Konstnärers kompetens
uppskattas i arbetslivet
Utvärdering av åtta konstnärers bidrag till meningsskapande reflektioner inom fyra arbetsplatser
Gunnar Augustsson

Utbildningsvetenskapliga
studier 2010:1

Utbildningsvetenskapliga studier
Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap
Härnösand 2010
© Författaren
Grafisk form: Marcus Sundgren
Omslagsbild: Åke Johansson
Satt med Gill Sans och Adobe Jenson Pro
ISBN 978-91-86073-81-7
http://www.miun.se/utv

Innehåll
Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet ............................. 6
Inledning ......................................................................................................................................................... 6
Skiss som modell .............................................................................................................................. 7
Syftet med Skiss Västernorrland ....................................................................................... 8
Projektets mätbara mål .............................................................................................................. 8
Utvärderingen av projektets angivna mål ................................................................... 9

Medverkande arbetsplatser .................................................................................................. 10
Barn- och ungdomspsykiatri ................................................................................................ 10
Äldreomsorgen ............................................................................................................................... 11
Skola ......................................................................................................................................................... 11
Kriminalvården ................................................................................................................................ 11
Arbetsplatserna som strukturella och sociala sammanhang .................... 12
Sammanfattning .............................................................................................................................. 13

Kompetensutvecklande åtgärder ................................................................................... 14
Workshop i jämställdhet på arbetsplatserna ........................................................ 14
Workshop om tillgänglighet på arbetsplatserna ................................................. 14
BUP: Lustgården ............................................................................................................................ 15
Äldreomsorgen: Identitet, miljö och konst ............................................................. 16
Skola: Spegla och beskriva personal och vardag på nya sätt ................... 17
Kriminalvården: Förändring är värsta utveckling, typ ..................................... 19
Sammanfattning .............................................................................................................................. 20

Flexibelt lärande i arbetslivet ............................................................................................. 20
Metod och datainsamlingar ................................................................................................... 23
Bakgrundsinformation om arbetsplasterna ............................................................ 24
Nyckelinformanter som skriver i en månadsbok ............................................... 24
Enkät ........................................................................................................................................................ 25
Intervjuer .............................................................................................................................................. 29
Reflektioner från konstnärerna ......................................................................................... 31
Sammanfattning .............................................................................................................................. 31



Resultat ........................................................................................................................................................ 31
Information om pågående konstnärliga aktiviteter .......................................... 31
Workshops och seminarier om lärandeprocesser ........................................... 34
Konstnärliga processer och reflexioner om rådande
organisatoriska omständigheter ....................................................................................... 37
Enkätstudien ...................................................................................................................................... 42
Kommunikation och tillvaratagandet av deltagarnas
outnyttjade resurser .................................................................................................................. 44
Kritiska röster ................................................................................................................................... 50

Diskussion och slutsatser ....................................................................................................... 52
Resultatens validitet och reliabilitet i förhållande till
syfte och mätbara mål .............................................................................................................. 52
Slutsatser huruvida projektets syfte och mätbara mål har uppfyllts . 53

Referenser ................................................................................................................................................ 56
Bilagor .......................................................................................................................................................... 60
Bilaga 1: Bakgrundinformation om skillnader och likheter
mellan arbetsplatserna ............................................................................................................ 60
Bilaga 2: Frågor i bakgrundsinformationen .............................................................. 62
Bilaga 3: Återkommande frågor i månadsboken ................................................ 63
Bilaga 4: Enkät om konstnärliga aktiviteter, din arbetsplats
och ditt arbete ............................................................................................................................... 64
Bilaga 5: Situationsanalys inför och/eller under de
konstnärliga aktiviteterna ...................................................................................................... 68
Bilaga 6: Reflektioner från konstnärerna i oktober .......................................... 69
Bilaga 7: Övriga aktiviteter förutom de konstnärliga ...................................... 70

4

Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet
Utvärdering av åtta konstnärers bidrag till meningsskapande reflektioner inom fyra arbetsplatser
2010
Gunnar Augustsson

© Gunnar Augustsson

5

Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet

Konstnärers kompetens
uppskattas i arbetslivet
Utvärdering av åtta konstnärers bidrag till
meningsskapande reflektioner inom fyra
arbetsplatser
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Inledning
I denna rapport redovisas utvärderingen av genomförandeprojektet Skiss
Västernorrland. Projektets huvudman var Landstinget Västernorrland
och det finansierades av Svenska ESF-rådet, som är en statlig myndighet
under Arbetsmarknadsdepartementet. Projektet ingick i ett övergripande
nationellt projekt som går under benämningen Samtidskonstnärer i samtidssamhället och vanligtvis förkortas Skiss. Skiss inleddes våren 2005 och
pågår i hela landet under fem år. Det nationella Skissprojektet består av
olika delprojekt där vart och ett utgår från tre övergripande syften:
1 Minska ohälsan i arbetslivet.
2 Erbjuda fler människor tillgång till konst och kultur.
3 Använda konstnärers kompetens och att vidga deras arbetsmarknad.
Skiss går ut på att konstnärer arbetar inom ett visst sammanhang med
något som de inte redan känner till. Ett viktigt inslag är att arbetet utförs
som en process tillsammans med projektdeltagare från minst en arbetsplats (Allerholm, 2008, Augustinsson och Bringsén, 2007, Skiss, 2008a,
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Söderholm, 2007, Jacobsson, 2008, Akhavan, 2007). Konstnärerna betraktas som upphovsmän till det aktuella verket oavsett om det är en process eller ett ting.
Målsättningen med Skissprojekten är att:
• Konkretisera sammanhanget mellan konst och hälsa i organisations- och arbetslivet mot bakgrund av ett breddat såväl konst/kultur- som hälsobegrepp.
• Systematiskt följa upp och utvärdera effekterna av olika insatser.
• Utveckla och utforma informations- och implementeringsinsatser
samt processtöd (se Skiss, 2008b).
I likhet med de flesta projekt har Skiss utvecklats från ambitionen att
ligga till grund för förändringar. Det utmärkande för Skissprojekt är att de
primärt riktar in sig på meningsskapande (Augustinsson, 2008).
Skissprojekt genomförs inom givna organisatoriska ramar och utifrån
unika konstnärers kompetenser. Ett projekts uppdrag är att med utgångspunkt i de möjligheter och hinder som ramarna utgör söka, finna och göra
något kreativt och konstruktivt av givna förutsättningar (Flodman, 2008).
Det grundläggande villkoret är att konstnärerna kan vistas på arbetsplatsen med, som en av konstnärerna uttryckte det, bibehållen integritet (se
även Skiss, 2008a, Petersson, 2008).

Skiss som modell
Skiss är dock inte enbart ett projekt, utan också en modell för att åstadkomma förändringar som stimulerar meningsskapande aktiviteter. Modellen grundar sig på tre viktiga ingredienser. Den första är att utbildade
konstnärer parvis ska ut på olika typer av arbetsplatser. Den andra är
att konstnärer ges möjlighet att mot betalning använda sina unika kompetenser på en arbetsplats. Den tredje betydelsefulla ingrediensen är att
konstnärerna förväntas basera sina konstnärliga aktiviteter på möten med
de personer som är knutna till arbetsplatsen ifråga. Sammantaget medför
dessa ingredienser att konstnärer både lokaliseras i arbetslivet och ges möjlighet att utveckla egna och andras tolkningar av det som de i social och/
eller fysisk mening möter där.
Detta betyder att Skiss som arbetsmodell riktas mot två parter. För
konstnären innebar modellen 2009:

7

Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet

• Någon form av utbildning inför genomförande av uppdraget.
• Samarbete med en annan konstnär.
• Uppdrag som omfattar minst 50 procent under 6 månader.
• Minimilön om 25 000 kr per månad.
• Självständighet inför och under ett uppdrag.
För den andra parten i de lokala Skissprojekten, dvs. de projektdeltagare (medarbetare och chefer) som är knutna till de arbetsplatser konstnärerna besöker, ska konstnärerna vara en resurs som var och en kan förhålla
sig till alternativt samverka med. Det är viktigt att understryka att Skiss
som arbetsmodell inte har några givna ramar för de aktuella konstnärerna.
Varje konstnär och konstnärspar ska bidra med sina unika kompetenser.
Det gör att varje enskild konstnärlig insats förutsätts vara unik.

Syftet med Skiss Västernorrland
Syftet med Skiss Västernorrland var att genomföra kompetensutvecklande
åtgärder för medarbetare på fyra arbetsplatser; inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP), äldreomsorgen, skola och kriminalvården (Krim). Det
betyder att det är ledare och medarbetare som varit föremål för åtgärderna
inte klienter, boende, elever eller intagna.
Idén bakom detta syfte är att kompetensutveckling leder till ökad beredskap för följsamhet till arbetslivets förändrade krav och villkor. Följsamhet till arbetslivets förändrade krav och villkor antas ha gynnsam effekt
på deltagarnas kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
Allt detta grundar sig på tanken att tillvarata medarbetarnas outnyttjade
resurser, vilket i sin tur kan bidra till ökad hälsa, tillfredställelse och livskvalité för den enskilde medarbetaren. Innebörden är att kompetensutveckling på sikt kan påverka individens hälsa och livskvalitet.

Projektets mätbara mål
I ansökan till Europeiska Socialfonden angavs följande mätbara mål för
projektet (Landstinget Västernorrland, 2008).
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1 Workshops och seminarier om lärandeprocesser om jämställdhet
och tillgänglighet.
2 Konstnärliga processer och reflexioner om rådande organisatoriska
omständigheter och villkor som ökar kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
3 Ökad kommunikation på arbetsplatserna och tillvaratagandet av
deltagarnas outnyttjade resurser.
Uttrycket ”mätbara mål” kan till viss del uppfattas som logiskt missvisande. Det främsta skälet för att det används här är att uttrycket kommer
från finansiären av projektet, Svenska ESF-rådet. I övrigt utgår utvärderingen ifrån att måluppfyllnad kan utvärderas med hjälp av både numeriska (mätbara) och ickenumeriska (ej mätbara) data (se Åsberg, 2001).
Det första målet i ovanstående punktlista kan utvärderas via registrering av numeriska data, dvs. antalet genomförda workshops och seminarier vars innehåll består av jämställdhet och tillgänglighet. Det andra
målet går inte att mäta på ett direkt sätt eftersom det frågar efter processer och reflektioner. Utvärderingen av detta mål ställer därför krav på
insamling av uppgifter om a) nämnda processer och reflektioner och b) om
dessa innehåller något som kan bedömas leda till ökade kunskaper om
hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. Därmed kan målet uppfattas
vara av sådan karaktär att en meningsfull utvärdering av det ställer krav på
ickenumeriska data. Det tredje målet är liksom det andra endast möjligt
att mätas på ett indirekt sätt. En meningsfull måluppfyllnad utvärderas
fördelaktigast genom registrering av huruvida kommunikationen ökat på
arbetsplatserna om sådant som faller inom ramen för projektets syfte och
om deltagarnas outnyttjade resurser har tillvaratagits. Båda dessa registreringar ställer primärt krav på insamling av ickenumeriska data. Det är
uppfyllandet av syftet och målen med Skiss Västernorrland som behandlas
i utvärderingen.

Utvärderingen av projektets angivna mål
Syftet med Skissprojekt är att visa hur konstnärers kompetens kan bidra
till ökad arbetslust, kreativitet och effektivitet. Detta bygger på idén att
konstnärers insatser på en arbetsplats kan påverka medarbetares emotioner, inspiration och duglighet. Därför har den utvärdering av Skiss Väster-
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norrland som redovisas i denna rapport baserat sig på det mönster som går
under benämningen måluppfyllelsemodellen (Vedung, 1998). Syfte med
måluppfyllelsemodellen är att bedöma om resultaten stämmer överens
med projektets mål.
Den klassiska måluppfyllelsemodellen förknippas med insamling av
numeriska data och av kontroller för ”huruvida insatsen är effektivt implementerad i förhållande till gällande målsättningar” (Krogstrup, 2003:68).
Utvärdering av Skiss Västernorrland skiljer sig i ett viktigt avseende från
en klassisk utvärdering av måluppfyllelse, nämligen i användningen av både
numeriska och ickenumeriska data. Anledningen till detta är att det mål
som rör konstnärliga processer och reflexioner kan uppfattas som inte bara
svårt utan också missvisande att uteslutande operationalisera till kvantifierbara variabler. Detta betyder att de datainsamlingsmetoder som används
i föreliggande rapport inte faller inom ramarna för vanligen beskrivna utvärderingsmodeller (Krogstrup, 2003, Vedung, 1998).

Medverkande arbetsplatser
Skiss Västernorrland omfattar fyra arbetsplatser inom fyra skilda branscher: barn- och ungdomspsykiatri (BUP), äldreomsorg, kommunal
grundskola (Skola) och kriminalvård (Krim).

Barn- och ungdomspsykiatri
Till den aktuella avdelningen remitteras patienter med familjer från hela
Västernorrland. Personalen har god kompetens men mycket hög arbetsbelastning och arbetar, enligt egen utsago, sedan flera år under stor psykisk
press med högt mentalt slitage. Omvärldsförändringar gör att personalen
möter patientgrupper med ny och komplex problematik, exempelvis asylsökande barn/ungdomar med familjer. Därför ställs det stora krav på flexibilitet och helhetstänkande i samarbete med den enskilda familjen. Till
detta kommer samverkan med andra vårdgivare och nätverket runt barnet/
ungdomen/familjen, exempelvis skola och socialtjänst. Syftet med sådana
samordnade insatser är att de ska bidra till barns/ungdomars tillfrisknande, utveckling och mognad.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) hade innan projektet startade
påbörjat ett omfattande omorganisations- och förändringsarbete. Personalgruppen hade utvecklat nybildade arbetsgrupper inom klinikens olika
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enheter för bedömning, utredning och behandling. Arbetet på de olika
enheterna har delvis skilda inriktningar och det sker i öppenvård, mellanvårdsformer och avdelningsvård. Utöver detta har viss personal tidvis varit
avskiljd från kliniken på grund av renovering av lokalerna.

Äldreomsorgen
Uppgifterna om äldreomsorgen kommer från ett gruppboende med 48 lägenheter på tre våningsplan. Lägenheterna är handikappanpassade. Det
finns hygienutrymmen, kokvrå, egen uteplats eller balkong i anslutning till
varje lägenhet. Storleken på lägenheterna varierar mellan 47-54 kvm. Det
finns allrum på varje våningsplan och gemensamt kök på bottenplanen.
Äldreomsorgen präglas av personalgrupper med en stor andel kvinnor
som har låg utbildningsnivå. Arbetet utmärks ofta av psykiskt och fysiskt
pressade arbetssituationer, vilket ökar risken för både höga ohälsotal och
omfattande långtidssjukskrivningar.

Skola
Skolan är en 7-9-skola och den har fyra arbetslag. Varje arbetslag har enligt skolans hemsida på Internet tillgång till klassrum, grupprum, uppehållsrum, elevskåp och kapprum för eleverna och arbetsrum för lärarna.
Av hemsidan framgår också att målsättningen är att ge eleverna hållbara
kunskaper och god värdegrund i en trygg miljö. Därutöver beskrivs skolan
som att den har ett genomtänkt etiskt förhållningssätt och arbetar kontinuerligt med värderingar, genus- och demokratifrågor. Skolverksamheten
var inför projektet inne i ett stort förändringsarbete som fört med sig både
nedläggningar och sammanslagningar av skolor. Följden av detta var genomgående förändringsprocesser för både personal och elever. För anställda ligger det nära till hands att visa ovilja inför så omfattande förändringar
i en pressad arbetssituation. Särskilt eftersom den ordinarie verksamheten
ska upprätthållas parallellt med implementering av pågående organisationsförändringar.

