�tt. Detta med utg�ngspunkt fr�n att ALI i �stersund ej i
dagsl�get kommer �gna sig �t den typen av forskning, d� detta bedrivs i bl a Ume� och Solna.
Denna begr�nsning har dock ej gjorts vid granskningen av rapporter som behandlar metoder
och arbetsorganisation, d� denna typ av avgr�nsning ej �r lika relevant inom dessa omr�den
d� de har en mer gr�ns�verskridande karakt�r.

N�r man g�r den h�r typen av unders�kningar s� f�r man dock alltid ha i �tanke att det finns
en viss felmarginal som beror p� valet av s�kord. Jag har under arbetets g�ng utg�tt fr�n de tre
omr�den som jag har haft f�r avsikt att unders�ka, n�mligen: organisation & ledarskap,
metoder & modeller samt personalekonomi kopplat till h�lsa, rehabilitering och prevention
inom arbetslivsomr�det. Inom dessa omr�den s� har jag f�rs�kt att ringa in de s�kord som
prim�rt beskriver vad unders�kningen f�rhoppningsvis skall ge svar p�, detta har varit relativt
sv�rt och detta �r en av anledingarna till varf�r jag i detta skede endast vill presentera de
resultat jag kommit fram till i en delrapport d� det finns ytterligare s�kningar att g�ra. N�gra
exempel p� s�kord som jag s� h�r l�ngt har anv�nt mig av i olika kombinationer �r som f�ljer,
inom de olika f�lten:

Organisation & Ledarskap Metoder & Modeller Personalekonomi
Arbetsorganisation Arbetsmodeller Personalekonomi
H�lsa H�lsa H�lsa
Prevention Prevention Sjukfr�nvaro
Rehabilitering Rehabilitering Sjukn�rvaro
Sm�f�retag Arbetsmetoder Prevention
Arbetsh�lsa Kompetensbortfall
Friskv�rd Medbest�mmande
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Resultat

Liksom syftet s� �r resultatet av detta arbete tv�faldigt, dels s� b�rjar man kunna se tendenser
p� vilken forskning som tidigare gjorts inom ALI, dels s� b�rjar jag f�r egen del se olika
�ppningar f�r egna forskningsid�er. Tittar vi p� vilken forskning som tidigare gjorts hos ALI
s� finns det anledning f�r ALI-�stersund att se ljust p� framtiden d� det s� h�r l�ngt f�refaller
finnas v�ldigt mycket ogjort inom ovan n�mnda omr�den. Detta �r p� intet s�tt menat som
n�gon form av kritik riktat mot det som gjorts tidigare utan ett s�tt att se vad som kan beh�va
g�ras inf�r framtiden.

B�rjar vi med att titta p� de rapporter finns publicerade i Arbline, som bland annat �r
producerade av forskare inom ALI och som �r katalogiserade med s�korden h�lsa,
rehabilitering samt prevention s� ser det ut som f�ljer.

I skriftserien Arbete och H�lsa s� har det mellan �ren 1973 - 1998 gjorts �ver 750 rapporter,
med viss reservation f�r felr�kningar. Det har varit sv�rt att hitta tidigare forskning inom
omr�det h�lsa, prevention och rehabilitering, av det som har hittats s� ligger fokus
huvudsakligen inom omr�dena fysiologi, ergonomi, kemi, medicin av vilka en mycket stor
majoritet har varit inriktade mot industriell verksamhet. D� jag utg�tt fr�n de s�kord som
finns katalogiserade och valt bort alla de rapporter som ej faller inom ALI-�stersunds t�nkta
verksamhetsomr�de s� �terstod det 4 rapporter som renodlat behandlade prevention (se bilaga
1 punkt 1) och 2 stycken rehabilitering (se bilaga 1 punkt 2).

Eftersom jag sj�lv huvudsakligen �r intresserad av det preventiva arbetet blir jag lite best�rt
av det faktum att i stort sett alla rapporter behandlar rahabiliterande verksamhet, dvs. man
s�tter inte in insatserna innan problem uppst�r utan man v�ntar till krisen redan �r ett faktum.
Detta �r i och f�r sig ingen nyhet f�r mig, liknande tendenser g�r att finna p� m�nga st�llen
inom hela den svenska samh�llssektorn. Ett tydligt undantag tycker jag mig i alla fall ha
funnit och det �r inom det omr�de som jag v�ljer att kalla det kemirelaterade
forskningsomr�det, dvs. s�dan forskning som studerar epoxi plaster, polymerer samt andra
kemikaliers inverkan p� m�nniskan. Inom detta omr�de s� f�respr�kar man det preventiva och
i m�nga fall s� ger man ocks� rekommendationer f�r att minimera skadeverkningarna av
dessa �mnen i form av olika skydds�tg�rder. Man �nskade att �vriga forskningsf�lt inom
arbetslivsomr�det tog till sig samma filosofi, detta skulle sannolikt leda till radikalt minskade
samh�llskostander i form av minskad sjukfr�nvaro, sjukskrivningar, minskade skatteint�kter
osv.

G�r vi �ver till ALI«s Unders�kningsrapporter mellan �ren 1990 - 1998 s� finns det stora
likheter med skriftserien Arbete och H�lsa, dvs. det �r mycket sv�rt att hitta rapporter som
renodlat behandlar rehabilitering och prevention. Huvudfokus har legat inom samma omr�de
som tidigare n�mnts. H�r har jag dock endast funnit en rapport som behandlar rehabilitering
(se bilaga 1 punkt 3) och ingen rapport alls som r�r prevention, som tidigare vill jag reservera
mig med utg�ngspunkt fr�n det som tidigare tagits upp n�mligen att jag valt bort rapporter
som ej ligger inom ramarna f�r ALI-�stersunds t�nkta arbetsomr�de. Har man sitt intresse
inom kemi-, fysiologi-, eller medicinomr�det s� �r det mycket sannolikt att det g�r att finna
rapporter som till viss del �r inne p� detta omr�de.

Vid en granskning av ALI«s Arbetslivsrapporter s� �r tendensen densamma som i de tv�
f�reg�ende rapportserierna, dvs. de �r i m�ngt och mycket fokuserade p� omr�den s�som
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medicin, fysiologi, kemi, osv. H�r har jag inte funnit n�gra rapporter som strikt behandlar
prevention och endast 3 stycken behandlar omr�det rehabilitering (se bilaga 1 punkt 4).

Om vi d�refter �verg�r till att studera de rapporter som behandlar arbetsmetoder och modeller
f�r prevention och rehabilitering s� ser det ut p� f�ljande s�tt om man g�r in och tittar i
Arbline.

Av de 42 rapporter som finns listade i Arbline under nyckelordet metoder s� �r majoriteten av
dessa publicerade av Arbetsmilj�fonden. Karakt�ren p� dessa 42 rapporter str�cker sig fr�n
f�rb�ttrade arbetsmetoder till olika statistiska m�tinstrument. Arbetslivsinstitutet finns inte
representerade i n�gon av dessa rapporter. Detta �r dock ett omr�de d�r jag kommer att
forts�tta g�ra s�kningar utanf�r Arbline (se bilaga 2).

Det finns 61 rapporter i Arbline som �r listade med nyckelordet arbetsorganisation, av dessa
�r det en rapport som har publicerats av ALI (se bilaga 3).

Efter att ha gjort ett antal mindre stickprov i andra databaser utanf�r Arbline s� tycker jag mig
kunna se en tendens att mycket av det som skrivs i Sverige behandlar den offentliga sektorn
och dess organisation. Tittar man d�remot p� exempelvis Amerikansk och Brittisk litteratur s�
f�refaller det som om man d�r har intresserat sig f�r den privata sf�ren i samh�llet. Detta �r i
och f�r sig inte speciellt �verraskande d� den offentliga sektorn �r s� mycket st�rre i Sverige
�n i dessa tv� nationer. Men det verkar ocks� som om man, utifr�n nyutgiven forskning, �ven
i Sverige b�rjar intressera sig mer f�r den privata arbetsorganisationen och det finns s�kert
delar av det privata n�ringslivet som g�r att applicera p� den offentliga sektorn, och tv�rt om.
H�r kommer jag g�ra ytterligare s�kningar och jag �r �vertygad om att det finns mycket
intressant litteratur att ta del av, s�v�l Svensk som internationell.

Vad g�ller personalekonomiska aspekter kopplat till olika modeller och incitament f�r
f�rebyggande och rehabiliterande insatser p� f�retags och samh�llsniv� s� tycker jag i
dagsl�get att jag inte �r tillr�ckligt hemmastadd p� omr�det f�r att kunna g�ra n�gra
uttalanden om vad som har gjorts eller inte gjorts. Detta �r n�gonting som jag kommer �gna
delar av v�ren �t f�r att f�rdjupa mig i d� jag anser att det finns v�ldigt mycket att g�ra p�
detta omr�de samt att jag finner omr�det mycket intressant f�r egen del.

Diskussion och slutsatser

Vad har d� h�sten 1998 inneburit f�r mig personligen. F�r det f�rsta s� �r jag givetvis mycket
tacksam att jag har f�tt chansen att medverka i ALI«s verksamhet som trainee och att det har
varit intressant att f� vara med fr�n start med uppbyggnaden av verksamheten i �stersund.
Man ska dock ha klart f�r sig att denna period bitvis ocks� varit mycket arbetsam i och med
att verksamheten skall startas upp samtidigt som jag, bland �vriga trainees, ska f�rs�ka hitta
min egen position i verksamheten. Men sett s� h�r i efterhand s� tror jag inte att jag skulle
vilja vara utan denna period d� jag personligen tycker att jag har l�rt mig en hel del, b�de om
mig sj�lv och om att bygga upp en ny verksamhet.

Jag har �ven en k�nsla av att jag b�rjar finna mig sj�lv i den meningen att jag �r mer och mer
�vertygad om att jag vill �gna mig �t forskning. Kan dock inte i dagsl�get s�ga att jag har
hittat det forskningsomr�de som jag vill �gna mig �t f�r all framtid, jag tycker mig ha ett antal
uppslag som kan vara v�rda att utveckla vidare och f�rhoppningsvis s� ska det finnas
utrymme att p�b�rja en forskningskiss nu under v�ren.
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F�r n�rvarande k�nns det som om mitt huvudsakliga intresse omr�de ligger inom h�lsa,
rehabilitering samt prevention kopplat till organisation och ledarskap samt personalekonomi
och d� fr�mst inom den privata sektorn. Tidigare s� har jag �gnat en del tid �t att titta p� den
offentliga sektorn men det k�nns som om denna sektor b�rjar bli utforskad och att det �r mer
intressant att �gna tid �t den privata sektorn. Det skulle bland annat vara intressant att studera
framg�ngsfaktorer inom ledarskap och organisationsstruktur hos de privata f�retagen och
d�refter se vad av detta som kan implementeras i offentlig sektor.

Det skulle vara speciellt intressant att studera sm� och medelstora f�retag, fr�mst d�
majoriteten av f�retagen i J�mtlands l�n best�r av denna kategori av f�retag. D�rtill skulle det
kanske ocks� vara av intresse att titta p� ledarskaps- och organisationsstrukturen bland en del
av l�nets kooperativ.

Det �r inte n�gra st�rre problem att g�ra en mycket l�ng lista �ver vad som �r intressant och
s�dant man skulle vilja f�rdjupa sig vidare i, p� det stora hela kan man s�ga att det dyker upp
saker som �r intressanta varje vecka.

Om jag ska b�rja fundera p� min egen utveckling och hur jag ser p� framtiden inom ALI s�
ser jag det som mycket viktigt att jag f�r m�jligheter till fortsatt utveckling. Ett led i detta �r
de master kurser som kommer att ges i ALI«s regi under v�ren samt att det finns m�jligheter
till doktorandtj�nster inom det n�rmaste �ret. Utg�r jag fr�n mig sj�lv s� vet jag hur viktigt det
�r med uppsatta m�l samt att det finns synbara m�jligheter att uppn� dessa, finns inte detta s�
�r risken stor att man b�rjar uppleva hur man stannar i utvecklingen. Jag gillar utmaningar
med det m�ste samtidigt finnas praktiska m�jligheter att n� dessa och detta hoppas jag f�
m�jlighet till hos ALI i �stersund.
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2.1.2 En beskrivning av en trainees utveckling fr�n utbildningsdeltagare till ÓmedarbetareÓ
vid Arbetslivsinstitutet i �stersund.

Av Urban Rimbjer

Inledning

Arbetslivsinstitutet i �stersund har under h�sten genomg�tt en process r�rande formandet av
dels den fysiska arbetsplatsen, dels den framtida forskningsinriktningen. Jag har i rollen som
trainee ocks� genomg�tt en utveckling. Det �r den processen som jag i den h�r rapporten vill
betona. D�rf�r har jag medvetet undvikit att skriva denna rapport enligt den �verenskomna
mallen med dess traditionella uppl�gg i form av bakgrund, metod, resultat osv. I trainee-
programmets fas av individuellt arbete och engagemang i Arbetslivsinstitutet aktiviteter kan
man tydligt se den f�r�ndring som jag och troligtvis de flesta andra traineerna genomg�tt.

Jag har under den sj�lvst�ndiga perioden i trainee-programmet varit sysselsatt med en
litteraturs�kning, samt planering av en utv�rdering av ett externt projekt. Dessutom har jag
tillsammans med mina trainee-kollegor bl. a. bidragit med synpunkter p� verksamheten vid
Arbetslivsinstitutet i �stersund. Jag t�nker i tur och ordning redog�ra f�r min
litteraturs�kning, utv�rderingsprojektet och slutligen en allm�n diskussion om min utveckling
vid Arbetslivsinstitutet, inklusive framtida planer.

Arbetsl�shet och mental h�lsa. En litteraturs�kning.

Arbetslivsinstitutet har som uppgift att bedriva forskning inom arbetslivsomr�det bl. a om
sambandet mellan olika yrken och h�lsa. Men jag ville med min litteraturs�kning se p� den
forskning som utf�rts betr�ffande arbetsl�shet och h�lsa. Jag f�rstod snart att jag hade gett
mig in p� ett stort omr�de. Jag besl�t d�rf�r att begr�nsa mig till arbetsl�shet och mental
h�lsa. Jag fann n�gra intressanta artiklar som jag kort vill redog�ra f�r.

Dooley et al (1996) har gjort en omfattande critical review av forskningen betr�ffande
arbetsl�shet och symtom som depression, �ngest, l�g-sj�lvk�nsla etc. En majoritet av
studierna visar p� signifikanta resultat.

En annan review av Mathers och Schofield (1998) fann ocks� att den tidigare forskningen
visar p� klara bevis p� arbetsl�shet har en negativ effekt p� den mentala h�lsan.

En epidemiologisk studie av Dooley et al (1994) visar p� en f�rdubblad risk att f� symptom
p� depression om man blir arbetsl�s. Forskarna fann dock ingen signifikant risk mellan
arbetsl�shet och klinisk fastst�lld depression. Man ans�g att detta berodde  troligen p� att
antalet individer (3574 st) i unders�kningen inte var tillr�ckligt h�gt.

Hammarstr�m och Janlert (1997) fann i en studie bland ungdomar att arbetsl�shet predicerade
b�de nerv�sa och depressiva symptom. Deras forskning visar ocks� p� det omv�nda
f�rh�llandet dvs. att nerv�sa och depressiva individer l�per st�rre risk att bli arbetsl�sa
j�mf�rt med individer utan dessa problem.

Slutligen vill jag n�mna en studie av Jackson och Warr (1987) som visar att den mentala
h�lsan f�r arbetsl�sa var b�ttre i omr�den som hade h�g arbetsl�shet j�mf�rt med arbetsl�sa i
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omr�den med relativt l�g arbetsl�shet. F�rklaringen �r menar Jackson och Warr att samh�llen
med h�g arbetsl�shet utvecklar ett socialt st�d som �r gynnande f�r den mentala h�lsan hos
arbetsl�sa j�mf�rt med arbetsl�sa i samh�llen med l�g arbetsl�shet.

Planerad utv�rdering av Projekt Falken. Ett myndighetssamverkans projekt.

Projekt Falken i Str�msund syftar till att effektivisera rehabiliteringen f�r arbetsl�sa individer.
Det skall ske genom att olika myndigheter samverkar i varje individs problembild. Genom att
skapa ett �vergripande rehabiliteringsprogram hoppas man f� en tydlig bild av de olika
akt�rernas ansvar och uppgifter. D�rut�ver ska den enskilde individen tillsammans sina
handl�ggare och projektledaren skriva en handlingsplan som beskriver vilka aktiviteter
personen ska g�ra f�r uppn� b�sta m�jliga resultat. I planen ska det ocks� st� n�r resp.
rehabiliteringsakt�r tr�der in i handlingen och vad de ska g�ra f�r individen. Exempel p�
aktiviteter som kan ing� i rehabiliteringen �r matlagning, snickeri resp. syverkst�der,
datautbildning och studiebes�k hos f�retag.

De f�rhoppningar man har med projektet �r bl. a. att rehabiliteringsperioden f�rkortas f�r
individen; att respektive rehabiliteringsakt�rs ansvarsomr�de blir tydligare och att
handl�ggningstiderna vid varje myndighet reduceras.

Jag och Fredrik Welander ska under ledning av Toni Iverg�rd utv�rdera Projekt Falken. Vi
har f�r avsikt att fr�ga alla handl�ggare p� de medverkande myndigheterna f�r att f� svar p�
hur de har upplevt utfallet av samverkan mellan akt�rerna. Vi vill ocks� veta det faktiska
utvecklandet och anv�ndandet av dels den �vergripande rehabiliteringsmodellen och dels den
individuella handlingsplanen.

Utifr�n dessa tv� �vergripande fr�gest�llningar utmynnas ett antal direkta fr�gor som vi
t�nker anv�nda. Exempelvis; Har projektet bidragit till att f�rkorta myndighetens
handl�ggningstider vid rehabiliteringen av individer? Har utvecklingen av
rehabiliteringsmodellen hj�lpt till att f�rtydliga myndighetens ansvarsomr�de betr�ffande
rehabilitering?

Resultatet av dessa intervjuer kommer att st�llas i relation till Projekt Falkens projektplan,
handlingsplaner etc. Dessutom j�mf�rs utfallet med strategin och verksamhetsplanen fr�n
projektet Tidig samordnad rehabilitering, vilket �r ett �vergripande projekt vid J�mtlands
L�ns Landsting. Vi kommer ocks� att titta p� eventuella projekt som liknar Falken under
tolkningen av resultatet.

Utv�rderingen ber�knas vara klar i slutet av februari.

Diskussion om min utveckling och framtid vid Arbetslivsinstitutet i �stersund.

B�da ovanst�ende arbetena har gett mig id�er om vad jag skulle vilja syssla med i framtiden.

I samband med litteraturstudien har jag funderat mycket p� hur individer upplever oh�lsa. Jag
tycker det �r intressant med individers �sikter om deras besv�r i relation till expertisens
synpunkter om vad de har f�r oh�lsa. En individs sj�lvupplevda oh�lsa kanske inte alls har
f�rankring hos den expertis som de bes�ker f�r att hj�lp. Det kan vara olika typer av
subjektiva sm�rtsymptom b�de av svag och stark karakt�r som t. ex v�rk i rygg och nacke,
oralgalvanism etc. Det �r symptom som inte kan fastst�llas med objektiva instrument och som
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kan utvecklas till reella sjukdomar t. ex. depressioner om individen inte f�r geh�r f�r
besv�ren. Jag tycker s�ledes att det �r ett ur arbetslivssynpunkt v�ldigt viktigt forskningsf�lt.
Det handlar ju om prevention. Om kommunikationen mellan patient och l�kare f�rb�ttras och
det s�tts in �tg�rder p� ett tidigt stadium kan man faktiskt undvika framtida l�ngre
sjukskrivningar. Jag hoppas att det finns n�gon m�jlighet f�r mig att under v�ren g� vidare
dessa funderingar. Om inte s� kanske n�sta f�rslag p� omr�de kan bli aktuellt, vilket har sitt
ursprung i mina funderingar under arbetet med den planerade Falken-utv�rderingen.

De flesta av deltagarna i Falkenprojektet �r en grupp av arbetsl�sa individer som �r i behov av
vad man skulle kunna kalla socialrehabilitering. Det �r m�nniskor som beh�ver tr�nas i att
fungera i ett socialt sammanhang. Det kan vara att l�ra sig att ta ansvar gentemot andra
medlemmar i en grupp t. ex. att passa tider, att sk�ta sina arbetsuppgifter etc. De �r inte
psykiskt sjuka, men andra orsaker g�r att de inte klarar av att komma in p� arbetsmarknaden.
En del har f�rmodligen s� extremt d�ligt sj�lvf�rtroende att de m�ste bit f�r bit v�ga g�ra
misstag, vilket �r ofr�nkomligt p� arbetsplatser. Vissa kanske bed�ms av h�lso- och
sjukv�rden som psykiskt sjuka fast de inte �r det, medan andra st�mplas av sociala
myndigheterna som lata. Det handlar om individer som slussas fr�n en instans till en annan,
d�rf�r att deras problembild inte f�rst�s eller passar in hos n�gon myndighet. Jag tycker det
vore en synnerligen intressant grupp av m�nniskor att studera ur rehabiliteringssynpunkt.

Jag har upplevt f�rutom en rent forskningsrelaterad utveckling �ven andra f�r�ndringar under
h�sten, n�mligen r�rande rollen som trainee vid Arbetslivsinstitutet. Fr�n de f�rsta dagarnas
funderingar om vi trainees �verhuvudtaget skulle f� tillg�ng till egna nycklar och larmkoder
till dagens givna deltagande p� personalm�tena. Fr�n de f�rsta dagarnas position d�r vi stod
utanf�r och blickade in i organisationen till dagens i mitt tycke sj�lvklara plats vid
Arbetslivsinstitutet i �stersund. Syftet med traineeprogrammet �r ju att vi ska fungera som en
rekryteringsbas f�r Arbetslivsinstitutets framtida forskning. Men d� kr�vs det att vi som
trainees �r engagerade i institutets aktiviteter, vilket vi sannerligen har blivit. De flesta av oss
har suttit med och gett synpunkter p� institutets framtida verksamhet. N�gra har varit med och
utformat v�rens mastersprogram. Andra �r liksom jag djupt involverade i p�g�ende projekt
vid institutet. Vi har ocks� representerat Arbetslivsinstitutet vid olika forskningskonferenser.
Slutligen men minst lika viktigt har vi med tiden l�rt k�nna de formella och informella normer
som r�der vid Arbetslivsinstitutet som arbetsplats.

Det �r ovanst�ende utveckling hos mig i rollen som trainee som jag anser har varit viktig att
beskriva i rapporten. Men denna process har inte stannat utan kommer att f�rhoppningsvis att
forts�tta under v�ren.

Jag kanske i vissas �gon �verdriver v�r nuvarande betydelse. Vi �r ju inte anst�llda. Vi g�r en
utbildning. Men tittar man p� v�ra insatser och j�mf�r med tanken att vi i framtiden skulle bli
en naturlig del av Arbetslivsinstitutet i �stersund, d� finner man den tanken f�rlegad. Vi �r
redan en del av verksamheten.
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2.1.3 Beskrivning av tre olika rehabiliteringsprogram i arbetslivsinriktad rehabilitering och
unders�kning av om och hur motivation p�verkar effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Av Gun Blom

Bakgrund

Mitt intresse f�r omr�det arbetslivsinriktad rehabilitering ligger till grund f�r denna rapport.
Som en del av traineeprogrammet och med m�l att forts�tta vara verksam inom forsknings-
och utvecklingsomr�det p� l�ngre sikt, har jag valt att f�rdjupa mina kunskaper betr�ffande
olika former av rehabiliteringsprogram inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. I mitt
tidigare arbete som arbetsterapeut har jag f�tt erfarenhet av den praktiska delen av
rehabiliteringsprogram och m�nga av de begr�nsningar och sv�righeter som uppst�r under och
efter rehabiliteringsprocessen. Arbetslivsinriktad rehabilitering �r ett komplext omr�de med
stora behov av utv�rdering p.g.a. de h�ga kostnader f�r samh�lle och individ som orsakas av
m�nniskors of�rm�ga att arbeta.

Arbetslivsinriktad rehabilitering sker i f�rsta hand f�r att f�rkorta sjukskrivningsperioderna
och minska risken f�r att ett sjukfall avslutas med f�rtidspension. Id�n �r att m�nniskor med
hj�lp av olika typer av rehabiliterande �tg�rder ska kunna �terg� i arbete. En rad egenskaper
hos individerna p�verkar vilken typ av rehabilitering de erbjuds, n�r i sjukfallet de erbjuds
rehabilitering och resultatet av den. Denna selektion kan ske mer eller mindre medvetet och
p�verkas bl. a. av utbudet av rehabilitering tj�nster och av individens motivation och egna
initiativ, (Marklund, 1997).

Om man j�mf�r personer som varit f�rem�l f�r arbetslivsinriktad rehabilitering med personer
som inte genomg�tt s�dana �tg�rder �r skillnaderna sm� och ofta till f�rdel f�r de som inte
varit i rehabilitering. Sk�let till detta �r att de flesta som inte f�resl�s rehabilitering har ett
b�ttre utg�ngsl�ge och inte beh�ver n�gon rehabilitering f�r att tillfriskna och �terg� till
arbete. Bland de som genomg�r rehabilitering finns ocks� grupper med mycket omfattande
problem i termer av l�ngvarig sjuklighet, bristf�llig utbildning eller avsaknad av ett
anst�llningsf�rh�llande. I n�gra fall utg�r antagligen rehabiliterings�tg�rderna en del i en
pr�vningsprocess d�r f�rtidspension till slut framst�r som den enda �terst�ende alternativet p�
grund av individens medicinska besv�r eller sv�righeter att f� ett arbete. Dessa �tg�rder kan
snarast betecknas som utredningar med en mindre ambiti�s m�ls�ttning avseende �terg�ng i
arbete,  (Marklund ,1997).

F�r att kunna bed�ma om resultaten av rehabilitering �r framg�ngsrika eller inte m�ste man ta
h�nsyn till flera f�rh�llanden selektionen av personer, graden av problem, sjukskrivningstid
o.s.v.

F�r det andra: valet av rehabiliterings�tg�rd och tidpunkten n�r �tg�rden s�tts in. �tg�rderna
kan vara mycket olika s�v�l vad g�ller omfattning i tid som �tg�rdens karakt�r, (Marklund,
1997).

Olika producenter f�r mycket olika resultat, men dessa skillnader �r starkt beroende av
differenser i problemtyngd hos deras klientgrupper och olikheter i tidigare sjukskrivningar
och rehabilitering �tg�rder, (Marklund, 1997).



19

Arbetslivsinriktad rehabilitering �ger rum i en komplex social milj� och utspelar sig p� tre
arenor enligt Lindqvist (SOU 1996:113). De tre arenorna �r: 1. Den medicinska arenan 2.
Myndigheternas arena och 3. Produktionens arena. Dessa arenor k�nnetecknas i h�g grad av
olika drivkrafter och motiv, som tyv�rr utg�r ett hinder f�r samverkan.

Arbetsgivaren, p� produktionens arena, �r skyldig att enligt arbetsmilj�lagen 1977:1160
bedriva en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet p� arbetsplatsen och att
utreda vilka rehabiliteringsinsatser som beh�vs i de enskilda fallet. I kung�relser om
internkontroll av arbetsmilj�n, arbetsanpassning- och rehabilitering st�lls bl.a. krav p� att de
anst�lldas behov av arbetsanpassnings- och rehabiliterings�tg�rder ska f�ljas fortl�pande och
att n�dv�ndiga �tg�rder p�b�rjas s� tidigt som m�jligt, (SOU 1996:113).

P� myndigheternas arena hittar vi bl.a. f�rs�kringskassorna som har ansvaret f�r att  samordna
de insatser som beh�ver g�ras f�r individen. Samordningen sker p� basis av den utredning
som arbetsgivaren �r skyldig att skicka till kassan inom 8 veckor fr�n sjukfallets b�rjan och
d�refter uppr�ttas en rehabiliteringsplan. F�rs�kringskassan ska ocks� bidra till
attitydf�r�ndringar och ha en kontrollerande funktion, (SOU 1996:113).

P� den medicinska arenan samsas f�retagsh�lsov�rd, landsting, kommuner och de privata
rehabiliteringsakt�rerna. De privata rehabiliteringsakt�rerna st�r f�r en kompletterande del i
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i form av rehabiliterings�tg�rder  och program.

Beroende p� vilket fokus akt�rerna p� den medicinska arenan har, s� ser inneh�llet i
programmen och dess form olika ut. Jag har i denna rapport  valt att beskriva n�gra, den mer
intensiva tr�ningsformen som PRIDE (ÓProductive Rehabilitation Institute of Dallas for
ErgonomicsÓ) - metoden best�r av och den mer psykologiska inriktningen som PBR (Problem
baserad rehabilitering) representerar. F�rutom dessa har jag �ven valt den multidisciplin�ra
programform som Rygginstitutet anv�nder.

Multidisciplin�r rehabilitering karakt�riseras av att personalen �r tr�nad att arbeta i team och
att teamet har ett interdisciplin�rt arbetss�tt. Ett antal v�lplanerade �tg�rder genomf�rs under
en l�ngre tid. Rehabiliteringsprocessen utformas f�r att patienten l�ttare ska kunna m�ta
konsekvenserna av sjukdomen/skadan och f�r att hantera olika yttre och inre
rehabiliteringshinder, (Ekholm, 1998).

Jag har ocks� funnit det intressant att ta reda p� om det finns studier som visar hur individens
motivation p�verkar resultatet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Till st�rsta del har jag
funnit att motivation �r ett omr�de d�r det efterfr�gas mer forskning och att det troligtvis �r en
v�rdefull faktor att ta h�nsyn till vid arbetslivsinriktad rehabilitering, men studier som
behandlar detta �mne �r s�llsynta.

Marklund (1997) menar att det finns tecken som tyder p� att individens motivation och
f�rv�ntningar p�verkar resultatet av rehabiliteringen, men att det i dag saknas m�jligheter att
mer ing�ende bed�ma vilken roll individens motivation har. Framf�rallt saknas kunskap om
m�jligheterna att �ka individernas motivation i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.
F�r att besvara fr�gan om motivationens betydelse och m�jligheter anser han att det beh�vs
mer djupg�ende studier med psykologisk inriktning.

Att definiera motivation �r ingen l�tt uppgift. Motivation beskrivs inte s�llan som ett
personlighetsdrag Ð tex. som liktydigt med ÓviljestyrkaÓ Ð s�rskilt n�r man vill f�rklara varf�r



20

en behandling misslyckats. Begreppet motivation har d� reducerats till en fr�ga om moral
eller sj�lvdisciplin. Eftersom motivation �r n�got som varierar fr�n situation till situation b�r
det inte betraktas inte ett uttryck f�r personlighet, (Granlund, 1994).

Motivation ses b�st som en komplex psykologisk struktur enl. Granlund (1998) och d�rf�r b�r
bed�mning av motivation vara multifaktoriell. Tex. kan en faktor som (1) beslutsamhet inf�r
behandling, som hos en person inte finns i kombination med en annan faktor som (2)
realistiska f�rv�ntningar p� vad programmet skulle komma att inneb�ra, resultera i att
personen blir besviken och hoppar av behandlingen, (Granlund, 1994).
Parallellt med min litteraturunders�kning har jag, tillsammans med mina handledare p�
institutet, genomf�rt aktiviteter f�r att hitta arbetsuppgifter inom n�gon typ av projekt under
1999. Detta f�r att sj�lv f� m�jlighet till fortsatt arbete med forskning/utveckling i Spanien
under 1999. Aktiviteterna presenteras n�rmare i Bil 1.

Syfte

- Att beskriva olika typer av rehabiliteringsprogram f�r arbetslivsinriktad rehabilitering som
varit f�rem�l f�r utv�rdering/forskning och deras effekter.
- Att beskriva behovet av forskning om motivationsfaktorer och om och hur de p�verkar
effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Metod

Rapporten bygger p� litteraturstudier med s�kning i databaser, mestadels Arbline. Rapporter
(nationella och internationella), artiklar och annat publicerat material ligger till grund f�r
studien. Deltagande i f�redrag och telefonkontakter med bl.a. Rygginstitutet i Sundsvall har
gett ytterligare information.

Beskrivning av 3 olika rehabiliteringsprogram och dess effekter

1.PRIDE

PRIDE �r ett av de tidigaste programmen f�r l�ndryggsbesv�r som togs fram 1983 i Dallas,
Texas. De f�rsta resultaten publicerades av Mayer et al. (1985). Programmet bygger p�
idrottsmedicinska  principer. Detta inneb�r stegvis �kad tr�ning med successivt f�rb�ttrad
funktion av ledr�relseomf�ng, muskelstyrka, muskeluth�llighet och muskuloligament�r
koordination. Behandlingsprogrammet omfattar dessutom att patienterna skall l�ra sig att
hantera problem av psykosocial art. Programmet p�g�r under tre veckor p� heltid, vilket i
Dallas inneb�r 10 timmar per dag, fem dagar i  veckan. Det f�ljs av tre dagar  utspridda med 1
dag/vecka, totalt 135 tim intervention.

