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Förord 

För 14 år sedan träffades vi, undertecknade på en internationell NIVA-kurs om 
arbetsmiljö-ekonomi i Saariselkä. Då föddes tanken om att analysera det 
mångdimensionella Dalbo-projektet vid Fundia-koncernen (numera Ovako) i Dalsbruk. 
Analysen, som visade att den ekonomiska nyttan av en investering i personalens 
välmående kunde vara mångdubbel jämförd med den monetära insatsen, har sedermera 
blivit ett av de mest uppmärksammade rehabiliteringsprojekten i Finland. Under årens 
gång har vi sedan dess årligen träffats ute på ön Påskskär i Åbolands skärgård för att 
diskutera arbetsmiljöfrågor och nya motsvarande projekt. I början av detta millennium 
sammanträffade många händelser, som sedermera kom att resultera i det s.k. Druvan 
projektet, som är temat för denna undersökning. Ovako-koncernen gick in för att 
bolagisera sin företagshälsovård under namnet Dalmed. Därmed skapades en organisation, 
som var beredd att åta sig företagshälsovården för även andra organisationer. Samtidigt 
hade det blivit klart för Dragsfjärds kommun, som har sitt huvudsäte i Dalsbruk, att de 
kommunanställdas hälsotillstånd var katastrofalt. Sjukfrånvaron och 
förtidspensioneringarna sköt i höjden och kommunledningen kom till insikten att något 
drastiskt borde göras. Man kände till det lokala Dalbo-projektets framgångar och beslöt sig 
för att be om hjälp från den nyetablerade företagshälsovårdsenheten Dalmed. I Dragsfjärds 
kommun insåg man att kosmetiska förändringar inte skulle räcka till. Man gick inför en 
massiv satsning, ett 20-faldigande av de tidigare hälsovårdsinvesteringarna. Och det var 
inte bara kvantitativt man tänkte stort. Även kvalitativt vågade man sig på något nytt. 
Metal Age-konceptet som hade utvecklats av Ove Näsman och professor Juhani Ilmarinen 
för metallindustrins behov visade sig vara en bra utgångspunkt för Druvan-projektet.  

Det stod från början klart att Druvan på grund av sin kvantitativa och kvalitativa särart var 
ett ypperligt föremål för systematisk analys. Vi beslöt därför att sätta ihop en ansökan om 
forskningsfinansiering till Arbetsmiljöfonden (Työsuojelurahasto).  Som forskare för 
projektet söktes en doktorand vid Hanken. Processen drog en aning ut på tiden, tills vi 
lyckades engagera EM Stefan Lee, som nyligen avlagt sin magisterexamen, till projektet. 
Den utdragna starten gjorde att vi inte hann göra en ordentlig baseline 
arbetsklimatundersökning bland kommunens personal. Då den första undersökningen 
gjordes hösten 2002 hade projektet redan kommit igång, likaså de stora förväntningarna, 
vilket syns i denna mätning.  

Forskningsprojektet drabbades sommaren 2004 av ett bakslag, då projektforskaren 
meddelade att han, efter att på skoj deltagit i utrikesministeriets antagningstest, måste 
avsluta projektet för sin egen del på grund av påbörjad diplomatutbildning. Då fattade vi 
beslutet att själva slutföra projektet. Sedermera har beslutet visat sig vara mycket 
värdefullt, eftersom vi därmed kom att engageras fullständigt i projektets alla 
beståndsdelar. På grund av att båda hamnat fullgöra projektet som en bisyssla har tyvärr 
rapporteringen tagit längre tid än vad som vore önskvärt. Vi tackar Pernilla Andersson för 
hennes bidrag till datainsamlingen i slutskedet av projektet. 
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Den utdragna tillkomsten av denna rapport kompenseras delvis av att vi och 
kommunledningen beslöt att försöka engagera en yrkesredaktör för att sprida 
erfarenheterna av projektet. Vi är tacksamma över att Arbetarskyddscentralen och 
Arbetsmiljöfonden beslöt att finansiera det arbete som redaktör Kari Rissa åtog sig för att 
popularisera Druvan-erfarenheterna. Utgående från det material vi hade sammanställt 
hösten 2006 och de tilläggsintervjuer Kari Rissa  gjorde bland kommunens personal skrev 
han en rapport om Druvan-modellen, som sedermera översattes från finska till svenska och 
engelska.

Projektet har varit mycket givande, inte minst på grund av att vi har så olika 
utbildningsbakgrund, den ena i medicin och den andra i ekonomi. Vi kan således tacka 
varandra för ömsesidigt stöd. Förutom varandra har vi ett stort antal personer att tacka för 
att projektet blivit genomfört. Framförallt vill vi tacka Dragsfjärd ledning och personal. 
Kommundirektör Klas Nyström, kommunsekreterare Tomy Wass och huvudförtroendeman 
Tage Lehtonen har på ett avgörande sätt befrämjat Druvan-projektet både som medlemmar 
av projektets arbetsutskott och i sitt dagliga värv. Vi blev alla goda vänner under ett stort 
antal möten och sammankomster. Därför blev vi djupt chockade av beskedet att Tage hade 
avlidit i ett sjukdomsanfall på sin sommarstuga hösten 2007.