Kriminalvården
De tre aktuella arbetsplatserna inom kriminalvården befinner sig i en omfattande förändringsprocess. Sedan 2008 byggs en ny anstalt med 191
platser, vilken var inflyttningsklar i slutet av 2009. Detta inkluderar ny-
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anställningar och en genomgripande utbildningsverksamhet, något som
ställer nya krav på både kriminalvården som arbetsorganisation och kompetensutveckling av både befintlig och nyanställd personal.
Kriminalvårdsarbete handlar ofta om att åstadkomma gränsöverskridanden inom en organisation med många gånger extremt tydliga både
rumsliga och sociala gränser mellan olika grupper. Förändringsarbetet
präglas av fyra värdeinriktningar som personalen förväntas leva upp till.
För det första ska man vara klientnära genom att vara personlig men inte
privat. Man ska också uppträda professionellt baserat på kunskap och tydliga värderingar. För det tredje ska personalen garantera rättssäkerhet genom att uppträda korrekt och förutsägbart. Slutligen, för det fjärde, ska
man på ett pålitligt sätt erbjuda samhällsskydd och säkerhet.
Arbetet inom kriminalvården kan många gånger vara psykiskt påfrestande för de anställda. Ofta präglas det av en hård och sluten arbetsmiljö
med starkt problematiska klienter, fasta regler och liten kontakt med övriga samhället. Skiss Västernorrland vill belysa möjligheter för personalen
att bli sedd som grupp, att få inspiration och kreativa verktyg för att bearbeta och lösa problem på arbetsplatsen. En viktig del i detta är att personalen redovisar och kommunicerar om sina personliga uppfattningar inför
varandra.

Arbetsplatserna som strukturella
och sociala sammanhang
I april 2009 fanns det sammanlagt 381 anställda på de fyra medverkande
arbetsplatserna. Av dessa fanns 18 procent på BUP, 15 procent på Äldreomsorgen, 10 procent på Skolan och 57 procent på Krim. Det betyder att
det fanns en markant skillnad i antalet anställda mellan Krim och övriga
arbetsplatser. Av bilaga 1 framgår övriga skillnader och likheter mellan
arbetsplatserna.
Arbetsuppgifterna på BUP och Krim ställer i normala fall krav på två
överordnade kvalifikationsnivåer a) längre högskoleutbildning (3-4 år eller
mer) och en akademisk examen, och b) gymnasiekompetens. I arbetsuppgifterna ingår kontorsarbete och omsorgsarbete. Inom äldreomsorgen ställer arbetsuppgifterna normalt krav på a) längre högskoleutbildning (3-4 år
eller mer) och en akademisk examen och b) gymnasieskola med påbyggnad
eller en kortare högskoleutbildning (högst ca 3 år) och c) gymnasiekompetens. På skolan motsvarar arbetsuppgifterna krav på a) längre högskoleut-

12

Kompetensutvecklande åtgärder

bildning (3-4 år eller mer) och en akademisk examen, och b) gymnasieskola
med påbyggnad eller en kortare högskoleutbildning (högst ca 3 år).
Samtliga arbetsplatser hade ett ungefärligt ålderspann på 24-66 år.
Äldreomsorgen hade, enligt den första enkäten, högst medelålder (54 år)
och Krim hade lägst (41 år). Däremellan fanns Skola med 45 år och BUP
med 50 år.
I april 2009 hade BUP 71 st anställda, varav 87 procent kvinnor. Äldreomsorgen hade 57 anställda med 79 procent kvinnor, Skolan hade 37
anställda med 73 procent kvinnor och Krim hade 216 anställda med 30
procent kvinnor. På frågan om man på respektive arbetsplats vidtagit åtgärder för att underlätta rekrytering av underrepresenterat kön varierande
svaren från nej (Skolan) till ja, medveten rekrytering (Krim). Skolan var
medveten om problemet men redovisade en passiv hållning i termer av väntan på högre lön och högre status för yrket.
På två av arbetsplatserna (BUP och Äldreomsorgen) fanns det kända
funktionsnedsättningar i form av syn- och hörselnedsättning samt ryggbesvär och högt blodtryck. På tre av arbetsplatserna (Skolan, Krim och
Äldreomsorgen) fanns det personer som varit sjukskrivna i minst 6 mån
och minst 1 år. Den högsta andelen som varit sjukskrivna minst 6 mån
fanns på Skolan, ca 5 procent.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis upplever personalen på samtliga arbetsplatser någon
form av press. På BUP är arbetsbelastningen hög i kombination med ett
pågående renoveringsarbetet. Äldreomsorgen har för lite personal och under dagen periodvis hög arbetsbelastning. Arbetsplatsen skiljer sig till viss
del från övriga med avseende på sina något lägre kvalifikationsnivåer. Skolan har gått igenom både organisationsförändring och en sammanslagning.
Kriminalvården har befunnit sig i en genomgripande förändringsprocess;
byggnationen av en ny anstalt, rekrytering av ny personal och överflyttning
av befintlig personal. Krim sticker ut med avseende på det stora antalet
anställda och den låga andelen kvinnor.
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Kompetensutvecklande åtgärder
En grundläggande del av projektet är frågan om det har uppfyllt sitt syfte
att genomföra kompetensutvecklande åtgärder för medarbetare på de fyra
arbetsplatserna. I detta avsnitt beskrivs genomförda workshops och de
konstnärliga aktiviteterna. Informationen har huvudsakligen hämtats från
de lägesrapporter som projektledningen skickat in till ESF-rådet. Detta
innebär att texterna i dessa lägesrapporter både har kopierats och används
som underlag för friare redogörelser.

Workshop i jämställdhet på arbetsplatserna
Konstnärerna och projektets konstnärliga mentorer Lena Flodman och
Johan Tirén ansvarar för uppläggningen och genomförandet av en workshop om jämställdhet på varje arbetsplats. Dessa workshops presenterades
tidigt i projektet på varje arbetsplats, mellan 30 mars och 1 april. Lena
Flodman och Johan Tirén, som höll i dessa, angav följande syfte.
Workshopen syftade till att lyfta frågor kring manligt och kvinnligt samt
diskutera begrepp som är centrala i ett jämställdhetsarbete. Fokus låg på
samtalet som fördes inom hela gruppen. Samtalet dokumenterades kontinuerligt på en tapet, som gruppen själv fått välja under introduktionen
till workshopen. På så sätt bevarades huvuddragen i diskussionen som ett
stöd för ett framtida jämställdhetsarbete
(Projektledning, 2009)

Citatet understryker att workshopen primärt handlade om reflektioner och medvetandegöranden om frågor som rör jämställdhet. Målet var
att personalen skulle ta med sig resultatet från workshopen i det fortsatta
jämställdhetsarbetet.

Workshop om tillgänglighet på arbetsplatserna
Under projektet genomfördes en workshop om tillgänglighet på varje arbetsplats. Syftet var att öka medvetenheten om begreppet i sig och skapa
möjligheter för personalen att diskutera och gemensamt reflektera över
tillgängligheten på den egna arbetsplatsen. Innebörden av det utvidgade
begreppet tillgänglighet introducerades med hjälp av en presentation av
FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Presentationen genomfördes
av Kamal Suleimani, ombudsman på Synskadades Riksförbund och Carin
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Edlund, hälso- och sjukvårdsplanerare/sakkunnig i tillgänglighetsfrågor
på Landstinget Västernorrland. Kamal och Carin utgick från konkreta
exempel på sociala dilemman och hinder i miljön (funktionshinder) som
funktionsnedsatta kan mötas av. Varje workshop anpassades till den enskilda arbetsplatsens unika problematik i ämnet.

BUP: Lustgården
Konstnärerna Lars Ahlström och Herman Lohe arbetade huvudsakligen
med tre aktiviteter på BUP; ”löpsedlar”, en ”lustgård” och ”smultronställen”. Löpsedlarna var i A3-format och informerade personalen om de
konstnärliga aktiviteter som pågick i lokalerna. Lustgården kan beskrivas
som en exotiskt grön oas för kontemplation under arbetstid. Smultronställen handlade om personalens egna foton över stimulerande miljöer, platser
eller situationer.
Utgångspunkten för samtliga aktiviteter var ett utrymme som var tänkt
att användas som ett begränsat internt bibliotek med några få sittplatser.
Utrymmet var lokaliserat mellan två korridorer och det hade en sluten
vägg med böcker och tidskrifter, två sidor med en två meter hög spaljé bestående av tvärställda reglar.
Konstnärerna skapade och placerade under projekttiden ut nya löpsedlar på kliniken. Löpsedlarna informerade på ett skämtsamt sätt personalen
om vad som pågick inom Skissprojektet och i relationen mellan konstnärer
och personal. Informationen var underfundig och ibland dubbelbottnad.
Skapandet av lustgården kom ur insikten att personalen huvudsakligen sitter på sina rum och samtalar med besökande patienter. Detta väcker
behovet av att mellan besöken ”rensa huvudet”. Behovet förde med sig att
personalen gav uttryck för önskemål om en lättillgänglig både avkopplande och stimulerande miljö. Utifrån detta började konstnärerna att bygga
upp en lustgård i dialog med personalen. Lustgården utvecklades även när
konstnärerna var frånvarande.
Under uppbyggnaden tillkom en mängd fantasifulla insekter och djur.
Detta eftersom personalen, eller några ur personalen, på eget initiativ skapade insekter, fågelbo med ägg och ställde dit en del redan färdiga djur.
Resultatet blev en grönskande miljö bestående av levande gröna växter och,
av allergihänsyn, konstgjorda blommor och växter. Detta kompletterades
med en stor palm och bilder med motiv från Tobago.
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Löpsedlarna och lustgården kompletterades med att ett väggdraperi ersattes av bilder/fotoutskrifter, från nästintill tak till golv, med havsutsikt
över Höga kusten.
Vid sidan om detta bytte personalen på eget initiativ ut möblerna som
funnits i lokalen, till sådana som bättre passade den nyskapade miljön.
Parallellt med löpsedlar, lustgård och kustbilder inbjöd konstnärerna
personalen till att delta i ett fotografi-/kortprojekt under benämningen
smultronställen. Personalen bidrog med egna fotografier/kort över sina
smultronställen och konstnärerna bearbetade och ramade in personalens
bilder. Resultaten ersatte tavlor på en vägg vid administrationen. Därmed
skapade personalens egna bidrag reflektioner över platser, aktiviteters betydelse och livskvalitet.

Äldreomsorgen: Identitet, miljö och konst
Konstnärerna Birgitta Nenzén och Marianne Saapunki antog samlingsnamnet identitet och miljö för sina aktiviteter. Aktiviteterna utgick från
regelbundna träffar med personalen på deras gemensamma fikaraster.
Kommunikation skedde också via pärmar på avdelningarna. De huvudsakliga aktiviteterna kan uppfattas vara ”konstsamtal”, ”sägvadduvill”, ”arbetsmiljö”, ”hissarna”, ”rondellen” och ”kom-ihåg-spel”.
Konstsamtalen tillkom efter önskemål från personalen. Tillvägagångssättet var att konstnärerna tog med bilder och objekt till arbetsplatsen, som
de och personalen gemensamt tittade på och diskuterade om.
Sägvadduvill var en åsiktsvägg intill personalens ingång och gemensamma omklädningsrum. Väggen blev ett forum för åsikter och bilder från
arbetsmiljön. Bilderna delades så småningom upp i fyra pärmar och placerades ut på olika avdelningar.
Efter en tid kompletterades åsiktsväggen med en lokal karta där personalen uppmanades att märka ut en favoritplats. Dessutom användes en
världskarta där personalen med hjälp av olika färger märkte ut platser utifrån fyra frågor: 1) ursprungsland, 2) vilka platser har du besökt, 3) vart vill
du åka och 4) visa en plats du inte hört talas om. Intill kartan fanns ljuduppspelningar från den dagliga verksamheten och personalens röster med
alla språk som fanns representerade på den mångnationella arbetsplatsen.
Aktiviteten om arbetsmiljön utgick ifrån hur det såg ut vid konstnärernas ankomst. All personal uppmanades att sätta stjärnor och svarta prickar
på bilder, tavlor och dekorationer som fanns i lokalerna. Stjärnor på sådant
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som skulle bevaras och svarta prickar på det som skulle refuseras. Efter
detta påbörjade konstnärerna, i samarbete med personalen och kommunens konstintendent, att hänga om och förnya konsten på avdelningarna.
En avdelning ville sköta detta på egen hand. På en annan avdelning fick
konstnärerna fria händer att rensa bort och arrangera om. Refuserade bilder och tavlor har samlats i ”de refuserades salong”.
Hissarna innebar att konstnärerna fotograferade personalen och satte
upp ett bildcollage i midjehöjd längs väggarna i båda hissarna. Utöver det
så kläddes hissväggarna under en dag in; den ena i en vit och den andra i
en svart spetsgardin.
I en rondell invid infarten till äldreboendets gästparkering placerades
nio torkvindor. Torkvindorna användes för fyra installationer; två under
temat identitet och två under temat liv och död. Första identitetsinstallationen bestod av ballonger där var och en ur personalen fick sitt eget namn
skrivet på en ballong. Samtidigt hade någon/några ur personalen hängt
upp egna kläder ”på tork” på vindorna. Den andra installationen bestod
av klänningar och kavajer. Idén var att synliggöra könsfördelningen bland
de anställda. Personalen tog med sig var sin klänning (kvinna) eller kavaj
(man) och man fick låna av Röda Korset för att representera hela personalgruppen.
Den första installationen under temat liv och död bestod av personalens
arbetskläder och den andra med klädpåsar i plast och blommor.
Avslutningsvis skapade konstnärerna ett memory-spel som trycktes
upp och lämnades till personalen på alla avdelningar. Spelkortens motiv är
porträttbilder av personalen och konstnärerna samt bilder från de genomförda projekten.