PRIDE �r ett multidisciplin�rt program med intensiv tr�ning.

Interventionerna best�r av aerobics, styrketr�ning, stretching, arbetstekniktr�ning, sm�rtskola,
ryggskola och rekreation. Interventionerna sker i grupp.

M�ls�ttningen med PRIDE metoden �r att patienter med l�ngvariga ryggsm�rtor ska kunna
�terg� i arbete. Liknande rehabiliteringsprogram har anv�nts och utv�rderats vid Spine
Institute of New England. Ett�rsuppf�ljningar vid b�da instituten visar att �ver 80 % av
patienterna hade �terg�tt i arbete. PRIDE patienterna har f�ljts i tv� �r och andelen  f�r
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arbets�terg�ng var of�r�ndrad 80%. I kontrollgruppen var andelen f�r arbets�terg�ng ca 40 %.
Man fann ocks� att patienterna i PRIDE Ð gruppen minskade sin sjukv�rdskonsumtion j�mf�rt
med kontrollgruppen, (Sch�ldt, Harms-Ringdahl och Ekholm, 1995).

2.Problem baserad rehabilitering.

PBR �r utformad f�r att uppmuntra och st�dja inre motivation hos patienterna. Genom att
patienterna �r delaktiga och f�r m�jlighet till socialt st�d kan konstruktiva strategier utvecklas
f�r att hantera p�frestande f�rh�llanden p� arbetsplatsen. Ett grundl�ggande antagande �r att
patienten sj�lv �r expert p� hur rehabiliteringsprocessen ska framskrida och vilka korta och
l�ngsiktiga m�l som ska prioriteras, (Ekberg, 1995).

Metoden bygger p� den pedagogiska modell som kallas problembaserad inl�rning,(Kjellgren,
Ahlner, Dahlgren och Haglund, 1993) och har anpassats till patientrelaterade situationer.

I Ekbergs utv�rdering (1997), ges en bild av den nya rehabiliterings metoden PBR. Ekberg
beskriver betydelsen av att se rehabiliteringen av besv�r i r�relseorganen som en
f�r�ndringsprocess, d�r man inte bara f�rs�ker f�r�ndra symptombilden, utan �ven hur man
hanterar sina symptom och hur de medf�r begr�nsningar i livssituationen. Orsakerna till att
man utvecklar besv�r i r�relseorganen �r m�nga och omfattar i allm�nhet faktorer b�de i och
utanf�r arbetet. F�r att rehabiliteringen p� sikt ska kunna leda till best�ende h�lsof�r�ndringar
b�r en effektiv rehabilitering �ven omfatta f�r�ndring av orsakerna till att besv�ren uppst�tt.
Detta syns�tt inneb�r att man i rehabiliteringsprocessen integrerar rehabilitering och
preventionÓ.

Ekberg (1997) beskriver  vidare hur man i  PBR arbetar i grupp best�ende av personer med
likartade besv�r. Detta ger en social plattform som ger den enskilde individen m�jlighet att
pr�va och utveckla sina sociala resurser och att f� socialt st�d i gruppen. Grundprincipen �r
att gruppen arbetar mot ett �vergripande m�l, som i detta sammanhang formulerats som Óatt
l�ra sig se orsakerna till sina besv�r och att hitta strategier f�r att f�r�ndraÓ. Vid varje
grupptr�ff arbetar gruppen kring ett sj�lvvalt tema som utmynnar i att varje gruppmedlem
formulerar ett eget litet och konkret delm�l som �r m�jligt att genomf�ra. S�dana delm�l kan
vara att �ndra sina motionsvanor, att f�r�ndra arbetsf�rdelningen i hemmet, att ta upp f�rslag
till f�r�ndringar i arbetet, etc. F�r att �ka medverkan fr�n arbetsplatsen i rehabiliteringsarbete
och stimulera preventiva insatser anordnades �ven regelbundna tr�ffar med arbetsledarna f�r
de personer som deltog i PBRÐgrupperna. Grupptr�ffarna genomf�rdes med handledare fr�n
f�retagsh�lsov�rdsenheter. Varje grupp tr�ffades en g�ng per vecka i 2-2,5 timmar under 12 Ð
16 veckor.

I utv�rderingen deltog totalt 93 personer vid sammanlagt sju olika f�retagsh�lsov�rdsenheter.
Av dessa ingick 40 st i PBR grupp och 39 i kontrollgrupp. Kontrollgruppen deltog i
respektive f�retagsh�lsov�rds �vriga utbud av rehabiliteringstj�nster.

Utv�rderingen inriktades p� f�r�ndringar av individens psykosociala resurser, upplevd h�lsa
och livskvalitet, samt av arbetsf�rh�llanden. M�tningar gjordes f�re och efter rehabiliteringen
och kommer att f�ljas upp under v�ren 1999.

Resultatet visar att PBR ger fler individer en positiv utveckling i h�lsa och livskvalitet �n
traditionell rehabilitering. En st�rre andel patienter i PBR grupperna hade en positiv
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utveckling i sj�lvuppfattning/sj�lvf�rtroende resp. i k�nslan av att ha kontroll �ver sin tillvaro,
ÓmasteryÓ, j�mf�rt med kontrollgruppen.
Det var ingen skillnad mellan grupperna i skattningarna av krav i arbetet f�re resp. efter
rehabilitering. En st�rre andel i kontrollgruppen, j�mf�rt med PBR-gruppen, bed�mde att
kontrollen /inflytandet i arbetet och det sociala st�det i arbetet f�rs�mrats under
rehabiliteringsperioden, medan andelen som ans�g det motsatta, n�mligen att inflytandet och
socialt st�d i arbetet hade �kat, �r lika i de b�da grupperna. (Ekberg, 1997)

3. Rygginstitutets rehabiliteringsprogram

Rygginstitutet arbetar enligt multidisciplin�r metod. Dvs.  att personalen �r tr�nad att arbeta i
team och att teamet har ett interdisciplin�rt arbetss�tt. Ett antal v�lplanerade �tg�rder
genomf�rs under en l�ngre tid. Rehabiliteringsprocessen utformas f�r att patienten l�ttare ska
kunna m�ta konsekvenserna av sjukdomen/skadan och f�r att hantera olika yttre och inre
rehabiliteringshinder, (Ekholm, 1998). Den vanligaste rehabiliteringsformen �r den som
str�cker sig �ver 4 veckor med intervention 8 tim/dag. Teamen best�r av sjukgymnast,
ergonom och friskv�rdsledare. Medicin-, ortopedl�kare och psykolog anlitas p� konsultbasis
vid behov. Enligt Rygginstitutets interna programbeskrivning best�r interventionerna av
individuell funktionstr�ning/behandling, arbetsteknik, fysisk tr�ning, sm�rt- och
stresshantering, avslappning/mental tr�ning, kommunikations- och konflikthantering, teoretisk
undervisning i bl.a. ergonomi, ryggfunktion och friskv�rd.

Arbetssituationen �r bas f�r rehabiliteringen. �vergripande m�ls�ttning �r att �ka elevernas
f�ruts�ttningar att fungera b�ttre i s�v�l arbete som hemsituation. Delm�len �r att minska
upplevda ryggbesv�r, f�rb�ttra arbetsanpassning, minska sjukfr�nvaro, minska
v�rdkonsumtion och attitydf�r�ndring (= att l�ra sig se m�jligheter i st�llet f�r hinder). I RFV
redovisar 1997:8 finns resultat av f�rs�kringskassans k�p av yrkesinriktade
rehabiliteringstj�nster. K�pen �r gjorda �r 1991, 1992 och 1993. Ca 60 % av de som
rehabiliterats vid Rygginstituten �r i arbete1 tv� �r efter beslut om rehabilitering.

Vilka �r motivationsfaktorerna och vad har de f�r betydelse ?

Vilken roll spelar motivationen f�r resultaten av tex. rehabiliteringstr�ning. Det �r sv�rt att
fullf�lja en regelbunden tr�ning under l�ng tid. Det h�r g�ller b�de motionsverksamhet och
rehabiliteringstr�ning liksom en hel del andra beteendef�r�ndringar. I detta sammanhang �r
det viktigt att komma ih�g att hur bra �n tr�nings- eller behandlingsprogrammen �n �r
upplagda, s� n�r man inte lyckade resultat, om inte patienterna har en motivation som �r (1)
tillr�ckligt stark f�r att komma ig�ng, och (2) tillr�ckligt stabil f�r att h�lla ut �nd� tills
resultaten visar sig. M�nga personer som s�ger sig vara positiv till att b�rja tr�na kan nog p�
s�tt och vis s�gas vara motiverade, men det handlar tyv�rr ofta om en motivation att bli av
med sina symtom �n om en beredskap att verkligen g�ra genomg�ende f�r�ndringar i sitt
beteende. (Granlund, 1994).

I en studie av Granlund m.fl. (1998) var syftet att  utveckla en multifaktoriell v�gledning och
ett utv�rderingsverktyg som g�r det m�jligt att identifiera motivationsprofiler som f�ruts�ger
anslutning/fullf�ljande av tr�ningsprogram. Man fann i studien ett antal motivations faktorer

                                                            
1 Att vara i arbete avser d� att under �ret innehaft 0 Ð364 sjukskrivningsdagar, uppb�ra en
inkomst �ver 90 000kr, under �ret ej innehaft KAS eller utbildningsbidrag, under �ret ej
innehav av partiellt eller helt sjukbidrag/f�rtidspension.



23

som var relevanta f�r tr�ningsanslutning i allm�nhet och �ven f�r grupper t.ex. personer med
l�ndryggsbesv�r. Faktorerna indelades i kategorier ex, vanor, resultatf�rv�ntningar och
engagemang. Liknande studier har gjort p� grupper av personer med �vervikt. 51 personer
deltog i ett fem m�naders l�ngt tr�ningsprogram, l�ndryggsbesv�r. Motivationsbed�mning
gjordes innan tr�ningsprogram med sj�lvskattningsinstrumentet SMI. Test gjordes betr�ffande
motivationsfaktorernas f�rm�ga att klassificera personer som h�gre el. l�gre anslutare.

Resultaten visar att en kombination av �lder, tidsbrist att tr�na, f�rv�ntade konsekvenser av att
inte delta i sm�rtlindrande aktiviteter, och uppfattning om egen f�rm�ga resulterade i en
regressionsmodell som korrelerar 96% identifikation av h�gre anslutare och 84% av l�gre
anslutare, efter 5 m�n tr�ning.

De personer som i studien identifierades som Óh�gre anslutareÓ dvs personer som i h�gre grad
fullf�ljer ett tr�ningsprogram tenderade s�ledes att vara �ldre, att i mindre utstr�ckning se
tidsbrist som ett hinder f�r tr�ning, att se konsekvenser av inaktivitet som skadligt f�r ryggen,
att i h�gre grad ha uppfattningsf�rm�ga om egna resurser f�r att fullf�lja programmet. �lder
och uppfattad tidsbrist bidrog starkast i regressionsanalysen

Motivationsfaktorer f�r arbets�terg�ng.

I samband med ett nytt rehabilitering program av typen Óon the jobÓ tr�ning, gjordes en
kvalitativ studie. Syftet var att identifiera motivationsfaktorer som p�verkar beslutet att g�
tillbaks till jobbet efter en sjukskrivningsperiod. Viktiga faktorer var att kunna h�nga med i
uppgifterna tillsammans med kollegorna, liksom att kunna styra sina arbetsuppgifter efter
dagsformen. Alla bed�mde k�nslan av meningsfullhet som en viktig faktor. Att k�nna att man
klarade ett meningsfullt arbete gav en sj�lvk�nsla som f�rst�rkte lusten att g� till jobbet. Bra
relationer p� arbetsplatsen var en viktig faktor f�r att g� tillbaks till jobbet och d�liga
relationer f�rs�mrade motivationen. Sm�rta och fysiska problem ingav oro och p�verkade
lusten att g� tillbaka till jobbet, (Gard, G & Sandberg A-C., 1998).

Motivationsbed�mning

I v�ntan p� f�rdjupande studier om motivation kan v�rdefull kunskap om de sjukskrivnas
inst�llning till rehabilitering inh�mtas med hj�lp av relativt enkla medel, till exempel med
kortfattade enk�ter. En enk�t f�re rehabiliteringen om f�rv�ntningar och f�rhoppningar och en
annan efter rehabiliteringen om rehabiliteringsuppl�ggning och resultat kan erbjuda
rehabiliteringshandl�ggarna tv� underlag: ett f�r att bilda sig en uppfattning om de
sjukskrivnas inst�llning till den f�rest�ende �tg�rden och ett som utg�r en utv�rdering av
sj�lva �tg�rden. Dessa kunskaper kan ocks� bli ett v�rdefullt underlag f�rvalet av l�mplig
producent av rehabiliteringstj�nster, (Marklund, 1997). De sjukskrivnas upplevda resultat av
rehabiliteringen skulle vara intressant att utv�rdera, speciellt med tanke p� att upplevelsen av
att g�ra framsteg m�nga g�nger kan vara betydelsefullare �n de objektiva framstegen.

V�l utvecklade bed�mningsinstrument kan fungera som hj�lpmedel f�r ÓscreeningÓ och
r�dgivning och p� s� s�tt skapa f�ruts�ttningar f�r individualiserade behandlingsprogram. Vid
bed�mning viktigt att ta h�nsyn till flera olika motivationella faktorer i en s.k.
motivationsprofil, (Granlund, 1994).

I Granlunds motivationsbed�mning (1996) finns nio punkter med fr�gor, d�r de sex f�rsta
ber�r patientens uppfattningar, f�rv�ntningar, tidigare erfarenheter m.m. De �vriga tre handlar
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om vilken typ av uppl�ggning som skulle passa, var  i f�r�ndringsprocessen som patienten
befinner sig, och om det finns andra s�rskilda faktorer som b�r uppm�rksammas. (se bil 2.)

Slutsatser

Syftet i denna rapport var inte att j�mf�ra effekterna utan att beskriva olika typer av
rehabiliteringsprogram och presentera ev. effekt av dessa. Trots detta kan jag inte l�ta bli att
kommentera de sv�righeter som blir uppenbara n�r de effekter som presenteras ofta skiljer sig
�t beroende p� vilka faktorer som v�rderats. Att rehabiliterings-programmen �r utformade p�
s� m�nga olika s�tt �r en av orsakerna till sv�righeterna att g�ra j�mf�relser. Andra orsaker �r
t ex. skillnader i f�rs�kringssystem, patientselektion till programmen, inklusions- och
exklusionskriterier, teamets kunskaper, attityder och bemanningst�thet. Det visar sig ocks�
stora skillnader i de beskrivna programmens m�tvariabler, vilket g�r det om�jligt att j�mf�ra
t.ex. sj�lvuppfattning/sj�lvf�rtroende  resp. k�nslan av att ha kontroll �ver sin tillvaro (som i
PBR metoden) med arbets�terg�ng och antal sjukdagar (som i PRIDE metoden).
Interventionerna skiljer sig tydligt mellan olika rehabiliteringsprogram tex. intensiv fysisk
tr�ning j�mf�rt med  probleml�sning i grupp. Intensiv fysisk tr�ning �r inriktad p� att Óh�rdaÓ
m�nniskan s� att hon klarar p�frestande fysiska situationer p� arbetsplatsen. M�nniskan
anpassas till arbetssituation kan man kanske s�ga. Det �r de fysiska funktionerna man
fokuserar p�. Med den mer psykologiska inriktningen handlar det i st�llet om att analysera
och l�sa problem tillsammans med andra, problem som individen sj�lv prioriterat. Fokus
ligger p� livsstilsf�r�ndringar och k�nsla av att ha kontroll �ver sin situation.

Vilken metod ger b�st effekt ? G�r det att med s�kerhet s�ga det? Jag tror inte det, m�jligtvis
skulle man med b�ttre definierade program och b�ttre selektionsmetoder kunna ÓmatchaÓ r�tt
person till r�tt program. Bed�mningsmetoderna b�r utvecklas och insatserna s�ttas in i r�tt tid.
Motivationsfaktorerna och bed�mning av dessa �r en mycket viktig faktor f�r att p� b�ttre s�tt
kunna f�rdela resurserna och kunna g�ra arbetslivsinriktad rehabilitering framg�ngsrik f�r
individ, organisation och samh�lle.

Figur 1. har jag omarbetat utifr�n Per Bjurulfs modell, (s. 228, Frost i v�lf�rden). Den visar
hur komplext omr�det arbetslivsinriktad rehabilitering �r, och hur m�nga faktorer som
p�verkar resultatet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Figuren ger en bra struktur �ver
omr�det och har varit till nytta f�r mig sj�lv f�r att l�ttare f�rst� omr�dets komplexitet. Jag har
valt att �ndra och tillf�ra en del utifr�n originalfiguren.

Individfaktorerna �r helt �verensst�mmande med originalet. N�r det g�ller yrkesfaktorer har
jag tillf�rt arbetsuppgifter, d� jag anser att just typen av arbetsuppgifter m�nga g�nger medf�r
begr�nsningar betr�ffande anpassning av arbete t.ex. lokalv�rdare som har tunga fysiska
arbetsuppgifter kan s�llan byta arbetsuppgifter. Det som i originalet kallas beteendefaktorer
har jag kallat livsstilsfaktorer, d� jag anser att beteendefaktorer kan innefatta s� mycket mer t
ex. hur man anv�nder sin kropp i en arbetssituation. F�r mig �r livsstil starkt f�rknippat med
ex. kost, motion, r�kning. I rektangeln med organisationsfaktorer har jag tillf�rt
f�rs�kringssystem beroende p� att f�r�ndrade ers�ttningsniv�er vid sjukdom p�verkar
arbets�terg�ngen. Ist�llet f�r den ursprungliga rektangeln med motivationsfaktorer
(individens, arbetsgivarens och rehabiliterarens motivation) har jag kallat en rektangel f�r
psykologiska faktorer och i och med det innefattar den �ven k�nsla av sammanhang och egen
kontroll.
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Ett flertal referenser talar f�r hur outforskat samt viktigt det psykologiska omr�det �r. St�det i
omgivningen har jag tillf�rt utifr�n originalfiguren. Lindqvist (1996) uttrycker behoven av
mer forskning inom arbetslivsinriktad rehabilitering och menar att den forskning som finns
om Ók�nsla och sammanhang, sociala n�tverk och socialt st�d och som visar att dessa kan
utg�ra viktiga skyddsfaktorer i h�lsoh�nseende borde ocks� kunna ligga till grund f�r ett
medvetet utvecklingsarbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering,(SOU 1996:11). Jag vill inte
p� n�got s�tt mena att min figur �r mer r�tt �n n�gon annans, det �r mer ett resultat av mina
studier och reflektioner. Figuren ger en struktur �t detta komplexa omr�de som
arbetslivsinriktad rehabilitering �r.

Fig. 1. Faktorer som p�verkar resultatet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Omarbetad
modell utifr�n originalet, k�lla: Bjurulf, P. ur: Frost i v�lf�rden s. 228.

De som �r sv�rast att rehabilitera �r de �ldre och de som har l�nga sjukskrivningsperioder
bakom sig Ð d�refter kommer grupper som de l�gutbildade, de som upplever
arbetsmilj�problem i sina jobb, de som saknar anst�llning och de som saknar socialt st�d i sin
omgivning.(s.66, SOU 1996:11)
I den Problem baserade rehabilitering har man tagit fasta p� just de psykologiska faktorer som
Lindqvist beskriver. Resultaten visar att sj�lvuppfattning/sj�lvf�rtroende resp i k�nslan av att
ha kontroll �ver sin tillvaro, ÓmasteryÓ, f�rb�ttrats.
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Bjurulf (1998) beskriver ett stort behov av forskning ang�ende motivationens betydelse f�r
rehabiliteringsresultat och menar att det s�v�l intuitivt som genom praktiska erfarenheter, �r
uppenbart att olika typer av motivationsfaktorer kraftigt p�verkar m�jligheterna att lyckas
med arbetslivsinriktad rehabilitering. H�r finns i dag ingen systematisk kunskap utan bara
starka indicier p� att motivation spelar roll, men inte hur.

I idrottens v�rld har motivation och mental tr�ning en stor betydelse f�r att uppn� resultat.
Kanske finns det kunskap och anv�ndbara metoder som man skulle kunna �verf�ra i
rehabiliteringsverksamheter.

Det andra omr�det med stor kunskapsbrist �r detaljerade kunskaper om uppl�ggning av olika
rehabiliteringsprogram med avseende p� tid, kostnader och arbetsmodellernas form och
inneh�ll. Vad �r det som fungerar och vad �r det som inte fungerar. Alldeles f�r mycket
resurser anv�nds i dag f�r att visa effekter utan att man kan h�lla is�r selektions- och
programeffekterna. Det g�ller allt fr�n utv�rderingar av enskilda rehabiliteringsprojekt till
st�rre utv�rderingar, (Bjurulf, 1998).

Hedenborg  (1998) menar att den egna viljan hos den enskilda individen �r totalt avg�rande
och att det professionella f�rh�llningss�ttet i rehabilitering definitivt handlar om
motivationsarbete. I selektionsfr�gor �r motivationen hos den enskilde sjuke avg�rande. Att
det �r en basfr�ga att verkligen f�rst� vad det �r som skapar motivation och vad det �r som
skapar brist p� motivation. Att det �r viktigt att ta reda p� hur man kan p�verka motivationen
f�r de som har behov och l�ta bli att arbeta med dem som �nd� �r motiverade, eller bara st�dja
dem i all enkelhet.

Studier som belyser individens motivation f�r livsstilsf�r�ndringar,  �r sv�ra att finna.
Granlunds studie belyser motivationen betr�ffande deltagande i tr�ningsprogram, det �r ett
intressant arbete och n�dv�ndigt att f� fram vilka faktorer som spelar roll, men inte bara i
tr�ningssituationen. Det finns studier som starkt ifr�gas�tter den fysiska tr�ningens effekt p�
arbetslivsinriktad rehabilitering. Som synes i modellen (fig. 1.) s� p�verkas resultatet av
oerh�rt m�nga faktorer. I m�nga fall �r individens situation s� komplex s� att en st�rre
f�r�ndring �r n�dv�ndig f�r att komma till r�tta med problemen. D� handlar det om en
f�r�ndringsprocess som p�g�r under l�ng tid (kanske hela livet). Hur p�verkar individens
motivation en s�dan process och vad betyder personens f�rm�ga till empowerment, mastery,
locus of control, k�nsla av sammanhang, egen kontroll och sj�lvk�nsla? H�r r�der en
begreppsf�rvirring, �tminstone hos mig. Dessa begrepp f�rekommer flitigt i sammanhang
med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hur definieras begreppen, vad skiljer de �t och hur p�verkar de resultatet av arbetslivsinriktad
rehabilitering. Det skulle vara intressant omr�de att titta n�rmare p�.
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2.1.4 A Discussion of Knowledge Transfer Activities within the Field of Working Life
Rehabilitation Studies: Final Report after the Completion of a Twenty Week Trainee
Programme with the National Institute for Working Life in Sweden.

By Sacha Lategan

INTRODUCTION

Background
This short report is part of a collection of twelve such papers, written by a group of graduates
and postgraduates chosen by the National Institute for Working Life (NIWL) to participate in
a 20 week Trainee Programme. The programme was initiated in conjunction with the
establishment of NIWL«s Research Station in �stersund and primarily focussed on the
following research areas: (1) Information Technology, Competence and the Labour Market;
(2) Health, Prevention and Rehabilitation within Working Life; and (3) Social Economy/
Third Sector.

The Trainee Programme was essentially carried out in two phases. The first phase can be
described as a seven week `Introductory Course«, in which trainees were both introduced to
the NIWL as an organisation and presented with a brief outline of the above research areas.
The second phase took place during the remaining thirteen weeks of the programme and
involved the carrying out of in depth, individual research work by the trainees. It is essentially
a discussion of those research areas I touched upon during this period, which forms the main
focus of this report.

Unfortunately, the prescribed page limit of this report does not allow for anything other than a
condensed summary of this research. In addition, it should also be noted that this report is
intended to function as a forum for each individual trainee to express his/ her own opinion as
to the pros and cons of the Trainee Programme and its contribution to our academic
development and chances for employment. Consequently, the closing paragraphs of the report
have been set aside for this purpose.

Aim
As was noted above, this report has two primary aims. Firstly, to give an account of the
research I focussed on during the latter half of the NIWL«s Trainee Programme. And
secondly, to carry out a subjective evaluation of the programme itself.

However, the only way to effectively carry out these stated objectives, which both directly
and indirectly touch upon such issues as personal academic background, expectations as
regards the Trainee Programme, interests, etc., would seem to be by abandoning the rigid
writing conventions governing the layout of ordinary academic papers and structuring the
remaining part of this report in the form of a loosely based narrative. In addition, although the
following text has been given a certain formal appearance through its segmentation into
sections and the utilization of boldface type for headings, the report is essentially a first
person narrative and makes no real attempt to meet strict conventions as to the presentation of
academic papers.
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Research Problem
During the introductory phase of the Trainee Programme, trainees were repeatedly
encouraged to reflect upon possible areas of common interest between the research stationÕs
three primary fields of research . As a consequence of this and the academic focus of my own
doctoral studies, the research area I decided to concentrate on during the final thirteen weeks
of the programme was as follows:

Éprerequisites, obstacles and possibilities for Knowledge Transfer Activities within the field
of Working Life Rehabilitation - with specific reference to the inability of micro-companies
(Small Business Enterprises) in the province of J�mtland to meet their vocational
rehabilitation obligations

METHODOLOGY

Naturally, due to the complexity of the above area of research, the thirteen week period only
allowed for a cursory study of relevant material dealing with this subject and in no way
permitted the drawing of `infallible« scientific conclusions. Additionally, and perhaps more
importantly, research ideas were not concretely tested and evaluated at a practical level.

However, the application of a `Knowledge Transfer Perspective« to an analysis of the current
inability of micro-companies to satisfactorily fulfill their vocational rehabilitation obligations
did seem to suggest the following. This was that, whereas the majority of past research efforts
have primarily been focussed on presenting precise mathematical calculations of the costs of
not adequately dealing with rehabilitation needs among employees, absenteeism, injuries
incurred at the workplace, etc., future research should perhaps also be geared towards
achieving a transformation and transference of such findings into forms more easily
accessible and usable by practitioners.

A tentative hypothesis which could be cited to support the above supposition is that when we
look at the majority of past and current research activities within the field of working life
rehabilitation from a Communication StudyÕs viewpoint, they often take the form of simple,
one-way information dissemination programmes (See Figure 1). Based on McQuail«s (1975)
classification of communication models into four basic types2, the respective roles played by
receiver and sender in the communicative process being the main indices for determining a
model«s categorization, this would then mean that in the dissemination of most research
findings, an asymmetrical relationship between sender (i.e. researcher) and receiver (i.e.
practitioner) is usually the norm. In effect, researchers have traditionally assumed the role of
active participant in the dissemination of research findings, while the intended receivers of
this information have been assigned the role of passive receiver.

                                                            
2 By ascertaining whether the role taken by receiver and sender was active, passive or a
mixture of both, McQuail argued that communication models/ situations could be categorized
into four main types:
Model Type:     1      2      3          4
Sender: Active Active Passive Passive
Receiver: Passive Active Active Passive
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Sender
Researcher

Research
Findings

Receiver
Prac ti tioner

Ac tive Passive

Figure 1. Traditional communicative model assumed in the dissemination of most research
findings within the field of working life rehabilitation studies.

Knowledge Transfer Perspective
However, in order to fully discuss the implications of the above argument, it is perhaps first
necessary to briefly explain the concept - Knowledge Transfer Perspective.

As Tyd�n (1994) points out, although the debate concerning the need for effective knowledge
transfer activities between academia and potential target groups for specific research has
increasingly come to the fore during the 1990s, studies dealing with such research were
already being conducted in the 1960s at the Center for Research on Utilization of Scientific
Knowledge in the USA. Part of the University of Michigan, the Center is now officially
known as the Institute for Social Research.

However, although studies dealing with knowledge transference can be traced back to this
point, it would be misleading to claim that there exists a universally agreed upon definition of
knowledge transference as a discipline - in fact, many would even question its categorization
as an academic discipline. Consequently, in order to avoid this polemic debate, it is perhaps
most expedient to simply regard Knowledge Transference as an interdisciplinary field of
study embracing, among others, such academic disciplines as Communication Theory,
Language, Pedagogy, Psychology and Political Science.

Within this field of study, the concepts of research utilization (i.e. the degree to which
research findings are consciously or unconsciously employed as an element in the receivers/
practitionerÕs cognitive activities, decision making processes or other actions) and research
information (i.e. those activities which lead to research findings becoming known) play a key
role (Tyd�n, 1994).

In addition, another distinguishing aspect of knowledge transfer as a field of study is the
central premise that the processes involved in establishing a shared platform of learning
between academia and practitioners are inherently distinct from traditional, one-way
information dissemination efforts. Uhlin perhaps most succinctly summarizes this point in the
Preface to his book The Many Languages of Knowledge - About Official Strategies for
Learning in Small and Medium Sized Companies (1996):

It was apparent that something was not quite right. In existing literature, the dissemination of
knowledge from colleges and universities to companies is described as being direct and one-
way. However, that I saw around me in Cambridge suggested something else, something more
complex and dynamic - circular rather than linear patterns of connection and some kind of
reciprocity between research and entrepreneurship. Secondly, another intuitive and
troublesome question was already beginning to take shape at this point: IsnÕt entrepreneurial
knowledge essentially something different from that knowledge developed by researchers?
Consequently, how does the <<transformation>> of research knowledge to entrepreneurial
knowledge, or the converse of this, take place?
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CLOSING DISCUSSION

Research Conclusions
Tracing this reportÕs line of argument back to the contention that most information
dissemination efforts within the field of working life rehabilitation are characterized by
researchers assuming the role of active sender and practitioners being assigned a function of
passive receiver, the implications of Uhlin«s observation of circular rather than linear patterns
of reciprocity between academia and practitioners are obvious and profound. At one level, the
contrariety between Uhlin«s perception of knowledge transference and the traditional
approach of most researchers to this subject could even give rise to the following supposition:

Whereas it has traditionally been felt that the failure to ensure a successfully high level of
research utilization of findings made within the field of working life rehabilitation depended
on an inability to achieve the right combination of research information activities, it may well
be the case that a lack of research utilization is primarily due to a fundamental discrepancy
between the needs of practitioners and the interests of researchers.

In many respects, the above contention is supported by Tyd�n«s development of his model of
knowledge transference - Synthesis Pedagogics (Tyd�n, 1994). Based on the fundamental
prerequisite that researchers identify and understand the practical problems of practitioners,
Tyd�n«s model clearly highlights the underlying reason for the failure of many research
information efforts.

Applied to a wider context, the notion that practitionerÕs specific problems should function as
a natural point of departure for the formulation of eventual solutions to these problems also
seems a rather logical train of thought to pursue as regards the issue of micro-companies
dealing with their working life rehabilitation problems. However, due to the distinctive
organizational structures and normative rules of those institutes/ bodies within the Swedish
Health sector, it is unfortunately the case that whereas a great degree of decentralization is
allowed as regards dealing with administrative routines, there is a strong degree of
centralization in the establishment of overall aims and definition of rehabilitation problems.

Partly touching upon the theories of New Institutionalism3, the above view would clearly
seem to suggest that the implementation of an effective, problem based model of knowledge
transference within the field of vocational rehabilitation is faced by a number of serious
organizational/ structural obstacles. However, perhaps even more alarming from a knowledge
transfer perspective would be the application of a more complete analysis of the current
predicament of micro-companies from the interpretative viewpoint of New Institutionalism«s
theories. Such an analysis might well lead to the following line of argument.

With the introduction of the Rehabilitation Reform of 1992, which essentially resulted in first-
hand responsibility for the vocational rehabilitation needs of employees being transferred
from the public sphere to employers (and Regional Social Insurance Offices), a situation was
created in which there was a fundamental shift of financial, legal and moral responsibility for
rehabilitation problems, but no corresponding change in the structural and normative

                                                            
3 Exponents of New Institutionalism essentially contend that the structures of many organizations are a result of
a number of distinct historical factors and compromises, and that decisions and forms of co-operation are often a
product of these background factors, rather than a direct response to the needs of contemporary and future
problems.
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procedures of governmental organizations to help employers deal with these new
responsibilities. Consequently, seen from a knowledge transfer viewpoint, this might well be
interpreted to mean that regardless of how successfully one carried out research information
activities, the effects of such efforts could well be hindered (and ultimately neutralized) by the
need to adhere to impractical (and often irrational) organizational considerations.

The above, is a brief account of some of the research themes I touched upon during the last
thirteen weeks of the Trainee Programme. An underlying assumption throughout this period
was that the research carried out would provide those responsible for NIWL«s Research
Station in �stersund with the opportunity to better understand the particular research interests
of each trainee and assist in the evaluation of these interests in relation to NIWL«s own
research needs. Hopefully, the above has whetted some appetites.