En orsak till projektets framgång ligger utan tvekan i dat faktum, att projektet leddes av en 
styrgrupp bestående av kunniga och prominenta forskare och experter i arbetsmiljöfrågor. 
Gruppen bestod av ordf. kommundir. Klas Nyström, sekr. förvaltningschef Tomy Wass 
och personalrepresentant ungdomssekreterare/huvudförtroendeman Tage Lehtonen, 
professor Guy Ahonen, Hanken, prof. Juhani Ilmarinen, professor Pekka Huuhtanen och 
professor Veikko Louhevaara, Arbetshälsoinstitutet , medicinalrådet Matti Lamberg 
Social- och hälsovårdsministeriet, vd Peter Rehnström, Arbetarskyddsfonden, ombudsman 
Timo Suurnäkki och ombudsman Hannu Tamminen, Arbetarskyddscentralens 
kommungrupp och ledande läkare Ove Näsman, Dalmed. FPA, Länsstyrelsen, Stakes och 
KEVA bidrog med sakkunnigutlåtanden vid behov. Vi är mycket tacksamma för alla dessa 
personers och organisationers bidrag. Flera personer har bidragit med korta texter till detta 
manuskript. Företagshälsovårdare Kati Wänninen vill vi speciellt tacka för ett längre 
avsnitt, som hon skrivit om erfarenheterna av Metal Age planeringen i gruppdaghemmen.. 

Vi är tacksamma för det ekonomiskt stöd forskningsprojektet fått från 
Arbetarskyddsfonden. Vi tackar även för ekonomiskt bidrag från Arbetarskyddscentralens 
kommungrupp och Social- och hälsovårdsministeriet. Slutligen vill vi tacka professor 
Keijo Räsänen och professor Sinikka Vanhala för deras sakkunnigutlåtanden och 
skriftserien vid Svenska handelshögskolan för att publicera manuskriptet. All hjälp till trots 
ansvarar vi för alla eventuella fel och misstag som manuskriptet innehåller. 

Esbo och Dalsbruk den 24 januari 2008 

Guy Ahonen              Ove Näsman 
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1 Introduktion   

1.1 Om investeringar i hälsa 

Denna bok handlar om effekterna av att man i Dragsfjärds kommun år 2001 beslöt att göra 
en rejäl investering i personalens välbefinnande genom att öka satsningen på 
företagshälsovård 20-falt. 

Flera undersökningar tyder på att satsningarna på företagnes humankapital är lönsamt 
(Becker , Huselid, Ulrich 2001, Barrett,  O’Connell 2001, Bassi, Harrison, Ludwig, 
McMurray 2004).  Undersökningarna tyder bl.a. på att investeringar I personalens 
kompetens påverkar företagens intäkter ( Hansson 2006), produktivitet (Groot 1999), 
avkastningen på investerat kapital (d’Arcimoles 1997) försäljningstillväxt (Barrett and 
O’connell 1999),  skapat mervärde (Dearden et.al. 2000) lönsamhet (Bosworth et.al. 2002)  
och företagets marknadsvärde (Bassi 2004).  

Inom företagsekonomisk forskning har mindre uppmärksamhet riktats mot effekterna av 
investeringar i personalens välbefinnande och hälsa (Johanson, Ahonen, Roslender 2007). I 
princip är personalens hälsa en underavdelning av Human Resource Management (ex. 
Bratton and Gold 2003), Men I praktiken handlar få av artiklarna inom denna disciplin 
med denna problematik. Oftast publiceras texter kring detta område inom ramen för 
arbetarskydd och arbetsmedicin (Abrahamsson, 2000, Brandenburg, Marschall, 1997, 
Ahonen 1997) . Många undersökningar inom detta område handlar om sambandet mellan 
hälsa och sjukfrånvaro (Vahtera,  Kivimäki, Pentti, Theorell, 2000)., vilket borde vara av 
uppenbart intresse för företagsledare och därmed forskare inom företagsekonomi. Aldana 
(2001) har t.ex. konkluderat att investeringar i “worksite health promotion” typiskt leder 
till en 4-5-faldig nytta i jämförelse med insatsen 