Skola: Spegla och beskriva personal
och vardag på nya sätt
Konstnärerna Janne Björkman och Kerstin Lindström startade med att
formulera frågor till personalen på skolan utifrån idén: Det man är van vid
ser man inte. Skolan är indelad i fyra olika arbetsenheter. De olika arbetsenheterna skrev ”kontaktannonser” till konstnärerna, som därigenom fick
del av personalens förväntningar på dem. Konstnärerna tog även kontakt
med övrig personal, skolsköterska, vaktmästare och bespisningspersonal.
De deltog också i avdelningsmöten och ledningsgruppsmöte och de blev
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informerade om dagens lärarroll jämfört med tidigare, bl.a. förändrade administrativa krav (Lindström och Björkman, 2009).
Konstnärerna arbetade med olika typer av aktiviteter, de mest framträdande var ”enkäter”, fem olika workshops, ”kraftverket” och ”kofta-stipendiet”.
Enkäterna användes för att ställa frågor till personalen. Svaren analyserades och resultaten gestaltades visuellt och diskuterades. Ett exempel
är att svaren på frågan ”vilket kroppsorgan använder du mest i arbetet på
skolan”, resulterade i inköp av blomkål, halstabletter och geléhjärtan. Skälet var att hjärnan, halsen och hjärtat var de mest använda organen bland
lärarna.
En workshop handlade om personalens roller. Utgångspunkten var
konstnärernas besök på de fyra arbetsenheterna under vilka personalen
fick måla cirkeldiagram över sina roller. Diagrammen låg sedan till grund
för samtal och reflektioner om lärares yrkesroll.
En annan workshop handlade om värdegrunder och den genomfördes
med hela lärarkåren. Personalen fick ange nyckelord utifrån begrepp i läroplanen. Konstnärerna samlade in och bearbetade resultaten samt redovisade dem under samma eftermiddag. Detta utmynnade i ett lapptäcke
om ca 3,5 x 3,5 m med ett nyckelord på varje ruta om 50 x 50 cm. Efter att
täcket lagts ut på marken utanför skolan uppmanades personalen ställa sig
på det egna angivna nyckelordet. Sammantaget kom personalen därmed
att stå på sin gemensamma värdegrund.
Ytterligare en workshop gick ut på att konstnärerna anordnade ett kafferep. Deltagarna fick material: tyg, nål och brodergarn, med uppmaningen
att var och en skulle utföra ett fritt korsstygnsbroderi där varje korsstygn
representerade ett möte/samtal man haft med konstnärerna. Bakgrunden
var att konstnärerna och arbetsplatsen upplevde arbetet med deltagarredovisningen i projektet som ett problem. Vid behov skulle broderierna kunna
sändas in till ESF-rådet som en alternativ form av närvarorapport.
Avslutningsvis har konstnärerna utfört en installation och instiftat ett
stipendium. Installationen ”Kraftverket” innebär att personalen fick tillgång till en ”kommunikationsvägg” att användas som daglig källa till kommunikation. Kofta-stipendiet bestod i en skulpturgrupp som personalen
kan använda för att premiera individer eller arbetslag och därmed uppmuntra i det dagliga arbetet.
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Kriminalvården: Förändring är värsta utveckling, typ
Konstnärerna Eva-Leena Skarin och Carina Kågstöm arbetade med olika
typer av material: fotografier, personalenkät, intervjuer, inspelade miljöljud och material som personal bidragit med. Detta väckte samtal och funderingar, skapade många skratt, diskussioner, reflektioner över jobbet och
över mjuka värden. Någon sa att ”projektet ger värden som inte kan fångas
i statistik”.
Med hjälp av fotografier dokumenterades miljöerna genom en kameralins. Materialet bearbetades bl.a. genom att projicera datorskärmen på
en vägg. Detta gjorde arbetsprocessen synlig för alla och personalen mer
involverad i skapandet.
Personalenkäten bestod av två frågor som besvarades skriftligt. Svaren
sammanställdes vilket resulterade i en mängd citat från de anställda. Citaten låg i sin tur till grund för skapandet av miniskulpturer. Skulpturerna
flyttades mellan arbetsplatserna så alla kunde ta del av dem.
Resultaten av foton och enkäten presenterades för personalen i ett collage under rubriken ”Det bästa med att vara här”. Verket bestod av foton,
teckningar och citat från arbetsplatserna. I samband med det berättade
konstnärerna om arbetet och bjöd på specialgjorda bakelser med citat från
enkäterna. Collaget skapade många samtal och reflektioner hos betraktarna.
Inför sommarsemestern delade konstnärerna ut vykort som de tillverkat till all personal.
En annan huvudaktivitet var den så kallade ”röda tråden”. Den utgick
från de citat som samlats in från personalen. Aktiviteten bestod i att konstnärerna spikade, drog garn och jobbade med texter på en vägg i en av korridorerna. Detta utvecklades till att var och en fick markera var i förändringsprocessen mellan den gamla och den nya anstalten som man upplevde
att man befann sig. Nya röda prickar tillfördes väggen från personal som
ville vara med och markera var de befann sig i förändringsarbetet. Detta
var en uppskattad beskrivning av de förändringar som pågick och som gav
upphov till samtal om utveckling bland personalen.
Mot slutet av projektet byggde konstnärerna ett rum om förändring. De
valde tio citat och med gammal elektronikutrustning formades konkreta
bilder och mönster av förändring i en ny installation. I rummet visades
även tidigare utförda arbeten/installationer i form av ljudsatta bildspel i
digitala fotoramar.
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Sammanfattning
Samtliga arbetsplatser har getts möjlighet att delta i en workshop om jämställdhet och en om tillgänglighet.
I övrigt har konstnärerna genomfört olika aktiviteter både till mängd
och till innehåll. Aktiviteterna på BUP fokuserade tre huvudaktiviteter.
Detta betyder inte att konstnärerna inte gjort något annat, utan enbart
att det är dessa tre som är särskilt framträdande. På äldreboendet genomfördes en mängd olika aktiviteter, sex av de mest framträdande presenteras ovan. Något liknande gjordes på Skolan och Krim, dvs. ett antal olika
aktiviteter där vissa av dem framträder framför andra. Utan att värdera i
kvalitativa eller kvantitativa termer verkar konstnärerna på äldreboendet
genomfört allra flest aktiviteter. Aktiviteterna på BUP kan beskrivas som
utveckling och utbyggnad av något redan etablerat. Detta visar sig genom
att konstnärerna utgår från det befintliga och förändrar och förstärker det
i linje med vad det sedan tidigare var tänkt att det skulle användas till. Detsamma gäller för Äldreomsorgen, men där finns också försök till etablering
av konstsamtalen och perspektivbyten i form av inklädda hissar och torkvindor. Skolan och Krim kan också uppfattas bjuda in till både utveckling
av det etablerade och till perspektivbyten. Skolan via workshop om roller
och värdegrunder och Krim genom collaget ”Det bästa med att vara här”
och ”röda tråden”.

Flexibelt lärande i arbetslivet
I detta avsnitt redovisas de begrepp om lärande som använts vid analysen
av insamlade data. ”Lärande är varje process som hos levande organismer
leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska,
biologisk mognad eller åldrande” (Illeris, 2007:13). Innebörden av citatet
är att det utvecklar sig en ”förändring av viss varaktighet” tills det kommer
nytt lärande eller att tidigare läranden ”faller i glömska” (op.cit:14).
Det finns, enligt Illeris (2007), fyra typer av lärande, men alla dessa
är inte aktuella för denna utvärdering. Den grundläggande förutsättning
som föregår lärande kallas ”schema”. Med schema menas i detta sammanhang minnen, ”kunskapsstrukturer, förståelsesätt, rörelsemönster eller
handlingspotentialer /…/ inom ett visst /…/ avgränsat område” (Illeris,
2007:55; Piaget and Bärbel, 2000:4). Det betyder att scheman kan vara
alltifrån obefintliga till höggradigt utvecklade. Ett obefintligt schema be-
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tyder att man inte har vare sig minnen, kunskaper, förståelse, rörelsemönster eller handlingspotentialer inom ett visst avgränsat område. I mitt fall
så har jag mer eller mindre obefintliga scheman för yrken som tillämpad
psykolog, omvårdnadspersonal och kriminalvårdare. För att utveckla mina
scheman inom något av dessa områden behöver jag börja med att etablera
scheman för att därefter förhoppningsvis fortsätta med att bygga ut och
strukturera om befintliga scheman. Matris 1 klargör en sådan möjlig förändring. Utgångspunkten är att med avstamp i det kumulativa lärandet
mer eller mindre flexibelt utvecklas mot ett assimilativt, ackommodativt
och/eller transformativt lärande.
Matris 1: Olika typer av lärande

Kumulativt
(etablering av
lärande)

Motoriskt/mekaniskt lärande av nya scheman,
såsom minnen, ”kunskapsstrukturer, förståelsesätt,
rörelsemönster eller handlingspotentialer /…/ inom
ett visst /…/ avgränsat område” (Illeris, 2007:55;
Piaget and Bärbel, 2000:4).

Assimilativt
(utbyggnad av
lärande)

Nya scheman läggs omedvetet till/bygger ut/differentierar befintliga/etablerade som kan aktiveras i
olika situationer/sammanhang (se Illeris, 2007:58f;
Piaget and Bärbel, 2000:6).

Individuell hel eller delvis medveten aktualisering,
nedbrytning eller uppluckring av befintligt utbyggt
Ackommodativt
enskilt schema i termer av förståelse, insikt, mening,
(endimensionell
sammanhang och överblick (se Illeris, 2007:60ff;
omstrukturering
Piaget and Bärbel, 2000:6). Här handlar det enligt
av lärande)
Illeris om ett metalärande inom ramen för ett
avgränsat område.
Individuell hel eller delvis aktualisering, nedbrytning eller uppluckring av befintliga multipla scheman och även inkluderande person- och självrelaTransformativt
terad förståelse, insikt, mening, sammanhang och
(flerdimensionell
överblick. Här är det inte frågan om ett avgränsat
omstrukturering
område, utan skillnaden till det ackommodativa
av lärande)
lärandet ligger i att det transformativa handlar om
ett metalärande inom multipla områden och är
person- och självrelaterat.
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Det är viktigt att inte uppfatta lärtyperna som statiska, utan att istället
betrakta dem som dynamiska vilka människor växlar mellan. Illeris (2007)
menar att kumulativt, assimilativt, ackommodativt och transformativt lärande ”handlar om ökad grad av komplexitet” och ”ökad grad av subjektivt
upplevd belastning och psykisk energiåtgång” (op.cit:67). Det betyder att
lärtyperna ställer olika krav på den som rör sig mellan dem. Illeris (2007)
menar också att lärtyperna inte handlar om bättre eller sämre lärande utan
om möjligheten till att ”på ett flexibelt sätt /…/ växla mellan lärotyperna
och aktivera den lärotyp som är relevant i en given situation” (op.cit:67).
Flexibiliteten stämmer väl överens med den ökande graden av komplexitet
mellan kumulativt och transformativt lärande.
Det finns en rad andra författare än Illeris (2007) som skrivit om olika
typer av lärande. Ellström (2009) kan delvis uppfattas skriva om motsvarande typer men han kallar dem för handlingsnivåer; rutiniserat/färdighetsbaserat, regelbaserat, kunskapsbaserat och reflektivt. Med utgångspunkt i dessa handlingsnivåer konstruerar Ellström två huvudformer av
lärande: ”anpassningsinriktat lärande eller bemästringslärande” och ”utvecklingsinriktat eller kreativt lärande” (Ellström, 2004, 2009:116).
Med anpassningsinriktat lärande menas att
individen förvärvar kunskaper, löser problem och lär sig handla i relation till en kontext där uppgifter, mål och andra förutsättningar antas
vara givna (eller för givna tagna), och som det därmed inte är vare sig
möjligt eller önskvärt för den lärande individen att ifrågasätta, kritiskt
analysera och eventuellt försöka förändra
(Ellström, 1992:70)

Med utvecklingsinriktat eller kreativt lärande avses
att individen antas ha ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt
till uppgifter, mål och andra förutsättningar /…/ [att han eller hon kan]
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lära sig att identifiera och definiera vilken situationen, uppgiften eller
problemet är
(Ellström, 1992:70)

Ellström (1992:70) menar att dessa båda skiljer ”beslut om hur man ska
agera” från ”beslut om vilken typ av situation” det är frågan om. I det första
fallet antas förekomsten av givna förutsättningar att agera mot och i det
andra fallet är det frågan om distansering från dessa förutsättningar. Båda
huvudformerna är svåra att använda för att tolka utfallet från de konstnärliga aktiviteter bland personalen på de fyra arbetsplatser där aktiviteterna genomförts, främst pga. att konstnärerna utgick från arbetsplatsernas givna förutsättningar och lade till något utöver dessa då de utformade
sina respektive aktiviteter. Detta gör att Ellströms indelning kan uppfattas
som opassande att tillämpa på de konstnärliga aktiviteternas inverkan på
respektive arbetsplats. Däremot skulle de passa utmärkt för tillämpning
på konstnärernas förhållningssätt, men dessa ingår inte i utvärderingen.
Därför kommer Illeris (2007) lärtyper att användas som referenspunkter
både under analysen av insamlade data och som stöd för tolkningar och
slutsatser.

Metod och datainsamlingar
Efter att datainsamlingen till utvärderingen avslutades i oktober 2009
kom det ut en ny bok om så kallad följeforskning i termer av lärande utvärdering (Svensson, Brulin, Jansson och Sjöberg (2009). Boken är värdefull
att nämna här eftersom den i denna rapport redovisade utvärderingen kan
uppfattas till stora delar uppfylla kriterierna på lärande utvärdering. Detta
eftersom utvärderingen exempelvis kom in i tidigt skede av projektet, den
har varit processbaserad, den har krävt närhet till deltagarna och det har
funnits kontinuerlig återkoppling till projektledning och representanter
från deltagande arbetsplatser (Sjöberg, Brulin och Svensson, 2009).
Utvärderingens uppläggning och förekomsten av både direkt och indirekt ”mätbara mål” gör det angeläget att utvärdera projektet med hjälp av
data, både numeriska och ickenumeriska (Åsberg, 2001). Därför baserar
sig utvärderingen på information från flera olika informationskällor och
datainsamlingsmetoder. För det första det som kommer fram i bakgrundsinformationen om respektive arbetsplats, för det andra information från
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en nyckelinformant per arbetsplats som skrivit i en så kallad månadsbok
som samlats in vid sammanlagt tre tillfällen, för det tredje utvärderarens
intryck från deltagande observationer, för det fjärde från två utskick av
samma enkät, för det femte från korta intervjuer, och slutligen för det sjätte, konstnärernas reflektioner över vistelsen på respektive arbetsplats. Den
insamlade informationen speglas mot projektets syfte och mätbara mål.
Nedan presenteras var och en av dessa datainsamlingsmetoder.

Bakgrundsinformation om arbetsplasterna
Bakgrundsinformationen baserar sig på ett antal frågor som besvarats av
en chef på respektive arbetsplats vid ett enskilt tillfälle via e-post under
april månad 2009. Syftet med dessa data var att snabbt samla in övergripande information om varje enskild arbetsplats. Frågorna i bilaga 2 skickades som bilaga i e-post till den chef som på respektive arbetsplats ansvarade
för och legitimerade konstnärernas närvaro på arbetsplatsen. Insamlade
uppgifter gjorde det möjligt att förstå de strukturella omständigheterna på
respektive arbetsplats.

Nyckelinformanter som skriver i en månadsbok
Den så kallade ”månadsboken” skickades ut till en person på varje arbetsplats vid tre skilda tillfällen: i april, juni och september. Syftet med månadsböckerna var att över tid samla in intryck från samma nyckelinformant som ständigt befann sig på respektive arbetsplats, men inte deltog i
de konstnärliga aktiviteterna. Urvalet av dessa informanter överläts till den
chef på respektive arbetsplats som var projektledningens kontaktperson.
Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt att det blev en person som var
väl insatt i arbetsorganisationen, hade god insyn i arbetet och befintliga
arbetsgrupper eller arbetslag, och vars position varken var chef eller medarbetare bland dem som direkt berördes av de konstnärliga aktiviteterna.
Det betyder att personen fanns nära i rummet under hela projektperioden,
men inte direkt delaktig i de sociala relationer som var en konsekvens av
projektets genomförande. Det vill säga, någon som över tid kunde vara utvärderarens extra ögon.
Utskicken av månadsboken resulterade i sammanlagt elva stycken månadsböcker (se bilaga 3). En av dem, den första från skolan, förkom av ett
eller annat skäl. Undertecknad och informanten ifråga har försökt att reda
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ut vart den hamnade, men vi kan bara konstatera att av någon anledning
har underlaget försvunnit från våra datorer.
Deltagande observation
Deltagande observationer genomfördes framför allt på två sätt. Det ena
sättet var närvaro under två av projektets fyra introduktionstillfällena på
arbetsplatserna. Det andra sättet var närvaro under de workshops som genomfördes om jämställdhet och tillgänglighet. Det tredje sättet var besök
på de arbetsplatser konstnärerna var utlokaliserade på. Samtliga observationer gav upphov till intryck, frågor och reflektioner som återkopplades till projektdeltagarna, konstnärerna och projektets samverkansgrupp.
Sammantaget gav dessa en fördjupad förståelse för resultaten av de kompetensutvecklande åtgärderna. Resultaten från de deltagande observationerna redovisas inte specifikt utan har varit ett stöd för och legat till grund
för uppföljningar under datainsamlingsprocessen.