As regards the practical implications of the research presented in this report for micro-
companies in the province of J�mtland, it has hopefully brought to the fore the fact that the
pursuit of a traditionally structured model of information dissemination will not meet the
needs of a target group, which is extremely diverse in terms of occupational backgrounds,
vocational rehabilitation requirements and, to make matters even more complicated, spread
over a vast area. Instead, my research has seemed to suggest that any attempts to carry out
research information activities geared towards this group would be most likely to succeed if
they were closely based on the ideas presented in Tyd�n«s model of Synthesis Pedagogics.
These research information efforts would presumably utilize some form of IT system to
overcome problems of geographical space and the fact that those who run small business
enterprises often feel that they do not have the time to deal with the vocational rehabilitation
needs of their employees.

In addition, it would also be necessary to carry out some form of classification of participating
practitioners into network like groups, which would primarily be based on trade/ occupational
affiliation. In conclusions, although purely speculative, the above ideas are partly supported
by the findings of Vinberg«s study Company Development Through Increased Competence
and Better Health (Vinberg, 1997- 98).

Evaluation of the Trainee Programme
In hindsight, it perhaps would have been more beneficial to have started the Trainee
Programme mid-way through 1999, rather than in conjunction with the direct establishment of
the research station. In effect, this situation created an environment in which the high
expectations of trainees were easily frustrated. Wrestling with the administrative and
logistical problems of establishing a research station from scratch, `senior management staff«
scarcely had time to carry out their daily administrative duties, let alone clarify the intended
role(s) to be played by the trainee group. Furthermore, the monthly staff meetings trainees
were required to attend seemed a bit pointless, especially since their sole function appeared to
be the underscoring of the fact that trainees were not part of the research stationÕs permanent
staff.

As regards an assessment of the Trainee ProgrammeÕs initial seven week `Introductrory
Course«, this was well carried out with the exception of the introduction to `Information
Technology, Competence and the Labour Market«. This phase of the programme was poorly
organized and clearly lacked planning. The thirteen week period of individual research was
extremely fruitful, both in terms of advances made in research and the freedom afforded the
trainees during this period. Access to research material, via NIWL«s internal library system,
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was excellent. In addition, trainees were given the opportunity to attend countless conferences
and a number of interesting guest lecturers were invited to the research station.

Thus in conclusion, I would describe my participation in NIWL«s Trainee Programme as an
extremely interesting experience, which has provided me with a unique insight into the daily
running of a major Swedish research institute.

Sacha Lategan
BA, MA, Doctoral Candidate at Ume� University, Sweden
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2.1.5 Utv�rdering av utvecklingsprojektet USA Ð  om psykosocial arbetsmilj� hos polisens
sexualbrottsutredare.

Av Anne-Lie Nilsson

1994 startades inom polisen ett utvecklingsprojekt med m�ls�ttning att utveckla goda
rarbetsrutiner f�r handl�ggare av sexualbott och bidra till att s�kerst�lla god arbetsmilj�
(Rikspolisstyrelsen dnr-749-1795/94). Projektet utf�rde en landsomfattande
enk�tunders�kning f�r att samla in kunskap. Och endast enklare sammanst�llningar av det
insamlade materialet utf�rdes.

Under h�sten 1998 upps�kte Kriminalinspekt�r Eiwor Wran�us Arbetslivsinstitutet i
�stersund (ALI) f�r att f� hj�lp med en analys och v�rdering av studien. Anne-lie Nilsson
personalvetare (fil.kand. psykologi) med inriktning mot psykosocial arbetsmilj� och stress i
arbetet, �tog sig att som en del i sina studier utf�ra denna utv�rdering. Uppgiften blev att;

§ g�ra en sammanst�llning och en analys av det befintliga materialet
§ g�ra en koppling mellan materialet och befintlig relevant forskning
§ l�mna f�rslag till �tg�rder och fortsatt arbete

GENOMF�RANDE OCH METOD

Arbetet har best�tt i flera delmoment.
1. Bearbeta de frekvenstabeller som fanns att tillg� utifr�n enk�tens r�data, vilket redovisas i

resultatavsnittet.
2 .  Sammanst�lla f�r omr�det relevant litteratur kring psykosocial arbetsmilj�, speciellt

inriktat mot begrepp s�som krav, kontroll, socialt st�d/handledning samt utbr�ndhet.
3. Samtal med andra myndigheter med liknande arbetssituationer och se om de arbetar med

kontinuerlig handledning f�r personalen.
4. Studera projektmaterialets validitet och reliabilitet.

Litteraturstudie om psykosocial arbetsmilj�

Vid en litteraturs�kning om polisers psykosociala arbetsmilj� s� kan man konstatera att det
finns en del material kring traumatiska (katastrof), hotfulla och v�ldsamma situationer och i
dessa fall finns utarbetade handlingsplaner p� hur man skall hantera de m�nniskor som uts�tts
f�r s�dant. Om man d�remot ser till arbetssituationer som ej �r av samma traumatiska art men
dock med starka k�nslom�ssiga aspekter inblandade s� finns det betydligt mindre material.
Olika typer av utredningsarbeten, d�ribland sexualbrottsutredningar kan s�gas tillh�ra den
kategorin.

Hur ser d� denna arbetsgrupps arbetssituation ut? S�derfeldt och S�derfeldt (1997) har tittat
p� den psykosociala arbetsmilj�n i m�nnniskov�rdande arbeten Man skiljer mellan olika
kategorier av m�nniskov�rdande arbeten. En av dessa ben�mns som bed�mande, och har till
syfte Óatt st�lla en diagnos eller g�ra n�gon annan bed�mning f�r att andra skall kunna ageraÓ.
De b�da forskarna fokuserar sina studier p� m�nniskors upplevelser vad g�ller krav, kontroll
och socialt st�d i arbetet. Man kan i detta material finna paralleller med
sexualbrottsutredarens psykosociala arbetsmilj�.
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En analysmodell har arbetats fram som ett redskap f�r att �sk�dlig�ra situationen. Modellen
visar f�ljande;
Man m�ste studera organisationen, b�de den formella och den informella. Man kan visa p� att
stress i arbetet beror p� specifika kombinationer av krav i arbetet, den kontroll man kan ut�va
�ver sina arbetsuppgifter, och det sociala st�d som man f�r i arbetet. Vissa negativa
kombinationer ger upphov till stress, och stressen har effekter p� h�lsa och utbr�ndhet. Och
det mest kritiska intr�ffar n�r man har h�ga krav men l�g kontroll och d�ligt st�d.
Begreppen krav och kontroll �r av central betydelse varf�r man b�r studera detta mer
ing�ende.

Krav och kontroll

N�gra f�reg�ngare n�r det g�ller dessa begrepp �r Karasek och Theorell (1989).
De menar att m�nniskans h�lsa och hennes psykosociala arbetsmilj� har stark inverkan p�
varandra. De p�talar ocks� att det m�ste ske en f�r�ndring i dagens konventionella s�tt att se
p� och designa arbete. Enligt dem g�r det �t f�r mycket kraft till att bota individen i st�llet f�r
att s�ka k�llan till problemet, i f�rsta hand arbetsmilj�n.
Karasek och Theorell har utefter egna och andras studier utarbetat en tv�rvetenskaplig modell,
den s� kallade krav/kontroll modellen, som dom vill ska fungera som en plattform f�r
f�r�ndring av arbeten samt f�r vidare forskning. Det centrala begreppet i denna forskning �r
stress. Deras teori h�vdar att stress uppkommer som resultat av h�ga krav i arbetet kombinerat
med l�g kontroll �ver arbetets utf�rande och resultat, vilket kan leda till en rad psykiska och
fysiska sjukdomar. Karasek & Theorell framh�ver �ven tidsfaktorn som en viktig komponent
vid utvecklande av sjukdom. Lagrad press/stress (accumulated strain) leder slutligen till
negativa f�r�ndringar i bland annat hj�rtk�rl-, mag- och immunsystemet. Man p�verkas allts�
mer negativt om man blir utsatt f�r stress/press under en l�ng tid.
I modellen v�gs ocks� socialt st�d fr�n kollegor och arbetsledning in, vilket enligt dem har en
modererande effekt.

Utbr�ndhet

En av de negativa effekterna som Karasek och Theorell lyfter fram �r utbr�ndhet, och d� detta
f�rekommer som en del i syftet f�r projektet finns det anledning att se n�rmare p� begreppet.

Arbete med andra m�nniskor d�r relationen till klienten st�r i fokus kan medf�ra utbr�ndhet,
enligt mycket forskning (S�derfeldt och S�derfeldt, 1997); (Hallsten, 1993). Ofta drabbas de
som arbetar n�ra m�nniskor med problem, s�som socialt arbete, l�kare, poliser med flera
(Bronsberg & Vestlund, 1995)
En av de ledande forskarna i omr�det �r Maslach (1997), som dragit f�ljande slutsatser. Tre
aspekter verkar ligga till grund f�r begreppet. Maslach menar att tre aspekter av utbr�ndhet
f�ljer varandra i en process:
§ K�nslom�ssiga krav i arbetet leder till emotionell utmattning
§  Utmattning leder till att man behandlar klienterna opersonligt, det vill s�ga en slags

avpersonalisering
§  Det avpersonaliserade beteendet leder slutligen till k�nslor av nedsatt personlig

prestationsf�rm�ga.

Det r�der inom forskningen oenighet kring begreppet utbr�ndhet, men gemensamt �r att det �r
ett f�r individen negativt tillst�nd. De flesta �r �verens om att begreppet innefattar n�gon form
av affektivt stadie och engagemang (Hallsten, 1993). Man brukar uttrycka det s� som att man
inte kan bli utbr�nd om man inte brunnit f�r n�got.
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S�derfelt har studerat begreppet och funnit att en del av sambanden, som m�nga forskare
bygger sina teorier p�, �r svaga. Hon menar att utbr�ndhet forskningen i praktiken handlar om
emotionell utmattning. Men det �r dock viktigt att forts�tta diskussionen kring begreppet
(S�derfeldt, 1997:2)

En av de viktigaste faktorerna n�r man talar om begreppet, vare sig man talar om utbr�ndhet
eller emotionell utmattning, �r de k�nslom�ssiga kraven i arbetet. Exempel p� andra k�llor till
utmattning �r:
§ Arbetsbelastningen generellt
§ L�gt inflytande �ver arbetet, det vill s�ga l�g kontroll
§ Rollkonflikter och rolloklarhet
§ K�nslor av isolering i arbetet
§ Grad av klientkontakt
§ Bristande ledarskap
§ Brist p� st�d fr�n arbetsledare och arbetskamrater
§ Det psykosociala klimatet i organisationen (S�derfeldt, 1997)

Frankenhaeuser har studerat omr�det stress och dess effekter p� oss m�nniskor. Hon menar att
ett starkt socialt st�d inf�r arbetet �r det b�sta skyddet mot utbr�ndhet (Frankenhaeuser 1993).

Socialt st�d/Handledning
Det sociala st�dets betydelse som skydd mot oh�lsa �r en av stressforskningens mest
omhuldade hypoteser. Flera unders�kningar tyder p� att motst�ndskraften mot olika
sjukdomar �kar hos m�nniskor som har tillg�ng till medm�nskligt st�d (Frankenhaeuser
1993).

Handledning
Proffesionell handledning anv�nds inte inom polisen i n�gon st�rre utstr�ckning. Man arbetar
mer med inriktning mot debriefing vilket �r mycket viktigt, men d� denna metod mer handlar
om att eliminera och lindra chockupplevelser och psykiska stressreaktioner efter omskakande
uppdrag eller upplevelser (Sivertsson, 1985), s� faller de grupper som uts�tts f�r mer
l�ngdragna stressreaktioner av mer kronisk art inte innanf�r ramarna.
N�r man talar om handledning s� b�r man uttrycka det som

Ó en kontinuerlig feedback p� mitt arbete, mitt arbets�tt och mig sj�lv som
personlig resurs i detta arbete, given i en gruppsituation och med en person,
som jag uppfattar kompetent att ge denna, utifr�n omfattande kunskaper och
erfarenheterÓ  (Bernler & Johansson, 1993)

(delar av detta �r h�mtat ur Portnoff, 1997)

Coping

Hur beter sig d� en m�nniska som uts�tts f�r h�g belastning och stora p�frestningar? Den
engelska ben�mningen p� stresshantering �r coping.

Folkman och Lazarus (1984) har kommit fram till n�gra generella slutsatser;
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Ó de kognitiva och beteendem�ssiga anstr�ngningar en individ anv�nder sig av f�r att
bem�stra, reducera och tolerera interna och externa krav som skapas av ett p�frestande
utbyte mellan individen och dess omgivningÓ.

En situation v�rderas som p�frestande d� individen upplever att han/hon inte har tillr�ckliga
resurser att hantera den, vilket leder till att individen upplever situationen som ett hot mot sitt
v�lbefinnande.

Kontakt med andra myndigheter

F�r att g�ra en j�mf�relse med andra organisationer och se hur de tar hand om sin personal
n�r det g�ller handledning hos m�nniskor med liknande k�nslom�ssigt laddade �renden, togs
kontakt med f�ljande myndigheter; Friv�rdsmyndigheten, Familjer�dgivningen, samt Barn
och Ungdomsspykiatriska kliniken, samtliga i �stersund.
H�r framkommer det att vid samtliga dessa myndigheter har personalen tillg�ng till
regelbunden proffesionell handledning, vilket man f�r �vrigt anser vara en n�dv�ndighet f�r
att personalen skall m� bra och fungera i sina arbeten.

Projektet och enk�ten

Projektet har trots start 1994 ej slutf�rts. Ett s�tt att undvika denna typ av f�rdr�jningar kan
vara att inte l�gga mycket av ansvar p� enstaka personer. Projekt b�r drivas av en
projektgrupp, d�r man har en projektledare men d�r arbetet f�rdelas mer. Man har mycket att
vinna p� detta, inte minst kvalitetsm�ssigt.
Man b�r ocks� innan det satsas p� olika typer av projekt g�ra en projektevaluering d�r m�l,
indikatorer samt f�ruts�ttningar v�gs in. Man kan p� detta s�tt redan i planeringsstadiet,
Óbygga inÓ l�sningar f�r olika h�ndelser, f�rutsedda som of�rutsedda. Detta �kar chanserna
f�r ett projekts �verlevnad.

Det finns en del brister i materialet om projektet. Vad som bland annat saknas �r bakgrunden
till varf�r man valt att studera just sexualbrottsutredares situation. Det finns antagligen
speciella sk�l till att just denna grupp �r intressant men det finns icke beskrivet.
I �vrigt b�r s�gas att mycket av arbetet �r ambiti�st och noggrant utf�rt. Men det finns en del
brister, vilket kunnat �verbryggas om fler m�nniskor tagit del aktivt samt att man i vissa
moment tagit hj�lp fr�n experter.

V�rdering av enk�ten

Materialet har n�gra �r p� nacken och visar kanske inte riktigt hur situationen ser ut idag.
Man har p� m�nga h�ll kommit ig�ng med arbetet kring eller utarbetandet av
internkontroll, vilket kan s�gas vara rutiner i organisationen f�r riskbed�mning av
arbetsmilj�n, uppf�ljning av sjukfr�nvaro samt tidig uppt�ckt av rehabiliteringsbehov.
Olika polismyndigheter har kommit olika l�ngt i detta arbete, vilket antagligen visar att
situationen ser olika ut hos olika myndigheter och distrikt. H�r m�ste ocks� skillnader i
organisationskultur v�gas in.

Vad betr�ffar kvaliteten av enk�ten s� �r den skiftande. M�nga fr�gor har strukits d� de ej
kunnat besvaras. I flera fall �r de fasta svarsalternativen luddiga, vad skiljer till exempel; Ja,
s� gott som alltid med; Ja, f�r det mesta? De fr�gor med mera �ppna svarsalternativ har dock
varit anv�ndbara.
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Fr�gorna �r tyv�rr i m�nga fall inte validerade, allts� att de m�ter vad de avser att m�ta.
Reliabiliteten, m�ts�kerheten, �r en annan viktig aspekt n�r man har med enk�ter att g�ra.
Bland annat s� �r man intresserad av att titta p� utb�ndhet hos gruppen men man m�ter icke
detta p� ett tillfredst�llande s�tt vilket i sin tur g�r att man ej kan dra n�gra direkta slutsatser.
Det uppges �ven i materialet om projektet att svarsfrekvensen var 78 stycken av totalt 84
enk�ter men i frekvenstabellerna �terfinns endast 64 svar, 35 kvinnor och 29 m�n. Vilket i sig
�r ett acceptabelt bortfall. Urvalet gjordes fr�n Polish�gskolans deltagarlistor fr�n utbildning
f�r sexualbrottsutredare.

De brister som n�mns ovan, �r inte specifika f�r just detta projekt, det �r l�tt att man Ósitter
p� kammarenÓ och skriver ner n�gra fr�gor sam k�nns relevant. Att utarbeta en enk�t �r
inget enkelt arbete, om man vill att fr�gorna skall kunna besvara det man verkligen vill veta.
Det �r ju synd att m�nga fr�gor f�r strykas p� grund av dessa anledningar.

Man kan dock som tidigare diskuterats anv�nda sig av materialet f�r att skaffa sig en
�verblick om dessa utredares upplevda situation samt att ta tillvara de f�rslag som l�mnas.

RESULTAT AV ENK�TEN

H�r presenteras resultat av de fr�gor som har kunnat analyserats utifr�n frekvenstabellerna.
Materialet har studerats utifr�n bakgrundsvariabler samt variabler s�som; samverkan,
handledning, socialt st�d, sv�righeter, upplevelser av jobbet samt slutligen f�rslag p�
f�rb�ttringar.

Bakgrundsvariabler

Det var totalt 64 stycken som svarade p� enk�ten, 35 kvinnor och 29 m�n. Medel�ldern var
45.5 �r, och vad betr�ffar tj�nstegrad s� var �verv�gande delen inspekt�rer.
De flesta har jobbat n�gra �r med denna typ av utredningar, medelv�rde: 7,4 �r, och arbetar
inte enbart med dessa utredningar. De allra flesta har �ven genomg�tt Polish�gskolans
utbildning f�r sexualbrottsutredare.
P� fr�gan hur man rekryterades har flera svarat; f�r att jag �r kvinna och �ven n�gra; f�r att
ingen annan ville, vissa har �ven uppgivit; kommendering. Majoriteten har dock via
tillfr�gning eller eget intresse valt dessa utredningar.

N�r det g�ller fr�gor kring antal anm�lda brott och hur m�nga som lett till �tal eller lagts ned
s� har det ej utf�rts n�gon n�rmare analys om detta d� dessa siffror �r sedan 1995 samt att
man ej kan, p� grund av avsaknad av r�material, uttala sig om eventuell h�g belastning (man
kan inte koppla svar om antal utredningar till hur stora distrikten �r).

Samverkan, st�d och handledning.

De flesta har samr�ds-, samverkansgrupper med andra myndigheter (sociala myndighetetn,
PBU, sjukv�rden, �klagare med flera) kring sexuella �vergrepp. Och det �r till st�rsta delen
utredarna sj�lva som deltager i dessa. Man uttrycker att man upplever mycket st�d i dessa
grupper. Men man uppger ocks� att deltagandet fr�n ledning �r l�gt.
P� fr�gan om resurser till denna �rendegrupp s� anger 58%; ja, det �r en prioriterad grupp,
42% anser att det inte �r det.
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Och p� fr�gan om den upplevda uppfattningen hos myndighetschefen s� svarar mer �n
h�lften; ingen uppfattning alls, eller negativ uppfattning, och  25%; bra uppfattning. Vad
betr�ffar upplevd uppfattning hos arbetsledare och arbetskamrater ges f�ljande svar;
M�nga av arbetsledarna har f�rst�else f�r sv�righeter kring utredningarna men lika m�nga
visar det inte.

Bland kollegor uppgavs blandad uppfattning, vissa �r positiva men m�nga verkar tycka att det
�r sk�nt att slippa arbeta med dessa utredningar sj�lva. M�nga av svaren var; ingen vill jobba
med brotten, de �r n�jda att slippa, mycket begr�nsad f�rst�else, misst�nksamhet mot brotten
s�som p�hittade.

N�gon svarade att efter Ómarknadsf�ringÓ av brotten s� �kade f�rst�elsen betydligt.

Fr�gan; har du tillg�ng till handledning i ditt dagliga arbete? Besvaras till stor del; Nej, s� gott
som aldrig. Och p� fr�gan om handledning i s�rskilt sv�ra situationer., var svaren i princip de
samma. Det finns dock flera som anger att myndigheten planerat handledning men att det ej
kommit till st�nd �nnu. Det f�religger dock skillnader mellan olika myndigheter.
De som f�r handledning via; l�kare, psykolog eller annan, uppger att handledningen
motsvarar deras f�rv�ntningar i positiv bem�rkelse.
Vad betr�ffar medarbetarsamtal s� uppger 66% att s�dana ej f�rekommer. P� de myndigheter
som har dessa samtal upplevs det positivt.

En fr�ga st�lldes kring i vilken grad man k�nner uppskattning fr�n myndighetschef/
arbetsledare/ arbetskamrater. Svaren kan sammanfattas som f�ljande; n�r det g�ller
myndighetschef s� var majoriteten av svaren i liten utstr�ckning eller ingen utstr�ckning alls.
Men gentemot arbetsledare och arbetskamrater l�g de mesta svaren kring; i ganska stor
utstr�ckning. Det �r dock relativt stor spridning bland svaren, vilket man b�r beakta.

Sv�righeter i arbetet

P� fr�gan om vilka sv�righeter man anser att det finns med utredning av sexualbrott, anges
f�ljande; bevisningen, videof�rh�ren, d�lig kompetens hos jurister, massmedias intresse,
d�liga m�ls�gande ber�ttelser, d�lig arbetsro, lite f�rst�else hos ledning och psykiskt
p�frestande/arbetsamt.
Egna f�rslag p� utveckling var; utbildning i f�rh�rsteknik, �kad kunskap om barns
utvecklingsstadier, utbildning av arbetsledare och chefer samt handledning.

Upplevelser av jobbet samt f�rslag p� f�rb�ttringar

Hur upplever man d� p�verkan av sitt arbete b�de i sj�lva arbetssituationen men �ven mer
privat.

N�r det g�ller upplevelsen vid avskrivet �rende s� upplever dock 55% av de som svarat;
besvikelse. Och detta uttrycks som ; frustration, vanmakt, ilska, m�r d�ligt, man rannsakar sig
sj�lv, t�nker p� barnen.

En fr�ga som st�lldes var; �r du psykiskt tr�tt efter dagens arbete? Mer �n 50% svarar ja, ofta
eller ganska ofta.
P�verkar arbetet med sexualbrottsutredningar dig socialt i familjen?
En �verv�gande majoritet anser att arbetet p�verkar dem socialt i familjen.
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Med svar som: avsmak f�r egna sexuella aktiviteter, deprimerad, onormalt r�dd om sina egna
barn, fr�nvarande mentalt, magv�rk, ens partner vill att man slutar utreda dessa brott.
Om man ser vidare p� fr�gor relaterade till h�lsa s� tillfr�gades utredarna om de haft
sjukfr�nvaro relaterad till arbetsuppgifterna kring sexualbrottsutredningar, de flesta angav,
nej. Men hela 14% angav ja.
P� fr�gan, varf�r forts�tter du med sexualbrottsutredningar? Svarade man; k�nner ansvar, jag
har kompetens, har intresse, ingen annan vill ta �ver, r�dd att �rendena l�mnas �ver till andra
utan engagemang.

Avslutningsvis st�lldes en fr�ga om hur man skulle vilja organisera utredningarna. �ven h�r
presenteras svar med h�gre svarsfrekvens f�rst. Resultatet av fr�gan blev;

§ Utbilda flera utredare
§ Arbeta i team
§ Fortbildning varje �r
§ Handledning
§ Bilda n�tverk
§ F� uppskattning/funktionstill�gg
§ Varva med andra utredningar
§ Utbilda advokater, �klagare och domare.

DISKUSSION

Hur ser d� dessa utredares arbetssituation ut? Hur �r pressen fr�n omgivningen, de drabbade
som i vissa fall �r barn, domstol, �klagare, advokater och inte minst ifr�n media och
samh�lle? Och f�r man verktygen att handskas med denna press genom utbildning och st�d
inom organisationen?

Med hj�lp av de resultat och tidigare forskning som redovisats ovan, kan man f� en bild av
hur sexualbrottsutredares arbetssituation ser ut.
Situationen �r inte helt enkel, man brottas med h�ga krav b�de yttre och inre. Yttre krav i
form av att lyckas bra med utredningen s� den g�r vidare till �tal med press b�de ifr�n
m�ls�ganden, �klagare men �ven av samh�llet i stort d�r media bevakar denna typ av brott
med stort intresse. De inre kraven handlar inte bara om att prestera en bra utredning, utan
�ven om ansvaret man k�nner gentemot m�ls�ganden, som i m�nga fall �r barn, om att kunna
hj�lpa dessa. Detta g�r det hela komplext. Man arbetar ofta dessutom med tidspressen med
avseende p� �talsdatum. Denna press g�ller oftast alla typer av utredningar inom polisen.
Om man ser till hur man uppfattar kontrollen �ver utf�randet och resultatet av sitt arbete, s�
m�ste man nog s�ga att det inte �r tillfredsst�llande. Man uppger att en av sv�righeterna �r
Ód�liga m�ls�gande ber�ttelserÓ vilket p�verkar utredningen hela v�gen till ett eventuellt
domsutslag. Till detta m�ste till�ggas att ofta m�ta och kunna hantera starkt emotionellt
laddade k�nslor b�de hos den m�ls�gande men ocks� hos utredaren sj�lv.

Hur p�verkas man d� som utredare b�de n�r det g�ller psykiskt som fysiskt? Det faktum att
flera uppger sjukskrivning relaterad till arbete och att man upplever att man av arbetet
p�verkas socialt i familjen �r sk�l nog att se n�rmare p� problemet. M�nga upplever ocks�
psykisk tr�tthet efter dagens arbete.
F�rutom rent medm�nskliga aspekter att v�rda sin personal, s� b�r de ekonomiska vinsterna
ocks� v�gas in, det kostar att ha personal fr�nvarande inte bara i direkta
sjukfr�nvarokostnader utan ocks� i form av kompetens- och produktionsbortfall (Johansson &
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Johr�n, 1995). Det kostar ocks� mycket med s� kallad sjukn�rvaro, d�r m�nniskor befinner
sig p� arbetsplatsen men av olika sk�l presterar mindre. Det �r numera vedertaget inom
forskning kring arbetsliv att det finns ett klart positivt samband mellan personalens h�lsa och
produktivitet. Detta faktum borde beaktas mer, inte bara f�r organisationen och dess
medarbetare utan �ven f�r samh�llet i stort.
St�d av olika former, vare sig det g�ller handledning eller medarbetarsamtal, �r en viktig
komponent n�r det g�ller hantering och upplevelse av sitt arbete. Ett �kat st�d har via
forskning visat p� att individen upplever st�rre kontroll �ver sin situation. Materialet visar p�
klara brister hos m�nga myndigheter. De saknar antagligen utarbetade rutiner f�r att hj�lpa sin
personal i detta.

Det finns ocks� ett intressant genderperspektiv i det hela. Polisen �r i sin helhet en
mansdominerad organisation och de som sysslar med sexualbrottsutredningar �r till st�rsta
delen kvinnor, man kan spekulera i hur detta p�verkar utredarnas f�rh�llanden.

Om man ser till hur polisen som organisation hanterar detta finns nog mycket som beh�ver
ses �ver. Det r�cker inte bara att f�r�ndra enskilda utredares arbetsf�rh�llanden utan �tg�rder
m�ste till p� alla niv�er, individ, grupp, ledning samt organisation. Det kan sammanfattas som
Karasek och Theorell uttryckte det; mycket energi g�r till att f�rs�ka bota individen ist�llet
f�r att s�ka k�llan till problemet, arbetsmilj�n.

SLUTORD OCH F�RSLAG P� �TG�RDER

Forskningen kring psykosocial arbetsmilj� visar entydigt p� att arbetsmilj�n har en stark
inverkan p� oss m�nniskor och v�r h�lsa b�de psykiskt och fysiskt.
Och enligt arbetsmilj�lagen 3 kapitlet 2-3¤¤, har arbetsgivaren skyldighet att vidta de �tg�rder
som beh�vs f�r att f�rebygga och motverka oh�lsa. Detta �tagande g�ller b�de i fysiskt och
psykiskt h�nseende och det r�cker att en eller ett f�tal anst�llda ger uttryck f�r eventuella
missf�rh�llanden eller brister i arbetssituationen (Arbetarskyddsstyrelsen, 1996).

Efter vad som framkommit finns  starka sk�l till att g� vidare i arbetet kring
sexualbrottsutredares psykosociala arbetsmilj�. Det �r inget enkelt problem att l�sa men
genom �kad utbildning och ett �kat st�d fr�n ledning s� kan nog de negativa effekterna
reduceras.

F�ljande f�rslag p� �tg�rder bygger p� de �tg�rdsf�rslag som utredarna sj�lva angav i
enk�ten. Men �ven utifr�n forskning kring �mnet.

§ Tills�tt en nationell arbetsgrupp f�r att g� vidare kring problematiken. H�r b�r det ing�
representanter fr�n flera parter, ledning, personal, PHS Utbildning, intern/extern expertis
inom relevant omr�de.

§ Se �ver utbildningen, s� att de risker som denna typ av arbete kan medf�ra lyfts fram, och
att man ges redskap f�r att man skall klara arbetsuppgiften.

§  Att utbildning sker generellt i organisationen kring problematiken av sexualbrott, men
�ven f�r andra grupper som arbetar med sexualbrott. Varf�r inte gemensamma
utbildningar f�r olika myndigheter.

§ Bilda n�tverkgrupper och arbeta i team
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§ Att skapa rutiner och resurser f�r handledning och medarbetarsamtal

§ Se �ver den psykosocial arbetsmilj�n inom polisen och arbeta vidare med internkontrollen
och speciellt med s�rskild inriktning mot ledarskap och organisation.
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2.1.6 Tankar om FoUU ur ett h�lsopromotivt perspektiv.

Av Eva S�derberg

INLEDNING

Detta dokument har som syfte att belysa traineeutbildningen som en metod att rekrytera unga
forskare till den nystartade forskarstationen vid arbetslivinstitutet i �stersund. Mitt bidrag till
detta blir att i detta PM beskriva mina tankar och val av intresseomr�de f�r att finna en tydlig
nisch, plattform som kan harmoniera med den verksamhet som kommer att bedrivas p� ALI i
�stersund. Mina meriter och utbildningsbakgrund har tidigare beskrivits, de leder mig tydligt
in p� h�lsopromotiva tankar. F�r mig har det d�rf�r varit viktigt att tydligg�ra om forskning,
utvecklingsarbete och utbildning (FoUU) inom det h�lsopromotiva omr�det kan harmoniera
med verksamheten inom Arbetslivsintitutet (ALI) i �stersund.

Syfte

Att f�r mig sj�lv och ALI tydligg�ra om FoUU inom det h�lsopromotiva omr�det ryms i
verksamhetskontraktet, och hur det skulle kunna beskrivas.

Fr�gest�llningar

•  Hur kan h�lsopromotion beskrivas
•  Hur ser exempel p� FOUU ut inom h�lsopromotion och kan detta rymmas inom ramen f�r

ALI �stersunds verksamhetskontrakt?

GENOMF�RANDE OCH METODER

F�r att beskriva h�lsopromotion har jag gjort ytterligare en litteraturgenomg�ng fr�n min se-
naste utbildning vid h�lsoh�gskolan v�st V�nersborg, H�lsopromotion det nya folkh�lsoar-
betet, 20p. Ytterligare litteraturs�kningar har jag fr�mst gjort via Arbline och Spri samt ge-
nom litteraturf�rteckningar och bibliografier. Eftersom ALI;s forskningsstation endast varit
verksam under n�gra m�nader finns idag inte ett f�rdigt verksamhetskontrakt. Ett f�rslag till
verksamhetskontrakt finns. Detta kommer att vara ett beslutsunderlag d� representanter fr�n
Arbetslivsinstitutets ledning tr�ffar enhetschef samt den lokala styrgruppen under februari -
99. F�r att beskriva om mitt intresseomr�de harmonierar med ALI;s verksamhet har det prak-
tiska arbetet med utformandet av ALI �stersunds verksamhetskontrakt varit till stor hj�lp.
Forskningsr�dsn�mnden har i sin rapportserie (98:9) givit ut K�nsla av sammanhang i teori,
empiri och kritik. Denna rapport har gett mig en f�rsta inblick i vad forskning inom det h�l-
sopromotiva omr�det kan inneb�ra.