Enkät
Enkäten skickades ut vid två olika tillfällen i juni och i oktober (se bilaga
4). Vid båda tillfällena såg den exakt likadan ut, med undantag för vissa
förändringar i ingressen. Syftet med enkäten var att samla in övergripande
information som skulle kunna visa eventuella förändringar över tid. Enkäten bestod av sammanlagt 45 frågor/påståenden och den besvarades av 134
respondenter i juni och 112 i oktober.
Enkäten konstruerades som en web-enkät i e-Val (Luvit, 2009). E-Val
är ett utvärderingsverktyg som gör det möjligt att distribuera enkäter digitalt. I detta fall e-postades en länk och ett tillhörande missivbrev till en
kontaktperson på respektive arbetsplats. Kontaktpersonen vidarebefordrade i sin tur länken och brevet till varje enskild medarbetare. Förfaringssättet fungerade inte för alla personer. Därför skrevs enkäten även ut på
papper och skickades tillsammans med ett missivbrev och ett svarskuvert
till en kontaktperson på respektive arbetsplats. Denna person fick sedan i
uppdrag att distribuera eller på annat sätt se till så att enkäten och brevet
blev tillgängligt för kollegorna. Då den ifyllda enkäten returnerats i svarskuvertet fördes dess uppgifter in i web-enkäten via länken.
Att skicka enkäten via länk förde med sig vissa problem. Efter det
första utskicket visade det sig att länkningen inte alltid fungerade. Där-
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för kompletterades utskicket med en beskrivning av hur man kan kopiera
länken och sedan klistra in den i fönstret för URL-adressen. Det fanns
även respondenter som av andra skäl inte besvarade web-enkäten, de fick
möjlighet att fylla i enkäten via en pappersversion. Fördelen med detta förfaringssätt vara att både datorvana och datorovana personer fick möjlighet
att besvara samma enkät. Nackdelen var att många både datorvana och
datorovana kanske struntade i att besvara enkäten helt och hållet. De förra
för att länken inte fungerade, de senare på grund av allt besvär.
Efter tre påminnelser via e-post inom en månad från första utskicket
stängdes webenkäten i e-Val. Då det inte var möjligt att få tillgång till ett
register över samtliga personer som berördes respektive inte berördes av de
konstnärliga aktiviteterna, men som mottagit e-post på respektive arbetsplats går det inte att med bestämdhet avgöra svarsfrekvensen. En jämförelse mellan besvarade enkäter i juni (134 st) och i oktober (112 st) och antalet
anställda på samtliga arbetsplatser (bilaga 1) visar att svarsfrekvensen var
35 respektive 29 procent. Dessa uppgifter är dock missvisande eftersom
de inte skiljer på personal som var respektive inte var verksam på organisationsenheter som berördes av de konstnärliga aktiviteterna.
Registrerade data fördes över till statistikprogrammet SPSS. Internt
bortfall förekom endast i liten omfattning, men i vissa variabler åtgärdades de med hjälp av imputering enligt regressionsmetoden. Metoden går,
i grova drag, ut på att med hjälp av en beräkning av variabler utan bortfall
predicera värdet i variabler med bortfall (Tabachnick och Fidell, 2001).
Fördelen med detta förfaringssätt är att man vid vissa bearbetningar undviker att alla svar från en respondent faller bort pga. ett saknat svar på en
enstaka fråga.
Enkäten innehöll frågor under följande rubriker (se bilaga 4): Bakgrundsfakta, konstnärliga aktiviteter, egenkontroll, trivsel, stöd, arbetstakt/krav, fysisk arbetsmiljö, ledarskap och hälsotillstånd.
Bakgrundsfakta består av information om kön, födelseår, arbetsplats,
yrkesgrupp, anställningens längd i fyra steg (< 5, 5-9, 10-25 och 26 år eller
mer) och position (medarbetare eller chef/ledare). Information om konstnärliga aktiviteter har att göra med a) hur ofta man informerar sig om pågående aktiviteter (varje dag, varje vecka, ett par gånger/månad, någon enstaka gång/månad, mer sällan än någon gång/månad), b) i vilken grad man
för tillfället är praktiskt engagerad i en skala 1-10 där 1 = inte alls och 10 =
i mycket hög grad. Utöver detta fanns det ett vet ej-alternativ.
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Övriga påstående under respektive rubrik, t.ex. egenkontroll och trivsel
mäts huvudsakligen med hjälp av en gradering som respondenten reagerar på genom att klicka på en siffra mellan 1 (instämmer inte alls) och 10
(instämmer helt) alternativt ”vet ej”. Detta gäller såvida inte annat anges
inom parentes i anslutning till aktuell fråga eller påstående. Nedanstående
uppställning innehåller enbart påståenden/frågor som ingår i analysen av
numeriska data från enkäten.
Egenkontroll
Jag har stor frihet att själv avgöra hur mitt arbete skall utföras.
Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta mitt ansvar på ett
effektivt sätt.
Jag är med och påverkar uppläggningen av mitt arbete.
Syftet med dessa påståenden är att undersöka attityden till självständighet och ansvarstagande i arbetet. Bakom detta finns idén om att attityden skulle kunna skilja mellan kvinnor och män i olika åldrar och mellan
personal på arbetsplatser med lägre respektive högre frekvens av sjukskrivningar.
Trivsel
Jag har ett engagerande och stimulerande arbete.
Det råder bra stämning inom min närmaste arbetsgrupp.
Jag känner trygghet inför hur framtiden kommer att bli för mig på
min arbetsplats.
Syftet med dessa påståenden är att studera respondenternas attityd till
trivseln på arbetsplatsen. Den attityden kan antas vara central för kommunikationen mellan medarbetare och skilja sig åt mellan personal på arbetsplatser med olika frekvens av sjukskrivningar.
Arbetstakt/krav
Jag känner mig ofta stressad i mitt arbete.
Jag hinner vanligen med mitt arbete inom den ordinarie arbetstiden.
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När jag är ledig kan jag lätt koppla av från arbetet.
Under den senaste 12-månadersperioden har jag ofta huvudvärk,
rygg besvär eller magont som jag bedömer beror på arbetet.
Under den senaste 12-månadersperioden har jag ofta känt oro/ångest och/eller haft svårt att koncentrera mig på arbetet.
Jag har vanligen möjlighet att ta pauser i arbetet.
Syfte med dessa påståenden och frågor är att studera respondenternas
attityd till sin aktuella arbetssituation och upplevelse av symptom som kan
förknippas med en påfrestande arbetssituation. Ambitionen är att kunna
relatera detta till förebyggande av långtidssjukskrivningar och tillvaratagandet av medarbetarnas outnyttjade resurser.
Ledarskap
Min närmaste chef leder och fördelar arbetet på ett bra sätt.
Min närmaste chef följer regelbundet upp och utvärderar mina arbetsinsatser.
Min närmaste chef har förmåga att få arbetsgruppen att nå uppsatta
mål.
Min närmaste chef visar förtroende och litar på medarbetarna.
Om det uppstår problem på min arbetsplats tar min närmaste chef
initiativ till att lösa problemen.
Min närmaste chef stimulerar till en öppen dialog på arbetsplatsen.
Med dessa påståenden görs ett försök att analysera attityden till den grad
av stöd som närmsta chef ger. Bakom detta finns idén att svaren på dessa
påståenden bör kunna relateras till upplevelsen av Egenkontroll, Trivsel,
Arbetstakt/krav och inte minst Hälsotillstånd, se nedan.
Hälsotillstånd (tidigare sjukfrånvaro)
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd (Mycket gott, Gott,
Någorlunda, Dåligt eller Mycket dåligt)?
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Syftet med denna fråga är att ge respondenterna möjlighet att själva
skatta sitt aktuella hälsotillstånd. Tanken är att svaret på frågan skulle
dels kunna visa hur aktuell risken för långtidssjukskrivningar är i respektive organisation, dels visa på en koppling till övriga ovan beskrivna påståenden och frågor. Svaren på den sista frågan (variabeln), Hur bedömer
du ditt allmänna hälsotillstånd?, hädanefter enbart Hälsotillstånd, används
som beroende variabel och övriga uppräknade variabler används som bakgrunds- eller oberoende variabler. Variabler under rubrikerna egenkontroll, arbetstakt/krav, trivsel och ledarskap har slagits ihop till lika många
faktorer. Det betyder att exempelvis Egenkontroll mäts genom att lägga
samman svaren på följande variabler:
•
•
•

Jag har stor frihet att själv avgöra hur mitt arbete skall utföras.
Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta mitt ansvar på ett
effektivt sätt.
Jag är med och påverkar uppläggningen av mitt arbete.

Det samlade resultatet bildar en faktor som benämns Egenkontroll och
som prövas mot den beroende variabeln Hälsotillstånd. Resultatet gör det
möjligt att avgöra om det finns en korrelation mellan variablerna och hur
stor denna korrelation är. Motsvarande förfaringssätt gäller även för Arbetstakt/krav, Trivsel och Ledarskap.

Intervjuer
Intervjuerna genomfördes i juni (16 st) och i oktober (26 st). I likhet med
urvalet för enkäten var det inte möjligt att fastställa urvalsramen för intervjuerna. En anledning till det är att personalen på samtliga arbetsplatser
både informerade sig om och deltog i de konstnärliga aktiviteterna på frivillig basis. En annan anledning är att det inte finns några uppgifter om
de individer som på ett eller annat sätt tagit del av de konstnärliga aktiviteterna. Därför har det inte varit möjligt att vare sig före, under eller efter
de konstnärliga aktiviteterna exakt bestämma vem som berörts av dem. De
personer som har intervjuats har på olika sätt berörts av de konstnärliga
aktiviteterna. En del har varit distanserade andra har varit mycket aktiva,
en del har varit tveksamma eller öppet kritiska till dem medan andra har
varit odelat positiva.
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Syftet med intervjuerna var att samla in information om medarbetares
tankar, emotioner och beteenden relativt de konstnärliga aktiviteterna (se
bilaga 5). Utöver detta frågades även efter konsekvenser på både kort- och
lång sikt. När det gäller tankar, emotioner och beteenden så frågades framför allt efter vilka som intervjupersonen noterat, frammanat eller undertryckt hos sig själva.
Intervjupersonerna (Ip) valdes ut av en kontaktperson på respektive arbetsplats. Därför är det svårt att precisera vilka skäl som låg till grund för
valet av intervjupersoner. Den främsta anledningen till detta tillvägagångssätt var att det var mycket svårt att som utomstående ta fram uppgifter
på enbart de medarbetare som utförde sina arbetsgifter i anslutning till
de konstnärliga aktiviteterna. Därför uppmanades varje kontaktperson att
välja ut intervjupersoner bland de medarbetare som på ett eller annat sätt
engagerat sig i de konstnärliga aktiviteterna och som gett uttryck för positiva, negativa eller blandade uppfattningar om dem.
En innebörd av ett urval av den här typen innebär att alla medarbetare på respektive arbetsplats inte har möjlighet att bli utvalda. En annan
innebörd är att de som blir utvalda har personliga erfarenheter från de
konstnärliga aktiviteterna. Den andra innebörden var tillräckligt värdefull
för att följa ovan beskrivet urvalsförfarande. Detta har dock fört med sig
nödvändigheten att på ett anonymt sätt kontrollera olika intervjupersoners
utsagor med varandra (Sandberg, 2005).
Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett fickminne med plats för
mikrokassetter. Varje intervju varade mellan 5-15 minuter, beroende på
intervjupersonens insikt i de pågående konstnärliga aktiviteterna. En av de
intervjuer som utfördes i oktober genomfördes av logistiska skäl via telefon.
Efter intervjuerna transkriberades mikrokassetterna selektivt. Det
innebär att enbart valda delar av intervjuerna har skrivits ut, vilket kan
innebära att olika stor mängd utsagor i intervjuerna har skrivits ut från
skilda intervjuer. Selektionskriterierna för transkriberingen konstruerades
med utgångspunkt i projektets mätbara mål och de olika typer av lärande
som går att spåra i de tankar, emotioner och beteenden som medarbetarna
ger uttryck för relativt de konstnärliga aktiviteterna.
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Reflektioner från konstnärerna
Konstnärerna har uppmanats att skriva ner sina tankar och reflektioner så
utförligt som möjligt och e-posta dem till utvärderaren (se bilaga 6). Skälet
var att få ta del av konstnärernas uppfattningar och relatera dem till vad
som kommer fram på arbetsplatserna. Resultatet blev ett skriftligt bidrag
om ca 1-2 A4-sidor från varje konstnärspar, i ett par kompletterande den
ena konstnären det som den andre skrivit och skickat in.

Sammanfattning
Den sammantagna innebörden av dessa olika datainsamlingar är att
bakgrundsinformationen kommer från en chef på respektive arbetsplats.
Uppgifterna i månadsboken har förmedlats av en nyckelinformant som
befunnit sig i personalens närhet under hela projektperioden. Deltagande
observation har gjort den möjligt att följa upp frågor och reflektioner som
väckts av övrig informationsinhämtning. Enkäten gjorde det möjligt att
samla in sådan information om den enskilde individen, som säger något
om hans/hennes uppfattning om psykosociala faktorer på den egna arbetsplatsen. Intervjuerna har gjort det möjligt för varje enskild intervjuperson
att berätta om tankar, emotioner och beteenden som kan uppfattas vara
ett resultat eller en konsekvens av de pågående eller avslutade konstnärliga
aktiviteterna. Avslutningsvis har konstnärerna fått möjlighet att kommentera sina besök på respektive arbetsplats.

Resultat
I detta avsnitt redovisas resultaten från de olika datainsamlingarna. Först
redovisas intresset för de pågående konstnärliga aktiviteterna. På detta följer redovisningar som ansluter till projektets syfte och mätbara mål. Avsnittet avrundas med kritiska röster från projektets deltagare.

Information om pågående konstnärliga aktiviteter
Nedanstående figurer visar hur ofta respondenterna i enkäten uppgivit att
de informerat sig om de pågående konstnärliga aktiviteterna på den egna
arbetsplatsen. Uppgifterna i figur 1 var giltiga i juni och uppgifterna i figur
2 var giltiga i oktober 2009. Figur 1 visar att högst antal som uppgivit att
de informerat sig i juni månad finns på raden ”Veckovis” för Skola, Bup
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och Äldreomsorgen. För Krims del finns de på raden ”Mer sällan än månadsvis”.

Figur 1: Svar på enkätfråga, Hur ofta informerar du dig om vad som händer i
de pågående konstnärliga aktiviteterna på din arbetsplats?
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När det gäller figur 2 så finns de högsta värdena på raden “Veckovis” för
Skola och Äldreomsorgen. Ifråga om Bup finns de på raden “Månadsvis”
och för Krims del rör det sig återigen om raden ”Mer sällan än månadsvis”.

Figur 2: Svar på enkätfråga, oktober 2009: Hur ofta informerar du dig om vad
som händer i de pågående konstnärliga aktiviteterna på din arbetsplats?
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Figur 1 och 2 visar att av de som besvarat enkäten i juni och i oktober
har flest informerat sig om de pågående aktiviteterna ”Veckovis” hos Äldreomsorgen och Skola, medan detta har sjunkit från ”Veckovis” i juni till
”Månadsvis” i juli hos BUP. Krim visar en stabilitet ifråga om ”Mer sällan
än månadsvis”. Figurerna visar också att inom Skola sjunker informationsinhämtningen för både ”Veckovis” och ”Mer sällan än månadsvis” och ökar
för ”månadsvis”. Inom BUP sjunker den veckovisa informationsinhämtningen mellan juni och oktober i kombination med att den ökar för både
”Månadsvis” och ”Mer sällan än månadsvis”. Inom Krim vidmakthålls proportionerna mellan informationsinhämtningarna, men att den ”Månadsvisa” marginellt ökar något. Inom Äldreomsorgen minskar den ”Månadsvisa”
i kombination med att ”Mer sällan än månadsvis” ökar något.
Resultaten går att i generell mening tolka som att intresset varit konstant högst hos Äldreomsorgen och Skola och lägst hos Krim. Inom BUP
minskade intresset mellan juni och oktober.

Workshops och seminarier om lärandeprocesser
Samtliga aktiviteter som genomförts om lärandeprocesser angående jämställdhet och tillgänglighet har organiserats av projektledning (se bilaga 7).
I detta avsnitt presenteras insamlade data från månadsboken. Först behandlas jämställdhet, därefter tillgänglighet.
Jämställdhet
De nyckelinformanter som skulle besvara månadsboken fick följande definition på jämställdhet: ”Jämställdhet kan handla om likheter och skillnader mellan män och kvinnor kontra arbetsuppgifternas utförande”. Resultaten från de inskickade månadsböckerna redovisas i matris 2.
Citaten i matris 2 visar att intresset för jämställdhet fanns redan innan
konstnärerna kom till arbetsplatserna. Det finns dock en skillnad i hur frågan besvaras på ett par av arbetsplatserna före workshop/seminarier i april
och efter desamma i september. Det går att läsa in ett mer utslätat svar
från både BUP och Krim i april och ett mer distinkt svar i september. Ta
exempelvis Krim. I april skrev nyckelinformanten följande: ”Ja, vi har fått
en stor mängd nya medarbetare och större andelen är kvinnor.” I september
formulerade informanten sig på detta sätt: ”Ja, idag har det blivit mycket
tydligare ...” Då svaren från BUP och Krim inte avslöjar en utvecklad medvetenhet i termer av jämställdhet tyder det på att nyckelinformanterna re-
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gistrerat förekomsten av ett assimilativt lärande på respektive arbetsplats,
vilket i Krims fall visar sig genom att informanten antyder en förändrad
syn på närvaron av kvinnor i organisationen.
Skolan uppfattas som en relativt sett blandad arbetsplats med 27 procent män, vilket gjort att jämställdhet inte ses som ett påtagligt problem.
Vi har inte arbetat specifikt med jämställdhet på vår arbetsplats, men
jag är mycket glad att vi varit en av varje kön i vårt lilla arbetslag (gissa
vilket) för jag är säker på att det i första hand haft en god inverkan på
kontakten och intresset från eleverna och att det har gett en extra dimension till kontakten med personalen
(Konstnärer, Skola)

Även om detta konstnärspar inte aktivt arbetat med jämställdhet så
har de använt sig av fördelen med att vara en kvinna och en man.
Tillgänglighet
Workshopen om tillgänglighet var mer utspridda över längre tid än de om
jämställdhet, mellan 16 juni och 22 september (se bilaga 7). Detta beror
på att tiden före, under och efter semestrarna var mycket svårbokade på
de olika arbetsplatserna. Dessa workshop leddes av Bente Kaj Henriksson
och hon formulerar syftet på följande sätt.
Med seminariet om tillgänglighet vill vi bidra till ökad medvetenhet om
begreppet i sig, att tillsammans reflektera över tillgänglighet på arbetsplatsen utifrån några konkreta exempel som deltagarna själva väljer ut
och inspirera till konkreta förbättringar
(Henriksson, 2009)

I likhet med workshopen om jämställdhet handlade det om reflektioner
och medvetandegöranden. Målet var att personalen skulle koppla dessa till
den egna arbetsplatsen.
Följande definition av tillgänglighet fanns att läsa i månadsboken av den
nyckelinformant som skulle skriva i den: ”Tillgänglighet kan handla om skillnaden mellan å den ena sidan personer utan och personer med olika funktionsnedsättningar, och å den andra sidan mellan personer med olika typ eller grad av funktionsnedsättningar kontra arbetsuppgifternas utförande.”
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Krim

Ja, idag har det blivit mycket
tydligare, vid anställningen
av personal /…/ så medförde
detta att vi fick betydligt fler
kvinnliga medarbetare.

Ja i högsta grad, våra nya medarbetare som skall börja arbeta /…/
är i hög grad kvinnor. Detta medför att denna fråga är ständigt
levande.

Skolan

Ja, vi har fått en stor mängd nya
medarbetare och större andelen är
kvinnor.

Ser ingen sådan skillnad.

Inför klassbildning för höstens
sjuor har det varit en medveten
satsning på att så långt det är
möjligt fördela könen lika i de tre
klasserna.

Ja, det är ett aktuellt ämne på
vår arbetsplats.

September

Samma uttalande som i juni.

Ja, det är en fråga som personalen
engagerar sig i, i synnerhet de
yngre medarbetarna enligt min
uppfattning.

Juni

Jag tycker att vi alla gör samma
arbete på samma villkor oavsett
kön. Vi pratar aldrig direkt om
att det skulle vara någon skillnad
eller likhet mellan våra sysslor.

Jag anser inte att situationen är
speciell vad gäller jämställdhet på
kliniken

Ja, i normal utsträckning, då det är
övervägande kvinnor som arbetar
på BUP.

April

Vi pratar inte speciellt mycket om
det. Skämtsamt kan vi säga nåÄldreomsorgon gång att vi kvinnor har bättre
gen
simultankapacitet. Arbetet sker på
samma villkor oavsett kön.

BUP

Jämställdhet

Matris 2: Nyckelinformanternas svar på frågan: Anser du att personalen i skrivande stund intresserar sig för frågor som rör jämställdhet
på arbetsplatsen?
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Citaten i matris 3 (se s. 38) avslöjar något mycket intressant. De kan nämligen förstås som att tre av de fyra nyckelinformanter som skriver månadsbok upplever att medvetenheten om tillgänglighet har ökat bland den egna
personalen. Exempelvis så var perspektivet ganska snävt på BUP i april,
man ansåg sig inte ha någon ”personal med funktionsnedsättning”. I september lät det på följande sätt: ”Ja, det är nog den fråga som alltid diskuteras och arbetas med, både på vår klinik, och inom sjukvården i övrigt.”
Något liknande gäller för Skola mellan juni och okt.
Om man analyserar nämnda citat ur arbetsplatsernas olika månadsböcker i termer av olika typer av lärande går det dra slutsatsen att lärandet om tillgänglighet gått från kumulativt till assimilativt (Illeris, 2007).
Med andra ord har nyckelinformanterna mellan april och september rört
sig från att tillskriva personalen ett etablerat tänkande om tillgänglighet
till en tillskrivning om ett igenkännande. I detta ingår nya kunskaper om
skillnaden mellan att som person ha en ”funktionsnedsättning” och att
möta ett ”funktionshinder” i miljön.
Sammanfattningsvis
Formuleringen av svaren om jämställdhet har förändrats från att vara relativt fritt från eftertryck till en tydligare betoning. Detta kan tolkas som
att uppfattningen om och försök till att leva upp till jämställdhet på arbetsplatsen har aktiverats. När det gäller tillgängligheten går det ana en
mer märkbar förändring mellan april och september. Detta kan sannolikt
bero på att i projektets inledningsskede var frågor om tillgänglighet mer
obekanta än de om jämställdhet. Något som kan förstås mot bakgrund av
att fenomenet tillgänglighet är av betydligt senare datum än jämställdhet.

Konstnärliga processer och reflexioner om
rådande organisatoriska omständigheter
Enligt månadsboken går det inte att uttala sig om huruvida intresset för
organisation relativt hälsa/ohälsa har förändrats mellan april och september. Förmodligen främst pga. att intresset sannolikt fanns med redan från
början.
Däremot visar intervjuerna en viss ökning på arbetsplatserna av reflexioner om de konstnärliga aktiviteterna.
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April

Jag kan inte komma på att vi har någon personal med
funktionsnedsättning på kliniken, så jag har svårt att uttala mig om detta.

Vi arbetar så ergonomiskt som möjligt med hjälp av liftar,
höj- och sänkbara sängar o.d. Vi får kontinuerligt stöd
och tips av sjukgymnast och arbetsterapeut. Eftersom
personer vi hjälper har olika former av funktionsnedsättning arbetar vi ständigt med att utifrån deras behov
och kapacitet göra vardagen så behaglig som möjligt.
Vad gäller våra olikheter bland personalen (ingen är
funktionsnedsatt) så är det det som är vår styrka och vi
kompletterar varandra och pratar mycket om det.

—

Inget större intresse på grund av funktionsnedsättning.
Tillgänglighet diskuteras mycket utifrån olika befattningshavares tillgänglighet för övriga medarbetare.

Tillgänglighet

BUP

Äldre
omsorgen

Skolan

Krim
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Nej, inte i någon större grad.

Har ingen klar uppfattning om detta, men
efter seminariet om tillgänglighet så blir
man automatiskt mer uppmärksam på
olika handikapp. När det gäller våra elever
så finns fler handikapp som skulle behöva
belysas.

Nej, frågan har aldrig kommit upp. Det är
samma villkor för alla.

Det är en ytterst primär fråga i BUP:s
verksamhet, där tillgänglighet är A och O.
Även om det ligger på chefernas ansvar
att alltid jobba för det, så tror jag att övrig
personal har det i benmärgen, att alltid
tänka på tillgängligheten för sina patienter.

Juni

Ja. Personalstyrkan har blivit betydligt
större, och då är det naturligt att vi får
alltfler frågor och ställningstagande vad
avser tillgänglighet.

Tillgängligheten när det gäller t. ex. språk
och läs och skrivsvårigheter är en ständigt
pågående fråga eftersom det bygger på
fungerande teknik och personal som
är insatt i problematiken. Tillgång till
fungerande hjälpmedel skall finnas och
eleverna måste också själva se sitt behov
av hjälp och använda den hjälp som finns.
En ny elev med hörselskada har kommit i
år och där informerades alla undervisande
lärare om hans handikapp och hur man
bäst bemöter honom.

Nej, inte direkt. Det är samma villkor
för alla.

Ja, det är nog den fråga som alltid diskuteras och arbetas med, både på vår klinik,
och inom sjukvården i övrigt.

September

Matris 3: Nyckelinformanternas svar på frågan: Anser du att personalen i skrivande stund intresserar sig för frågor som rör
tillgänglighet på arbetsplatsen?
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Resultat
Matris 4: Citat om konstnärliga aktiviteter klippta från intervjuerna.
Juni

Oktober

”Mitt samlade intryck är att det
har varit väldigt oklart vad dom
[konstnärerna] egentligen vill och
menar med deltagande” (Ip 2,
BUP).

[Engagemanget från personalens
sida] började förändras lite grann
när [konstnärerna] ville ha in bilder på varje [person] (Ip 17, BUP).

”Jag blir frustrerad över hur man
kan använda pengar på något sådant här” (Ip 3, Äldreomsorgen).

Det har lett till samtalsämnen
inom personalgruppen. Aktiviteterna har lett till att någonting
händer och att någonting är på
gång [i organisationen] (Ip 4, Äldreomsorgen).

”Det har ju varit diskussioner...
Man har undrat vad det är. /…/
Det har varit prat om vad de har
gjort, betydelse…” (Ip 6, Krim).

[D]et blev mer positivt efterhand
som man började få kontakt
med konstnärerna. Dom kunde
strukturera hur man kände inför
projektet” (Ip 28, Krim).

”Från början var lite ’-Ojdå det
kanske kan bli lite extrauppgifter. Måste vi vara med…’ (Ip 8,
Skola).

”Dom har hjälpt till att definiera
saker. /…/ Jag har ju t.ex. fått syn
på olika arbetsroller och det gör
att jag begriper bättre hur min arbetssituation ser ut” (Ip 14, Skola).

Matris 4 består av citat från intervjuerna. Sammantaget visar valda citat
att personalen har engagerat sig; en minoritet i kritiska och en majoritet i
uppskattande ordalag. På Skolan lät det exempelvis på följande sätt i juni:
”Från början var lite ’-Ojdå det kanske kan bli lite extrauppgifter. Måste
vi vara med…” (Ip 8, Skola). Tonfallet i uttalandet, som signalerar en risk
för att bli besvärad och avbruten i jobbet, är representativt för en majoritet
bland personalen. I oktober lät det så här: ”Dom har hjälpt till att definiera
saker. /…/ Jag har ju t.ex. fått syn på olika arbetsroller och det gör att jag
begriper bättre hur min arbetssituation ser ut” (Ip 14, Skola). Dessa uttalande som är representativa för de personer som deltagit i projektet kan
uppfattas påvisa förekomsten av ett ackommodativt lärande vilket betyder
att det mellan juni och oktober utvecklas insikter om olika arbetsroller
relativt ett större sammanhang.

39

Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet

Det kan vara intressant att ta del av vad konstnärerna säger i oktober då de
ser tillbaka på sin tid i projektet:
Personalen har engagerat sig i vårt arbete. De har frågat mycket och följt
vårt arbete kontinuerligt. Deltagit i den konstnärliga utformningen på
eget initiativ. Personalen har varit lyhörd
(Konstnärer, BUP)

Konstnärerna på BUP har en mer markerat nöjd uppfattning än vad
som går att skönja i uttalanden från personalen. Detta kan bero på att
konstnärerna gör en återblick från oktober.
Konstnärerna på äldreboendet kan uppfattas ha likartade uppfattningar som personalen. Det som präglar dessa uppfattningar är att de är
polära. Starkt ogillande blandas med uppskattning av de konstnärliga aktiviteterna.
Vissa avdelningar har naturligtvis varit mer intresserade och aktiva än
andra. Vissa har varit negativt inställda till oss och syftet med hela projektet. Dessa har ansett att det är slöseri med ekonomiska resurser. Likgiltighet från några håll i det att dessa personer inte engagerat sig i vad
som hänt i huset
(Konstnärer, Äldreomsorgen)

Vi har fått uppskattning genom att man sagt till oss att det är kul, roligt
och spännande att ha oss i huset och genom spontana kramar
(Konstnärer, Äldreomsorgen)

På Krim möttes konstnärerna av både skepsis och uppskattning, vilket
ligger i linje med intervjucitaten ovan.
Många var skeptiska i början men har senare blivit intresserade. En
del har varit ointresserade, någon har tinat upp, andra har vi låtit vara
ointresserade
(Konstnärer, Krim)
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Flera har återkommande tagit del och varit engagerade och nyfikna. Då
och då har det kommit någon och sagt att det vi gjort har varit intressant
och haft betydelse
(Konstnärer, Krim)

Detsamma gäller för skolan.
Ingen har sluppit undan. Ingen har protesterat, inte högt i alla fall. Tror
aktiviteterna varit uppskattade. Någon var rätt reserverad i början, men
vände sedan och blev mycket positiv och det är extra roligt. Några har
inte varit särskilt engagerade, men inget motstånd
(Konstnärer, Skola)

Skolmiljön är nog också en öppen miljö, där händer ständigt nya saker
och närheten till kreativitet finns ganska öppen. Konstruktivt, men med
tidspressat bemötande. Jag är glad över att ha varit på skolan för att den
präglas av en sån ENERGI
(Konstnärer, Skola)

I citaten från konstnärerna på Skolan går det se att de validerar personalens uttalanden (Sandberg, 2005).
Exemplen från Skolan och de övriga citaten visar att de konstnärliga
aktiviteterna både setts med viss skepsis och bidragit till ökade kunskaper
och förbättrad förståelse för olika typer av organisatoriska omständigheter. Förbättrad förståelse kan i sin tur göra det möjligt för den enskilde
medarbetaren att organisera sitt arbete på ett sätt som förhindrar en eventuell framtida långtidssjukskrivning. Logiken ligger i att ökad personlig
förståelse för arbetslivets (förändrade) krav och villkor kan förebygga långtidssjukskrivning. Sett ur ett lärandeperspektiv innebär ökad förståelse
här en endimensionell omstrukturering, dvs. ett ackommodativt lärande.

Sammanfattningsvis
Insamlade data från både personal och konstnärer visar att de verkligen
mött och fått syn på varandra. Båda parter bekräftar mer eller mindre den
andres uppfattningar. Detta kan uppfattas som ett belägg för att det verkligen har pågått någon form av processer mellan konstnärer och personal.
Den högra kolumnen i matris 4, ovan, visar att dessa processer åtminstone
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berört medarbetarna inom Krim och Skola där konstnärerna hjälpt till
med att skapa struktur under en genomgripande organisationsförändring
och belyst innebörderna av olika arbetsuppgifter.

Enkätstudien
De båda enkätstudierna resulterade inte i några samband mellan det första
och det andra mättillfället. Däremot visar den första enkätstudien intressanta resultat om samband mellan rådande organisatoriska omständigheter i form av Egenkontroll, Trivsel, Arbetstakt/krav och Ledarskap relativt Hälsotillstånd när man skiljer på positionen medarbetare och chef/
ledare (se tabell 1). När det gäller medarbetarna finns ett samband mellan
faktorerna Egenkontroll, Arbetstakt/krav och Trivsel relativt självskattat
hälsotillstånd. Det statistiska sambandet visar att nämnda faktorer har
ett positivt samband med hälsotillståndet, dvs. ju högre respektive mindre
av det ena, desto högre respektive mindre av det andra. Ifråga om ledare
förekommer det ett samband mellan Kön och Ledarskap relativt Hälsotillstånd; manliga ledare tenderar att självskatta sitt hälsotillstånd till det
sämre jämfört med kvinnliga.
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Tabell 1: Samband mellan faktorerna Egenkontroll, Trivsel, Arbetstakt/krav
och Ledarskap som oberoende variabler och Hälsotillstånd som beroende
variabel.

Beroende variabel: Hälsotillstånd
Position
Medarbetare

Ledare

Ej standardiserad koefficient

Standardiserad
koefficient

B

SE

Beta

(Konstant)

1,845

,083

Egenkontroll

,252

Arbetstakt/
krav

Modell
1

1

t

Sig.