RESULTAT

Om man tittar p� folkh�lsans utveckling i v�r del av v�rlden kan man tala om tre skeden.
(Borgenhammar Att v�rda liv. 1993). Fattigsjukdomarnas epok (1) d�r infektioner var det
st�rsta folkh�lsoproblemet. Sjukv�rden kunde inte bota sjudomar som tuberkulos, lungin-
flammation och difteri. Syftet var ist�llet fr�mst att hindra smitta. Infektionssjukdomarna �r
idag i stort sett under kontroll i v�r del av v�rlden. (Nordisk Medicinalstatistisk Kommitte�,
NOMESKO, 1990). Bland d�dsorsakerna idag finns ist�llet hj�rt- och k�rlsjukdomar och
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tum�rer. V�rt �kade v�lst�nd anv�nds ofta p� fel s�tt d�r felaktig kost, tobaksr�kning,
alkoholf�rt�ring har lett in folkh�lsans utveckling i V�llevnadssjukdomarnas epok(2).
Borgenhammar beskriver vidare att tecken tyder p� att ett tredje skede i folkh�lsans
utveckling kan vara p� v�g. N�mligen tillitsoh�lsans epok (3) M�nga som bes�ker l�kare
anses inte i f�rst hand lida av kroppslig sjukdom (Balin, M., The doctor, his patient, and the
illness, NewYork: Pitman Medical, 1957). Borgenhammar menar ocks� att man kan tala om
Ópsyko-emotio-socio-somatiskÓ oh�lsa. I m�nga fall �r det sj�lva livet som v�rker. Denna
epok k�nnetecknas av m�nniskors bristande f�rm�ga att hantera livets risker och os�kerheter.

H�lsopromotion som id�

Den grundl�ggande filosofin torde kunna h�mtas fr�n Antonovskys tankar i ÓH�lsans myste-
riumÓ (1992). Dessa grundar sig p� god h�lsa, snarare �n att unders�ka varf�r m�nniskor blir
sjuka. H�lsopromotion som id� tar sin utg�ngspunkt framf�r allt i Antonovskys begrepp
salutogenes. Begreppet st�r f�r den grundl�ggande tanken om vilka faktorer som g�r att
m�nniskor upplever att de har god h�lsa, friskfaktorer ist�llet f�r riskfaktorer. (se s.34,
Antonovsky, 1992) H�lsa skall ses som en resurs och  n�got positivt, h�lsotillst�ndet befinner
sig p� en kontinuerlig skala med tv� poler + - . Str�van med ett salutogenetiskt syns�tt �r att f�
en r�relse mot den positiva polen. Med det motsatta begreppet patogenes menas ett syns�tt
som framh�ver risker och sjukdomar, och som s�ker de faktorer som skapar dessa. H�r finns
syns�ttet att man antingen �r sjuk eller frisk. Preventivt arbete faller under det patogenetiska
id�paraplyet, d� m�let �r att undanr�ja risker eller riskbeteende som leder till sjukdom. De
olika syns�tten definierar var sin h�lsomodell, dels som ett kontinuum dels som en dikotomi.
Antonovsky koncentrerar sig p� tv� teoretiska grundresonemang i sin begreppsbildning,
Generella Motst�ndsResurser (GMR) och K�nsla Av SAMmanhang (KASAM). De generella
motst�ndsresurserna utg�rs av biologiska, materiella och psykosociala faktorer som g�r det
l�ttare att se sin tillvaro som konsistent, strukturerad och begriplig. Om m�nniskan har s�dana
tillg�ngar till sitt f�rfogande har hon en st�rre m�jlighet att klara sig med god h�lsa. Vad
dessa GMR har gemensamt �r att de ger m�nniskan en k�nsla av sammanhang (KASAM)
vilket �r det andra grundbegreppet hos Antonovsky.

Kontinuummodellen b�r tydligg�ra h�lsopromotion som id� d�r den beskrivs som en av tre
modeller till de olika s�tten att t�nka och arbeta med h�lsofr�gor; den kliniska modellen, folk-
h�lsomodellen och kontinuummodellen ( Winroth, Rydqvist, 1993 ) d�r den kliniska modellen
och folkh�lsomodellen representerar det patogena syns�ttet och kontinuummodellen repre-
senterar ett h�lsopromotivt s�tt att arbeta.

Kontinuummodellen

Kontinuummodellens Id�: H�lsa b�r inte ses i termer av antingen frisk eller sjuk. H�lsa b�r
ses som ett kontinuum med polerna

        Oh�lsa -------------------------------------------------------------------------- H�lsa

Fr�gan �r hur vi f�rflyttar oss p� detta kontinuum och vilka faktorer som bidrar till att vi f�r-
flyttar oss mot h�lsopoolen eller vilka faktorer som avg�r om vi klarar stora p�frestningar.



45

Process: s�ka efter faktorer som bidrar till att bibeh�lla eller befr�mja h�lsan. Utarbeta hand-
lingsstrategier utifr�n behov.

Redskap: H�lsotester f�r att kunna identifiera var p� kontinuumet man befinner sig Ð nul�ge-
sanalys. Utbildning, kunskap om vad som p�verkar v�r h�lsa och vad man sj�lv kan g�ra f�r
att p�verka sin egen h�lsa. Verksamhet som upplevs som meningsfull och stimulerande.

Fokus: Individen i samspel med omgivande milj�.

Om man kopplar ihop kontinuummodellen med begreppsparet prevention-promotion f�r vi
f�ljande modell:

Prevention
Promotion

OH�LSA------------------------------------------------------------------------------------------H�LSA

Den preventiva strategin tar sin utg�ngspunkt i oh�lsopolen och st�ller fr�gorna: Vilka fakto-
rer leder till oh�lsa? Hur ska vi f�rhindra att oh�lsa uppst�r?

Den promotiva strategin  tar sin utg�ngspunkt i h�lsopolen och st�ller fr�gan: Vilka faktorer
bidrar till b�ttre h�lsa? (Winroth, Rydqvist, 1993)

Till�ggas b�r att ÓDet nya folkh�lsoarbetet Ó ocks� har sitt fokus p� ett h�lopromotivt syns�tt.
I sin f�rdjupade anslagsframst�llan har folkh�lsoinstitutet till regeringen f�r perioden 1997-
1999 formulerat folkh�lsoarbete som Óplanerade och systematiska insatser f�r att fr�mja h�lsa
och f�rebygga sjukdom. En uttalad avsikt �r att p�verka faktorer (frisk-, skydds- och risk-)
och f�rh�llanden (struktur och milj�) som bidrar till en positiv h�lsoutveckling p� be-
folkningsniv�. Insatserna kan vara samh�lls- och /eller grupp- respektive individinriktade. H�r
finns sp�r av b�de det patogenetiska syns�ttet samt det salutogena syns�ttet. Dagens folk-
h�lsovetenskap riktar sig mot ett h�lsofr�mjande tankes�tt, dvs huvudansatsen ligger i att mo-
bilisera och fr�mja m�nniskans h�lsoresurser.

H�lsopromotion som id� utg�r fr�n en humanistisk-demokratisk syn p� m�nniskan, vilket
betyder att m�nniskan tilldelas ett ansvar och att h�lsopromotion syftar till att st�dja individen
att kunna ta kontroll �ver den egna h�lsan, att vara delaktig i beslut om h�lsan. P� sam-
h�llsniv� blir den h�lsofr�mjande id�n att skapa f�ruts�ttningar f�r god h�lsa och f�r indivi-
dens goda val. Antonovsky presenterar begreppet salutogenes som ibland likst�lls med h�l-
sopromotion eller h�lsofr�mjande h�r b�r man se salutogenes som en grundl�ggande filoso-
fisk tanke och utg�ngspunkt, d�r han ger en tydlig definition av h�lsopromotion men inte
n�gra konkreta handlingsstrategier. F�r att tydligg�ra inom vilka kunskapsomr�den h�l-
sopromotion finns har jag �verg�tt till annan litteratur f�r att s� sm�ningom komma till det
praktiska planet.

H�lsopromotionens kunskapsomr�de

H�lsopromotionens (HP) kunskapsomr�den beskrivs som prim�ra och sekund�ra (Bunton,
Macdonald, 1992). De prim�ra �r psykologi, sociologi, utbildning, epidemiologi. De sekun-
d�ra �r ekonomi, statsvetenskap, marknadsf�ring, kommunikationteori, filosofi. De prim�ra
disciplinerna �r de som har betytt mest f�r HPs utveckling och som inneh�llsm�ssigt �r direkt
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knutna till den m�nskliga naturen och livsstilen. Bunton, Macdonald ger exempel p� att h�lsa
�r h�mtade fr�n dessa prim�ra discipliner och att de �r komplement�ra n�r HP skall definiera
sitt kunskapsomr�de detta betyder att promotionstanken m�ste f�rklaras utifr�n flera olika sk
gamla �mnesomr�den. Diskussioner f�rs �ven om det h�r �r tecken p� framv�xten av en helt
ny disciplin, h�lsopromotion, och d�rmed att ett paradigmskifte �r f�rest�ende inom h�lsove-
tenskaperna. H�lsopromotion lyfts fram som varande b�de individuellt och strukturellt samt
d�rvid ocks� multidisciplin�rt ( Bunton, Mcdonald, 1992)

H�lsopromotion  i praktiken

De f�rsta viktiga stegen f�r h�lsopromotion togs n�r Lalonde rapporten kom 1974. Det fast-
slogs att det hittillsvarande h�lso- och sjukv�rdssystemet inte hade den mest avg�rande bety-
delsen f�r m�nniskors h�lsa. Rapporten visar p� fyra omr�den som �r m�jliga f�r praktiska
insatser och allts�  p�verkar v�r h�lsa.

•  Livsstil
•  Milj�
•  H�lso- och sjukv�rdsorganisation
•  Humanbiologi

Den f�rsta internationella WHO-konferensen om h�lsopromotion h�lls i Ottawa 1986, tyngd-
punkten lades p� det h�lsofr�mjande arbetet. I Ottawa charter n�mns ocks� begreppet ÓNew
public HealthÓ, ÓDet nya folkh�lsoarbetetÓ, och h�lsopromotion ges f�ljande inneb�rd;

ÓH�lsopromotion �r den process som ger m�nniskor m�jligheter att �ka kontrollen �ver sin
h�lsa och att f�rb�ttra den. F�r att n� ett tillst�nd av fullst�ndig fysiskt, mentalt och socialt
v�lbefinnande, m�ste individen eller gruppen kunna identifiera sina str�vande och bli med-
veten om dem, tillfredsst�lla sina behov och f�r�ndra eller bem�stra milj�n. H�lsa ska d�rf�r
ses som en resurs i vardagslivet och inte som m�let med tillvaron. H�lsa �r ett positivt be-
grepp som betonar sociala och personliga resurser, lika v�l som fysisk f�rm�ga. H�lsofr�m-
jande arbete �r d�rf�r inte endast ett ansvar f�r h�lsosektorn. Arbetet handlar inte bara om
h�lsosamma livsstilar, utan g�ller v�rt v�lbefinnande i vidare bem�rkelse.Ó

I Ottawa charter anges fem arbetsomr�de f�r h�lsofr�mjande  insatser: Att skapa en h�lsoin-
riktad samh�llspolitik. Att skapa st�djande milj�er f�r h�lsa. Att st�rka m�jligheterna till h�l-
sofr�mjande insatser i lokalsamh�llet. Att utveckla personliga f�rdigheter som befr�mjar h�l-
san. Att omorientera och f�rnya h�lso- och sjukv�rden. Dessa arbetsomr�den har f�rtydligats
under de f�ljande WHO konferenserna och i Sundsvall 1991 betonades sambandet mellan
milj� och h�lsa kraftigt. Uppmaningen var att m�nniskor och samh�llen skall skapa milj�er,
som �r st�djande f�r h�lsan, sk Óst�djande milj�erÓ Med st�djande milj�er f�r h�lsa menas
enligt Sundvallskonferensen;

Ó I folkh�lsosammanhang ansluter begreppet till de fysiska och sociala aspekterna p� v�r om-
givning. De innefattar var m�nniskor bor, deras lokalsamh�lle, deras hem, d�r de arbetar och
leker. Begreppet innefattar ocks�  de f�rh�llanden som best�mmer tillg�ng till levnadsresurser
och m�jligheter till att ut�va sin maktÓ. Detta begrepp �r tv�rsektoriellt och idag finns be-
greppen h�lsopromotion, st�djande milj�er, arenor etc inom olika branscher s�som Nationella
folkh�lsogruppen, folkh�lsoinstitutet, landsting, kommuner mfl. I folkh�lsonytt 1/98 n�mns
arenabegreppet fr�n en europeisk konferens i Israel, folkh�lsoplaneringen inom EU st�der
fyra arenor: skolor, arbetsplatser, st�der och sjukv�rdsinr�ttningar. I Luxemburg deklarationen
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ÓF�r h�lsofr�mjande p� arbetsplatser i europeiska unionenÓ,1997 tas tv� faktorer upp som
s�gs vara grunden f�r den aktuella verksamheten f�r h�lsofr�mjande p� arbetsplatser. Den
f�rsta �r ett ramverks direktiv f�r s�kerhet och h�lsa (Council direktive 89/391/EC) vilket lade
grunden till en ny inriktning av det traditionella arbetsmilj�arbetet n�r det g�ller lagstiftning
och praktik. Den andra �r den �kade inriktningen mot att se arbetsplatserna som en arena f�r
folkh�lsan. Ett europeiskt n�tverk har byggts upp (European Network for Workplace Health
Promotion) som har till uppgift att samordna informationsutbytet och spridningen av goda
exempel i Europa. S�lunda har aktion f�r att skapa  st�djande milj�er m�nga dimensioner,
fysiska, sociala, andliga, ekonomiska och politiska. Var och en av dessa dimensioner �r
ouppl�sligt kopplade till de andra i en dynamisk samverkan. Aktionen m�ste koordineras p�
lokal, regional, nationell och global niv� f�r att uppn� l�sningar, som �r sant h�llbara. ( se
s.22, Haglund, Svanstr�m, 1995). Ide�r om praktiskt arbete ges vidare i
Sundvallskonferensens deklaration samt handboken ÓWe can do itÓ, (Haglund et al, 1992).
Utifr�n denna teoretiska begreppsbild har jag f�rs�kt att tydligg�ra vad FoUU kan inneb�ra
inom omr�det.

H�lsopromotionsforskning vad �r det?

H�lsopromotionens kunskapsomr�de �r v�ldigt stort men en rubrik p� h�lsopromotionsforsk-
ning skulle kunna vara; forskning omkring metoder och processer i syfte att m�jligg�ra f�r
individer och grupper att ut�va inflytande �ver de f�rh�llanden som p�verkar h�lsan.

Forskning kring h�lsopromotion n�mns idag ofta som prioriterade omr�den bl a h�nvisar
Konarski, K., i Jordm�n f�r ett gott liv att om vi ska ha tillg�ng till �ven reella psykosociala
interventionstekniker m�ste samh�llet �ndra p� forskningspolitiken, mera medel m�ste kanali-
seras till att ta fram kunskap om hur man g�r fr�n k�nnedom om ett samband till att �stad-
komma t.ex. en beteendef�r�ndring. Det kr�vs att ett antal forskningsmilj�er byggs upp, d�r
psykosocial och psykosomatisk forskning kan bedrivas om olika interventionstekniker.

Forskningsr�dsn�mnden (FRN) har som en av sina huvudsakliga uppgift att initiera och st�dja
forskning inom omr�den med s�rskild betydelse f�r samh�llet. FRN har organiserat en konfe-
rens kring Aaron Antonovskys begrepp KASAM d�r FRN:s rapport 98:9 sammanfattar de f�-
redrag som h�lls d�r. Rapporten tar upp begreppet KASAM i teori, d�r bl a Bengt Lindstr�m
skissar p� Antonovskys bidrag till folkh�lsovetenskapen i ett historiskt sammanhang. Elisabet
N�sman placerar KASAM i ett familjeperspektiv och Olle Lundberg �r f�rst ut med en empe-
risk studie av KASAM. Avslutningsvis ger Carol Tishelman ett antal kritiska reflektioner
kring KASAM med fokus p� begreppets instrumentalisering och anv�ndning inom h�lso- och
sjukv�rdsforskning.     

Vad kan utvecklingsarbete och utbildning inom h�lsopromotion inneb�ra?

Exempel p� utvecklingsarbete (systematiskt utnyttjande av forskningsresultat och vetenskap-
lig kunskap f�r att �stadkomma nya produkter) inom det h�lsopromotiva omr�det skulle
kunna vara h�lsofr�mjande skolor d�r utvecklingsarbete kombineras med utbildning
(Folkh�lsoinstitutet, H�lsofr�mjande skola; 1997).
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Diskussion och slutsatser

Om Borgenhammars beskrivning av tillitssjukdommarnas epok blir verklighet b�r forskning
kring h�lsopromotion ges h�g prioritet d� fr�gor kring existentiella fr�gor torde bli extra vik-
tiga. Mitt f�rs�k att beskriva h�lsopromotion filosofiskt, teoretiskt och praktiskt har gett mig
en st�rre tydlighet men kanske ocks� f�rvirring d� begreppet h�lsopromotion tycks ha olika
betydelse i olika sammanhang. Traditionellt har naturvetenskapen haft mest att s�ga till om
inom h�lsa och sjukv�rd. D�rf�r �r en h�gst relevant fundering; Vilken disiplin �r det som
Ó�gerÓ det h�lsopromotiva arbetet? Samh�llsvetenskapen eller naturvetenskapen? Min f�rvir-
ring av begreppsdefinition best�r kanske till viss del av detta. I den senare delen har jag endast
ytligt ber�rt vad FoUU kan inneb�ra inom det h�lsopromotiva omr�det, men det st�r dock helt
klart f�r mig att detta ryms inom ramen f�r ALI �stersunds verksamhetskontrakt. Min f�r-
hoppning �r d�rf�r att jag genom trainee utbildningens del tv� kan ges m�jlighet att f�rdjupa
mina kunskaper kring hur forskning, utveckling och utbildning inom h�lsopromotion kan
utvecklas inom ramen  f�r ALI i �stersund.

Framtida inriktning

I f�rslaget till verksamhetskontrakt presenteras forskningsprojekt och aktiviteter som kommer
att genomf�ras under 1999. Jag har kunnat identifierat n�gra projekt d�r FoUU med h�l-
sopromotiva aspekter kan vara aktuella?

•  ÓSm�f�retagarprojektetÓ

F�retagsh�lsov�rdens behov av utveckling av modeller f�r att tydligare inrikta sin verksamhet
p� ett h�lsofr�mjande f�rh�llningss�tt - skolade med det patogena syns�ttet- hur kan f�retags-
h�lsov�rden p� ett l�mpligt s�tt vara en resurs i folkh�lsoarbetet? Denna fr�ga st�ller sig den
arbetsgrupp under arbetsdepartementet som utarbetat en promemoria ÓF�retagsh�lsov�rd - En
resurs i samh�lletÓ (s 25, Ds 1998:17). Dessutom har efterfr�gan �kat p�
f�retagsh�lsov�rdens tj�nster inom de psykosociala och arbetsorganisatoriska omr�dena.
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2.2 Social Ekonomi

2.2.1 Utv�rdering av insatser f�r landsbygdsutveckling i J�mtlands l�n.

Av Anette Forsberg

Bakgrund

Uppdraget fr�n l�nsstyrelsen var att unders�ka insatser f�r landsbygdsutveckling i J�mtlands
l�n 1996-98, och effekter av de insatser som gjorts. Institutet f�r regionalforskning (SIR) har
genomf�rt uppdraget, i samarbete med Arbetslivsinstitutet (ALI) i �stersund.

Uppdraget gavs av Hans Halvarsson p� l�nsstyrelsen, som varit projektansvarig f�r det som
ben�mns ÓLandsbygdsprogrammetÓ (1995-1999), ett EU-program som utformats speciellt f�r
landsbygdens f�reningar och utvecklingsgrupper. Syftet med utv�rderingen har varit dels att
unders�ka hur Landsbygdsprogrammet fungerar, dels att g�ra en slags �vergripande
kartl�ggning av hur  landsbygdsutvecklingsarbetet ser ut i l�net.

Landsbygdens utvecklare �r m�nga och finns p� olika niv�er. V�r unders�kning �r av
kvalitativ karakt�r och bygger p� intervjuer med akt�rer p� lokal, kommunal och regional
niv� (bilaga 1, Óakt�rerÓ). Genom intervjuer har olika akt�rer beskrivit sitt arbete, sina
erfarenheter och synpunkter kring fr�gest�llningar som: Hur arbetar ni med
landsbygdsutvecklingsfr�gor? Hur uppfattar ni de �tg�rder och st�dformer som finns? Vad �r
bra/d�ligt? Kan insatserna f�rb�ttras i framtiden? Fr�gest�llningarna har i princip varit
desamma till samtliga akt�rer (bilaga 2, Óintervjufr�gorÓ).

Vi har valt att dela in de intervjuade i tre grupper, utifr�n det syfte de har med sin verksamhet:
Lokala utvecklingsgrupper (lokalt utvecklingsarbete, ofta ideellt), frist�ende organisationer
(l�ns�vergripande, st�djande roll) samt offentliga organ p� l�ns- och kommunniv�
(myndigheter, beslutsfattande roll). I uppdraget ingick ett s�rskilt intresse f�r den lokala
niv�ns akt�rer, varf�r inflytandefr�gor och begrepp som Óunderifr�nperspektivÓ har betonats.

URVAL, METOD OCH GENOMF�RANDE

Urval och metod

M�nga verksamheter syftar till att utveckla l�net och landsbygden. Vi begr�nsade oss till
organisationer/verksamheter som har landsbygdsutveckling som ett tydligt uttalat m�l. Bland
dessa gjordes ett urval av akt�rer p� olika niv�er, f�r att f� en �vergripande bild av hur
landsbygdsutvecklingsarbetet i l�net fungerar. Betoningen har legat p� det lokala
utvecklingsarbete som g�rs av byutvecklingsgrupper, f�reningar och organisationer.
N�ringslivet och f�retagandet har inte varit en m�lgrupp i utv�rderingen, men �r naturligtvis
en viktig akt�r i utvecklingen av landsbygden i l�net.

Utv�rderingen har en kvalitativ inriktning och bygger huvudsakligen p� sammanst�llning och
analys av intervjuer med representanter f�r utvalda myndigheter/organisationer/lokala
grupper, samt kompletterande  informations- och dokumentationsmaterial. Urvalet har skett
med syfte att f� en s� helt�ckande bild som m�jligt, det g�ller �ven urvalet av de lokala
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grupperna. Utifr�n den begr�nsade tid som st�tt till f�rfogande valdes en grupp i varje
kommun. N�gra har tagit del av medel fr�n Landsbygdsprogrammet, andra inte. F�r att f� en
s� bred syn som m�jligt p� utvecklingsarbetet valdes de lokala grupperna ocks� utifr�n att de
arbetat olika l�nge och hade skiftande verksamhetsinriktningar.

Trettio intervjuer har genomf�rts. M�lgrupper och antal intervjuer har varit f�ljande: Lokala
utvecklingsgrupper (8 st), kommunernas landsbygdsutvecklare (8 st), frist�ende
organisationer/verksamheter, ofta l�nsomfattande, med landsbygdsutveckling som ett uttalat
m�l (10 st), omr�desansvariga p� l�nsstyrelsen (3 st) samt handl�ggare p�
strukturfondssekretariatet (1 st).

Genomf�rande

Arbetet med utv�rderingen startade i slutet av oktober 1998. Den f�rsta intervjun gjordes 9
november 1998, och den sista gjordes 7 januari 1999. Rapportskrivning p�g�r just nu. Det h�r
PM/et sammanfattar rapporten. Resultat och slutdiskussion �r prelimin�ra, eftersom vi �r i
inledningen av analysarbetet. Rapporten ska vara klar i b�rjan p� februari.

Genomf�randet gick till s� att intervjufr�gor skickades ut i f�rv�g, tillsammans med en
beskrivning av utv�rderingsuppdraget. Kontakter togs och intervjutillf�llen bokades in.
Samtliga intervjuer utom en har skett genom personliga m�ten. Inledningsvis planerades
telefonintervjuer kombinerat med personliga m�ten, d�r den lokala niv�n skulle prioriteras.
Under processens g�ng f�ll det sig mer naturligt att �verlag g�ra personliga intervjuer, i s�
stor utstr�ckning som m�jligt. Intervjuer med personliga m�ten har d�rf�r prioriterats.

De flesta intervjuer har gjorts p� plats i den intervjuades verklighet. Ett f�tal har gjorts p�
SIR:s kontor i �stersund, f�r att spara tid. Det har g�llt kommunernas landsbygdsutvecklare.
Intervjuerna har varit ca 1 timme l�nga. Samtliga har skrivits ut, f�r att utg�ra underlag i
analysarbetet.

Intervjuerna har gjorts i form av �ppna, halvstrukturerade samtal kring de fr�gest�llningar
som skickades ut i f�rv�g. Samtalen har handlat om:
- Hur akt�rerna arbetar med landsbygdsutvecklingsfr�gor, metoder och strategier
- Insatser och effekter, m�tbara respektive s�dana som �r sv�rare att m�ta
- Hur akt�rerna ser p� underifr�nperspektivet och dess till�mpning
- Erfarenheter av EU-intr�det, ur landsbygdsutvecklingssynpunkt
- Synpunkter och f�rslag p� vad som �r viktigt inf�r framtiden, n�r det g�ller landsbygd och

utvecklingsarbete

Analysarbetet och sammanst�llningen av rapporten sker utifr�n ovan n�mnda
samtalsomr�den. Vi kommer att titta efter om det finns en samsyn mellan de tre
intervjugrupperna, men ocks� om vi ser n�gra tydliga skillnader. Vi kommer �ven att lyfta
fram de erfarenheter och synpunkter som framtr�der s�rskilt tydligt i intervjuerna. Eftersom
rapportskrivandet �r i inledningsfasen �r den resultatbeskrivning som h�r g�rs prelimin�r. En
slutdiskussionen f�r anst� till dess ett f�rdigt rapportutkast �r klart. Beskrivningen nedan f�r
ses som en f�rsta skiss till den bild som under analysarbetets g�ng kommer att v�xa fram
tydligare, och kanske �ven �ndra inriktning.



51

RESULTAT

Vi kan f�rst konstatera att det finns en stor samlad kunskap om utvecklingsarbete i l�net, och
god erfarenhet av hur man praktiskt jobbar med landsbygdsutveckling. Det �r f� som n�mner
brist p� resurser som en anledning till att utveckling inte sker, d�remot n�mner man
samarbets- och samverkanssv�righeter. Trots det ser det ut som att ett �kat samarbete mellan
olika akt�rer och niv�er v�xer fram i l�net. H�r beskriver m�nga EU-intr�det som en viktig
faktor. Systemet med till exempel medfinansiering leder till samarbete och samverkan av
olika slag. I vissa fall �r det sj�lvvalt, i andra fall kan det upplevas p�tvingat. Embryon till
partnerskap p� olika niv�er tycks i alla fall v�xa fram.

EU-intr�dets betydelse, p� gott och ont

EU-intr�det ser allts� ut att leda till �kade kontakter mellan akt�rer p� olika niv�er och i olika
positioner, vilket upplevs positivt av de flesta. Men de intervjuade beskriver, p� alla niv�er,
ocks� sv�righeter med  EU och de regler som g�ller. I utv�rderingen ber�rs i huvudsak M�l 6
och Landsbygdsprogrammet.

Det senare har v�xt fram som ett f�rs�k att f�renkla projekt- och utvecklingsarbete f�r lokala
grupper. Kommunerna har till exempel f�tt �verta mer av ansvaret och kan f�rskottera medel,
f�r att grupperna l�ttare ska kunna komma ig�ng med sitt arbete. Landsbygdsprogrammet
upplevs �verlag som mycket viktigt, s�rskilt i funktionen som ett slags startpengar, i en
process som kan leda vidare. Medlen kan ges till mjukare omr�den och projekt, d�r det annars
kan vara sv�rt att finna st�dm�jligheter. N�r det g�ller Landsbygdsprogrammet s� har lokala
grupper, kommunernas landsbygdsutvecklare och �ven organisationerna l�ttare att ge exempel
p� kvalitativa ÓsocialaÓ effekter i lokalsamh�llet, �n effekter i form av bevarade eller skapade
arbetstillf�llen. En anledning kan vara att det inom Landsbygdprogrammet inte handlar om
s�rskilt stora summor av projektmedel, vilket g�r det sv�rt att snabbt skapa ÓriktigaÓ
arbetstillf�llen. Den slutsats man kan dra �r att det handlar om processarbete och att
Landsbygdsprogrammet d�r fyller en viktig ÓinledandeÓ funktion. Grupper som f�r relativt
lite ekonomiskt bidrag skapar mycket utav sm� medel, genom att sj�lva l�gga till stora
m�ngder av ideellt arbete. Fortfarande avskr�cks lokala grupper av vad de uppfattar som
kr�ngliga och allt f�r invecklade bidrags- eller st�dsystem, vilket i v�rsta fall leder till att
projekt och id�er inte f�rverkligas.

Stor kunskap om lokalt utvecklingsarbete i l�net, hinder och m�jligheter

Det intryck som �r allra starkast �r den stora kunskap om lokalt utvecklingsarbete som finns i
l�net, med f�rgreningar b�de nationellt och internationellt. M�nga, framf�rallt
organisationsrepresentanter, understryker vilken oerh�rd kraft och utvecklingsm�jlighet det
finns, f�rutsatt att man kan samarbeta. Flera n�mner just samarbete som avg�rande f�r
landsbygdens framtida �verlevnad och utveckling. I organisationerna finns ocks� l�ng
erfarenhet av just samarbete och samverkansl�sningar. Det som m�jligen skulle kunna vara
problemet �r att den kunskap som finns ser olika ut p� olika niv�er. H�r menar m�nga att det
kr�vs mer av �ppenhet och flexibilitet, och mindre av prestigebevakning. Kunskapen �r �ven
splittrad s� till vida att den �r uppdelad p� olika akt�rer, inom olika verksamhetsomr�den.
Landsbygdens akt�rer sitter med olika kunskap p� olika h�ll, vilket i b�sta fall utg�r en god
m�jlighet f�r samverkan.
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Intervjuerna ger ocks� en bild av att kunskapen om lokalt utvecklingsarbete, processt�nkande
och projektarbete f�refaller vara djupare bland lokala grupper och l�nsorganisationer, �n
bland myndigheter p� l�ns- och kommunniv�. Kanske �r den inte ÓdjupareÓ, men pr�glad av
en praktisk verklighet och erfarenhet som tenderar att ibland krocka med ett mer traditionellt
myndighetsperspektiv. M�nga efterlyser fler m�tesplatser och blandade grupperingar, f�r
m�jlighet till samtal och som grogrund f�r utveckling.

Bland lokala grupper och organisationer finns liknande arbetss�tt, strategier och m�l f�r
utvecklingsarbete. Det handlar om processt�nkande och arbete utifr�n lokala eller regionala
behov, f�r att bevara eller utveckla livssituationen. Grupperna arbetar aktivt och l�gger ned
mycket ideellt arbete, f�r att kunna skapa b�de tillf�lliga och i f�rl�ngningen mer varaktiga
arbetstillf�llen. H�r har organisationerna en st�djande och lyssnande roll. De agerar m�nga
g�nger som m�jligg�rare f�r lokala gruppers behov och id�er. De beskriver sitt arbete som
processinriktat och de allra flesta n�mner Óunderifr�nperspektivetÓ som en f�ruts�ttning f�r att
lyckas med lansbygdsutvecklingsarbete. Kommunernas landsbygdsutvecklare intar en slags
Ómitt emellan rollÓ, de har uppgiften att lyssna och st�dja men �r ocks� med och beslutar om
f�rdelning av medel till projekt. H�r skiljer sig beskrivningarna ibland �t om vad man menar
med Óunderifr�nperspektivÓ och vilken betydelse det har.

FRAMTIDA INRIKTNING

Det projekt som jag arbetat med under h�sten, ÓUtv�rdering av insatser f�r landsbygds-
utveckling i J�mtlands l�n och dess effekter 1996-98Ó, har ber�rt just de omr�den som jag �r
intresserad av (se rapporten). I projektet ing�r att f�ra tillbaka utv�rderingsresultaten till de
som ber�rs, vilket k�nns viktigt. En del i det arbetet blir avrapportering till l�nsstyrelsens
s�rskilda referensgrupp f�r landsbygdsutvecklingsfr�gor, vilket kommer att ske i mars.

F�r mig faller det sig sedan naturligt att g� vidare i det projekt som ska kartl�gga och forska
om den sociala ekonomin i Sverige, d�r ALI samarbetar med SIR (Institutet f�r
regionalforskning). Vi �r tre deltagare fr�n ALI:s mastersutbildning som genom att kombinera
studier vid ALI med projektarbete redan p�b�rjat Ódet nya projektjobbetÓ. Kartl�ggningsdelen
i projektet har precis startat. D�r ing�r specificerade och f�rutbest�mda uppgifter som ska
utf�ras, men f�rhoppningsvis finns m�jlighet f�r oss som deltar att anv�nda de kunskaper-
/erfarenheter vi har och utveckla dem vidare under projektets g�ng. Vi kommer att arbeta i ett
forskningsteam som redan har utformats, vilket k�nns bra och n�dv�ndigt. V�ra ambitioner �r
att projektet resulterar i uppsatser inom v�ra respektive intresseomr�den, vilka samtidigt
kommer att fungera som projektrapporter.

Projektet finansieras av n�ringsdepartementet och ska slutredovisas i juni �r 2000. Inneh�llet
handlar om att kartl�gga den sociala ekonomin i Sverige, med fokusering p� jobbskapande
processer. Fallstudier ska komplettera kartl�ggningen. N�gra av de faktorer som kommer att
ing� i sammanst�llning och analys av projektet �r: J�mst�lldhet, regionala aspekter, den
sociala ekonomins roll/funktion, organisations- och ledarskap samt finansiering. Jag hoppas
att det ska finnas utrymme att ta in andra aspekter som kan visa sig vara intressanta,
exempelvis demokratiaspekten som jag tror kommer visa sig vara s�rskilt relevant.