-

22,227

,000

,085

,292

2,947

,004

,449

,069

,557

6,537

,000

Kön

,162

,150

,094

1,081

,282

Trivsel

-,230

,101

-,242

-2,290

,024

Ledarskap

-,042

,087

-,050

-,488

,627

(Konstant)

1,782

,232

-

7,686

,000

Egenkontroll

,298

,202

,557

1,476

,164

Arbetstakt/
krav

,038

,170

,039

,222

,828

Kön

,530

,197

,433

2,693

,018

Trivsel

-,140

,152

-,359

-,918

,375

Ledarskap

-,835

,230

-,711

-3,629

,003

Även om det inte är möjligt att belägga en direkt koppling mellan de konstnärliga aktiviteterna och enkätstudiens båda mättillfällen är det ändå värdefullt att diskutera resultaten. En central poäng med Skissprojekt är att
minska ohälsan i arbetslivet. Det är inte möjligt att statistiskt och entydigt
påvisa att något sådant har skett i detta projekt. Däremot går det att visa
att samtliga ovan nämnda faktorer troligen har betydelse för självskattning
av hälsotillstånd. Detta kan uppfattas som en fingervisning åt eventuella
framtida konstnärliga insatser i arbetslivet. Om sådana insatser på ett eller annat sätt berör aktuella faktorer kan det förhoppningsvis bli möjligt
att registrera ett samband med hälsa. Ett sådant samband skulle i sin tur
kunna motivera ett intresse för att i framtiden pröva den statistiska kausaliteten om konstnärliga aktiviteter kan vara gynnsamma för ”kunskaper
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om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas”. Logiken ligger i att faktorer som Egenkontroll, Arbetstakt/krav, Trivsel och Ledarskap på olika
sätt kan ha betydelse för medarbetares och ledares självskattningar av det
egna hälsotillståndet.
Sammanfattningsvis
Det har inte varit möjligt att med hjälp av utvärderingens enkätstudier och
från det ena mättillfället till det andra påvisa ett entydigt samband mellan
rådande organisatoriska omständigheter och villkor och hälsa. Däremot
visar analysen av den första enkätstudien på sådana kopplingar mellan
Egenkontroll, Arbetstakt/krav, Trivsel och Ledarskap och Hälsotillstånd
som kan vara värdefulla att ta hänsyn till i ett eventuellt framtida projekt.

Kommunikation och tillvaratagandet av
deltagarnas outnyttjade resurser
I detta avsnitt redovisas resultaten för det tredje och sista mätbara målet.
Innehållet i matris 5 nedan baserar sig på nyckelinformanternas rapporter
i månadsboken. Rapporterna visar inte någon tydlig ökning av kommunikationen. Däremot finns det gradskillnader i att kvaliteten i samtalen
förändrats, särskilt på BUP, men även i viss mån på Skolan och Krim. Det
går dock att uppfatta en märkbar förändring i tillvaratagandet av varandras
resurser på BUP och Krim.
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Matris 5: Nyckelinformanternas svar på frågan: Anser du att personalen, i
skrivande stund, i hög grad kommunicerar med varandra om olika frågor som
rör arbetet/arbetsplatsen?
Kommunikation

April

Juni

September

BUP

I BUP:s verksamhet ingår kommunikation som
en mycket naturlig del.

Olika personalkategorier
har återkommande träffar, där man kommunicerar olika frågor som rör
arbetet.

De konstnärliga
aktiviteterna hos oss
har ju lett till en grön
oas för personalen –
vårt gröna rum. Här
sitter nu, när rummet
är färdigt, personal
[oftare än tidigare]
och småpratar med
varandra. Det kan nog
gälla både jobb och
”privatprat”.

Äldre
omsorgen

Vi pratar om de
boendes/ äldres hälsa,
humör, vanor o.d. Vi
pratar också om hur
sliten vår arbetsplats är
med ofräscha kök, gamla
diskmaskiner o.d. Ofta
önskar vi att vi vore
fler med mer tid över
till de gamla och deras
intressen.

Alla på vår våning /…/ har
träffat konstnärerna. De
har förändrat vår omgivning något men det har
inte förändrat vårt sätt
att bemöta våra gamla i
deras miljö!

[Här hade informanten
behållit samma text
som från juni. /Utvärderarens anmärkning]

Ja. Täta personalbyten, vikariefrågan, arbetsmiljön
och elever med speciella
behov

Ja. Arbetsmiljön. Inga
vikarier pga pengabrist

Arbetsfrågorna är ständigt uppe till diskussion,
på grund av att det är så
många nya medarbetare
som är nyfikna och vill
lära sig mer.

Ja i mycket hög grad.
Om trivsel och hälsa.
Jag ser att med inslaget
av större antal kvinnor
i arbetsgruppen så har
diskussionerna ökat
speciellt om trivsel och
hälsa.

Skolan

Krim

Ja i mycket stor grad.
Våra nya medarbetare är nyutbildade och
nyfikna/intresserade
vilket medför att diskussioner ständigt förs hur/
varför man utför vissa
arbetsinslag.
Frågor som rör klienterna på arbetsplatsen,
organisatoriska frågor,
personliga frågor. Detta
beror mycket på det
ökade antalet personal
och om det nya arbetet
för Saltviksanstalten.

Arbetsmiljön, arbetsinstruktioner och
klienternas hälsotillstånd
(psykiskt).

45

Samhörighet, viljan att
disku-tera klienternas
hälsa och beteende.
Personalens möjlighet
att erhålla stimulansåtgärder.
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Innebörden av matris 5 är att nyckelinformanterna på BUP och Krim ger
intryck av förekomsten av ett assimilativt lärande bland personalen. Kommunikationen inom Äldreomsorgen relaterar främst till de boende och
inte kollegor eller arbetsplats i stort. Dessa olikheter kan förstås mot bakgrund av skillnaderna i arbetsuppgifternas kvalifikationsnivåer mellan å
den ena sidan BUP, Skola och Krim och å den andra sidan Äldreomsorgen.
Den information som kommer från intervjuerna antyder något liknande.
1 ”Vi är ju några stycken som träffats på fritiden och tillsammans
gjort djur som ställts dit [i biblioteket]” (Ip 19, BUP).
2 Det har varit en rolig stämning, med lite humor kring kommentarerna. Lite munterhet, trivsamhet…” (Ip 18, BUP).
3 ”Fler som jobbar i vården i så fall. Det är ju en helt annan grej. Eller,
att dom [konstnärerna] skulle engagera sig i de boende och gå på
promenad med dom, eller någonting. Det är där vi behöver saker
och ting (Ip 3, Äldreomsorgen).
4 ”…den fysiska miljön har blivit bättre. Den här anslagstavlan med
berömlappar kommer på sikt att få en positiv ställning” (Fp 35,
Skola).
5 ”Det har varit bra för vi-känslan, att vi fått ha lite trevligt ihop och
inte bara sett det som en arbetsuppgift” (Ip 36, Skola).
6 Förut var alltihop i en hoprörd soppa, nu vet jag mer vad de olika
gränserna är och jag ser när något sker” (Ip 14, Skola).
7 ”Det blir ju små andningshål, eftersom man egentligen tycker att
man inte har tid och så måste man stanna upp ibland och reflektera”
(Ip 27, Krim).
8 ”Det som jag tycker är mest tilltalande var att det här är helt två
skilda världar som ska mötas. Dom [konstnärerna] drar igång någonting” (Ip 26, Krim).
Citat 1 och 4 visar inte bara exempel på tillvaratagandet av ”outnyttjade
resurser” utan också på en ambition att hålla detta vid liv. 1. ”Vi är ju några
stycken som träffats på fritiden och tillsammans gjort djur som ställts dit
[i biblioteket]” (Ip 19, BUP). 4. ”…den fysiska miljön har blivit bättre. Den
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här anslagstavlan med berömlappar kommer på sikt att få en positiv ställning” (Ip 35, Skola).
Det intressanta med ovanstående citat är att tre av fyra arbetsplatser
tillåter sig att tänka på sin egen personalgrupp. Den fjärde, Äldreomsorgen,
tänker i första hand på de boende. Detta betyder att inom Äldreomsorgen
har personalen svårare att kommunicera om arbetsplatsen internt, utan
att relatera till de boende. Detta kan föra med sig olika dilemman. Det
främsta är att man försöker att hitta lösningar som ligger bortom arbetsplatsen eller personalgruppens möjligheter, exempelvis punkt 3 i ovanstående punktlista. Ett annat dilemma är att man inte ser annat än den egna
konkreta arbetssituationen och på så vis missar konstnärernas försök att
initiera processer inom den aktuella arbetssituationens ramar.
En intervjuperson sa följande:
Men framför allt handlar det om den fysiska miljön, interiören. Jag har
inte hört något prat om processer och mellanmänskliga processer. En grej
är att aktiviteterna leder till gemensamma samtalsämnen, med boenden.
Exempelvis om fotografier
(Ip 4, Äldreomsorgen)

Ovanstående citat ska förstås med utgångspunkt i beskrivningen av de
konstnärliga aktiviteterna under rubriken Äldreomsorgen: Identitet, miljö
och konst, sid 18. Där framgår att aktiviteterna bestått i både installationer
(t.ex. rondellen) och processer (t.ex. konstsamtal och sägvadduvill). Temat
var ju Identitet, miljö och konst varav identitet i hög grad är processuellt
och mellanmänskligt. Därför kan man ana förekomsten av ett missförstånd av något slag mellan konstnärer och arbetsplatsens personal.
Det kan vara så att Äldreomsorgen primärt väntade sig att konstnärerna
skulle bidra till ett kumulativt lärande, det vill säganågon form av etablering av exempelvis konstsamtal. Därför uppstår det delvis ett missförstånd
när konstnärerna bland annat vill satsa på något assimilativt, såsom en utbyggnad av något befintligt såsom åsiktsväggen, den lokala kartan, världskartan, arbetsmiljön och bildcollage. När så konstnärerna tar ytterligare
ett steg och vill åstadkomma omstrukturering genom tyginklädda hissar
och torkvindor i rondellen reagerar vissa personer i personalgruppen starkt
negativt. Dessa reaktioner kan sannolikt bero på att konstnärerna bjöd in
till mentala omstruktureringar som överskred gränsen för det kumulativa
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och det assimilativa lärandet. Om detta stämmer är det en viktig insikt för
eventuellt kommande projekt. Insikten ligger i att om man vill få med sig
alla i en personalgrupp får man inte gå för fort fram eller ta för stora steg
inom ramen för det aktuella organisatoriska sammanhanget.
Övriga citat i ovanstående uppställning visar att det finns en tendens
till en variation av läranden, alltifrån kumulativt (citat 1 och 13), över assimilativt (citat 2 och 7) till ackommodativt (citat 4-6 och 8).
En annan fråga från månadsboken är om personalens initiativförmåga
ökat under projektperioden.
Matris 6: Nyckelinformanternas svar på frågan: Anser du att personalen

ökat sin initiativförmåga i jobbet?
Initiativ

April

Juni

September

Inget som jag
märkt av.

Svårt att säga i stort, men
några få medarbetare visar
stort intresse för själva arrangemanget från konstnärerna. En av medarbetarna
har till exempel smugit dit
små hemtillverkade kryp,
som skall falla in i djungelmiljön.

Det dyker upp små urtidsdjur gömda i grönskan.
Kommer nya fortfarande,
fast som sagt i själva jobbet vet jag inte…

Äldreomsorgen

Nej. Vi är lika duktiga som
tidigare att ta initiativ och
se hur vi kan förbättra saker
efter behov.

Samma som för juni.

Skolan

Svårt för mej att svara på.

Vet ej. Upplever dock att
många i lärarkåren redan
är trötta.

Dom nya medarbetarna
börjar känna sig hemma i
arbetsteamet, och profilerar
sig mer utifrån arbetssituationen.

Ja i högsta grad. Nya
infallsvinklar om arbetssätt, tunnelseendet som
snabbt kan infinna sig
på en arbetsplats har
förändrats. Förbättrad klientverksamhet, man har
blivit mer lyhörd, agerar
snabbare, tar upp saker till
diskussioner.

BUP

Krim

Ja, nya initiativrika medarbetare har blandats
med dom äldre
i tjänst. Detta är
en naturlig reaktion i personalgrupper.

Av matris 6 framgår att de konstnärliga aktiviteterna direkt medverkat till
ökade initiativ genom att personalen bidragit till inredningen av lustgården
på BUP. Av månadsboken framgår att i april svarade nyckelinformanten
”inget som jag märkt av” på frågan om ökad initiativförmåga. I september
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framkommer följande: ”Det dyker upp små urtidsdjur gömda i grönskan.
Kommer nya fortfarande, fast som sagt i själva jobbet vet jag inte…”. Här
har det definitivt hänt något, även om nyckelinformanten gör en skillnad
mellan initiativ relativt lustgården och arbetet i sig.
En alltför strikt uppdelning i lustgården och arbetsuppgifterna kan
dock vara olycklig i detta fall, främst på grund av att lustgården finns på arbetsplatsen och att de aktuella bidragen medverkat till att kollegor faktiskt
träffats och samarbetat på fritiden. Detta är lika arbetsrelaterat som något
annat, eftersom det sannolikt stärker den kollektiva identiteten, om inte i
personalgruppen i sin helhet så åtminstone i avgränsade delar av den. Det
framgår dock inte om fritidsumgänget är nytt eller något redan etablerat.
Om umgänget är nytt handlar det om kumulativt lärande men är det befintligt blir det frågan om ett assimilativt dito.
Något liknande gäller för Krim, men där är det mer frågan om en nyansering mellan april och september. I april lät det så här ” ja, nya initiativrika
medarbetare har blandats med dom äldre i tjänst”. I september hade detta
förändrats till:
Ja i högsta grad. Nya infallsvinklar om arbetssätt, tunnelseendet som
snabbt kan infinna sig på en arbetsplats har förändrats. Förbättrad klientverksamhet, man har blivit mer lyhörd, agerar snabbare, tar upp saker till diskussioner
(Månadsboken, Krim)

Av citaten framgår att i april hade det skett en blandning av befintlig och
nyanställd personal, vilket uppfattades stimulera initiativtagandet. I september hade detta utvecklats till en förändring som kan tolkas som en
endimensionell omstrukturering i form av ökad öppenhet inom personalgruppen och större förståelse för varandra. Detta är en mycket genomgripande utveckling, som i de flesta fall tar oerhört lång tid att åstadkomma.
På Krim skedde det under en tid som konstnärerna fanns på plats. Därmed
inte sagt att detta ackommodativa lärande enbart ska tillskrivas de konstnärliga aktiviteterna eftersom det under samma period genomförts omfattande nyanställningar, men de konstnärliga aktiviteterna har sannolikt
underlättat brobyggandet mellan befintlig och ny personal. Ett argument
för att ett sådant brobyggande kan ha skett är det intervjucitat som kom
fram i punkt 8 ovan: ”Det som jag tycker är mest tilltalande var att det här
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är helt två skilda världar som ska mötas. Dom [konstnärerna] drar igång
någonting” (Ip 26, Krim).

Sammanfattningsvis
Insamlade data påvisar ingen tydlig förekomst av kumulativt lärande, däremot en viss gradskillnad i kvaliteten på samtalen inom BUP, Skola och
Krim. Likaså förekommer det en förändring i tillvaratagandet av varandras
resurser inom BUP och Krim. I övrigt går det att utläsa förekomsten av flera olika lärtyper. Vissa data från Äldreomsorgen sticker ut genom den uttalade svårigheten att byta perspektiv från boende till egen personalgrupp.

Kritiska röster
Under denna rubrik samlas några kritiska röster som kommit fram under
datainsamlingarna. I samtliga fall rör det sig främst om kritik av projektets
genomförande och innehåll. Det har inte uttalats någon direkt kritik mot
konstnärernas närvaro på arbetsplatserna.
1 ”Dom skulle ha varit med mera… Det är ju så att det är mycket att
göra och då hinner man inte med och då behöver man ha längre tid
på sig” (Ip 5, Krim).
2 ”Nu när det har varit pressat schema kanske vissa har känt att det
tar massa tid från annat…” (Ip 15, Skola).
3 Har inte förstått någonting av vad konstnärerna har gjort. När de
satte upp torkvindorna påminde det om dagis (Ip 25, Äldreomsorgen).
4 …dom skulle engagera sig i de boende och gå på promenad med
dom, eller någonting. Det är där vi behöver saker och ting” (Ip 3,
Äldreomsorgen).
5 ”Mitt samlade intryck är att det har varit väldigt oklart för folk vad
dom [konstnärerna] egentligen vill och menar med deltagande” (Ip
2, BUP).
6 Projektet här går ju ut på att bygga upp en djungelmiljö i vårt kupolfönsterförsedda bibliotek. En hel del tid har gått åt för konstnärerna

50

Resultat

att ”ragga” blommor och drivved m m. Det gör ju att de inte varit här
så ofta som vi kanske trodde. När de är här jobbar de med att bygga
upp rummet, och även om det är vid kaffeautomaten, där all personal passerar ett par tre gånger under dagen, är det kanske inte helt
lätt att etablera någon djupare kontakt med var och en av de drygt
70 anställda som finns på kliniken. Vissa sitter inte ens här i huset.
Men trots detta tror jag att många ändå uppskattar det de håller på
med (Månadsboken, BUP).
Det finns en viktig aspekt att lära från ovanstående punkter och det är
att kritiken är av olika karaktär. Önskan om att träffa konstnärerna mer
eller att deras aktiviteter tar tid från annat kan uppfattas som väntad kritik
i organisationer med reducerade personalstyrkor (punkt 1 och 2). Punkterna 3 och 4 kan uppfattas vara av mer grundläggande art. Skulle denna
typ av kritik dominera på arbetsplatsen skulle man kunna dra slutsatsen
att konstnärerna inte nått ut med sina olika budskap till personalgruppen
eller att projektet varit bristfälligt förankrat bland personalen på arbetsplatsen. Innebörden av punkt 3 är att konstnärernas aktiviteter verkligen
engagerat personalen, även om den som uttalat sig här inte uppskattade
aktiviteten ifråga. Punkt 4 bygger på ett missförstånd eftersom det inte är
kommunen eller äldreomsorgen som finansierar projektet. Skulle omsorg
om boende funnits med i projektansökan hade projektmedlen sannolikt
inte beviljats. Punkt 5 och 6 är värdefulla synpunkter då de antyder att
konstnärernas strategier för och mål med sina aktiviteter inte varit helt
begripliga på arbetsplatsen. Dessa synpunkter understryker vikten av en
relativt detaljerad över tid förekommande ömsesidig kommunikation mellan konstnärer och arbetsplats, och vice versa.
Sammanfattningsvis
Kritiken av projektet har varierat från nödvändigt engagemang (tidsåtgång) över dess missriktade syfte till att aktiviteterna uppfattas som svåra
att förstå. Till detta kommer att personalen på flera arbetsplatser och av
olika anledningar gett uttryck för önskemål om mer tid tillsammans med
konstnärerna. Detta betyder att konstnärerna har uppskattats, men att det
ibland varit svårt att delta i deras aktiviteter.

51

Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet

Diskussion och slutsatser
Denna utvärdering utgår från syftet och de mätbara målen i genomförandeprojektet Skiss Västernorrland. Utvärderingen bygger på begrepp om
lärande i arbetslivet. Detta för med sig ett antagande om att Skiss Västernorrland inneburit olika typer av lärande för personalen på de medverkande arbetsplatserna. Innebörden är att projektet etablerat skilda former för
kunskap, förståelse eller handlingar inom ett visst avgränsat område. Det
betyder att projektet inte enbart utvecklat redan existerande kunskaper,
förståelse, etc. utan även i vissa fall medverkat till mental omstrukturering
inom ramen för enskilda organisatoriska omständigheter.

Resultatens validitet och reliabilitet i förhållande till syfte och mätbara mål
Utvärderingens resultat utgår från olika typer av information a) som epostats utvärderaren, b) en webenkät, c) korta intervjuer och d) information från konstnärerna. Användningen av olika datainsamlingsmetoder
ökar förutsättningarna för att på förhållandevis goda grunder göra uttalanden om kopplingen mellan projektets syfte att genomföra kompetensutvecklande åtgärder och de mätbara mål som ska uppnås. En central fråga
att besvara är om detta gäller i denna utvärdering? Frågan ger upphov till
konstruktionen av två andra viktiga frågor: 1. På vilket sätt har olika kompetensutvecklande åtgärder medfört att projektets mätbara mål har eller
inte har uppfyllts? 2. I vilken grad/utsträckning kan olika kompetensutvecklande åtgärder sägas att lett till att de mätbara målen har uppfyllts?
Frågorna särskiljer mellan sätt för och grad av måluppfyllnad.
När det gäller det första mätbara målet om workshop jämställdhet och
tillgänglighet är sättet för måluppfyllnad, det vill säga antalet av workshop
oproblematiskt att avgöra. Däremot är det betydligt svårare att avgöra graden av måluppfyllelse, alltså skillnaden mellan befintligt och nytt lärande
före och efter workshopen. Detta gäller särskilt jämställdhet då det ofta
står för medvetenheten om fenomenet jämställdhet i sig, andelen kvinnor
relativt män på arbetsplatsen och karaktären i relationerna mellan kvinnor
och män. Använda metoder i denna utvärdering har gjort det möjligt att
med visshet belägga en förändrad medvetenhet om andelen kvinnliga och
manliga medarbetare. Däremot går det inte att göra några uttalanden om
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läranden som rör jämställdheten i sig och karaktären i den typen av sociala
relationer.
Liknande svagheter finns angående projektets andra mätbara mål. Både
sättet för och graden av måluppfyllelsen av konstnärliga processer och reflexioner om rådande organisatoriska omständigheter och villkor som ökar
kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas, är svårt att belägga på ett entydigt sätt. Vissa intervjusvar från olika intervjupersoner
visar dock att det förekommit konstnärliga aktiviteter som fört med sig
reflexioner om rådande organisatoriska omständigheter (se tolkningar i
anslutning till matris 4). Det finns också tecken på att konstnärerna kan
validera förekomsten av sådana reflexioner. Däremot är det inte möjligt att
göra uttalanden om huruvida dessa reflexioner ökat kunskaperna om förebyggande av långtidssjukskrivningar. Möjligheten att göra sådana uttalanden ställer sannolikt krav på en mer longitudinell studie på arbetsplatser
med en högre grad av sjukskrivningar. Av bilaga 1 framgår att långtidssjukskrivningar inte utmärkte sig på någon av arbetsplatserna i någon högre
grad.
Resultaten från nyckelinformanter och intervjuer i förhållande till det
tredje mätbara målet, om kommunikation och tillvaratagandet av deltagarnas outnyttjade resurser, visar att åtminstone vissa av de konstnärliga aktiviteterna inverkat på graden av måluppfyllnad. Både kommunikation och
tillvaratagandet av outnyttjade resurser kan exempelvis sägas i kvalitativ
mening ha tilltagit på BUP i förhållande till ”Lustgården”, på Skola relativt
”Kraftverket” och på Krim i relation till ”Det bästa med att vara här”. Detta
kan beläggas via utsagor om förändrad kommunikation och om tilltagande
socialt umgänge mellan medarbetare.
Sammantaget visar detta att kombinationen av olika datainsamlingsmetoder har gjort det möjligt att samla in data från fler källor. Detta stärker utvärderingens validitet. Utöver det har den kombinerade analysen av
olika uppgiftslämnares uppfattningar stärkt tillförlitligheten (reliabiliteten) till insamlade data, se till exempel i anslutning till matris 4 (se s. 39).

Slutsatser huruvida projektets syfte
och mätbara mål har uppfyllts
Medverkande arbetsplatser kommer från olika branscher med skilda kvalifikationskrav. Det gemensamma för arbetsplatserna var att personalen kände
av någon form av press. Skälen för denna press skilde sig åt, alltifrån hög eller
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sned arbetsbelastning och renoveringsarbete till för lite personal och omfattande organisationsförändringar respektive andra förändringsprocesser.
En grundläggande fråga är om projektet uppfyllt sitt syfte? Ja, det går
att säga att projektet har gjort det. Inte enbart för att det har genomförts
kompetensutvecklande åtgärder i form av olika typer av konstnärliga aktiviteter, utan också för att det har genomförts en mängd sådana åtgärder
på de olika arbetsplatserna. Fler åtgärder har genomförts på vissa arbetsplatser och färre på andra. De konstnärliga aktiviteterna har sammantaget
bjudit in till olika typer av läranden såsom kumulativa, assimilativa och
ackommodativa. Betydelsen av det relativa ligger i den utsträckning som
olika arbetsplatser påverkats av åtgärderna. Vissa arbetsplatser visar tydliga belägg för påverkan från vissa åtgärder, medan andra inte tycks ha berörts alls av samma typ av åtgärder.
Ytterligare en grundläggande fråga är om projektet har uppnått de mätbara målen? Ja, man kan säga att projektet i viss utsträckning har uppnått
de mätbara målen. Tre övergripande resultat är väsentliga att redovisa för
att belägga att de mätbara målen har uppnåtts: 1) workshops och seminarier om lärandeprocesser om jämställdhet och tillgänglighet, 2) konstnärliga processer och reflexioner över rådande organisatoriska omständigheter
och villkor som ökar kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas och 3) ökad kommunikation på arbetsplatserna och tillvaratagandet av deltagarnas outnyttjade resurser.
Deltagande observation har gjort det möjligt att både kvantitativt och
kvalitativt registrera antal av och innehåll i workshopen om jämställdhet
och tillgänglighet. Det första resultatet om workshops och seminarier om
lärandeprocesser är att intresset för jämställdhet tycks ha ändrats till viss
del på Krim under projektperioden, från att ha varit förhållandevis vagt till
att få en tydligare uttalad och aktiv roll. När det gäller tillgängligheten så
finns det tecken på att projektet etablerade den typen av kunskaper på två
arbetsplatser. I flera fall fanns det innan projektstart en medvetenhet om
rumsliga funktionshinder i form av så kallade handikapptoaletter, medan
det under projektet utvecklades samtal om förhållandet mellan begreppen
funktionshinder och funktionsnedsättning. Sammantaget innebär detta
att det utifrån nyckelinformanternas utsagor går att dra slutsatsen om tendenser till både ett kumulativt och ett assimilativt lärande bland personalen på BUP och Skola, vilket betyder både etablering och utbyggnad av
olika läranden.
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Det andra resultatet om konstnärliga processer och reflexioner över
rådande organisatoriska omständigheter bygger på att både personal och
konstnärer visar tecken på att ha registrerat varandras närvaro. I vissa fall
i högre och i andra fall i lägre grad. Insamlade data antyder förekomsten
av både ökade kunskaper och förbättrad förståelse för organisatoriska omständigheter. Detta gör det möjligt att dra slutsatsen att det i åtminstone
enskilda fall förekommit någon form av endimensionell omstrukturering,
det vill säga ett ackommodativt lärande.
Det har inte varit möjligt att inom ramen för detta lärandemål redovisa
ett samband mellan rådande organisatoriska omständigheter och villkor
och hälsa. Däremot visar analysen av den första enkätstudien samband
mellan faktorerna Egenkontroll, Arbetstakt/krav, Trivsel och Ledarskap
relativt självskattat Hälsotillstånd. Analysen med ledare visar också tecken på att manliga ledare självskattar sitt hälsotillstånd sämre jämfört med
kvinnor.
Det tredje och sista resultatet om kommunikation och tillvaratagandet av deltagarnas outnyttjade resurser visar att ökad kommunikation om
tillvaratagande av outnyttjade resurser framför allt har skett på BUP och
Skola, men även till viss del på Krim. Detta betyder att det förekommer
indikationer på ett assimilativt och i viss mån även ackommodativt lärande
på BUP och Krim.
När det gäller Äldreomsorgen är det viktigt att vara försiktig med att
dra alltför långt gångna slutsatser om den arbetsplatsen. Trots ett delvis
öppet missnöje var majoriteten av de intervjuade i personalgruppen positivt inställda till de konstnärliga aktiviteterna och samtliga var positiva till
konstnärernas närvaro på arbetsplatsen. Det är dock olämpligt att i en utvärdering som denna bortse från att lyfta fram det särskilda missnöje som
fanns på arbetsplatsen. Missnöjet var riktat mot den kostnad som lades
ned på de konstnärliga aktiviteterna istället för att använda pengarna inom
Äldreomsorgen. Detta missnöje var dock missriktat eftersom pengarna till
omsorgen och Skiss-projektet inte kommer från samma ”påse” och följaktligen kan inte pengar från projektet användas inom omsorgen.
Anledningen till att det är viktigt att behandla detta missnöje ligger i
den möjliga lärdomen att inte framtida konstnärliga aktiviteter inom arbetslivet ges en alltför lågmäld introduktion, avancerar för snabbt eller med
för stora steg inom ramen för det organisatoriska sammanhanget. Två viktiga slutsatser i det utvärderade projektet kan därför ligga i att konstnärer a)
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omsorgsfullt lobbar för sina aktiviteter före, under och efter att de genomförts, b) nogsamt anpassar aktiviteterna till kvalifikationsnivåerna inom
ramen för aktuella organisatoriska omständigheter. Därmed inte sagt att
de aktuella konstnärerna inte gjorde en sådan anpassning, utan erfarenheterna från Skiss Västernorrland visar att det är särskilt betydelsefullt med
sådan anpassning i organisationer med en till antalet reducerad personalgrupp. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg informationen
i figur 1 och 2, som visar att Äldreomsorgen är en av två arbetsplatser där
de som besvarat enkäterna har visat ett konstant högt veckovist intresse för
de konstnärliga aktiviteterna mellan juni och oktober. Den andra är Skola.
I övrigt går det att för detta, det sista mätbara målet, dra slutsatsen om
förekomsten av olika lärandetyper, alltifrån kumulativt över assimilativt
till ackommodativt.
Sammanfattningsvis går det dra den övergripande slutsatsen att de
konstnärliga aktiviteterna har uppskattats på arbetsplatserna. En lärare
gav i samband med en intervju i början av oktober spontant uttryck för
följande fråga: -Varför är dom inte kvar!? Detta uttryck och flera andra i
denna rapport vittnar om ett intresse för och ett värde i konstnärliga aktiviteter i arbetslivet.
Resultaten i denna rapport visar att Skiss som modell väcker både intresse och engagemang i arbetslivet. Det är dock värt att påpeka att då man
ska göra något liknande i framtiden är det klokt att överväga både längden
och förläggningen av de konstnärliga aktiviteterna. Att som nu inkludera
en helgdags- och semesterfylld vår respektive sommar i konstnärernas sex
månader ute på arbetsplatserna är nog inte så bra. Särskilt inte när det gäller skolor och arbetsplatser med rullande arbetsscheman. Sådana scheman
riskerar att splittra personalgruppen under semesterperioder och om detta
sker då aktuella aktiviteter går ut på att utveckla kollektiva identiteter riskerar kraftigt försvårande omständigheter att utvecklas. En annan förläggning exempelvis september-februari skulle sannolikt ge mer kontinuitet i
både förankring inför projektstart och implementering av konstnärliga
aktiviteter.
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Ålder
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25-66 (medelålder ca 50 år)

Läkare (222),
Psykologer (249),
Kuratorer (249),
Sjuksköterskor
(323), Skötare
(513), Behandlingsassistenter (346/513),
Specialpedagoger (234/331),
Arbetsterapeut
(322), Sjukgymnast (322),
Medicinska
sekreterare (411)
och Administratör (223).

71 (18 procent)

Antal anställda

Yrkesgrupper

BUP

Arbetsplats

25-64 (medelålder ca 54 år)

Omvårdnadspersonal (513), Sjuksköterskor (323),
Administratör
(343), Städpersonal (912), Enhetschef (131)

57 (15 procent)

Äldreomsorgen

25-63 (medelålder
ca 45 år)

Rektor (131), lärare
(233), administratör (343), skolsköterska (223),
vaktmästare (713),
SYO (241), Kurator
(249).

37 (10 procent)

Skolan

Tabell 2: Bakgrundsinformation om skillnader och likheter mellan arbetsplatserna.

24-65 (medelålder ca
41 år)

Vårdare (515),
produktionsledare,
programledare, lärare
(233), socionomer
(249), beteendevetare,
experter av olika slag
(tex inom säkerhet)
(315?), kriminalvårdsinspektörer (247),
kanslister (419), sjuksköterskor (323)

216 (57 procent)

Krim
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Bilagor

Bilaga 1: Bakgrundinformation om skillnader
och likheter mellan arbetsplatserna
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Vid nyrekrytering tas hänsyn
till kön, men det
är inte den enda
faktorn. Om
övriga faktorer
likvärdiga blir
den utslagsgivande.