Genom att g� masterutbildningen och arbeta i projektet om den sociala ekonomin i Sverige,
f�rs�ker jag f� mina intresseomr�den att sammanfalla s� att projektarbetet �ven kan inneb�ra
uppsatsskrivande. �r fortfarande Óp� v�gÓ att hitta just det omr�de/de fr�gest�llningar som jag
vill f�rdjupa mig i, men det handlar mycket om utvecklingsfr�gor och f�r�ndringsarbete i ett
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processperspektiv, kopplat till strukturfr�gor i arbetsliv och samh�lle. Demokratiaspekten �r
central och viktig inom omr�det social ekonomi. Jag vill �ven kunna anv�nda mig mer av den
bakgrund jag har som etnolog, och kombinera den med aktionsinriktad forskning.
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2.2.2 F�r�ldrakooperativen och ledarskapet.

Av Chatrine H�ckertin

INLEDNING

F�r 1 _ �r sedan flyttade jag och min familj fr�n �stersund ut p� landsbygden. Det var
sj�lvfallet en stor omst�llning och det innebar att vi i flera avseenden fick ompr�va gamla,
invanda levnadsm�nster f�r nya. Efter en tid b�rjade vi fascineras av m�nniskors engagemang
och entusiasm f�r sin bygd och f�r viljan att arbeta tillsammans f�r gemensamma �ndam�l.
D�r finns en slags sj�lvklar inst�llning kring att sj�lva l�sa problem och tillfredsst�lla behov,
utan att f�rlita sig till n�gon utomst�ende. N�r vi s� skrev in v�r �ldsta dotter p�
f�r�ldrakooperativet i Rissna f�rst�rktes denna bild ytterligare och vi blev p� ett naturligt s�tt
delaktiga i den gemenskap som pr�glar de n�raliggande byarna.

Den nykooperativa r�relsen har utvecklats och expanderat kraftigt under de senaste tio �ren
(om �n sj�lva boomen skedde just i b�rjan av 90-talet) och med sina 168 registrerade
kooperativ 19984 ligger J�mtlands l�n l�ngt framme j�mf�rt med rikssiffror n�r det g�ller
antal kooperativ per l�n. Av dessa 168 �r 44 f�r�ldrakooperativ och de finns representerade i
J�mtlands samtliga kommuner enligt nedan.

Tabell1. Antal f�r�ldrakooperativ respektive antal inv�nare i J�mtland f�rdelat p� l�nets �tta
kommuner. K�lla: Kooperativ Utveckling, J�mtlands l�n samt L�nsstyrelsen.

Kommun Antal
kooperativ

Antal
kommun-
inv�nare5

Berg 4     8 278
Br�cke 9     7 851
H�rjedalen 4   11 722
Krokom 5   14 274
Ragunda 3     6 543
Str�msund 2   14 557
�re 6     9 841
�stersund 11   58 675
Totalt 44 131 741

Av tabellen framg�r att Br�cke, f�ljt av �re, har flest f�r�ldrakooperativ i relation till
inv�narantal. Berg, H�rjedalen, Krokom och Ragunda intar en mellanposition, medan
Str�msund och �stersund har minst antal f�r�ldrakooperativ f�rdelat p� antal inv�nare.

                                                            
4 Siffran utg�r antalet kooperativa f�reningar i J�mtlands l�n som bildats 1976 eller senare, sammanst�lld
  av Kooperativ Utveckling, J�mtlands l�n (nov -1998).
5 L�nsstyrelsens statistikenhet med siffror g�llande f�r �rsskiftet 98-99.
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1.1 Organisationskarakt�ristik f�r f�r�ldrakooperativ

Ett kooperativ kan beskrivas som en f�rening av m�nniskor som bedriver en ekonomisk
verksamhet till nytta f�r medlemmarna och f�r att tillgodose medlemmarnas behov. Den
Internationella Alliansen (IKA) har vidare antagit principer kring att d�r skall finnas en
demokratisk styrning genom medlemmarnas delaktighet och att medlemskapet skall vara
�ppet och frivilligt. D�r skall finns sj�lvbest�mmande och oberoende och eventuellt �verskott
skall f�rdelas s� att ingen medlem gynnas p� de �vrigas bekostnad. Andra viktiga
v�rdegrunder �r principen om en medlem, en r�st och att samverkan i m�jligaste m�n skall
ske med andra kooperativ. Det som utm�rker all kooperativ verksamhet �r att det �r
medlemmarna som �ger och driver verksamheten tillsammans och att organisationen prim�rt
bygger p� medlemmarnas eget deltagande (Walter & W�chter 1997). Det finns emellertid
inga formella krav att alla kooperativ m�ste f�lja samtliga principer bokstavligt. Tanken om
medlemskapet som �ppet och frivilligt �r inte alltid sant f�r f�r�ldrakooperativ, d�
medlemskap endast kan ges i m�n av plats. Det �r �ven vanligt att man tar h�nsyn till
barngruppens sammans�ttning m a p �lder, k�n, mm, n�r det g�ller rekrytering av nya
medlemmar.

De f�r�ldrar som �r medlemmar i ett f�r�ldrakooperativ drivs ofta av ett genuint engagemang
f�r sina barns b�sta, men de s�tter ocks� in kooperativet �ven i ett st�rre sammanhang d�r det
blir en viktig del i den helhet som kr�vs f�r en bys �verlevnad.  Detta �r ofta fallet i glesare
befolkade delar av landet, t ex i J�mtland, och denna uppfattning bekr�ftas �ven i
facklitteratur (Grut 1995; Lorendahl 1993). I dessa glest befolkade byar st�r m�nga
f�r�ldrakooperativ inf�r stora utmaningar, d� minskad barntillstr�mning utg�r ett direkt hot
mot den fortsatta verksamheten.

En f�r�ldrakooperativ f�rskola alt fritidshem skiljer sig fr�n en kommunal dito genom att
barnens f�r�ldrar inte bara �r brukare/mottagare av barnomsorg, utan faktiskt �r med och
driver och ansvarar f�r att verksamheten skall fungera (Walter & W�chter).
F�r�ldrakooperativ driver sin verksamhet p� entreprenad �t kommunen (Zakrisson 1998) och
verksamheten finansieras med hj�lp av kommunala bidrag, medlemsavgifter och ideell
f�r�ldrainsats. Den vanligaste associationsformen Ð liksom f�r andra kooperativ Ð �r
ekonomisk f�rening, d� den visat sig praktiskt f�r �ndam�let. D�rmed �r det Patent Ð och
Registreringsverket (PRV) som �r kontrollmyndighet f�r den ekonomiska verksamheten och
det juridiska regleras i lagen om ekonomiska f�reningar (EFS 1987). D�r finns �ven strikt
reglerat hur den ekonomiska f�reningen skall vara organiserad.
Den f�r�ldrakooperativa barnomsorgsformen ger antagligen f�r�ldrar mer inflytande och
delaktighet �n om verksamheten drivs i kommunal regi, men d�r finns dock samma
skyldigheter att f�lja lagar och f�rordningar som inom kommunal barnomsorg.

Samtliga skyldigheter och r�ttigheter finns reglerade i s�rskilt avtal mellan kooperativet och
kommunen. Walter och W�chter (1997) beskriver organisationen och samarbetet p�
f�r�ldrakooperativ i fyra niv�er enligt nedan.

Niv� 1 F�reningens medlemmar
Medlemmarna Ð f�r�ldrarna Ð utg�r stommen i f�reningen. De har av olika sk�l g�tt ihop f�r
att gemensamt l�sa respektive familjs behov av barnomsorg. Det h�gsta beslutande organet �r
f�reningsst�mman och till denna skall medlemmarna samlas en g�ng per �r, dels f�r att g�
igenom det g�ngna �rets ekonomi ( �rsbokslutet) och dels ta beslut om verksamhetsplan, val
av ny styrelse och styrelsens ansvarsfrihet f�r kommande verksamhets�r. Samtliga
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f�r�ldrar/medlemmar har h�r m�jlighet att vara med och p�verka inneh�llet i verksamheten
och andra strategiska beslut d� varje medlem har en r�st. Ut�ver �rsm�tet �r det vanligt att
extra f�reningsst�mmor h�lls som medlemsm�ten en g�ng per m�nad. Medlemmarnas
r�ttigheter och skyldigheter regleras i f�reningens stadgar, och de fungerar dessutom som
extern information om kooperativets verksamhet.

Niv� 2 Styrelsen
Styrelsen �r ansvarig f�r kooperativets ekonomiska och juridiska verksamhet och innehar
�ven arbetsgivaransvar. I styrelsens l�pande arbete ing�r budgetarbete, formulering resp
uppf�ljning av verksamhetsplan, ekonomi och redovisning, l�nehantering, rekrytering,
personalansvar, externa kontakter med intressenter, t ex kommun, skola, andra kooperativ,
mm. Den enda funktionen som �r obligatorisk i styrelsen �r den som ordf�rande Ð resterande
poster kan bemannas utifr�n egna behov och �nskem�l. Det �r dock vanligt att det i styrelsen
Ð f�rutom ordf�rande Ð finns kass�r, sekreterare och ledam�ter. Personalansvarig sitter med i
styrelsen och kan ibland �ven inneha n�gon av de andra nyckelposterna. Det finns �ven stora
m�jligheter att delegera arbete till f�reningens medlemmar utanf�r styrelsen (t ex i speciella
arbetsgrupper) och/eller till f�rest�ndaren.

Niv� 3 Arbetslaget och verksamhetsledningen
Arbetslaget utg�rs av de personer som �r anst�llda f�r att driva den dagliga verksamheten och
leds av f�rest�ndaren. Vanligast f�rekommande yrkeskategorier �r barnsk�tare, f�rskoll�rare,
och/eller fritidspedagoger. I den m�n en f�r�lder g�r sin arbetsinsats i barngrupp ing�r �ven
denne i arbetslaget, och h�r kan det vara b�ddat f�r en rollkonflikt. En f�r�lder som sitter i
styrelsen som arbetsgivarrepresentant kommer in i arbetslaget och g�r sin f�r�ldrainsats.
Under den dagen �r arbetsgivarrepresentanten/ f�r�ldern underst�lld f�rest�ndaren, d� den
sistn�mnde �r den sj�lvklare ledaren i det dagliga pedagogiska arbetet p� f�rskolan. Det g�ller
dock att styrelsemedlemmen verkligen kan h�lla is�r dessa funktioner s� att ingen trampas p�
t�rna i on�dan.

Niv� 4 F�r�ldrarna som brukare
Det samarbete och de m�ten som sker i vardagen vid h�mtning och l�mning p� dagis �r nog
de mest centrala inom ett f�r�ldrakooperativ. Det �r h�r som �msesidighet och f�rtroenden
skall skapas, men det �r ocks� h�r som on�diga rollkonflikter kan uppst� p� grund av
missf�rst�nd och bristande kommunikation.

1.2 Det kr�vande ledarskapet

Ledarskap skulle kunna beskrivas som Óden process genom vilken en person influerar andra
att n� uppst�llda m�lÓ (Bruzelius/Sk�rvad 1995). Alltsedan Beck�rus och Edstr�ms klassiska
ledarskapsbok ÓDoktrinskiftet Ð nya ideal i svenskt ledarskapÓ (1988) har vikten av
ledarskapet som id�styrt, kompetensutvecklande, relationsbyggande, ÓcoachandeÓ och
inspirerande kommit att betonas, och beteendevetenskapliga kvaliteter anses vara en
f�ruts�ttning f�r ett gott ledarskap. Mer traditionella faktorer som strategiskt t�nkande,
f�rm�ga att koordinera arbete och medarbetare, kundorientering, m�linriktning och
aff�rst�nkande finns fortfarande kvar som centrala faktorer f�r att uppn� ett fullgott ledarskap.
Det st�lls d�rmed mycket h�ga krav p� m�ngfacetterad kompetens, och detta skulle kunna
illustreras med hj�lp av bilden p� n�stkommande sida.
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Figur 1. Dagens och morgondagens ledare Ð ett universalgeni. K�lla Bruzelius/Sk�rvad
1995.

Ut�ver de rent professionella kraven finns �ven f�rv�ntningar p� dagens ledare n�r det g�ller
f�rm�ga och m�jlighet att delta i familjelivet. Detta beskrivs p� ett bra s�tt av Claes Edlund
(1988), som menar att familjelivet kan ses som en ytterligare dimension i ledarskapet, och att
det kan vara en naturlig l�nk mellan ledaren och f�retaget. Den manliga identiteten st�r i dag
inte i ett motsatsf�rh�llande till hemsysslor som tidigare, utan d�r har skett en
v�rderingsf�rskjutning.

Sammanfattningsvis kan s�gas att om �n vilja och kompetens finns att hantera de krav som
st�lls p� ett modernt ledarskap, s� torde bristen p� tid �nd� utg�ra ett reellt hot. En blick p�
den universalkompetente ledaren ovan visar p� sv�righeterna att kunna hantera alla roller p�
ett tillfredsst�llande s�tt. I de fall ledarskapet dessutom skall sk�tas vid sidan av ett ordinarie
arbete Ð som ofta �r fallet i f�r�ldrakooperativ - blir utmaningarna �n st�rre.

1.3 Problemfokusering

Detta PM har inte till syfte att sammanfatta n�gon genomf�rd unders�kning. Det utg�r
d�remot ett f�rs�k att beskriva bakgrunden till mitt intresse f�r organisations- och
managementfr�gor inom f�r�ldrakooperativ och att utifr�n detta formulera initiala framtida
forskningsuppslag.

Ett av de v�rden som ofta lyfts fram n�r det g�ller f�rtj�nsterna med den kooperativa
verksamhetsformen �r att den utg�r en demokratisk bas d�r alla medarbetare har samma
f�ruts�ttningar och ett lika v�rde. De horisontella, icke-hierarkiska strukturerna skall borga f�r
medarbetarinflytande och arbetsplatsdemokrati. Vad som mer s�llan n�mns i relevant
litteratur �r det faktum att f�r�ldrakooperativ �r t�mligen komplexa organisationer. Det finns
mycket liten dokumentation kring faktiska arbetsf�rh�llanden och i vanligt f�rekommande
litteratur talas v�ldigt lite om arbetssituationen f�r de personer som endast �r anst�llda i ett
kooperativ utan att ha sina barn d�r. Inom de flesta f�r�ldrakooperativ finns det ett flertal
f�r�ldrar som brinner f�r sin uppgift och som outtr�ttligt arbetar sina ideella timmar, och
dessa eldsj�lar talas det ofta om i positiva ordalag. Jag upplever d�remot att arbetssituationen
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f�r alla professionella medarbetare som har en h�gst vanlig anst�llning utan n�gon koppling i
�vrigt till kooperativet l�tt gl�ms bort.

Arbetsorganisationen inom f�r�ldrakooperativ skulle beh�va belysas i ett vidare perspektiv
med fokus p� beslutsv�gar, formellt resp informellt ledarskap, kommunikation,
konflikthantering, arbetsmilj�, m m. Som f�r�lder och medlem har man inte en utan ett flertal
roller att v�xla mellan, och detta kan l�tt leda till konflikter. Maria Walter och Anders
W�chter uttrycker sig p� f�ljande s�tt: ÓAtt sy ihop f�r�ldrarnas och personalens m�nga olika
roller Ð och g�ra det p� r�tt s�tt Ð �r en av de stora utmaningarna p� kooperativÓ (1997, s 20).

Den faktor som jag tror utg�r en stor skillnad mellan f�r�ldrakooperativ och andra typer av
arbetskooperativ �r just det faktum att man har sitt/sina barn i fokus och att man �r beroende
av goda relationer till personalen av detta sk�l. I andra fall, t ex i ett hantverkskooperativ,
finns inte det entydiga beroendet p� samma s�tt.
F�r att f� �kad kunskap om de mekanismer som styr och p�verkar ledarskapet, de faktiska
arbetsf�rh�llandena f�r de anst�llda och kunskap om f�r�ldrakooperativ som organisation i
stort skulle en rad fr�gor beh�va besvaras;

a) Hur kan man som personalansvarig bedriva ett effektivt och fullgott ledarskap (som ibland
kan kr�va att man tvingas ta beslut som �r negativa f�r de anst�llda) n�r man �r f�r�lder
och d�rmed beroende av att uppr�tth�lla goda relationer med de m�nniskor som tar hand
om ens barn?

b) Hur upplevs det ur medarbetarsynpunkt att ha en f�rest�ndare som sin n�rmaste chef i det
dagliga arbetet och samtidigt ha en f�r�lder som personalansvarig?

c) Kan man leda sin personal p� ett tillfredsst�llande s�tt n�r man n�stan aldrig �r p� plats p�
arbetet (d�rf�r att man har ett annat ordinarie arbete)?

d)  Hur kan man f� till st�nd en kontinuitet i ledarskapet och hur skapa ett �msesidigt
f�rtroende mellan arbetstagare och arbetsgivare n�r man som personalansvarig blir utbytt
varje eller vartannat �r?

e )  Kan ett effektivt och fullgott ledarskap �verhuvudtaget bedrivas med arbetsgivare/
personalansvariga som oftast helt saknar utbildning f�r �ndam�let, och som endast �r
kvalificerade tack vare sitt medlemskap i kooperativet?

f) Hur pass adekvat �r den utbildning i arbetsgivaransvar som finns p� marknaden? Hur
m�nga utbildningsdagar per arbetsgivarperson och �r avs�tts f�r detta �ndam�l?

g) Hur kan man v�rna och uppr�tth�lla kvaliteten i barnomsorgen om arbetsgivaransvaret inte
fungerar tillfredsst�llande?

GENOMF�RANDE OCH RESULTAT

Jag �r sj�lv arbetsgivarpart som ordf�rande och personalansvarig i styrelsen p� v�r familjs
f�r�ldrakooperativ sedan ett �r tillbaka, och detta har gett mig en unik m�jlighet att delta i de
processer som f�ljer med den specifika  relation som uppst�r mellan arbetsgivare/arbetstagare
i en f�r�ldrakooperativ form. Mina egna erfarenheter fr�n detta arbete �r begr�nsade och de
har inte samlats med n�got vetenskapligt syfte, men det har d�remot i viss m�n fungerat som
en inspirationsk�lla f�r framtida t�nkbar forskningsinriktning. Som ett komplement till mitt
eget styrelsearbete har jag genomf�rt ostrukturerade telefonintervjuer med fyra
personalansvariga fr�n andra kooperativ i l�net.

F�r att f� en n�got mer nyanserad bild har jag �ven talat med en representant p� KFO
(Kooperationens F�rhandlingsorganisation), vilka har till uppgift att representera
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arbetsgivarsidan (medlemmarna) i bl a f�r�ldrakooperativ. Hans bild av de medlemmar som
finns med i KFO �r att de oftast upplever att samarbetet fungerar tillfredsst�llande.
I den m�n det n�gon g�ng f�rekommer konflikter eller problem p� ett djupare plan bist�r KFO
med st�d och v�gledning.

I intervjuerna med de personalansvariga framkommer att de i mycket h�g utstr�ckning trivs i
sina roller. Arbetet fungerar mestadels bra, men tv� ÓbekymmerÓ tycks genomsyra situationen
f�r de flesta; bristen p� tid f�r att utf�ra ett fullgott personalansvar (de flesta f�r�ldrar har
andra ordinarie arbeten att sk�ta) samt sv�righeten att hantera de olika rollerna det inneb�r att
vara personalansvarig.

Synen p� den personalansvariges arbete f�refaller ocks� variera mellan olika kooperativ. I
vissa fall ges arbetet en mycket h�g prioritet och man kan f� kravet p� sin �vriga
f�r�ldrainsats s�nkt som kompensation f�r styrelsearbetet.
I n�got annat fall  f�rv�ntas man sk�ta s�v�l ordf�randeskap som personalansvar och �nd�
fullg�ra sina timmar i barngrupp liksom �vriga medlemmar.

Jag har till sist ocks� talat med Maria Walter, som tillsammans med Anders W�chter har
skrivit ÓOrganisation och samarbete p� f�r�ldrakooperativa dag- och fritidshemÓ (1997). Hon
har varit f�reningsledare inom F�r�ldrakooperativens Riksf�rening Ð V�rat Dagis, och har
�ven haft tre egna barn p� kooperativ.

Hon �r mycket positiv till barnomsorgsformen som s�dan, men pekar samtidigt p� m�nga av
de problem som faktiskt kan uppst� n�r det g�ller att hantera de olika roller som f�rekommer.
Hon menar att man inte skall blunda f�r att komplikationer verkligen finns, men att man Ð
genom �kad kunskap Ð kan bli b�ttre rustad f�r att hantera dem.

DISKUSSION

Kraven p� f�rskolan �r h�ga och vi st�r inf�r enorma utmaningar f�r att kunna m�ta framtida
krav. Detta har ytterligare aktualiserats n�r den nya l�roplanen f�r f�rskolan fr�n den 1 januari
1998 tog in samtliga f�rskolor under skolans tak, fr�n att tidigare ha sorterat under
socialtj�nsten. Rent juridiskt upph�rde d�rmed socialtj�nstlagen att g�lla, och den ersattes
med skollagen med Skolverket som tillsynsmyndighet.

Det g�ller d� att vara flexibel och �ppen f�r nya l�sningar n�r det g�ller s�v�l pedagogiska
metoder som organisations- och samarbetsformer, och jag tror att f�r�ldrakooperativ Ð tack
vare styrningen  underifr�n Ð �r redo att m�ta och tillfredsst�lla dessa nya behov som
uppkommer. Jag h�ller d�rf�r med Maria Walter och Anders W�chter (1997, s 5) n�r det
skriver att Óf�rdelen med f�r�ldrakooperativen �r att de styrs och p�verkas av brukarnas
behov. Vi �r d�rf�r �vertygade om att f�r�ldrakooperativen �r en bra modell att ta med sig in i
n�sta milleniumÓ.

I verksamheten finns dock en inbyggd problematik, inte minst med tanke p� den
komplicerade arbetstagare - arbetsgivarsituationen. Jag tror d�rf�r att det �r oerh�rt angel�get
att vi f�r mer kunskap om hur verksamheten fungerar organisatoriskt och hur man kan
undvika att g�ra om misstag som redan beg�tts p� annat h�ll.
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3.1 T�nkbar egen framtida forskningsinriktning

Det �r inte alls om�jligt att det givna svaret p� fr�gan till de anst�llda p� f�r�ldrakooperativ
om hur de trivs och om hur ledarskapet fungerar blir ÓbraÓ och ÓtoppenÓ. Men hur �r det
egentligen och hur m�ter man detta? F�r att f� svar p� den fr�gan skulle man inledningsvis
beh�va g�ra en grundlig litteraturgenomg�ng inom omr�det ledarskap generellt, med
efterf�ljande fokus p� nykooperativa organisationer.

Utifr�n det som ovan skisserats skulle det vara mycket intressant att genomf�ra en f�rdjupad
studie kring organisationsutveckling inom f�r�ldrakooperativ, med fokus p�
socialpsykologiska fr�gest�llningar om ledarskap, arbetstrivsel, beslutsfattande, rollhantering,
organisationskultur, kommunikation, konflikthantering, m m.
Ett temanamn skulle kunna vara ÓDe glada akt�rernas organisationÓ, d� det ju ofta r�r sig om
f�r�ldrar som �r kompetenta i sitt f�r�ldra- och medlemskap, men som ofta saknar erfarenhet
av att vara i arbetsgivarposition. F�r att �terkoppla till problemdiskussionen inledningsvis
skulle det vara intressant att f�lja ett f�tal f�r�ldrakooperativ mycket n�ra �ver en l�ngre tid
f�r att d�rmed (f�rhoppningsvis)  kunna urskilja olika ledarstilar/ledningsfilosofier och vilka
effekter detta f�r f�r verksamheten. Om syftet �r att utveckla organisationen genom kunskaper
som leder till ett f�rb�ttrat ledarskap skulle aktionsforskning som metod vara l�mplig.
Tanken bakom detta f�ngas upp i ett citat av Kurt Lewin (1946 ur Burke 1994) d�r han s�ger
Óno action without research, and no research without actionÓ.

Utifr�n den inledande diskussionen om de nykooperativa organisationerna som ofta beskrivs
som icke-hierarkiska, demokratiska och horisontella skulle det vara mycket intressant att
studera ledarskaps- och managementfr�gor inom �ven andra kooperativa verksamheter. Lars
Lindqvist har i ett flertal b�cker (bl a 1997) bidragit med omfattande forskning kring
medarbetar�gda f�retag och personalkooperativ och det skulle vara sp�nnande att ta del av
dessa resultat mer ing�ende och kanske hitta en egen infallsvinkel.
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2.2.3 Arbetsmilj�arbete i sm� f�retag och kooperativ.

Av Annika Blanksv�rd

INLEDNING

Redan i slutet av 1800-talet kom de f�rsta reglerna p� arbetsmilj�omr�det. Sedan dess har
lagstiftningen b�de ut�kats och f�r�ndrats mycket. St�rsta delen av dagens arbetsr�ttsliga
lagstiftning kom till under slutet av 1970-talet. D� var de flesta anst�llningarna
tillsvidareanst�llningar och m�nga m�nniskor stannade p� en och samma arbetsplats under en
stor del av sitt yrkesverksamma liv. I dag ser den svenska arbetsmarknaden annorlunda ut.
Andelen fasta arbeten minskar till f�rm�n f�r mer tillf�lliga anst�llningar t ex i form av
projektarbeten, och f�r m�nga inneb�r detta �ven m�ngsyssleri, dvs man f�rs�rjer sig med
hj�lp av flera arbeten. Trots denna f�r�ndring har inte lagstiftningen f�r�ndrats n�mnv�rt.

I och med nedsk�rningar i den offentliga sektorn f�rs�mras en del av den service som vi
tidigare tagit f�r given t ex inom barn- och �ldreomsorg. Detta leder till att nya former f�r den
h�r typen av service dyker upp t ex i form av f�r�ldrakooperativa dagis. I J�mtland �r
nykooperationen p� stark frammarsch, och nya arbeten skapas i denna sektor. Man kan d�
fr�ga sig hur arbetsr�tten, och d� speciellt arbetsmilj�fr�gorna fungerar och behandlas i denna
sektor. Ser arbetsmilj�problemen annorlunda ut i kooperativen?  Vem �r arbetsgivare? Vem
tar ansvar f�r arbetsmilj�n? Hur g�ller reglerna f�r f�r�ldrar som arbetar ideellt som en del av
det kontrakt man har.

Det finns en stark tilltro till att de nya jobben, som ska minska arbetsl�sheten, ska skapas i
sm�f�retagen. Det man d� ofta menar �r att den �kade syssels�ttningen ska ske i sm�
tillverkande f�retag, dvs att det �r industrin som �ven forts�ttningsvis ska vara den viktigast
sektorn  (Boethius, 1997). Men ska vi str�va f�r att f� tillbaka Óg�rdagens jobbÓ inom industri
och offentlig sektor? Monica Boethius (1997) menar att vi �r p� v�g ut ur det industriella
samh�llet och in i n�got nytt som vi �nnu inte vet s� mycket om. De gamla jobben b�r man
inte hoppas f�r mycket p�, de har haft sin tid.

Ett omr�de som jag anser vara intressant inom arbetsr�tten �r arbetsmilj�fr�gorna. Den
lagstiftning som r�r arbetsmilj�n �terfinns fr�mst i Arbetsmilj�lagen (SFS 1977:1160),
Arbetsmilj�f�rordningen (SFS 1977:1166), Arbetarskyddsstyrelsens f�rfattningssamling
(AFS) samt nu �ven i EU-direktiv (89/391/EEG). 1992 beslutades att man skulle inf�ra
internkontroll av arbetsmilj�n, dvs att arbetsgivarna systematiskt skulle leda, planera och f�lja
upp arbetsmilj�n p� arbetsplatsen (AFS 1992:6). Kritik riktades mot f�reskriften om
internkontroll, att den inte passade f�r sm� f�retag, att man haft storf�retag som f�rebild n�r
man skrev f�reskrifterna. 1996 reviderades f�reskrifterna,  f�r att passa �ven de sm�
f�retagen, och kraven p� dokumentation tonades ner till f�rm�n f�r verkliga �tg�rder (AFS
1996:6). Trots denna revidering finns fortfarande en del kritik n�r det g�ller sm�f�retagens
m�jlighet att f�lja och f�rst� f�reskrifterna (Antonsson, 1997; Antonsson et al, 1998;
Johansson, 1998).
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GENOMF�RANDE OCH METODER

Under perioden f�r projektarbete ville jag f�rdjupa mig i omr�det arbetsmilj� och d� speciellt
vad g�ller internkontroll i sm�f�retag och kooperativ. Jag best�mde mig f�r att f�rst och
fr�mst g�ra en litteraturf�rdjupning p� omr�det, och att i andra hand ta kontakt med olika
akt�rer p� omr�det f�r att f� deras uppfattning.

Jag har s�kt litteratur fr�mst i databaserna Libris och Arbline. Jag b�rjade med att s�ka med
hj�lp av s�korden internkontroll och sm�f�retag. Jag ins�g ganska snart att endast titta p�
internkontroll skulle ge en ganska sn�v bild av hur arbetsmilj�arbetet fungerar i sm�f�retag,
eftersom internkontroll egentligen bara �r ett s�tt att strukturera arbetsmilj�sarbetet.  D�rf�r
valde jag att ut�ka mina s�kningar till att omfatta arbetsmilj� och arbetsmilj�arbete. Jag har
�ven s�kt efter artiklar och rapporter som handlar om kooperativens arbetsmilj� utan att g�ra
n�gra fynd som jag kunnat anv�nda mig av. Den litteraturgenomg�ng som jag gjort
koncentrerar sig s�lunda p� sm�f�retag, men min tanke �r att mycket av denna erfarenhet g�r
att �verf�ra till kooperativ verksamhet. I m�nga avseende tror jag att det finns stora likheter
mellan sm�f�retag och kooperativ, n�r det g�ller bristen p� resurser och kompetens i
arbetsmilj�fr�gor.

D� litteraturs�kningen inte gav n�gra tr�ffar vad g�ller kooperativ verksamhet har jag valt att
g�ra intervjuer med Yrkesinspektionen, Kooperativens F�rhandlingsorganisation (KFO) samt
ett barnomsorgskooperativ f�r att f� en bild av hur det ser ut i kooperativ verksamhet n�r det
g�ller arbetsmilj�fr�gor. De intervjuer som jag gjort har genomf�rts per telefon. Dessa har
skett ostrukturerat med n�gra utg�ngsfr�gor fr�n min sida, men sedan har personerna f�tt tala
fritt i ganska stor utstr�ckning

Det jag velat f� svar p� med hj�lp av litteraturstudien och intervjuerna �r hur man arbetar med
arbetsmilj�fr�gor och internkontroll i sm� f�retag och kooperativ. Hur kan man underl�tta
arbetsmilj�arbetet i sm� verksamheter? Vilka st�dfunktioner finns? Projektarbetet har �ven
haft som uppgift att f�rs�ka hitta ett intressant omr�de som kan bli f�rem�l f�r en framtida
studie inom Arbetslivsinstitutets verksamhet.

Begr�nsningar

N�r det g�ller kooperativ s� har jag valt att koncentrera mig p� f�r�ldra�gda barn-
omsorgskooperativ, d� det finns ganska m�nga s�dana i J�mtland, samt att denna typ av
kooperativ har anst�llda. N�r jag talar om kooperativ i detta PM menar jag s�ledes
barnomsorgskooperativ, och inte generellt den kooperativa formen.

Definitioner

Arbetsmilj�: Begreppet innefattar b�de fysisk och psykosocial arbetsmilj�. Gullberg et al har
anv�nt sig av f�ljande definition som jag tycker belyser bredden av arbetsmilj�somr�det:
ÓBegreppet arbetsmilj� omfattar idag inte bara h�lsa och s�kerhet p� arbetsplatsen. Det
handlar om en rad ytterligare saker: arbetsorganisation, kompetens, stress, psykosociala
fr�gor mm. Till arbetsmilj�n r�knas ocks� inflytande, trygghetsfr�gor, j�mst�lldhetsfr�gor,
rehabilitering och arbetstidens f�rl�ggningÓ (1997, s 11).

Internkontroll: Internkontroll handlar om s�ttet som man ska arbeta med arbetsmilj�sfr�gor
ute i f�retag och andra verksamheter enligt svensk lagstiftning. Det handlar om att
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Ósystematiskt leda, planera och kontrollera verksamheten p� ett s�tt som leder till att
arbetsmilj�n uppfyller kraven i denna lag och i f�reskrifter som har meddelats med st�d av
lagenÓ (SFS 1977:1160 3 kap 2a¤).

RESULTAT

Mycket av det som skrivits om internkontroll i sm�f�retag �r v�ldigt konkret och praktiskt
inriktat. Det finns m�nga exempel p� f�r�ndrings- och utvecklingsprojekt, men det har varit
sv�rt att hitta n�got strikt vetenskapligt skrivet, vilket ocks� Johansson (1998) p�pekat i sin
avhandling. F�rhoppningsvis kommer omr�det att uppm�rksammas av fler forskare s� att fler
vetenskapliga studier genomf�rs. Ett annat exempel p� mer vetenskaplig studie �r den
utv�rdering som J�nsson & Tviksta utf�rt p� uppdrag av Arbetarskyddsstyrelsen (1998a).