Ja; Synnedsättning och hörselnedsättning.

Nej

Nej

Nej

Åtgärder för
underrepresentation

Kända funktionsnedsättningar

Åtgärder för
funktionsnedsättningar

Sjukskrivna
sedan 6 mån

Sjukskrivna
sedan 1 år

Ja; 2 st (5 procent)
Ja

Ja, 1 st på 25%
(1,7 procent)

Skolan är handikapp-anpassad.

Nej

Nej; när det gäller
lärare handlar det
mer om att locka
män att utbilda sig
till lärare. För detta
behövs högre löner
och högre status för
yrket.

73 procent

Ja, 1 st på 25%
(1,7 procent)

Nej

Ja; Ryggbesvär,
högt blodtryck

Ja; annonsering
av tjänst angav
önskemål om
manlig sökande.

79 procent

Ja; 3 st (1,4 procent)

Ja; 5 st (2,3 procent)

Inga särskilda åtgärder.

Nej

Ja; nyrekrytering (ca
100 personer) medvetet rekryterades
merparten kvinnor

30 procent

(SSYK, 2009), http://www.scb.se/Pages/List____259304.aspx.

* Siffrorna inom parentes efter varje angiven yrkesgrupp refererar till Standard för svensk yrkesklassificering

87 procent

Kvinnor

Bilagor
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Bilaga 2: Frågor i bakgrundsinformationen
1 Hur många tillsvidareanställda finns det på arbetsplatsen i sin helhet?
2 Hur många visstidsanställda finns det på arbetsplatsen i sin helhet?
3 Vilka yrkesgrupper finns representerade bland de anställda?
4 I vilka åldrar är personalen på arbetsplatsen?
5 Hur många kvinnor är verksamma på arbetsplatsen?
6 Hur många män är verksamma på arbetsplatsen?
7 Om kvinnor eller män är i minoritet: Har det under det sedan 1 januari
2008 vidtagits några särskilda åtgärder för att göra arbetsplatsen mer
attraktiv för personer med det kön som är i minoritet?
8 Om det vidtagits några särskilda åtgärder, vilka åtgärder har vidtagits?
9 Finns det några kända funktionsnedsättningar bland personalen?
10 Om det finns kända funktionsnedsättningar, vilka är de?
11 Har det under det sedan 1 januari 2008 vidtagits några särskilda åtgärder för att göra arbetsplatsen mer tillgänglig för personer med olika
typer av funktionsnedsättningar?
12 Om det vidtagits några särskilda åtgärder; vilka åtgärder har vidtagits?
13 Finns det idag anställda som är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst
6 månader?
14 Om ja, hur många anställda är idag sjukskrivna sedan minst 6 månader?
15 Finns det idag anställda som är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst
1 år?
16 Om ja, hur många anställda är idag sjukskrivna sedan minst 1 år?
.
.
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Bilaga 3: Återkommande frågor i månadsboken
1 Anser du att personalen i skrivande stund intresserar sig för frågor som
rör jämställdhet på arbetsplatsen?
2 Anser du att personalen i skrivande stund intresserar sig för frågor som
rör tillgänglighet på arbetsplatsen?
3 Anser du att personalen i skrivande stund intresserar sig för eller engagerar sig i sådana organisatoriska omständigheter som kan kopplas till
hälsa eller ohälsa i arbetet; och då särskilt om hur det går att förebygga
långtidssjukskrivningar?
4 Anser du att personalen, i skrivande stund, i hög grad kommunicerar
med varandra om olika frågor som rör arbetet/arbetsplatsen?
5 Anser du att personalen ökat sin initiativförmåga i jobbet?
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Bilaga 4: Enkät om konstnärliga aktiviteter, din arbetsplats och ditt arbete
Bilaga 4: Enkät om konstnärliga aktiviteter, din arbetsplats och ditt
arbete
Enkät om konstnärliga aktiviteter, ditt arbete och din arbetsplats
Denna enkät handlar om ditt arbete och din arbetsplats. Den tar inte mer än ?? minuter att fylla i. Enkäten
innehåller först några uppgifter om din person. På detta följer några frågor om de konstnärliga aktiviteter som
pågår på din arbetsplats sedan april 2009. Resten av frågorna handlar om hur du uppfattar ditt arbete och din
arbetsplats.
Vi är beroende av att få in så många svar som möjligt på våra frågor. Därför är just dina svar både välkomna och
mycket viktiga för oss.
Bakgrundsfakta
Först några uppgifter om din person.
Är du kvinna eller man?
- Kvinna
- Man
Vilket år är du född? …….
Var arbetar du?
Äldreomsorgen
Krim
Skola
BUP
Vilken yrkesgrupp tillhör du? ?
(Skriv ut hela yrket, exempelvis undersköterska istället för enbart sköterska).
Hur länge har du varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare?
- Mindre än 5 år
- 5 - 9 år
- 10 - 25 år
- 26 år eller mer
Är du medarbetare eller chef/arbetsledare?
- Medarbetare
- Chef / arbetsledare / samordningsansvarig
Konstnärliga aktiviteter
Här följer några frågor om de konstnärliga aktiviteter som pågår på din arbetsplats sedan april 2009. Markera det
alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.
Hur ofta informerar du dig om vad som händer i de pågående konstnärliga aktiviteterna på din arbetsplats? 1 =
Inte alls och 10 = I mycket hög grad
I vilken grad är du för tillfället engagerad i de pågående konstnärliga aktiviteterna på din arbetsplats? 1 = Inte
alls och 10 = I mycket hög grad
Egenkontroll
Jag har stor frihet att själv avgöra hur mitt arbete skall utföras. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer
helt).
Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta mitt ansvar på ett effektivt sätt. (1 = Instämmer inte alls och 10
= Instämmer helt).
Jag är med och påverkar uppläggningen av mitt arbete. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
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Trivsel
Jag har ett engagerande och stimulerande arbete. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Det råder bra stämning inom min närmaste arbetsgrupp. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Jag känner trygghet inför hur framtiden kommer att bli för mig på min arbetsplats. (1 = Instämmer inte alls och
10 = Instämmer helt).
Stöd
Jag får den uppmuntran jag behöver från mina arbetskamrater (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Jag får den uppmuntran jag behöver från min närmaste chef. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Min närmaste chef ser till att jag blir avlastad vid hög arbetsbelastning. (1 = Instämmer inte alls och 10 =
Instämmer helt).
Jag vågar framföra kritiska åsikter till mina arbetskamrater utan att vara rädd för repressalier. (1 = Instämmer
inte alls och 10 = Instämmer helt).
Jag vågar framföra kritiska åsikter till min närmaste chef utan att vara rädd för repressalier. (1 = Instämmer inte
alls och 10 = Instämmer helt).
Påverkan/samverkan (delaktighet)
Har ni under de senaste 12 månaderna haft regelbundna arbetsplatsträffar (motsvarande) på din arbetsplats?
Ja
Nej
Vet ej
Jag känner mig delaktig i de beslut som fattas på min arbetsplats. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer
helt).
Jag känner att jag kan påverka de beslut som fattas på min arbetsplats. (1 = Instämmer inte alls och 10 =
Instämmer helt).
Jag tycker att jag bidrar på ett positivt sätt till utvecklingen av vår verksamhet. (1 = Instämmer inte alls och 10 =
Instämmer helt).
Arbetstakt/krav
(Utgå från den normala och typiska arbetsbelastningen under det år som gått. Bortse ifrån korta perioder av
onormal över- och underbelastning)
Jag känner mig ofta stressad i mitt arbete. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Jag hinner vanligen med mitt arbete inom den ordinarie arbetstiden. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer
helt).
När jag är ledig kan jag lätt koppla av från arbetet. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Under den senaste 12-månadersperioden har jag ofta huvudvärk, ryggbesvär eller magont som jag bedömer
beror på arbetet. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Under den senaste 12-månadersperioden har jag ofta känt oro/ångest och/eller haft svårt att koncentrera mig på
arbetet. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Jag har vanligen möjlighet att ta pauser i arbetet. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Fysiska arbetsmiljön
Mina arbetsredskap/utrustning är anpassade till mig. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Övriga ergonomiska förhållanden på min arbetsplats/den arbetsplats som jag använder är bra. (1 = Instämmer
inte alls och 10 = Instämmer helt).
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Jag känner oro för ohälsa och olycksfall i mitt dagliga arbete. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Ledarskap
Min närmaste chef leder och fördelar arbetet på ett bra sätt. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Min närmaste chef följer regelbundet upp och utvärderar mina arbetsinsatser. (1 = Instämmer inte alls och 10 =
Instämmer helt).
Min närmaste chef har förmåga att få arbetsgruppen att nå uppsatta mål. (1 = Instämmer inte alls och 10 =
Instämmer helt).
Min närmaste chef visar förtroende och litar på medarbetarna. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer
helt).
Om det uppstår problem på min arbetsplats tar min närmaste chef initiativ till att lösa problemen. (1 =
Instämmer inte alls och 10 = Instämmer helt).
Min närmaste chef stimulerar till en öppen dialog på arbetsplatsen. (1 = Instämmer inte alls och 10 = Instämmer
helt).
Hälsotillstånd (tidigare sjukfrånvaro)
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
- Mycket gott
- Gott
- Någorlunda
- Dåligt
- Mycket dåligt
Har du någon gång under de senaste 12 månaderna varit frånvarande p.g.a. sjukdom eller skada under kortare
perioder, dvs. färre än 15 kalenderdagar i följd?
Nej
Ja, en gång
Ja, två till fem gånger
Fler än fem gånger
Har du någon gång under de senaste 12 månaderna varit frånvarande p.g.a. sjukdom eller skada under längre
perioder; dvs. 15 eller fler kalenderdagar i följd?
Nej
Ja, sammanlagt upp till 30 dagar
Ja, sammanlagt 31-60 dagar
Ja, sammanlagt mer än 61 dagar, men mindre än ett halvår
Ja, sammanlagt mer än ett halvår
Fick du, i samband din frånvaro, det stöd du behövde för att kunna återgå till arbetet, till exempel genom
rehabiliteringsinsatser?
- Ja
- Nej
- Jag behövde inget stöd
Har du under de senaste 12 månaderna vid något tillfälle varit frånvarande för sjukdom eller skada som har
orsakats av ditt arbete?
- Ja
- Nej
Har du anmält sjukdomen/skadan som arbetsskada?
- Ja
- Nej
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Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna gått till arbetet, trots att du, med tanke på ditt
hälsotillstånd, borde ha varit frånvarande?
Jag har varit sjuk, men har stannat hemma varje gång
En gång
Två till fyra gånger
Fem till nio gånger
Tio gånger eller fler
Jag har inte varit sjuk under de senaste 12 månaderna
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Bilaga 5: Situationsanalys inför och/eller
under
aktiviteterna
5: konstnärliga
Situationsanalys
inför och/eller under
Bilagade

de konstnärliga

aktiviteterna
Födelseår

………………………

Kön
Arbetsgivare

Kvinna
Man
………………………

Arbetsenhet/avdelning

………………………

Ja
Nej
Tillhör yrkesgruppen
………………………
(Skriv ut hela yrket, t.ex. Undersköterska istället för enbart Sköterska)
Ingår i arbetslag

Hur länge har du varit anställd hos din
nuvarande arbetsgivare?

- Mindre än 5 år
- 5 - 9 år
- 10 - 25 år
- 26 år eller mer

Är du medarbetare eller chef/arbetsledare?

- Medarbetare
- Chef / arbetsledare/samordare

Individens tillstånd

Problematisk situation
Vilka idéer, tankar eller
vilken framtoning noteras,
frammanas eller
undertrycks?
Vilka kroppsliga symptom
(exempelvis andas
långsammare och att inte
skaka/darra) noteras,
frammanas eller
undertrycks?
Vilka uttrycksfulla gester
(exempelvis försök att le
eller gråta) noteras,
frammanas eller
undertrycks?
Val av handling/ agerande?
Kortsiktiga konsekvenser
(vinst/förlust)?
Långsiktiga konsekvenser
(vinst/förlust)?

Notering:
Frammaning: fokus
Undertryckande: fokus
fokus på ditt
på önskad känsla som på oönskad känsla som
aktuella
inledningsvis är
inledningsvis är
tillstånd
frånvarande
närvarande
Förekomsten av konstnärliga aktiviteter på arbetsplatsen.
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Bilaga 6: Reflektioner från konstnärerna i oktober
Arbetsplats:
Skriv ner dina tankar och reflektioner så utförligt som möjligt, då blir det
lättare för mig att förstå hur du tänkte när du skrev ned dem. Om du ogillar mina frågor får du gärna radera dem och svara utifrån eget huvud. Skriv
gärna i dokumentet och e-posta det till mig, glöm dock inte att först spara
dokumentet på din egen dator så att du/vi inte riskerar att förlora det du
skrivit.
• I vilken grad anser du att personalen i allmänhet intresserat sig för
de konstnärliga aktiviteterna frågor som rör jämställdhet på arbetsplatsen? Ge gärna ett exempel på innebörden av ditt svar.
• Hur har personalen visat dig sin uppskattning för de konstnärliga
aktiviteterna? Exemplifiera gärna med någon relation eller händelse.
• Har du stött på något öppet eller dolt motstånd till de konstnärliga
aktiviteterna? Exemplifiera hur detta har visat sig.
• Finns det något som du spontant vill säga om arbetsplatsen till mig
som utvärderare av projektet?
• Är det något annat som du vill berätta för mig?

Skicka till gunnar.augustsson@miun.se
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Bilaga 7: Övriga aktiviteter förutom de konstnärliga
Utöver ovan beskrivna konstnärliga aktiviteter som pågått mellan april
och september på respektive arbetsplats har det genomförts en rad andra
aktiviteter. Vilken typ av aktivitet redovisas nedan. Aktiviteter på arbetsplatserna som är organiserade av projektledning samt samverkansgruppen
markeras med hjälp av fet stil.
3-4 mars Seminarium organisationer/hälsa/konstnärerna som verktyg/
påverkan/möten
9 mars Om forskningen/skissforskningen
16 mars Om Skiss nationellt/bakgrund, nuläge, framtid
30 mars Workshop Jämställdhet
20 april Seminarium Kommunikation/ Etik & värderingar
1-2 juni Uppföljningsmöte konstnärer-mentorer
17 juni Seminarium Etik & värdegrund
24-25 aug Uppföljningsmöte konstnärer-mentorer
29 jan Samverkansgruppen
10 mars Arbetsplatsbesök Äldreomsorgspersonal - (presenterar verksamhet/arbetsplats)
10 mars Arbetsplatsbesök Kriminalvårdens personal
11 mars Arbetsplatsbesök BUPs personal
11 mars Arbetsplatsbesök skolpersonal
17 mars Presentation BUP - (presentation av Skiss-projektet/konstnärerna)
17 mars Presentation skola
24 mars Presentation Kriminalvården
25 mars Presentation Äldreomsorg
6 maj Samverkansgrupp
15 maj Referensgruppen
19 maj Samverkansgrupp
18 maj Vernissage Äldreomsorg
20 maj Vernissage skola
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3, 10 och 22 juni Vernissage Kriminalvården
11 aug Vernissage ”Röd tråden” Kriminalvården
17 aug Workshop Värdegrunder skolan
10 sept Seminarium Samverkansgruppen
15 sept Vernissage/Invigning BUP
21 sept Utvärderingsmöte Äldreomsorg
29 sept Avslutning Kriminalvården
29 sept Avslutning Äldreomsorg
29 sept Avslutning skola
Jämställdhet
30 mars Workshop Jämställdhet BUP
31 mars Workshop Jämställdhet Äldreomsorg
31 mars Workshop Jämställdhet Kriminalvården
1 april Workshop Jämställdhet skola
Tillgänglighet
16 juni Seminarium Tillgänglighet skola
25 aug Seminarium Tillgänglighet Kriminalvården
25 aug Seminarium Tillgänglighet Äldreomsorg
22 sept Seminarium Tillgänglighet BUP
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