Lagstiftningen om internkontroll kom 1992 men fortfarande �r det m�nga sm�f�retag som
inte kommit ig�ng att arbeta med den. Ett antal projekt har genomf�rts d�r man tittat p� i
vilken utstr�ckning sm�f�retag har kommit ig�ng att arbeta med internkontroll (Antonsson et
al, 1998;  Arbetarskyddsstyrelsen 1998a; Arbetarskyddsstyrelsen 1998b; Johansson, 1996,
Johansson, 1998; Johansson & Johansson 1993). Det man funnit �r att flertalet sm�f�retag
inte har en fungerande internkontroll (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b) . S� mycket som 90%
av de inspekterade sm�f�retagen i projektet ÓIK-SM�Ó saknade i slutet av 1996 en
fungerande internkontroll. Efter det genomf�rda projektet hade dock en majoritet av f�retagen
en f�rb�ttrad internkontrollsstatus j�mf�rt med f�re projektet. Yrkesinspektionen har utarbetat
en modell som de anv�nder n�r de ska bed�ma hur l�ngt ett f�retag har kommit i sitt
internkontrollsarbete. Denna modell har till�mpats i flera studier(Arbetarskyddsstyrelsen,
1998a; Arbetarskyddsstyrelsen, 1998b;  Antonsson et al, 1998).

Ann-Beth Antonsson har jobbat mycket aktivt med internkontroll och sm�f�retag och har
varit med och tagit fram b�de utbildningsmaterial och metoder f�r att underl�tta
internkontrollsarbetet f�r sm�f�retagare (1996; 1997; 1998) Hon menar att en f�renkling av
spr�ket kan vara n�dv�ndig, s� att f�retagarna f�rst�r vad det �r som f�rv�ntas av dem. Det
finns en hel del utbildningsmaterial framtaget, d�r man i stor utstr�ckning arbetar med
checklistor som ett s�tt att komma ig�ng och b�rja jobba mer aktivt med arbetsmilj�n (Harlin
et al, 1997a; Harlin et al, 1997b). Detta arbetss�tt tas �ven fram i f�reskrifterna AFS 1996:6
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1996). Dessutom �r det i m�nga fall till stor hj�lp att ha n�gon form
av personlig st�d, som b�de kan st�tta och ge r�d, men som ocks� kan knuffa p� n�r
internkontrollsarbetet stannar av, vilket framkommit i flera studier. Det �r sv�rt f�r
sm�f�retagaren att sj�lv ha all den kompetens som kr�vs i en liten verksamhet. De flesta
sm�f�retagare tycker att det �r viktigt med trivseln p� arbetsplatsen, men andra delar av
arbetsmilj�n gl�ms kanske bort. F�rslag p� l�sning av detta problem �r bl a att
f�retagsh�lsov�rden kan fylla en viktig funktion om man anpassar sitt arbetss�tt till det lilla
f�retaget (Pettersson, 1992; Arbetsdepartementet 1998; Bornberger-Dankvardt, 1997;
Malmquist, 1982). De regionala skyddsombuden (Frick, 1996) samt Yrkesinspektionen kan
�ven fylla en viktig funktion (Arbetarskyddsstyrelsen, 1995). Ett annat f�rslag �r att skapa en
ny funktion, som skulle kallas milj�konsult (Magnusson, 1991). Dokumentationskraven b�r
tonas ner ytterligare enligt Antonsson et al(1998). M�nga sm� f�retag har liten dokumentation
i �vrigt inom f�retaget, vilket g�r att internkontrollen k�nns v�ldigt byr�kratisk n�r det g�ller
dokumentation.

Diskussioner har f�rts om att samordna exempelvis arbetsmilj�- och kvalitetsarbete (Term�n,
1995; Antonsson, 1997). Vad som framkommit �r dock att man b�r ha separata system f�r
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arbetsmilj� och kvalitet, men att vissa delar kan se likadana ut i de b�da systemen. Man har
ocks� funnit att de som redan jobbar med kvalitetssystem har l�ttare f�r att inf�ra
internkontroll, eftersom man redan kan arbetss�ttet, dvs att systematiskt leda och planera,
f�lja upp och utv�rdera. Antonsson (1997) menar vidare att man kan samordna arbetet inom
fler omr�den exempelvis j�mst�lldhet, d�r det ocks� st�lls krav p� dokumentation och
uppf�ljning om man har mer �n nio anst�llda. Antonsson anser ocks� att en bra arbetsmilj�
visar p� god kvalitet, vilket d� blir en konkurrensfr�ga.

Ett annat s�tt att se p� det h�r med arbetsmilj�arbete �r att studera motivations- och
framg�ngsfaktorer. Detta har Bo Johansson gjort i sin avhandling (1998). Det han funnit �r att
ledarstilen och kulturen p� arbetsplatsen spelar en viktig roll. Det �r chefens uppgift att se till
att personalen �r engagerad och villig till samverkan i arbetsmilj�sfr�gor. Det g�r inte f�r en
ensam person i ledningen att driva dessa fr�gor framg�ngsrikt. Vikten av samverkan betonas
ocks� i f�reskrifterna (AFS 1996:6). Johansson (1998) har j�mf�rt f�retag som �r
framg�ngsrika i sitt arbetsmilj�arbete med f�retag som �r mindre framg�ngsrika. Det han
funnit �r att framg�ngsrika f�retagare �r mer motiverade f�r arbetsmilj�arbetet. De tydligaste
skillnaderna fann han n�r det g�ller rolluppfattning och s�tt att arbeta som chefer. �ven hur
arbetsmilj�arbetet bedrivs skiljer sig mycket mellan grupperna. I de framg�ngsrika f�retagen
kan arbetsmilj�sarbetet beskrivas som ett lagarbete baserat p� dialog och samr�d medan i de
mindre framg�ngsrika f�retagen i stor omfattning handlar om ett ensamarbete. De mindre
framg�ngsrika f�retagen uppfattar ocks� sin arbetsmilj� b�ttre �n vad den �r, vilket g�r det
sv�rt att motivera f�retaget att f�rb�ttra en arbetsmilj� som uppfattas som ganska bra. Det �r
de framg�ngsrika f�retagens satsning p� att skapa engagemang, ansvarsstagande och aktivitet
hos personalen som gjort att de lyckats skapa en bra arbetsmilj�.

Det finns en hel del gjort vad g�ller arbetsmilj�arbete och internkontroll vad avser
sm�f�retag. D�remot har jag inte hittat n�got n�r det g�ller kooperativ verksamhet. Vid samtal
med Nils-Erik Persson, KFO, menade han att det inte �r s� stor skillnad n�r det g�ller
f�ruts�ttningarna f�r arbetsmilj�arbete n�r man j�mf�r sm� f�retag och kooperativ
verksamhet. �garformen �r inte avg�rande, utan det som skiljer �r att i
barnomsorgskooperativ byts styrelsen ut ganska ofta, vilket g�r att det �r sv�rt att bygga upp
n�gon kompetens i kooperativet. I kooperativen finns ocks� en mycket speciell rollf�rdelning.
H�r m�ts professionella och amat�rer, anst�llda och arbetsgivare, f�r�ldrar och
barnomsorgspersonal. Det �r viktigt att klarg�ra dessa olika roller och vilken funktion var och
en har. Det kan mycket l�tt uppst� problem i de sociala relationerna som kan vara sv�ra att
l�sa sj�lva. Detta bekr�ftas ocks� b�de av KFO och det kooperativ som jag varit i kontakt
med. B�da menar ocks� att kooperativen ofta har en bra relation med kommunen och kan f�
tillg�ng till resurser s�som beteendevetare eller kuratorer om behov uppst�r. Det finns ett stort
intresse f�r arbetsmilj�fr�gor hos kooperativen. Man f�rs�ker i den m�n det g�r att planera sin
arbetsmilj� l�ngsiktigt, men knappheten p� resurser g�r att man ibland f�r skjuta p� vissa
�tg�rder l�ngre fram i framtiden. I f�rsta hand f�rs�ker man anv�nda sig av den kompetens
som finns i f�r�ldragruppen. Genom olika arbetsgrupper f�rdelar man ansvaret bland
f�r�ldrarna, och man hade till och med b�rjat inf�ra internkontroll i det
barnomsorgskooperativ som jag varit i kontakt med. Om de interna resurserna inte r�cker till
f�r man ta till externa resurser. I stor utstr�ckning handlar det om att det finns begr�nsade
resurser i kooperativet som g�r att man f�rs�ker l�sa sina problem sj�lv. De st�dinstanser som
de har att v�nda sig till �r KFO samt Yrkesinspektionen (YI). Till YI v�nder man sig fr�mst
f�r bed�mningar av t ex lokaler n�r man ska starta upp ett kooperativ. �r man medlem i KFO
finns en m�ngd st�dfunktioner samt utbildningar som man kan utnyttja.
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I den litteraturstudie jag gjort har jag endast tittat p� hur man jobbar med arbetsmilj�sfr�gor,
vilka st�dfunktioner och utbildningsmaterial som finns samt internkontrollen. Jag har inte alls
g�tt in p� hur personalen verkligen m�r. Det jag tittat p� �r ju sj�lva verktyget, men jag har
inte tittat p� resultatet av arbetsmilj�arbetet. Med mitt intresse f�r psykologi s� �r ju den
enskilde individens upplevelse av stor vikt. Detta �r ett mycket intressant omr�de som jag
hoppas kunna f�rdjupa mig inom i en framtida studie.

Social ekonomi �r ett relativt nytt omr�de och det finns inte mycket forskning gjord. Jag fann
inga studier gjorda vad g�ller kooperativens arbetsmilj� vilket visar att det finns ett stort
forskningsbehov. Nykooperationen inneb�r ett nytt s�tt att organisera arbetet p� vilket kan f�
stora konsekvenser p� arbetsmilj�n. Fr�gan �r bara vilka konsekvenser. Man kan inte bara
utg� ifr�n att kooperativen �r demokratiska arbetsplatser och att detta medf�r en god
arbetsmilj�. Barnomsorgskooperativen startas av f�r�ldrar som av en eller annan anledning
inte finner den kommunala barnomsorgen tillr�cklig f�r sina barn. Dessa entrepren�rer �r ofta
v�ldigt entusiastiska och l�gger ner mycket energi p� kooperativet. Kan denna entusiasm
smitta av sig p� den anst�llda personalen, eller kan entusiasmen upplevas som jobbig?

Man kan fr�ga sig vad det �r som motiverar sm�f�retagaren och medlemmarna i ett
kooperativ att aktivt arbeta med arbetsmilj�fr�gor. Fr�n myndigheternas sida st�lls en m�ngd
krav, men det kan vara sv�rt f�r sm�f�retagaren och kooperativen att se vinsterna. Det tar
flera �r att bygga upp ett system f�r internkontroll. Det kan d�rf�r vara sv�rt f�r det lilla
f�retaget att t�nka och planera s� l�ngsiktigt, att satsa resurser som man kanske f�r valuta f�r
om flera �r. Ist�llet f�r att st�lla krav och hota med b�ter och vite kanske man skulle satsa p�
en positiv ansats och erbjuda st�d till de f�retag som vill satsa p� sin arbetsmilj�. Man skulle
ocks� kunna visa p� vilka vinster som kan g�ras genom att utveckla personalekonomiska
program d�r man l�tt kan s�tta in siffror f�r det egna f�retaget och se vad exempelvis
korttidsfr�nvaro pga otrivsel kan kosta och s�tta det i relation till vad �tg�rder kostar
f�retaget. Samhall Resurs AB har utvecklat ett s�dant program, och h�ller nu �ven p� att
utveckla ett program d�r man kan r�kna p� samh�llsekonomiska vinster.
V�r omv�rld f�r�ndras i snabb takt och v�r lagstiftning hinner inte alltid med. Det g�r inte att
lagstifta om hur det praktiska arbetet ska ske ute i f�retagen, utan man m�ste d�r f�rs�ka hitta
en arbetsform som passar den egna verksamheten. F�retagaren beh�ver b�de st�d utifr�n (ex
YI, FHV mfl) och inifr�n (de anst�llda). F�r att f� ett effektivt arbetsmilj�arbete m�ste alla i
organisationen hj�lpas �t och str�va mot ett uppsatt m�l som alla tycker �r viktigt.

Framtida inriktning

Under projektarbetets g�ng har jag funnit att mycket litet gjorts n�r det g�ller studier av
arbetsmilj�n p� arbetsplatser inom den sociala ekonomin. D� man s�tter stor tilltro till att
m�nga nya jobb ska skapas inom den sociala ekonomin anser jag det viktigt att studera dessa
arbetsplatser i arbetsmilj�h�nseende. Hur arbetar man med arbetsmilj�fr�gor och
internkontroll? Vilka st�dfunktioner har man? Vilket behov av hj�lp och st�d upplever man?
Finns det skillnader i upplevelse mellan de som �r anst�llda och de som �r medlemmar n�r det
g�ller arbetsmilj�n? Vilka skillnader och likheter finns det n�r man j�mf�r kooperativ
verksamhet med sm� f�retag eller offentlig verksamhet? Vilka framg�ngsfaktorer och
incitament finns det f�r arbetsmilj�arbete? Finns det skillnader mellan olika typer av
kooperativ verksamhet n�r det g�ller arbetsmilj�problem?
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En intressant typ av kooperativ att studera �r barnomsorgskooperativen. Dessa har en mycket
speciell rollf�rdelning med brukarna som arbetsgivare, och d�r man samtidigt �r i
beroendest�llning till de anst�llda som tar hand om ens barn. Detta kan l�tt leda till
arbetsmilj�problem. F�r att f� en helt�ckande bild b�r inte bara de anst�llda st� i fokus i en
s�dan studie utan ocks� medlemmar och barn. En viktig fr�ga �r om barnen p�verkas positivt
av f�r�ldrarnas engagemang i kooperativet. F�r dessa barn n�got under sin uppv�xt som andra
barn saknar? Har man andra arbetsmilj�problem inom barnomsorgskooperativen pga den
m�rkliga rollf�rdelningen?

Det finns en m�ngd fr�gor att st�lla n�r det g�ller arbetsmilj�n inom den sociala ekonomin,
och dessa fr�gor �r bara n�gra av de som beh�ver besvaras. De sm� f�retagen har i dag
sv�righeter att leva upp till arbetsmilj�lagstiftningen, och man kan fr�ga sig hur kooperativen
klarar av denna uppgift.

Under v�ren kommer jag att arbeta i ett projekt som finansierats av N�ringsdepartementet och
d�r den sociala ekonomin i Sverige ska kartl�ggas. Jag hoppas f� tillg�ng till en del data som
g�r att anv�nda i mina framtida studier vid Arbetslivsinstitutet. Mitt intresseomr�de med
inriktning p� arbetsmilj� och h�lsa inom den sociala ekonomin anser jag v�l �verensst�mma
med ALI �stersunds inriktning inom de tre omr�dena IT och kompetens, h�lsa, prevention
och rehabilitering samt social ekonomi. Jag ser �ven klara kopplingar med andra projekt inom
ALI, ex det sm�f�retagarprojekt som planeras inom h�lsa, prevention och rehabilitering.
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2.3 Kompetensf�rs�rjning i relation till IT- och arbetsmarknadsfr�gor

2.3.1 Kompetensutveckling Ð i eller utanf�r arbetsmarknaden?

Av Gunilla R�jdalen

INLEDNING

Titeln �r vald utifr�n det faktum att det som nedan kommer att presenteras utg�r tv�, i
begynnelsen fr�n varandra skilda, delmoment eller -projekt: en litteraturstudie i under-
s�kande syfte som grund till det projekt Ð Kompetensfr�gor i relation till f�r�ndringar p�
arbetsmarknaden och informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ð inom vilket jag ing�r
samt en utv�rdering syftande till att utveckla en arbetsmarknadsutbildnings-modell. Dessa
omr�den har en del gemensamt, men jag v�ljer att presentera dem var f�r sig f�r att slutligen
diskutera dem b�da. De ursprungliga fr�gest�llningarna kan sammanfattas som f�ljer:

- Hur agerar f�retagen omkring kompetensf�rs�rjning?
-  Vad motiverar individerna till kompetensutveckling och eget ansvar f�r

densamma och hur upplevs de h�ga kompetenskraven?
- Kan, och i s� fall hur, IT fungera som ett verktyg f�r kompetens-utveckling?
- Hur v�l fungerar en arbetsmarknadspolitisk �tg�rd som Gr�nsl�s Utbildning

gentemot individens, f�retagens och arbets-marknadspolitikens m�l och hur
kan �tg�rden f�rb�ttras?

Inget av de b�da projekten �r i dagsl�get slutf�rda, varf�r heller inga resultat kan pre-senteras
utan PM:et f�r i st�llet mynna ut i reflektioner och nya fr�gest�llningar att eventuellt ta upp i
framtiden.

Parallellt med ovanst�ende har jag under utbildningstiden tagit datak�rkortet (ECDL), i dag
ganska vanligt, inte minst i arbetsmarknadsutbildningssammanhang. Detta skedde till st�rsta
delen med hj�lp av en interaktiv Cd-rom utbildning. F�rutom kunskaper i programhantering
har detta gett mig erfarenheter av denna utbildningsmodell, v�rdefulla f�r min
intresseinriktning. Givetvis har utbildningstiden ocks� f�rt med sig annat i form av bl a
teoretiska kunskaper, intressanta f�rel�sningar, diskussioner och konferenser samt de
erfarenheter som h�nger samman med att delta i utvecklandet av en nystartad organisation.

GENOMF�RANDE OCH METODER

Arbetsmarknadsf�r�ndringar, kompetens och ICT

Vid mitt planeringssamtal den 7:de oktober 1998 best�mdes att min huvudsakliga uppgift
under resterande del av utbildningstiden skulle bli att g�ra en sammanst�llning av teorier och
diskussioner omkring kompetensbegreppet. Tidigare kunskaper inom omr�det var ringa,
varf�r en genv�g f�rbi angr�nsande begrepp och f�reteelser varit om�jlig. Fr�mst har jag
inriktat mig p� ÓnyareÓ dokument, skrivna under 90-talet. Mina litteraturs�kningar har skett
via Arbline, EBSCO, Mitth�gskolans bibliotek samt via internet. I dagsl�get har ett fyrtiotal
dokument l�sts och sammanfattats.
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Gr�nsl�s Utbildning

Gr�nsl�s Utbildning (forts�ttningsvis ben�mnt GU) �r en arbetsmarknadsutbildning unik f�r
J�mtland. Enligt konceptet ska deltagaren h�r erbjudas en individanpassad spetsutbildning
matchad mot arbetsmarknadens behov. Sj�lvstudier och distans-undervisning �r inte ovanligt
varf�r deltagaren under utbildningstiden har tillg�ng till en b�rbar dator, teori varvas med
praktik. Arbetsf�rmedlingen anvisar deltagarna som m�ste ha gymnasiekompetens eller
motsvarande yrkeserfarenhet.

I slutet av denna min utbildningsperiod (vecka 48/98) aktualiserades en utv�rdering av GU
som ett av de mera br�dskande projekten. Eftersom arbetsmarknadspolitiken, dess utformning
och m�l ter sig som ett attraktivt omr�de f�r mig, anm�lde jag genast mitt intresse.
Inledningsvis tog jag och projektledaren kontakt med ansvariga f�r GU, vi tr�ffades vid tre
tillf�llen samt vid ett informationsm�te f�r L�nsarbetsn�mnden i J�mtlands l�n; tillika
uppdragsgivare f�r n�mnda utv�rdering. Jag delgavs �ven diverse information som
upphandlingsavtal, resultat fr�n utv�rderingar GU sj�lva gjort, beskrivningar av olika
utbildningar som genomf�rts samt 111 stycken obearbetade enk�ter.

Jag har g�tt igenom materialet och f�tt en uppfattning om GU:s koncept, dess genomf�rande
praktiskt och resultat fr�n tidigare utv�rderingar. Dock b�r p�pekas att den vetenskapliga
stringensen f�r de senare samt f�r det obearbetade enk�tmaterialet inte �r h�g beroende av
fr�mst urvalsf�rfarande och tidpunkt f�r m�tningarna. Jag har dock gjort en grov
sammanst�llning av enk�terna.

RESULTAT

Arbetsmarknadsf�r�ndringar, kompetens och ICT

Tyv�rr har jag �nnu inga resultat att presentera i detta arbete. Det insamlade materialet har
inte hunnit sammanst�llas p g a att jag under arbetets g�ng �verg�tt till ett annat projekt. Min
rent spontana uppfattning �r att omr�det till sin natur �r mycket komplext och inbegriper en
rad sv�rdefinierbara begrepp. N�gon entydig l�sning �r f�rmodligen inte efterstr�vansv�rd
och i dagsl�get �r min egen kunskapsprocess inne i ett stadium med m�ngder av
fr�gest�llningar.

Gr�nsl�s Utbildning

Denna utv�rdering ligger i vila p� obest�md tid i v�ntan p� klartecken fr�n L�nsarbets-
n�mnden. Sammanst�llningen av ovan n�mnda material tyder dock p� mycket gott resultat
dels vad g�ller deltagarnas uppfattning om utbildningen och dels i fr�ga om�tg�rdens resultat.
Omkring 70% av deltagarna har n�tt m�let: anst�llning, startat eget eller p�b�rjat h�gre
studier. Givetvis har jag en egen id� om design av ovan n�mnda studie, huruvida den
�verensst�mmer med uppdragsgivarnas �terst�r att se.

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Finns d�, kan man undra, n�gra paralleller mellan ovan n�mnda delomr�den? Enligt min egen
uppfattning g�r det det. Den organisationsteoretiska ramen med inriktning p� i f�rsta hand
arbetsmarknadens f�r�ndringar och kompetens skulle i sig kunna utvecklas f�r att f�rdjupa
min f�rst�else f�r n�gon av de fr�gest�llningar den hittills alstrat, men valda delar fungerar
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�ven v�l i kombination med en eventuell utv�rdering av GU. GU, �t andra sidan, skulle i sig
kunna pr�vas som modell f�r kompetensutveckling i arbets-livet mot samma ram.

Som tidigare n�mnts �r kompetensbegreppet komplext och i det n�rmaste obegripligt utan
bakgrund av olika organisationsteoretiska aspekter. Dessa i sin tur tycks antingen en aning
f�rlegade eller inte fullt utvecklade Ð ett paradigmskifte f�refaller vara p� g�ng vilket ocks�
n�gra av de f�rfattare (ex v Ihsen et al 1998) jag anv�nt mig av deklarerar. Docherty et al
(1997) antar ett perspektiv baserat p� tre organisationsstrategier av vilka f�ljer olika
f�r�ndringsm�nster, d�r den visionsbaserade strategin leder till genomgripande
v�rderingsf�r�ndringar och d�r man ocks� g�tt ifr�n att se arbetaren som endast en
produktionsfaktor eller m�nsklig resurs till att se p� denne som en handlingsben�gen partner
kompetent att sj�lv ansvara f�r sin utveckling.

Det sista p�minner om begreppet ÓEmpowermentÓ Ð d v s f�rm�gan att ta ansvar f�r sin egen
situation - vilket enligt Iverg�rd (1998) �r en gemensam grund f�r arbetsmarknads-politik i
J�mtlands l�n, d�ribland GU. Fr�gan �r d� om n�got av den arbetsmarknads-politik vi har i
Sverige motiverar individerna till eget ansvar? Har v�lf�rdssamh�llet tendenser av
�verbeskyddande och utvecklingsh�mmande mekanismer? Ser vi till GU tycks utbildningen
mera styrd av ett humanteoretiskt perspektiv Ð man deltar i utformningen av utbildningen
(Dalin, 1993), men tar inte alltid sj�lv initiativet till den eftersom Arbetsf�rmedlingen m�ste
anvisa deltagare - n�got som i och f�r sig ter sig rimligt med tanke p� uppgiften att matcha
mot arbetsmarknadens behov. Ett handlings-
teoretiskt perspektiv (ex v Hagstr�m, 1988) blir ocks� intressant i sammanhanget. Vad g�r
individer mer eller mindre ben�gna att tillgodog�ra sig erfarenheter av arbets-
marknads�tg�rder som n�got konstruktivt? Vad har bakgrund, uppv�xt och tidigare utbildning
f�r betydelse i sammanhanget?

Nilsen et al (1996) p�pekar att kompetensbegreppet �r m�ngsidigt och sv�rt att klart definiera.
En av de fyra slutsatser de ist�llet drar �r att det kr�vs ÓÉatt r�tt kunskaper och f�rdigheter
finns vid r�tt tillf�lle.Ó (s 8). Det �r just denna matchning man s�ker uppn� genom GU. Den
fr�ga man d� kan st�lla sig �r om en �tg�rd som GU utnyttjas av f�retagen dels i syfte att
erh�lla gratis arbetskraft och dels genom att ta in redan kompetent arbetskraft, i st�llet f�r att
kompetensutveckla? Ur f�r f�retagen ekonomisk synpunkt f�refaller detta inte orimligt. Bl a
Salzman (1998) h�vdar att f�retag tenderar avskeda l�gkompetenta f�r att nyanst�lla dem som
besitter kompetensen. I s� fall blir ju kontentan den att GU inte fyller sin funktion ur
arbetsmarknadspolitisk synpunkt. Personalpolitik och �ven maktbegreppet blir ocks� till hj�lp
f�r att belysa denna fr�ga.

Vad de flesta f�rfattarna (bl a Haglund et al, 1996) tycks �verens om �r att kompetens �r
f�retagens viktigaste konkurrensmedel i v�r f�r�nderliga tid. Hur denna ska uppn�s r�der det
delade meningar om. Goldstein (1998) konkluderar, efter att ha uppgett en rad olika modeller
att strukturval m�ste g�ras fr�n fall till fall och att: ÓÉthe only structure that will not work in
the future is the industrial model of the past.Ó (s 79). �r detta g�llande ocks� f�r
arbetsmarknadspolitikens utformning f�r GU, med tanke p� dess kompetensinriktning och
flexibla karakt�r, antas vara en bra modell. �ven svensk arbetsmarknadspolitik i sin helhet f�r
antas anta en kompetensorienterad riktning bl a med tanke p� kunskapslyft som ska f�rbereda
f�r Ódet livsl�nga l�randetÓ.

Men medan ovanst�ende refererar till kompetens som n�got av vikt f�r konkurrensen till
andra f�retag, h�vdar L�nn (1996) att f�retagen m�ste locka med kompetensutveckling och
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stimulerande arbetsuppgifter f�r att konkurrera om kompetent personal. Hur p�verkar d�
denna ÓkompetensjaktÓ individers mentala h�lsa? Warr (1987) anger, utifr�n sina teorier om
arbetsl�shet, kompetens som en av fem egenskaper f�r mental h�lsa. Med ÓkompetensÓ avser
han d� f�rm�gan till effektivt beteende och att handskas med stress. �ven Lennerl�f (1992)
liksom Nilsen et al (1996) p�pekar att m�nniskan har ett kompetensbehov, men
f�ruts�ttningar i form av teknik, organisation och ledning avg�r om l�randet utvecklas i
positiv riktning. Ubult et al (1995), liksom le Grand (1991) p�pekar riskerna f�r social
utslagning p g a att f�ruts�ttningar f�r, eller vilja till, att kompetensutvecklas saknas. Den
sistn�mnde f�rfattaren ser dock som det st�rsta problemet att antalet l�gutbildade arbetsl�sa
�kar i takt med att arbeten med sm� utbildningskrav minskar. Kan detta, tillsammans med en
individualistisk orientering mot frihet och fritid (L�nn, 1996) snarare �n mot instrumentella
v�rderingar, f� betydelse f�r den sociala ekonomin i framtiden? Fyller GU h�r n�gon funktion
genom en b�de efterfr�gestimulerande och utbudsinriktad m�ls�ttning samt genom att
motsvara n�got av det Ón�r-och-var-som-helstÓ vi kan f�rv�nta oss av framtiden? Med h�nsyn
till det senare, kan man �ven undra vad denna utbildningsform har f�r effekter p�
v�lbefinnandet? Enligt den forskning som p�g�r vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm har man
funnit att det gr�nsl�sa arbetet inneb�r en rubbning av balansen mellan arbete och fritid som
�r skadlig f�r helheten (K�lla: Aftonbladet, 1999-01-02, Uppslukad av jobbet. H�mtat fr�n
Observer Sverige AB, FC web).

En stor del av de f�r�ndrings�tg�rder som har skett och sker i arbetslivet beror givetvis av ny
teknik. Enligt Lennerl�f (1992) har s�dana �tg�rder skett med tvetydiga utfall och
skillnaderna beror av hur den flexibla tekniken anpassas till arbetaren och dennes situation.
Begreppet ÓAnv�ndarv�nlighetÓ b�r vidgas fr�n Ól�tt att l�ra inÓ till att representera Ófungera
l�rande p� successivt h�gre niv�erÓ (a a). Iverg�rd (1998) antar ett ÓkompetensergonomisktÓ
perspektiv och menar med detta att teknik, s�v�l som milj� och organisatoriska
f�ruts�ttningar, m�ste kompetensanpassas s� de passar f�r m�nniskan och hennes behov.
Detta i sig, forts�tter han, skulle komma att f�r�ndra kompetensbehovet. �ven Malhotra
(1998) f�respr�kar synergi mellan teknologiska och m�nskliga m�jligheter, detta kr�ver
organisationsprocesser som kombinerar m�nsklig kreativitet och innovationsf�rm�ga med
data- och informationssystem. Som tidigare n�mnts har man som deltagare i GU tillg�ng till
en b�rbar dator. Fr�gan �r om, och i s� fall hur, den anv�nds? Skulle man h�r kunna vidta
�tg�rder f�r utvecklande av mera anv�ndarv�nlig informationsteknologi?

Vad fr�mjar d� ett datorst�tt l�rande? Enligt Persson (1997) m�jligheter att delge kunskaper
samt att programinneh�llet motsvarar anv�ndarens behov Ð inte konstrukt�rens. Om
informationsteknologin ska spela en roll f�r l�rande m�ste den inlemmas i praxis, n�got som
kan uppn�s genom att ÓÉpraktiker l�r sig att hantera den tekniska utrustningen och p� s� s�tt
kan ta kontrollen �ver utvecklingenÉÓ (Persson, 1997, s 11).

�ven Ihsen et al (1998) antar en likartad inst�llning genom att h�vda att framtidens utbildning
m�ste ha sin grund i verklighetens komplexitet. Stewart et al (1996) anser att l�randet �r
socialt och sker i grupp, samt utpekar informella n�tverksgrupper - Ócommunities of practiceÓ
- av personer som st�ter p� likartade problem som f�retagens humankapital, n�dv�ndiga f�r
organisatoriskt l�rande. Mot bakgrund av ovanst�ende skulle GU, med b�de praktiska och
tekniska inslag, kunna fungera fr�mjande  i utvecklingen mot st�rre anv�ndarv�nlighet, om
man nu anv�nder informationstekniken p� ett informerande och kommunicerande s�tt. �r det
inte s�, b�r kanske Ð mot bakgrund av ovan n�mnda uttalande Stewart et al (1996) g�r - den
relativt h�ga omfattning sj�lvstudier GU inneb�r ifr�gas�ttas.
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Hur ska tekniken utformas f�r att fungera utvecklande snarare �n h�mmande? Hur ska tider av
arbetsl�shet utformas f�r samma �ndam�l? Hur motivera organisation, grupp, arbetsl�sa och
anst�llda till kompetensutveckling. Kan samh�lle och lagstiftning vara till hj�lp i denna
utveckling? Hur utformar vi l�rande och kompetensutveckling till n�got positivt och
stimulerande? Dessa �r n�gra av de fr�gest�llningar jag ovan s�kt belysa. Om det nu �r som
Janlert (1993) h�vdar, att full syssels�ttning inte l�ngre kan diskuteras som ett socialt m�l (a
a) samt att arbetsmarknadsf�r�ndringar blir n�got vi kommer att f� leva med, ter sig dessa
fr�gor f�r mig meningsfulla att forts�tta grunna p�.
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2.3.2 Att genomg� en trainee utbildning vid Arbetslivsinstitutet i �stersund.
- En beskrivning av upplevda erfarenheter av praktiskt och teoretiskt arbete.

Av Lisa Sundin

INLEDNING

I mitten av augusti 1998 p�b�rjade jag tillsammans med 14 st andra en 20 veckors trainee-
utbildning vid Arbetslivsinstitutet i �stersund, vilken hade till syfte att ge oss en inblick i de
forskningsomr�den som skall finnas inom institutet, samt ge forskningsf�rberedande
kunskaper inom dessa. Syftet med detta PM �r att ge en bild av det arbete jag har bedrivit
under den individuella perioden av trainee-programmet och vilket intresseomr�den jag vill
f�rdjupa mig inom.

GENOMF�RANDE OCH METODER

Under den individuella perioden i trainee-programmet har det varit viktigt f�r mig att f�rs�ka
skapa en helhetsbild av den arbetslivsforskning som p�g�r i Sverige idag. Information har
fr�mst inh�mtats ur forskningsrapporter och vetenskapliga skriftserier fr�n
Arbetslivsinstitutet; Arbete och H�lsa och Arbetslivsrapporter. Litteraturs�kning har �gt rum
via Arbline, Libris, Midlib, EBSCO och fr�n Internet. Prenumeration p� rapporter fr�n
Teldok, tidskrifter som Aktuell Arbetslivsforskning av R�det f�r Arbetslivsforskning och
Folkh�lsoinstitutets nyhetsbrev har �ven varit kunskapsk�llor, liksom en p�b�rjad
doktorandkurs vid Institutionen f�r Informatik vid Mitth�gskolan i �stersund. I detta arbete
har deltagande vid olika forskningskonferenser s�som; L�V-98,  LINKS-98, Forskarforum,
samt Health Hazards and Challenges in the New Working Life, gett en inblick i den aktuella
verksamhet som dels bedrivs inom ALI i Solna samt �ven vilken FoU-verksamhet som �r
aktuell regionalt, nationellt och �ven inom Europa.

Under de veckor d� den individuella perioden av utbildningen har �gt rum har utvecklingen
f�r oss inom trainee-gruppen sett olika ut beroende p� vilket intresse vi har haft av att
engagera oss i verksamhetens utveckling och vilka egna individuella projekt vi har drivit.
Personligen har jag f�rs�kt att finna min roll inom institutets nuvarande verksamhet, samt
vilken roll jag i framtiden vill och f�r m�jlighet att spela f�r att bidra till en fortsatt utveckling
av institutets verksamhet. Deltagande i utvecklingsarbetet av Verksamhetskontrakten mellan
Arbetslivsinstitutet i �stersund och Arbetslivsinstitutets ledning och Balanced Information
Technology, BIT-projektets inriktning  (se nedan) har hj�lpt mig att se hur mitt
intresseomr�de kan inf�rlivas i verksamheten. F�rutom kunskaper om ALI:s
verksamhetsuppbyggnad har detta arbete �ven l�rt mig mera om hur fungerande arbetsgrupper
utvecklas och vilka utmaningar man kan st�llas inf�r i ett projektarbete n�r man ej har deltagit
i det inledande f�rarbetet.

I det fortsatta utvecklingsarbetet av institutets verksamhet ser jag det som viktigt att en
Óomv�rldsanalysÓ av p�g�ende forskning �kas s� att den forskning som skall bedrivas i
�stersund kommer att utg�ra ett komplement till den forskning som redan bedrivs inom
Arbetslivsinstitutets �vriga verksamhet samt vid �vriga forskningsinstitutioner. Som ett led i
denna utveckling ser jag det ocks� som viktigt att samarbetet med Mitth�gskolan och �vriga
regionala parter intensifieras s� att samarbetet kan bli �msesidigt f�rst�rkande och
stimulerande. Verksamheten vid institutet har funnits under en kort tid och har �nnu inte
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funnit sina ramar och former. Jag �nskar att utvecklingen forts�tter att n�rma sig ett
tv�rvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete baserat p� uppr�ttande av
samarbetskontrakt mellan praktiker och forskare f�r att tillsammans kunna finna viktiga
forskningsomr�den och att jag f�r en fortsatt m�jlighet att bidra till denna utveckling.

BIT, Balanced Information Technology,
Insatser f�r att balansera efterfr�gan och tillg�ng p� kompetens

I J�mtlands l�n p�g�r utveckling av nya typer av arbetsmarknadspolitiska insatser, som syftar
till att anpassa f�retagens kompetens till omv�rldens snabba f�r�ndringar framf�rallt inom
informations- och kommunikationsteknologin (ICT). En av dessa insatser �r att utveckla
datorst�dd distanspedagogik och annan datorst�dd pedagogik som �r anpassad till arbetslivets
och arbetsmarknadens villkor. Ett projekt som arbetar med detta inom J�mtlands l�n �r
Balanced Information Technology, (BIT) vilket har karakt�ren av ett
aktionsforskningsprogram. Arbetslivsinstitutet i �stersund �r huvudman och samarbetar med
L�nsarbetsn�mnden, Mitth�gskolan, J�mtlands l�ns landsting, F�rs�kringskassan, �stersunds
kommun och n�ringslivet i l�net. Det �r delfinansierat av Europeiska socialfonden.

Projektets huvudid� �r att utveckla och anv�nda IT-baserad pedagogik f�r att st�rka
konkurrensf�rm�gan i l�nets n�ringsliv Ð i f�rsta hand i IT-f�retagen, men �ven i f�retag inom
andra branscher. Med hj�lp av utvecklade IT-baserade utbildningsprogram och
distansoberoende pedagogiska metoder ska kompetensuppbyggnad genomf�ras f�r ber�rda
arbetsl�sa och personer som riskerar arbetsl�shet. Projektet �r inriktad mot att utveckla
analyser av kompetenskrav samt design och anv�ndning av kompetensutvecklingsprogram.
Planerade forsknings- och utv�rderingsstudier ska ge �kad kunskap om informationsteknikens
betydelse f�r kompetensutveckling, samt ge underlag f�r att f�rb�ttra angreppss�tt och
utveckla metoder f�r arbetslivsinriktad kompetensutveckling. Studierna ska �ven ge kunskap
om de arbetsmilj�krav som b�r beaktas vid utveckling av informationsteknik.

BIT-projektet �r uppdelat i olika delprojekt d�r vi, inom ALI, tillsammans med olika akt�rer
p� arbetsmarknaden analyserar kompetensbehov, utvecklar olika webbaserade
utbildningsprogram samt l�pande utv�rderar de olika processerna och metoderna.

Delprojektet; Teknisk Engelska vid Ericsson Utveckling AB

Ett av dessa delprojekt �r ett utbildningsprojekt i samarbete med Ericsson Utveckling AB
(UAB) och AMU i �stersund. Ett antal anst�llda vid UAB skall genomg� en utbildning i
teknisk engelska. Arbetstagarna st�lls inf�r snabba produktionsf�r�ndringar och f�r att
arbetstagarna skall kunna f�lja denna f�r�ndring �r det viktigt att de har den kompetens som
kr�vs f�r att verksamheten skall kunna st� sig dels i den interna konkurrensen inom Ericsson,
men �ven internationellt. Som ett led i den kontinuerliga kompetensutvecklingen och d�
engelska �r ett koncernspr�k som anv�nds i det dagliga arbetet, finns ett behov av att
arbetstagarna f�rb�ttrar sina kunskaper i bl.a. teknisk engelska.
AMU har idag en befintlig distansutbildning i teknisk engelska som �r webbaserad. Den
plattform som anv�nds f�r utbildningen idag kallas f�r WebCT och kan anv�ndas av alla som
har en vanlig webbl�sare och en n�tansluten dator. Utbildningen �r utformad som en
studiev�gledning d�r kursdeltagarna har kontinuerlig kontakt med en handledare och f�r
feedback via e-mail eller per telefon. Valet av utbildningsform baseras p� Ericssons
produktionss�tt d� man under vissa tider, beroende p� ordering�ng, har en oj�mn
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produktionsbelastning. Deltagarna f�rv�ntas g�ra sin utbildning dels under arbetstid och dels
p� fritiden. Utbildningen genomf�rs under ett antal veckor v�ren 1999.

Innan och efter utbildningen genomf�rs ett diagnostiskt prov i teknisk engelska f�r att vid ett
senare tillf�lle kunna utv�rdera utbildningens effekter. Under studietiden studeras gruppen ur
flera olika perspektiv s�som hur den pedagogiska processen ser ut, vilka psykosociala,
organisatoriska och milj�faktorer som p�verkar inl�rningsprocessen, samt hur studietiden
f�rdelas i f�rh�llande till arbetsbelastning. Parallellt med dessa studier och efter utv�rdering
av utbildningen bearbetas och utvecklas den med hj�lp av BIT:s mediautvecklare. M�let �r att
i viss utstr�ckning g�ra den interaktiv samt att anpassa den efter Ericssons specifika behov av
teknisk engelska. D�refter genomf�rs den modifierade kursen (kurs 2) och deltagarna studeras
under samma f�ruts�ttningar som kurs 1. Ett vidare m�l i detta arbete �r att finna de
utbildningsmetoder och pedagogiska modeller som �r anv�ndbara �ven f�r andra f�retag inom
olika branscher. Under v�ren kommer detta arbeta att kombineras med en p�b�rjad
doktorandkurs, samt  med de forskningsmetodiska och statistiska kurser som kommer att
bedrivas inom institutet.

P�b�rjad doktorandkurs, ÓICT, Work Organization and Human BeingsÓ

Parallellt med arbetet p� institutet fick jag, efter ett m�te med professor Gunilla Bradley,
m�jlighet att p�b�rja en doktorandkurs ÓICT, Work Organization and Human BeingsÓ
tillsammans med sex andra doktorander vid Mitth�gskolan och Ume� Universitet. Deltagarna
i doktorandgruppen har varierande akademisk bakgrund med f�rdjupning inom bl.a.
informatik, sociologi och psykologi, vilket g�r att sp�nnande tv�rvetenskapliga diskussioner
uppst�r. Doktorandkursen som l�per fr�n oktober 1998 till mars 1999 avslutas med
deltagande vid workshop ÓInformation and Communication Technology, Work Organization
and Human BeingsÓ i Bryssel, vilken ing�r i Work Life 2000 konferensen. Work Life 2000 �r
en europeisk konferens som skall �ga rum �r 2001 d� Sverige innehar ordf�randeskap i EU.
Konferensen arrangeras av Arbetslivsinstitutet, Arbetarskyddsstyrelsen och
Arbetarskyddsn�mnden med st�d av den svenska regeringen. Syftet med konferensen �r att
analysera hur nya jobb kan skapas och hur det goda arbetet ser ut. Fram till �r 2001 kommer
detta arbete att fortg� via ca 50 internationella vetenskapliga seminarium varav ÓInformation
and Communication Technology, Work Organization and Human Beings �r en av dessa
(http://niwl.se/wl2000/WL2000_sv.html).

Syftet med doktorandkursen �r att f�rdjupa f�rst�elsen av samverkan mellan information- och
kommunikationsteknologi och de f�r�ndringar som sker inom arbetslivet idag. Kursen best�r
av tv� �verlappande teman;
ICT and Organizational and Psychosocial Work Environment.
ICT and Human Resource Development/Learning

H�stens arbete har innefattat intressanta m�ten, diskussioner och litteraturseminarium, d�r jag
fr�mst f�rdjupade mig i begreppet och arbetss�ttet telework utifr�n ett gender perspektiv, samt
hur den framtida organisationen kan komma att utvecklas. Detta arbete har f�rst�rkt mitt
tidigare intresse av samspelet mellan ICT och kvinnor och m�ns agerande inom arbetslivet
och till viss del hj�lpt mig att finna det intresseomr�de jag vill f�rdjupa mig i inom institutets
verksamhet. V�rens arbete kommer att forts�tta med f�rdjupade studier som utg�r fr�n
respektive deltagares intresse- och forskningsomr�de.
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DISKUSSION OM INTRESSEOMR�DE

I denna diskussionsdel skall jag kortfattat och �vergripande redog�ra f�r mitt intresseomr�de
och vilka teorier jag finner intressanta. F�r att inleda denna diskussion v�ljer jag att citera
Lennart Lennerl�f ÓVi �r p� v�g in i ett nytt slags arbetsliv och en ny typ av samh�lle, s�gs
det. Det finns samtidigt olika meningar om vad de h�r f�r�ndringarna egentligen inneb�r, om
hur omv�lvande de �r och om vad det �r som orsakar och driver p� dem. Men det r�der
knappast n�gra delade meningar om, att informationsteknologin �r en av de p�drivande
krafterna (Lennerl�f, 1997, sid 6).

Den diskussion som f�rs om arbetslivets f�r�ndringar idag kretsar till viss del kring begreppen
kompetens och flexibilitet samt hur informations- och kommunikationsteknologin (ICT)
samspelar med och p�verkar dessa begrepp. Under de senaste �ren har �mnet b�rjat att
studeras p� allvar bl. a. genom  EU:s arbete med ÓGreen Paper, Living and Working in the
Information Society -People firstÓ (Shearman, 1997) inom vilken ÓThe skill gapÓ eller den
tv�delade arbetsmarknaden uppm�rksammas. Detta handlar om att ICT:s utveckling snabbt
driver fram en mer specialiserad och kunskapsbaserad produktion av varor och tj�nster, vilken
i sin tur bidrar till att omforma arbetets karakt�r, organisering och efterfr�gad kompetens. Den
kompetens som efterfr�gas hos arbetskraften motsvaras inte i lika h�g grad av den som finns
tillg�nglig p� arbetsmarknaden varf�r det uppst�r ett gap eller en tv�delad arbetsmarknad
(COM (96)389). I The Green Paper uppm�rksammas d�rf�r behovet av utbildning och l�rande
i arbetet f�r att minska detta gap, ett l�rande som skall ses som en livsl�ng process (Lundgren,
1997) f�r kunna s�kerst�lla en h�jning av en individs anst�llningsbarhet6 (COM (96)389).

Teknisk utveckling, snabbare f�r�ndringstakt och en �kad internationell konkurrens st�ller
ocks� krav p� att organisationer skall vara flexibla f�r att kunna m�ta de krav marknaden
st�ller f�r att p� s� s�tt n� konkurrensm�ssiga f�rdelar (Barnatt, 1997: J�rvholm, 1995). Vad
menas d� med flexibilitet i detta sammanhang? B�de Atkinson (1985) och Murphy (1996)
talar om skilda aspekter av flexibilitets begreppet. Utifr�n de b�das modeller framg�r att man
kan tala om den organisatoriska flexibiliteten som en strategi vilken anv�nds f�r att m�ta de
krav kunderna st�ller. Organisationsstrategins huvudid� �r att kr�va olika f�rm�gor av olika
anst�llda. De arbetstagare som har en fast heltidsanst�llning och som arbetar inom
organisationens k�rnverksamhet �r funktionellt flexibla, dvs de kommer anst�llas f�r att de
har en bred, �verlappande kompetens och f�r att kunna utf�ra varierande arbetsuppgifter inom
organisationen. Genom att anst�llda arbetstagare p� tidsbegr�nsade kontrakt som perifer
arbetskraft kan man uppn� en numerisk flexibilitet, dvs flexibilitet i antal arbetstagare, i tid
och i arbetsm�nster beroende p� hur arbetsbelastningen ser ut. Genom att matcha
arbetstagares kompetens med antal anst�llda efter marknadens krav kan man p� detta s�tt
ocks� uppn� finansiell flexibilitet (Barnatt, 1997).

Arbetsmarknadens uppdelning av fast anst�llda i  k�rnverksamhet och tidsbegr�nsat perifert
anst�llda har �kat i Sverige, liksom i m�nga andra l�nder (Blainplain, 1993: Terrick, 1995),
under de senaste �ren. Under tidsperioden fr�n 1987 till1995 har det skett en minskning med
ca 700 000 fast anst�llda (B�ckstr�m, 1995). Av de arbetstagare som nyanst�lldes 1994
motsvarade 70% av dessa tidsbegr�nsade anst�llningar (Holmlund, 1995) s�rskilt

                                                            
6
Anst�llningsbarhet �r tillsammans med entrepren�rskap, anpassningsbarhet och likv�rdiga m�jligheter

f�r alla, grundpelare i de riktlinjer som EU drar upp f�r medlemsl�ndernas arbetsmarknads politiska
arbete med att s�ka efter de faktorer som kan stimulera och �ka medlemslandets tillv�xt (Arvedson,
Winander, 1998).
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projektanst�llda och behovsanst�llda (J�rvholm, 1995). Det sker m.a.o. en f�rskjutning p�
arbetsmarknaden fr�n anst�llningstrygghet till anst�llningsbarhet (L�nn, 1996) och
anpassningsbarhet, d�r vikten av att besitta de r�tta f�rm�gor som efterfr�gas �kas f�r att
kunna n� en anst�llning p� en arbetsmarknaden som h�ller p� att f�r�ndras fr�n att ha vilat p�
Ótid och platsÓ f�r att ist�llet vila p� Óuppgift och resultatÓ (Barnatt, 1997).

Vad inneb�r egentligen dessa f�r�ndring f�r de m�n och kvinnor som befinner sig p�
arbetsmarknaden b�de som fast anst�llda och som tidsbegr�nsat anst�llda, hur kan
upplevelsen av arbetet och den psykosociala arbetsmilj�n medverka till att arbetstagare
utvecklar ett kontinuerligt l�rande i arbetet s� att det �verensst�mmer med den kompetens
som efterfr�gas, s� att arbetstagaren kan trygga sin l�ngsiktiga anst�llningsbarhet och utveckla
en positiv mental h�lsa?

Begreppet kompetens har diskuterats och analyseras utifr�n m�nga olika perspektiv (se
Docherty, 1996). I Antillas analys utvecklas en arbetstagares kompetens som
Ó f�rm�gan att l�sa de uppgifter man st�lls inf�r (1997, sid 23) och d� kanske inte fr�mst i
den faktiska utbildningsprocessen utan i det vardagliga arbetet och i utvecklandet av
kontaktn�t som bidrar till denna f�rm�ga. �ven Ellstr�m har en handlings orienterad
inriktning av kompetens begreppet. ÓMed kompetens avses h�r en individs potentiella
handlingsf�rm�ga i relation till en viss uppgift, situation eller kontextÓ (1992, sid 21). I
Ellstr�ms kompetensanalys ing�r begreppen; tolkningsutrymme (dvs om arbetstagaren sj�lv
kan definiera och tolka sina arbetsuppgifter) handlingsutrymme (dvs om arbetstagaren sj�lv
kan v�lja p� vilket s�tt arbetsuppgifterna skall l�sas) och v�rderingsutrymme, (dvs hur
arbetstagaren v�rderar arbetets resultat) vilka p�verkar individens potentiella
handlingsf�rm�ga (Ellstr�m, 1992, sid 21). N�r man utg�r fr�n ett handlings relaterat
kompetensbegrepp �r det viktigt att studera vilka v�rderingar som styr handlandet, hur
individen v�rderar den situation inom vilken han/hon befinner sig, vilka problem och vilka
m�jligheter som �r framtr�dande (Allvin et al, 1998). Vilka psykosociala faktorer �r det d�
som kan t�nkas stimulera respektive h�mma en kvinna eller en mans f�rm�ga att utnyttja och
utvidga dessa utrymmen f�r att skapa en positiv l�randeprocess och utveckla mental h�lsa?

Ellstr�ms definition av kompetens har, som jag ser, kopplingar till Karaseks och Theorells
krav/kontroll modell. F�renklat visar denna modell hur ett arbetets psykiska krav (dvs hur
mycket arbete man skall utf�ra under en viss tidsperiod och hur kr�vande detta arbete �r) och
arbetstagares m�jligheter till kontroll �ver arbetet (dvs hur stort inflytande arbetstagaren har
�ver det egna arbetet och vilka m�jligheter det finns att bibeh�lla och utveckla kunskaper)
p�verkar arbetstagarens mentala och fysiska h�lsa. Ett aktivt arbete utvecklas d� en
arbetstagare uts�tts f�r h�ga psykiska krav samtidigt som individen har h�g kontroll �ver
arbetet. Ett s�dant arbete stimulerar till psykisk tillv�xt, �kar individens motivation till l�rande
och utveckling och �kar individens m�jligheter av att klara av framtida p�frestningar. Ett
sp�nt arbete � andra sidan karakteriseras av h�ga psykiska krav samtidigt som individen har
l�g kontroll �ver arbetet. Detta f�rsv�rar inl�rning och utveckling samtidigt som stress och
risken att utveckla fysisk oh�lsa �kar (Karasek, Theorell, 1990: Levi, 1998). Kontrollen,
beslutsutrymmet �ver arbetet �r m.a.o. viktigt utifr�n ett h�lsoperspektiv, men ocks� utifr�n
ett inl�rningsperspektiv.

Miller (1998) visar i en analys hur f�r�ndringar (till viss del beroende av f�rnyad teknik) i
produktion och organisering av arbete kan stressa oss. Hon uppm�rksammar fyra stressorer
som �r k�nnetecknande f�r 1990-talets arbetsliv; tidsrelaterade stressorer, kunskapsrelaterade
stressorer, tillitsrelaterade stressorer och ekonomirelaterade stressorer. I denna diskussion ser
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jag de kunskapsrelaterade stressorerna; s�som stora kunskapsskillnader i samh�llet, att jobb
uppgraderas och att kunskap ses som en f�rskvara som mycket intressanta. Hur dessa
stressorer v�rderas/kontrolleras och bem�stras av de individer som bem�ter dem �r avg�rande
f�r om de p� l�ngre sikt kan vara skadliga eller inte.

Sammanfattningsvis s� skulle jag vilja f�rdjupa mig i det problemomr�de jag kortfattat har
beskrivit, dvs. hur informations- och kommunikationsteknologins f�ruts�ttningar f�r
arbetsmarknadens f�r�ndring av efterfr�gad kompetens och flexibilitet p�verkar hur
heltidsanst�llda och tidsbegr�nsat anst�llda kvinnor och m�n uppfattar och utnyttjar sitt
beslutsutrymme i arbetslivet, samt hur de bem�strar eventuellt uppkomna stressorer.
Informations- och kommunikationstekniken kan vara ett effektivt hj�lpmedel f�r att sprida
och bearbeta teoretisk information men det �r p� det s�tt m�n och kvinnor kontrollerar och
handlar utifr�n den informationen som �r intressant att studera f�r att se vad som kan
stimulera och ge upphov till v�lbefinnande och till ett positivt och kontinuerligt l�rande, dvs
hur det Óaktiva arbetetÓ kan skapas. I detta sammanhang �r Aaron Antonvoskys teori om
Ósense of coherenceÓ, k�nsla av sammanhang, intressant som analysmodell, vilken jag vill n�
f�rdjupad kunskap om.
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2.3.3 Praktiskt arbete i projektet Balanced IT.

Av Katarina Paulsson

INLEDNING

D� jag under v�ren 1998 avslutat mina studier vid Mitth�gskolan i �stersund efter flera �rs
uppeh�ll och k�nde att forskning var n�got jag ville forts�tta med, kom traineeutbildningen
vid Ali �stersund som en sk�nk fr�n ovan. Framf�rallt d� jag k�nde att flytta fr�n stan var
ot�nkbart p g a min privata situation.

H�sten inleddes intensivt med f�rel�sningar i stort sett hela dagarna vilket i sig var en
omst�llning i j�mf�relse med den stora omfattningen sj�lvstudier som jag tidigare bedrivit.
Vissa delar gav mer andra mindre. Vid planeringssamtalet i oktober best�mdes dock att jag
skulle g� in i Bit-projektet och studera f�ruts�ttningar f�r kvinnliga f�retagares
kompetensutveckling i l�net. Jag kommer nedan att kortfattat beskriva de projekt jag arbetat
med under h�sten. Jag ger f�rst en �vergripande beskrivning av Bit-projektet f�r att sedan g�
in och beskriva mitt arbete i de olika delprojekten. Avslutningsvis kommer jag att
sammanfatta mina upplevelser under h�sten.

BIT Ð projektet; Insatser f�r att balansera efterfr�gan och tillg�ng p� kompetens

I J�mtlands l�n p�g�r utveckling av nya typer av arbetsmarknadspolitiska insatser, som syftar
till att anpassa f�retagens kompetens till omv�rldens snabba f�r�ndringar framf�rallt inom
informations- och kommunikationsteknologin (ICT). D�rf�r beh�vs utveckling av datorst�dd
distanspedagogik och annan datorst�dd pedagogik som �r anpassad till arbetslivets och
arbetsmarknadens villkor. Projektets huvudid� �r att utveckla och anv�nda IT-baserad
pedagogik f�r att st�rka konkurrensf�rm�gan i l�nets n�ringsliv - i f�rsta hand i IT-f�retagen,
men �ven i f�retag inom andra branscher.

Projektet best�r av litteraturstudier, praktisk metodutpr�vning, fastst�llande av analysmetoder
samt kunskapsspridande aktiviteter. Med hj�lp av utvecklade IT-baserade utbildningsprogram
och distansoberoende pedagogiska metoder ska kompetensuppbyggnad genomf�ras f�r
ber�rda arbetsl�sa och personer som riskerar arbetsl�shet. Det �r s�ledes inriktad mot att
utveckla analyser av kompetenskrav och kompetensanalyser samt design och anv�ndning av
kompetensutvecklingsprogram. Planerade forsknings- och utv�rderingsstudier ska ge �kad
kunskap om informationsteknikens betydelse f�r kompetensutveckling samt ge underlag f�r
att f�rb�ttra angreppss�tt och metoder f�r arbetslivsinriktad kompetensutveckling. Studierna
ska �ven ge kunskap om de arbetsmilj�krav som b�r beaktas vid utveckling av
informationsteknik.

Projektet har karakt�ren av ett aktionsforskningsprogram. Arbetslivsinstitutet i �stersund �r
huvudman och samarbetar med L�nsarbetsn�mnden, Mitth�gskolan, J�mtlands l�ns landsting,
�stersunds kommun och n�ringslivet i l�net. Det �r delfinansierat av Europeiska
socialfonden.

Rent praktiskt �r projektet uppdelat i olika delprojekt d�r vi tillsammans med olika akt�rer p�
arbetsmarknaden analyserar kompetensbehov, utvecklar olika webbaserade
utbildningsprogram samt l�pande utv�rderar de olika processerna och metoderna.
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Efter mitt planeringssamtal i oktober best�mdes att jag skulle g� in i Bit-projektet och i ett
delprojekt studera kompetensutveckling och kvinnliga f�retagare. F�r att kunna inleda arbetet
med det egna projektet blev en uppgift att ta reda p� m�l och syften med Bit-projektet. Det
framkom snart att det inte var en enkel fr�ga att besvara. D�rf�r startade arbetet i Bit med
n�rmare studier av projektets uppl�gg, m�l och syften. Med utg�ngspunkt fr�n EU«s
beslutsunderlag arbetade jag tillsammans med tv� trainees fram en skiss �ver projektets
inneh�ll. Skissen utg�r fr�n en inventering av befintlig och efterfr�gad kompetens dels bland
arbetsl�sa och dels inom l�nets IT-f�retag. Syftet med inventeringen skulle vara att f� en klar
bild �ver utbildningsbehovet i dessa tv� grupper. D�rmed skulle arbetet med att utforma och
utveckla olika Internetbaserade distansutbildningar kunna p�b�rjas. Likas� arbetet med att
f�rb�ttra anv�ndarv�nligheten och den pedagogiska utformningen av olika plattformar och
utbildningar. Resultatet av detta arbete skulle senare kunna komma att anv�ndas rent praktiskt
i arbetsmarknadsutbildningar och i internutbildningar inom f�retag. Detta i sin tur skulle
kunna resultera i nyanst�llningar, vidareutbildning men ocks� i att nya arbetstillf�llen skapas.

Skissen presenterades f�r �vriga deltagare i projektet och gemensamt arbetade vi fram en
projektplan som utgick ifr�n syftet Óatt f�rb�ttra konkurrensf�rm�gan genom att h�ja
kompetensen med hj�lp av anpassad pedagogikÓ till m�let Óatt minska arbetsl�shetens i l�net,
att 30 nya arbetstillf�llen skapades samt att vi vid projekttidens utg�ng har haft 120 deltagare i
utbildningÓ. Genom detta arbete utkristalliserades fem delprojekt;

•  BIT-grund - Inventering och analys av befintlig kompetens samt efterfr�gan p�
kompetens, en omv�rldsorientering av befintlig litteratur och forskning inom omr�det, en
inventering av Internetplattformar och en studie av begreppet kompetens. Detta i syfte att
skapa en god kunskapsbas inom relevanta omr�den.

•  Plattformsutv�rdering Ð I syfte att erh�lla en god k�nnedom om utvalda plattformar f�r att
i olika uppdrag kunna presentera samt anv�nda dem p� b�sta s�tt.

•  Utbildning i Teknisk engelska vid Ericsson Utvecklings AB (Beskrivs n�rmare nedan).
•  Utv�rdering av Gr�nsl�s utbildning - Innefattar en beskrivning av GU, dess utfall, resultat

och effekter. Delm�let syftar till att utveckla ett delvis nytt koncept f�r en f�rb�ttring av
GU till GU II.

•  F�ruts�ttningar f�r kvinnliga f�retagares kompetensutveckling i l�net. (Beskrivs n�rmare
nedan)

BIT-grund

Jag p�b�rjade arbetet med omv�rldsorienteringen genom att s�ka relevant litteratur i olika
databaser. Jag tog ocks� n�gra kontakter med kommunernas n�ringslivssekreterare f�r att ta
reda p� vad som gjorts kommunvis. �ven en mindre orientering av andra lokala projekt med
syfte eller delm�l att kompetensutveckla olika grupper gjordes. Det hela avstannade ganska
snart p g a hela BIT-projektets icke existerande struktur eller projektplan. Det k�ndes som jag
stod och trampade och inte kom n�gon vart. Likas� uppfattade jag att de andra inom projektet
upplevde likadant. Jag k�nde inte heller att jag fick gensvar f�r id�n om omv�rldsanalys och
koncentrationen blev d�rf�r n�got splittrad.

Utbildning i Teknisk engelska vid Ericsson Utvecklings AB

Detta delprojekt �r ett utbildningsprojekt i samarbete med Ericsson Utveckling AB och AMU
Delta i �stersund d�r ett antal anst�llda vid Ericsson skall genomg� en utbildning i teknisk
engelska. Arbetstagarna st�lls inf�r snabba f�r�ndringar inom produktionen och arbetar inom
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olika aff�rsomr�den. F�r att arbetstagarna skall kunna f�lja denna f�r�ndring �r det av stor
vikt att de har den kompetens som kr�vs f�r att enheten skall kunna st� sig dels i den interna
konkurrensen inom Ericsson, men �ven internationellt. Som ett led i den kontinuerliga
kompetensutvecklingen och d� engelska �r ett koncernspr�k inom Ericsson samt anv�nds i det
dagliga arbetet, finns ett behov av att arbetstagarna f�rb�ttrar sina kunskaper i bl a teknisk
engelska.

AMU har idag en befintlig utbildning i teknisk engelska, utformad som en studiev�gledning.
Den �r Internetbaserad och p� distans. Deltagarna f�rv�ntas g�ra sin utbildning dels under
arbetstid och dels p� fritiden. Valet av utbildningsform baseras p� Ericssons produktionss�tt
d� man under vissa tider, beroende p� ordering�ng, har en oj�mn produktionsbelastning.
Utbildningen genomf�rs under 1999 i tre omg�ngar och deltagarna har tillg�ng till handledare
p� distans via telefon eller e-post.

Under utbildningstiden studeras gruppen ur flera olika perspektiv s�som inl�rningsprocesser,
psykosociala faktorer som p�verkar dessa, studietid kontra arbetsbelastning, samt p�verkan av
olika individfaktorer, organisatoriska faktorer och milj�faktorer. Parallellt med dessa studier
och efter utv�rdering av kurs 1 bearbetas och utvecklas den nuvarande utbildningen med hj�lp
av expertis inom multimedia. M�let �r att, i viss utstr�ckning, g�ra den interaktiv samt att
anpassa den efter Ericssons specifika behov av teknisk engelska. D�refter genomf�rs den
modifierade kursen (kurs 2) och deltagarna studeras under samma f�ruts�ttningar som kurs 1.
Kurs 3 utvecklas utifr�n utv�rderingar gjorda p� kurs 1 och 2 och genomf�rs n�gon g�ng
under h�sten 1999. �ven denna grupp studeras p� samma vis som de �vriga tv�. Ett vidare
m�l �r �ven att hitta utbildningsmetoder som �r anv�ndbara f�r andra f�retag inom andra
branscher

Kvinnliga f�retagare och kompetensutveckling med hj�lp av informationsteknologi

Generellt kan s�gas att bland kvinnliga f�retagare i J�mtlands l�n finns ett stort intresse f�r att
utveckla den egna kompetensen. D� kurser erbjuds till denna grupp och beslut om deltagande
skall fattas �r det dock f� som antar erbjudandet. Vid kontakt med f�retagarna sj�lva och olika
kursanordnare antyds att orsaken till detta m�nga g�nger beror p� f�retagarnas ekonomiska
situation. Det �r inte alltid det handlar om sj�lva kurskostnaden, den kan i sig vara �verkomlig
eller till och med gratis, utan det handlar om att m�nga kvinnliga f�retagare i l�nen driver
enmansf�retag vilket f�r med sig att produktionen blir stillast�ende under utbildningstiden.
Andra faktorer som p�verkar �r den tid som tas i anspr�k f�r resor och studier ut�ver l�rarledd
utbildning. Dessutom har m�nga kvinnliga f�retagare har inte bara f�retaget att sk�ta utan de
har ofta huvudansvaret f�r arbetet i hemmet. Dessa kostnads och tidsaspekter skulle d�rf�r
kunna f�r�ndras genom att erbjuda kurser p� distans med hj�lp av informationsteknologi. Det
f�ruts�tter dock att f�retagarna har viss kunskap om denna teknik samt tillg�ng till Internet.

Inledningsvis skulle d�rf�r inventering g�ras ang�ende i hur stor utstr�ckning grundl�ggande
datakunskaper finns bland dessa f�retagare samt i vilken utstr�ckning tillg�ng till Internet och
den teknik som kr�vs finns. Det skulle �ven inventeras inom vilka omr�den
utbildningsbehovet �r st�rst. Beroende p� datormognad och utbildningsbehov skulle ett urval
av kurser inom ett par olika omr�den bearbetas och erbjudas �ver Ón�tetÓ. Ett antagande �r att
med hj�lp av tekniken kan deltagarantalet �kas genom att tid och kostnader f�r resor minskar
samt att deltagarna kan genomf�ra utbildningen n�r det passar dem sj�lva. Under kurstiden
g�rs uppf�ljningar av kurserna och upplevelsen av att studera p� detta s�tt och slutligen
utv�rderas genomg�ngen kurs och projektet i sin helhet. Vid studier av upplevelsen av att
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studera p� distans med hj�lp av teknik kan ocks� anv�ndarv�nligheten i befintliga
utbildningar utv�rderas, d� kvinnor generellt f�rh�ller sig och anv�nder tekniken p� ett annat
s�tt �n m�n.

�vrigt arbete

Alltsedan �terrapporteringskursen i Vemdalen i november har den st�rsta delen av min tid g�tt
�t till att arbeta med Kompetensfr�gor i relation till f�r�ndringar p� arbetsmarknaden och
informations- och kommunikationsteknik (Information communication technology - ICT) och
dess bilaga till verksamhetskontraktet f�r Ali �stersund. Arbetet har inneburit att jag f�tt en
djupare f�rst�else f�r det omr�de jag arbetar inom, att leta relevant litteratur, redigering rent
inneh�llsm�ssigt och layout.  Vidare utifr�n detta arbete har jag ocks� skrivit f�rslag till
sammanfattningen av bilagan till kappan f�r hela verksamhetskontraktet. Strax f�re jul
ombads jag att delta i den redigeringsgrupp som skapats f�r arbetet med kontraktet vilket
innebar redigering och layout av de �vriga tv� bilagorna (H�lsa, prevention och rehabilitering
i arbetslivet samt Social ekonomi) samt kappan till hela dokumentet. Med detta arbete tycker
jag att jag idag har en god bild av vad som Arbetslivsinstitutet i �stersund kommer att arbeta
med under det kommande �ret. Jag har ocks� f�tt en god inblick i de delomr�den jag inte sj�lv
arbetar i.

Slutord

Sammanfattningsvis vill jag s�ga att jag �r n�jd med min utbildning under h�sten, sedan kan
jag med ett visst m�tt av sj�lvkritik se att det finns saker jag kunnat g�ra annorlunda och �gnat
mer tid �t att leta och l�sa in relevant litteratur. Jag tycker att jag f�r min egen del har f�tt en
bra insikt i verksamheten vid Ali �stersund som helhet men framf�rallt i de projekt jag direkt
arbetat med. Min ambition att forts�tta med forskning finns kvar och jag siktar p� att p�b�rja
doktorandutbildning inom det n�rmaste �ret.
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3. Utv�rdering av trainee-programmets f�rsta fas

Trainee-programmets f�rsta fas har utv�rderats av personer ansvariga f�r utv�rdering vid
L�nsarbetsn�mnden (LAN) och projektet Gr�nsl�s Utbildning (GU). I detta avsnitt ges en kort
sammanfattning av dessa utv�rderingar, som i sin helhet finns som bilaga 2 till denna rapport.

3.1 L�nsarbetsn�mndens kvalit�tsuppf�ljning

Kursdeltagarna har f�tt besvara 18 fr�gor i en enk�t utformad av L�nsarbetsn�mnden. Enk�ten
besvarades av 11 deltagare  vid tv� olika tillf�llen Ð en g�ng p� h�sten innan utbildningens
start (f�rel�ge), ganska snart efter det att utbildningen startat, och en g�ng p� v�ren efter
kursens avslutning (efterl�ge), n�r deltagarna hunnit f� lite perspektiv till programmet de
genomg�tt.

Figur 1. Deltagarnas uppfattning om utbildningens inneh�ll,  f�re- och efterl�ge. I figuren
redovisas medelv�rden uttryckta i skalpo�ng (se bilaga 2).

Av ovanst�ende figur framg�r att deltagarna upplever att utbildningens m�l har f�rtydligats
under programmets g�ng. Vad g�ller utbildningens inneh�ll s� kan man utl�sa av tabellen att
v�rdena �r relativt likartade i f�re- och efterl�get. Det sammanv�gda resultatet avseende
utbildningens inneh�ll uppg�r till 2,13 vilket f�r anses vara ett relativt h�gt v�rde.

Utbildningens inneh�ll f�re- och efterl�ge

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Utbildningens mål känner jag väl till

Ut bildningens mål är jag tillräckligt
mot iverad för at t uppnå

Ut bildningens innehåll är meningsfull t

Ut bildningens innehåll ger mig kunskaper

Till u tbildningen har vi lämplig litt era tur

Totalt utbildningens innehåll

me=medelv�rde efterl�get

mf=medelv�rde f�rel�get
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Figur 2. Deltagarnas uppfattning om utbildningsanordnaren, f�re- och efterl�ge. I figuren
redovisas medelv�rden uttryckta i skalpo�ng (se bilaga 2).

Det sammanv�gda v�rdet i figur 2 tyder p� att deltagarna upplever en liten f�rs�mring vad
g�ller fr�mst tillg�ngen p� l�rare. Dock �r v�rdet p� ungef�r samma niv� som f�r
utbildningens inneh�ll (2,22). Positivt �r att deltagarna anger h�ga v�rden avseende l�rarnas
kunskaper och pedagogiska f�rm�ga.

Figur 3. Deltagarnas uppfattning om utbildningens milj�, f�re- och efterl�ge. I figuren
redovisas medelv�rden uttryckta i skalpo�ng (se bilaga 2).

Utbildningens milj� f�re- och efterl�ge

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Lokalerna �r anpassade till

utbildningen

Utrustningen vi anv�nder �r

anpassad till utbildningen

Undervisningen i de teoretiska

inslagen �r bra

Undervisningen i de praktiska

�vningarna �r bra

Totalt utbildningens milj�

me=medelv�rde efterl�get

mf=medelv�rde f�rel�get

Utbildningsanordnaren f�re- och efterl�ge

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

L�rarna har goda kunskaper i sina �mnen

L�rarna kan l�ra ut p� ett bra s�tt

L�rarna skapar ett bra samarbetsklimat f�r oss

deltagare

L�rarna respekterar mig och mina �sikter

L�rarna �r tillr�ckligt m�nga

Totalt utbildningsanordnaren

me=medelv�rde efterl�get

mf=medelv�rde f�rel�get
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Av figur 3 framg�r att deltagarna upplever en del brister vad g�ller lokaler, utrustning samt de
teoretiska och praktiska inslagen i utbildningen.

Av de skriftliga kommentarer som deltagarna l�mnat kan utl�sas att de �r mest fokuserade p�
utbildningens oklara m�l, vilket tycks vara ett irritationsmoment. Kursdeltagarna tycker trots
detta att de k�nner sig v�ldigt motiverade att inh�mta kunskap och menar att utbildningens
m�l �r n�got som kontinuerligt b�r diskuteras och anpassas till verksamhetens inriktning.
Inledningen av utbildningen upplevs ostrukturerad men kursdeltagarna tror att det kommer att
bli b�ttre d� man f�r m�jlighet att rikta in sina studier p� ett visst huvudomr�de. Eftersom
studiedagarna �r l�nga upplever man att det finns lite tid till att hinna l�sa in litteraturen.
Kvaliteten p� f�rel�sarna anses generellt vara god och man �r medveten om att de olika
kursdeltagarna har olika tidigare kunskap och d�rmed referensramar, vilket f�ljaktligen
inneb�r att man har olika krav p� utbildningen. �nskem�l om b�ttre dataundervisning
framkommer, att l�ra sig anv�nda de mer traditionella verktygen s�som t ex excel och
powerpoint. Sj�lvstudier med manual uppskattas inte.

Gruppen konstaterar att det varit mer f�rel�sningsform �n grupparbeten. Klimatet k�nns �ppet
och till�tande och man har en stor m�jlighet att p�verka utbildningens inriktning. N�gon
tycker att det varit f�r m�nga l�rare inblandade och att kompetensen k�nns bristf�llig hos
vissa av dem. Av kommentarerna framg�r ocks� att deltagarna upplever os�kerhet om vad
programmet ska leda till vad g�ller framtida arbete vid Arbetslivsinstitutet.

De flesta av deltagarna �nskar att man haft fler grupparbeten f�r att l�ra k�nna varandra, det
upplevs s�rskilt viktigt i ett inledande skede. Utbildningens inneh�ll upplevs som sp�nnande
men man �nskar att den varit lite l�ngre. Deltagarna uppger att de tydligare vill veta vad som
f�rv�ntas av dem f�r att kunna prestera s� bra som m�jligt. Man �r v�l medveten om att
oklarheter uppkommer i ett uppbyggnadsskede,  d�rf�r k�nns det s�rskilt angel�get att f� vara
med och p�verka verksamhetens framtida inriktning. M�nga f�rv�ntningar kan sk�njas inf�r
framtiden.

3.2 Utv�rdering genomf�rd av Gr�nsl�s Utbildning (GU)

I det f�ljande redovisas en sammanfattning av de kommentarer som deltagarna l�mnat i de
kvalit�tsenk�ter som GU anv�nder vid uppf�ljning av genomf�rda utbildningar.

Delmoment ÓteambuildingÓ

Kursdeltagarna verkar n�jda med utbildarens insatser att f�rmedla kunskap. Det som
ifr�gas�tts �r kursens relevans eftersom de flesta hade kunskaper inom omr�det sedan tidigare.
Mer information f�re kursens start om dess syfte efterfr�gas av n�gra deltagare. Andra ser det
som en f�rsta start, ett s�tt att l�ra k�nna gruppmedlemmarna och menar att kursledaren
skapat ett till�tande klimat f�r gruppen. Positivt i det sammanhanget var ocks� att gruppen
delades in i nya mindre grupper under �vningarna och p� det s�ttet l�rde man k�nna fler i
gruppen. Av kommentarerna framg�r att en del av deltagarna inte sj�lva bidrog s� mycket i
diskussioner. Anledningen till detta �r att man vill k�nna av st�mningen i gruppen innan man
uttalar sig alltf�r mycket. Avsnittet upplevs ha en lagom ambitionsniv�. Ett f�rslag som
kommer upp �r att kursen kunde lagts p� internat f�r att gruppen skulle l�rt k�nna varandra
�nnu b�ttre d�.



87

Andra �nskem�l och kommentarer som framf�rdes i utv�rderingen var bl a: att f� ta del av
gruppmedlemmarnas kunskaper och l�ra nya samarbetsformer, att skapa en �ppen st�mning i
gruppen och l�ra sig samtala och diskutera med varandra p� ett konstruktivt s�tt.

Eftersom syftet med kursen �r otydligt vet man ej vad man kan f�rv�nta. En f�rhoppning �r
att l�ra k�nna gruppen och att gruppen ska svetsas samman. Att kursen ska lyfta fram
olikheter �r en annan �nskan fr�n n�gra deltagare, eftersom gruppen verkar ha ganska lika
bakgrund. N�gra deltagare po�ngterar vikten av att f� samarbeta samtidigt som man l�r sig att
acceptera varandras olikheter. ÓHa kulÓ och bli trygg tillsammans med de andra i gruppen �r
en annan kommentar som framf�rs. Deltagare i gruppen vill �ven att en intresseinventering
g�rs i gruppen f�r det fortsatta arbetet. Ytterligare n�gon vill f� l�ra sig probleml�sning i
grupp och f� en definition av begreppet ÓteambuildingÓ - vad det �r f�r n�got. Slutligen
n�mner n�gon av deltagarna att det �r viktigt att f� en bra grund att st� p� inf�r den fortsatta
utbildningen.

Delmoment ÒinternetkunskapÓ

Det som framkommer i enk�terna �r att lokalerna inte varit �ndam�lsenliga. Sv�rt att h�ra fr�n
den ena sidan i lokalen till den andra, d�lig luft snabbt och v�ldigt m�rkt runt om datorerna.
Det verkar som den kursansvarige varit uppskattad och haft en tydlig struktur i kursen.
Deltagarna anser att det de l�rt sig nog kommer att vara anv�ndbart �ven om det delvis varit
repetition av tidigare kunskaper. Kursen har haft ett bra uppl�gg med bra sj�lvstudiefr�gor.

Delmoment ÓProjektmetodikÓ

F�r l�ng kurstid med tv� dagar och alldeles f�r mycket papper (kurslitteratur), bra med
modeller dock. En av orsakerna till att kursen k�ndes on�digt l�ng var att mycket av
inneh�llet i kursen sedan tidigare var k�nt bland kursdeltagarna. Bra som repetition och f�r att
kunna reflektera �ver redan tidigare inh�mtade kunskaper. Kursen hade ett bra uppl�gg,
struktur och gav bra diskussioner. F�rel�sarens pedagogik omtalas i positiva ordalag.
�nskem�l om att f� f�rel�saren i en framtida liknande kurs framf�rs. Bra, verklighetsanknutet
uppl�gg. Hade varit l�ttare att dela med sig av sina kunskaper i en mindre grupp, �nskem�l
om fler diskussionstillf�llen framf�rdes.

Delmoment ÓPresentationsteknikÓ

Kursen har varit inneh�llsrik och varierande. Tv� av l�rarna har uppfyllt f�rv�ntningarna
medan en tredje f�r en hel del kritik. Bl a har denne varit f�r d�ligt f�rberedd. Deltagarna
menar att l�raren som f�r kritik kan sitt �mne men lever inte som denne l�r, exempelvis pratar
l�raren om vikten av kommunikation och f�rberedelse och �r sj�lv helt of�rberedd. N�gon
framf�r ett �nskem�l om att kursen skulle handlat mer om vetenskapens retorik. Materialet
under kursen har enligt deltagarna varit n�st intill obefintligt. Kursen  har varit nyttig och
givande  tack vare att deltagarna f�tt och gett konstruktiv kritik till varandra och d�rav har
man l�rt mycket.



88

4. Diskussion, sammanfattning och planer f�r fortsatt trainee-utbildning

Trainee-programmet vid Arbetslivsinstitutet i �stersund ses som ett v�rdefullt komplement
till ALIÕs �vriga forsknings-, utbildnings- och utvecklingsverksamhet.  De medlemmar av
trainee-gruppen, som har fullf�ljt utbildningsprogrammet, har v�sentligt �kat sin teoretiska
och praktiska kompetens och d�rmed sina framtida anst�llningsm�jligheter, s�v�l inom
Arbetslivsinstitutets organisation som inom relevanta yrken p� arbetsmarknaden i stort.
Kombinationen av teoretiska inl�rningsmoment och engagemang i projektarbete har visat sig
vara v�rdefull och haft synergieffekt p� kompetensutvecklingen.

Uppl�ggningen och utformningen av trainee-programmet ses som relevant f�r andra
forskningsstationer inom ALI  i ett uppbyggnads- och expansionsskede.  Dock kan
programmet och dess kort- och l�ngsiktiga effekter givetvis f�rst utv�rderas efter avslutningen
av den planerade andra fasen med teoretiska utbildningsmoment (se senare i detta avsnitt).

Trainee-programmets f�rsta fas blev inte i tillr�cklig omfattning integrerad med ALIÕs  �vriga
projektverksamhet till f�ljd av f�r kort tid f�r planering och f�r begr�nsade resurser f�r
genomf�rande av programmet. Under genomf�randet av f�rsta fasen av programmet upplevde
medlemmar av trainee-gruppen och ALIÕs projektansvariga en viss konkurrens mellan
teoretiska undervisningsmoment och engagemang i projektbundna aktiviteter.  Trainee-
programmets kort- och l�ngsiktiga m�l och resultat upplevdes av trainee-gruppen som otydligt
formulerade, vilket gav upphov till viss os�kerhet och frustration inom gruppen.

I den externa uppf�ljningen av programmet konfirmeras de n�mnda kritikpunkterna, medan
en positiv utveckling och ett f�rtydligande av programmets roll i den samlade verksamheten
vid ALI �gde rum under f�rsta fasens senare del.

Trainee-programmets �verordnade m�l var att s�kra framtida anst�llningar f�r deltagarna.
Fem medlemmar av den ursprungliga gruppen av trainees har under programmets f�rsta fas
erh�llit anst�llning i olika former inom eller utanf�r Arbetslivsinstitutets organisation, vilket
ses som ett positivt utfall.  Den resterande gruppen p� tio personer arbetar m�lmedvetet fram
mot andra fasen av programmet och f�rst�rker kontinuerligt sin kompetens, varigenom
m�jligheterna till en framtida anst�llning f�rst�rks.

Erfarenheterna fr�n bed�mningen av f�rsta fasen av trainee-programmet kommer att p�verka
utformningen och genomf�randet av andra fasen samt givetvis planering och genomf�rande
av eventuella framtida trainee-program. I f�rl�ngning av f�rsta fasen av trainee-programmet
vid ALI �stersund planeras en 22.5 po�ngskurs i teoretiska �mnen f�r medlemmarna av
trainee-gruppen. Kursen planeras och genomf�rs i samarbete med Mitth�gskolan i �stersund,
institutionerna f�r Socialt Arbete och M�nskliga Resurser, Aff�rsutveckling och Milj�.  Ett
samarbete har dessutom etablerats med Nordiska H�lsov�rdsh�gskolan, G�teborg.

Kursen omfattar fyra sj�lvst�ndiga moment och f�ljande �mnesomr�den kommer att bli
f�rem�l f�r presentationer, grupparbete, analys och utarbetande av sj�lvst�ndiga rapporter i
deltagargruppen:

a. Projektplaneringsmetodik, evaluering och till�mpad epidemiologi.
b. Experimentella och deskriptiva metoder med inriktning p� kvantitativa data, ergonomi och

rehabilitering.
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c. Individuella uppsatsarbeten i relation till p�g�ende projekt, inom vilka respektive medlem
av trainee-gruppen �r engagerad.

d. Verktyg f�r internationellt h�lsorelaterat arbete.

Kursmoment d. kommer att externfinansieras och platser kommer att erbjudas seniora
studerande fr�n samarbetande institutioner i de fem Nordiska l�nderna, �stersj�l�nderna samt
Palestina.  Platser vid kursmoment a. och b. kommer att erbjudas studerande p� magisters-
utbildningen vid Institutionen f�r Socialt Arbete, Mitth�gskolan i �stersund.

De ovan n�mnda kursmomenten kommer enligt planen att ges p� doktorandniv�.
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Bilaga 1

Traineeprogrammet vid ALI �stersund ht-98

Trainee programmet vid Arbetslivinstitutet i �stersund har p�g�tt under 20 veckor  (980817-
990115).
Programmet har gett grundl�ggande kunskaper inom ALI«s tre huvudomr�den Arbetsmilj�,
Arbetsliv och Arbetsmarknad. En f�rdjupning har gjorts inom �stersunds tre delinriktningar
Social ekonomi - H�lsa, prevention och rehabilitering samt IT, kompetens och arbetsmarknad.

Det har genomf�rts med hj�lp av f�rel�sningar, grupparbeten, studiebes�k och projektarbeten
b�de gruppvis och individuellt.
F�rel�sare och andra resurspersoner f�r trainee programmet har varit: personal fr�n ALI i
�stersund, Ume� och Solna, l�rare/forskare fr�n Mitth�gskolan, forskare fr�n SIR, personal
fr�n Gr�nsl�s Utbildning samt enskilda konsulter.

Deltagarna har tilldelats litteratur under programmets g�ng och som en del i utbildningen har
de �ven sj�lva f�tt s�ka litteratur och artiklar, d� har de fr�mst anv�nt ALI«s eget bibliotek i
Solna.

Programmets sex f�rsta veckor var av introducerande och teoretisk karakt�r, med inledande
och grundl�ggande f�rel�sningar inom �stersunds olika delomr�dena samt inom data,
informationss�kning, projektmetodik och presentationsteknik.
Efter de f�rsta sex veckorna s� skulle deltagarna arbeta sj�lvst�ndigt inom ett projekt eller
litteraturstudier som de valt i samarbete med personal p� ALI.

F�re kursstart gjordes en kartl�ggning av deltagarnas grundl�ggande datorkunskaper. Detta
f�r  at t  f�  en uppfat tning av varje persons individuella  niv�.
Syftet med datorutbildning som en del av traineeprogrammet, var att s�kerst�lla att deltagarna
har en grundniv� i datorkunskap (Excel, Power Point och Word). Deltagarna erbj�ds �ven att
ta hela datak�rkortet ECDL (7 tester), som �r ett kompetensbevis p� datorkunskaper. De
program som ing�r i datak�rkortet �r: IT och samh�llet, Word, Windows 95, Excel, Power
Point, Access och Internetkunskap. Att ta datak�rkortet var frivilligt och ut�ver kursplanen.

ALI �stersund har tre delinriktningar, Social ekonomi - H�lsa, prevention och rehabilitering
och IT, kompetens och arbetsmarknad.
Deltagarna i traineeprogrammet fick under f�rsta sex veckorna en gemensam grund inom de
tre olika inriktningarna, d�refter valde deltagarna de omr�de som de fann mest intressanta att
f�rdjupa sig inom.

Det var 15 personer som efter ans�kan och intervjuer blev antagna till traineeprogrammet. Det
var 9 kvinnor och 4 m�n i �ldern 23-36 �r. �verv�gande delen kommer fr�n J�mtland, men
�ven personer fr�n Stockholm, G�teborg och Uppsala finns med.
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Inneh�ll

H�r f�ljer en vecko�versikt �ver trainee programmet.
Datakunskapen bygger p� sj�lvstudier och till sin hj�lp har deltagarna haft litteratur med
�vningar f�r de olika programmen och sedemera fick de �ven ett interaktivt datautbildnings-
program (INSIKT) som inneh�ller f�r deltagarna relevanta program.

Ut�ver dessa f�rel�sningar och konferenser har deltagarna jobbat individuellt och i grupp med
sina projektarbeten och litteraturstudier.
Deltagarna har �ven deltagit i och aktivt arbetat med och planeringen f�r den kommande
verksamheten inom ALI i �stersund.

V.1
M� V�lkommen presentation av programmet och deltagarna
Tis Teambuilding, Louise Willmer, Gr�nsl�s Utbildning
Ons Teambuilding, Louise Willmer, Gr�nsl�s Utbildning
Tors Inledande presentation av Ali«s tre delinriktningar
Fre Begreppet pedagogik, Ulf S�derberg, ALI �stersund

V 2
M� Dataintroduktion, Ronny Alander, Gr�nsl�s Utbildning

Internetkunskap, Margareta Wikstr�m, Grei Information
Tis Invigning av Arbetslivinstitutet i �stersund
Ons Utredningsmetodik och statistik, dr Karl W Sandberg, ALI �stersund
Tors Projektmetodik, Inger Hultin, I/G Hultin
Fre Projektmetodik, Inger Hultin I/G Hultin

V 3
M�-ons Introduktion i omr�det Social ekonomi Katarina Grut, ALI �stersund,

Hans Westlund och Anne-Marie S�tre-�hlander fr�n SIR i �stersund.
Studiebes�k p� Torsta lantbruksskola.

Tors-Fre Datakunskap

V 4
M�n-Ons Introduktion i omr�det H�lsa, prevention och rehabililtering Stig Vinberg och

Bodil Landstad, ALI �stersund. Bes�k fr�n Belastningsskadeenheten i Ume�.
Tors-Fre Datakunskap

V 5
M�n-Fre Presentationsteknink, Inger Hultin, I/G Hultin.

- Allm�n genomg�ng av retorikens fyra delar
- Kommunikation med kroppen, dramapedagogen Birgitta Paulsson
- L�sliga OH-bilder och reklammakarnas knep att f�nga v�r uppm�rksamhet,

Dr Kjells reklambyr�
- Presentationer av ett valt �mne inf�r grupp med video och f�terkoppling p�

inneh�ll, material och framf�rande.
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V 6
M�n-Fre Introduktion inom omr�det IT, kompetens och arbetsmarknad,

dr Karl W Sandberg och Jan-Olov Andersson ALI �stersund.
Studiebes�k p� Ericsson Telecom, Triconor, G�rdin & Persson och
Nalden- on line.

V 7-V 20

Under denna vecka p�b�rjas egna projektarbeten eller litteraturstudier. Nedan redovisas de
f�rel�sningar och seminarier som �r gemensamma f�r deltagarna.
�vriga tid jobbar deltagarna sj�lvst�ndigt.

V 7
Tis-Ons Hur s�ker man i databaser, introduktion och f�rel�sning av personal fr�n

biblioteket vid Mitt H�gskolan
Ons Arbetsliv i F�r�ndring, seminarium av arbetslivsforskare Siv Their

V 8
Tis Konferens, Arbetsv�rdering f�r j�mst�lldhet och effektivitet i arbetslivet,

L�V programmet.
Konferens, Mobiltelefoner och el�verk�nslighet, Kjell Hansson Mild

Tors Information och systemergonomi, Toni Iverg�rd ALI �stersund

V 9
Tis F�retagsh�lsov�rdens grunder, Toni Iverg�rd och Stig Vinberg ALI �stersund
Ons Information och systemergonomi, Toni Iverg�rd, ALI �stersund

V 10
Tis Studiebes�k p� Samh�llskooperativet Byssbon i Lit.
Ons Arbetsmarkandspolitiska grunder, Toni Iverg�rd, ALI �stersund

V 11

Eget arbete

V 12
Tis F�rel�sning av Prof Frants Staug�rd, vid ALI �stersund
Ons Forskningen inom det arbetsmarknadspolitiska omr�det,

AMS utvecklingschef Bernt Mohlin,
Tors-Fre Konferens, Centrum F�r Socialf�rs�kringsfr�gor

V 13
Ons Statistik inom L�nsarbetsn�mnden, Carl-Erik Carlsson statistikansvarig p� LAN.

V 14
Tis-Ons Forskarforum i �stersund.
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V 15
M�n-Tis �terrapporteringskurs i Vemdalen
Fre Informationskooperativet Agendum ber�ttar om sin  verksamhet och f�rel�ser

om hur man g�r en EU-ans�kningan.

V 16
Tors Personalekonomi, Samhall Resurs AB, Sven Vikberg

Introduktion i SPSS, f�rel�sning och datalaborationer Susanna Ohlsson och
Anna Olofsson, Mitth�gskolan �stersund

V 17
Ons Patrick Millet  presenterar sin critical rewiew d�r han applicerar locus of control

p� rehabiliterings arbete.
V 18
M�n-Tis Semiarium om den tredje sektorn i markandsekonomin, Social ekonomi i

�stersund
Fre Personalekonomi och Milj�ekonomi, Claes Malmquist, EkOrren AB.

V 19 Eget arbete

V 20 Eget arbete
M�n-Ons Internationell forskarkonferens i Stockholm Helth Hazards and Challenges in

the New Working Life.
Fre Pm om det individuella arbetet skall vara inl�mnade och en avslutning av

traineeprogrammet samt en nystart mastersprogrammet kommer att ske.

Utv�rderingar

Utv�rderingar har gjorts fortl�pande efter de olika momenten.
Thyra Hansson och Lars Edin fr�n L�nsarbetsn�mnden har gjort tv� uppf�ljningar av
traineeprogrammet, den ena gjordes efter fem veckor och den andra under sista veckan.
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Bilaga 2
Enk�ter- f�rel�get

Utbildningens inneh�ll:

Fr�gorna inneh�ller fyra svarsalternativ och g�r fr�n (0) Nej, st�mmer inte alls till (3) Ja,
st�mmer i h�g grad. Det h�gsta omd�me en fr�ga och/eller en uppf�ljning kan f� �r s�ledes
3.0. m=medelv�rdet och s=genomsnittlig avvikelse fr�n medelv�rdet.

m= medelv�rde s= genomsnittlig
avvikelse fr�n
medelv�rdet

Utbildningens m�l
k�nner jag v�l till

1,36 0,92

Utbildningens m�l
�r jag tillr�ckligt
motiverad f�r att
uppn�

1,67 1,12

Utbildningens
inneh�ll �r
meningsfullt

2,09 0,54

Utbildningens
inneh�ll ger mig
kunskaper

2,09 0,70

Till utbildningen
har vi l�mplig
litteratur

2,18 0,60

Totalt
Utbildningens
inneh�ll

1,89 0,82

Utbildningens milj�:

Fr�gorna inneh�ller fyra svarsalternativ och g�r fr�n (0) Nej, st�mmer inte alls till (3) Ja,
st�mmer i h�g grad. Det h�gsta omd�me en fr�ga och/eller en uppf�ljning kan f� �r s�ledes
3.0. m=medelv�rdet och s=genomsnittlig avvikelse fr�n medelv�rdet.

m= medelv�rde s= genomsnittlig
avvikelse fr�n
medelv�rdet

Lokalerna �r
anpassade till
utbildningen

2,09 0,83

Utrustningen vi
anv�nder �r
anpassad till
utbildningen

2,45 0,52

Undervisningen i
de teoretiska
inslagen �r bra

2,00 0,71

Undervisningen i
de praktiska
�vningarna �r bra

1,80 0,63

Totalt
utbildningens
milj�

2,10 0,70
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Utbildningsanordnaren:

Fr�gorna inneh�ller fyra svarsalternativ och g�r fr�n (0) Nej, st�mmer inte alls till (3) Ja,
st�mmer i h�g grad. Det h�gsta omd�me en fr�ga och/eller en uppf�ljning kan f� �r s�ledes
3.0. m=medelv�rdet och s=genomsnittlig avvikelse fr�n medelv�rdet.

m= medelv�rde s= genomsnittlig
avvikelse fr�n
medelv�rdet

L�rarna har goda
kunskaper i sina
�mnen

2,20 0,42

L�rarna kan l�ra
ut p� ett bra s�tt

2,18 0,40

L�rarna skapar ett
bra samarbets-
klimat f�r oss
deltagare

2,09 0,70

L�rarna
respekterar mig
och mina �sikter

2,73 0,47

L�rarna �r
tillr�ckligt m�nga

2,45 0,52

Totalt
utbildnings-
anordnaren

2,33 0,55

Totalt

Totalt utbildningens
inneh�ll, milj�
och anordnande

2,11 0,72
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Enk�ter- efterl�get

Utbildningens inneh�ll:

Fr�gorna inneh�ller fyra svarsalternativ och g�r fr�n (0) Nej, st�mmer inte alls till (3) Ja,
st�mmer i h�g grad. Det h�gsta omd�me en fr�ga och/eller en uppf�ljning kan f� �r s�ledes
3.0. m=medelv�rdet och s=genomsnittlig avvikelse fr�n medelv�rdet.

m= medelv�rde s= genomsnittlig
avvikelse fr�n
medelv�rdet

Utbildningens m�l
k�nner jag v�l till

2,09 0,83

Utbildningens m�l
�r jag tillr�ckligt
motiverad f�r att
uppn�

2,30 0,82

Utbildningens
inneh�ll �r
meningsfullt

2,00 0,89

Utbildningens
inneh�ll ger mig
kunskaper

2,18 0,75

Till utbildningen
har vi l�mplig
litteratur

2,09 0,54

Totalt
Utbildningens
inneh�ll

2,13 0,75

Utbildningens milj�:

Fr�gorna inneh�ller fyra svarsalternativ och g�r fr�n (0) Nej, st�mmer inte alls till (3) Ja,
st�mmer i h�g grad. Det h�gsta omd�me en fr�ga och/eller en uppf�ljning kan f� �r s�ledes
3.0. m=medelv�rdet och s=genomsnittlig avvikelse fr�n medelv�rdet.

m= medelv�rde s= genomsnittlig
avvikelse fr�n
medelv�rdet

Lokalerna �r
anpassade till
utbildningen

1,82 0,60

Utrustningen vi
anv�nder �r
anpassad till
utbildningen

2,36 0,67

Undervisningen i
de teoretiska
inslagen �r bra

1,73 1,01

Undervisningen i
de praktiska
�vningarna �r bra

1,82 0,75

Totalt
utbildningens
milj�

1,93 0,79
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Utbildningsanordnaren:

Fr�gorna inneh�ller fyra svarsalternativ och g�r fr�n (0) Nej, st�mmer inte alls till (3) Ja,
st�mmer i h�g grad. Det h�gsta omd�me en fr�ga och/eller en uppf�ljning kan f� �r s�ledes
3.0. m=medelv�rdet och s=genomsnittlig avvikelse fr�n medelv�rdet.

m= medelv�rde s= genomsnittlig
avvikelse fr�n
medelv�rdet

L�rarna har goda
kunskaper i sina
�mnen

2,36 0,67

L�rarna kan l�ra
ut p� ett bra s�tt

2,18 0,60

L�rarna skapar ett
bra samarbets-
klimat f�r oss
deltagare

2,18 0,60

L�rarna
respekterar mig
och mina �sikter

2,45 0,69

L�rarna �r
tillr�ckligt m�nga

1,90 0,88

Totalt
utbildnings-
anordnaren

2,22 0,69

Totalt

Totalt utbildningens
inneh�ll, milj� och
anordnande

2,11 0,75