Mera omfattande hälsobefrämjande investeringar kan ha t.o.m. större ekonomiska effekter 
än de Aladana talar om. Till exempel det s.k. DalBo-projektet vid företaget Ovako i södra 
Finland gav en tiofaldig nytta i förhållande till investeringen (Näsman and Ahonen 1999). 
En ca 50.000 € årlig investering under åren 1990-94 gav en årlig återbäring på ca 500.000 
€. Största delen av nyttan hänförde sig till minskade förtidspensioneringar och ökad 
produktivitet. Endast en inbesparing på 30.000 € gjordes till följd av minskad sjukfrånvaro. 
Dalbo-fallet indikerar att nyttan av sjukfrånvarominskningar inte nödvändigtvis är de 
viktigaste effekterna av förbättrad företagshälsa. I visa falla kan en förbättrad hälsa t.o.m. 
leda till ökad sjukfrånvaro. 
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Den mest avancerade synen på företagshälsa kan relateras till teorin om intellektuellt 
kapital eller immateriella tillgångar (Otala, Ahonen 2005, Johanson, Ahonen, Roslender 
2007). Enligt t.ex. Karl-Erik Sveiby (1997) består de immateriella tillgångarna av: (a) 
personalens kompetens, i form av kunskap och erfarenhet, (b) den interna stukturen, som 
omfattar t.ex. företagets produktionssystem, ledarskapet och företagskulturen och (c) den 
externa strukturen, som omfattar företagets relationer till yttre intressenter såsom kunder, 
underleverantörer och konkurrenter. Även offentliga organisationer har till sitt förfogande, 
förutom materiella tillgångar, dylika immateriella tillgångar. De åtgärder som är ägnade att 
befrämja personalens hälsa kan på flera sätt påverka de immateriella tillgångarna 
(Johanson, Ahonen, Roslender 2007). Hälsobefrämjande åtgärder kan t.ex. påverka antalet 
effektiva arbetstimmar inom företaget och på det sättet kvantitativt öka det tillgängliga 
humankapitalet samt påverka det sätt på vilket de anställda kan utnyttja sitt kunnande. 
Kunskap är inte enbart ett kognitivt fenomen. För att kunna utnyttjas optimal krävs en god 
fysisk och psykisk hälsa (Otala, Ahonen 2005).

Personalens hälsa kan också vara förknippad med företagets interna strukturer (Kalimo, 
Toppinen 1979, Theorell, Karasek, 1996)). T.ex. genom arbetsklimatundersökningar kan 
man få reda på organisationens interna styrkor och svagheter. Företagshälsovårdens roll 
kan i detta samanhang vara oersättlig, eftersom den utgör en expertorganisation på detta 
område, som personalen i Finland har fullt förtroende för.  

Personalens hälsa är också förknippad med företagets externa strukturer. Enligt flera 
undersökningar har man t.ex. kunnat identifiera ett positivt samband mellan 
arbetstillfredssällelse och kundtillfredsställelse (Bulgarella 2005, Ahonen 2002).

Flera undersökningar tyder på att åtgärder som befrämjar personalens arbetsförmåga även 
befrämjar företagets produktivitet och lönsamhet. Ett dylikt samband identifierades t.ex. 
inom ramen för det s.k. småföretagsprogrammet, som Arbetshälsoinstitutet i Finland 
genomförde under åren 1995-1998 (Lindström et al. 2000).  

Under flera år har man i Finland gjort framgångsrik forskning kring kommunalt anställdas 
arbetsförhållanden och  deras samband med arbetstagarnas psykosociala hälsa. (Vahtera et 
al. 2000, Kivimäki et.al. 2000 ). Det finns emellertid få studier där företagshälsovårdens 
ekonomiska betydelse har studerats systematiskt (Kankaanpää et.al 2005). Det har förts 
fram att den nuvarande satsningen på drygt 200 euro i genomsnitt per anställd är i 
underkant (Ahonen 1996). En ökning skulle sannolikt vara ekonomiskt lönsam. Många av 
de studier som gjorts på arbetsmiljöekonomins område lider av det problemet, att den 
studerade interventionen är så ringa till sin omfattning, att det är svårt att dra slutsatser om 
de kausala sambandena (Nurminen et al.2002, Pelletier1999, Ahonen, Bjurström, Hussi 
2001)

I denna undersökning har man dels försökt undersöka effekten av en ökning av 
satsningarna på företagshälsovården och dels åstadkomma en så stor interventionseffekt att 
det inte råder tvivel om effekterna.  

Affärsverksamhet förutsätter utan undantag investeringar av något slag. En skomakare 
måste investera i en skomakarbänk och en symaskin för läder och annan utrustning. Med 
hjälp av denna investering kan han utnyttja sitt kunnande för att sälja tjänster till sina 
kunder i flera års tid, ända tills utrustningen måste förnyas. Samma logik gäller offentliga 
tjänster. För att kunna leverera de tjänster som man beslutat om i riksdag och 
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kommunfullmäktige behövs investeringar av något slag. För att leverera utbildning behövs 
skolbyggnader, för hälsovårdstjänster behövs sjukhus och mottagningsutrymmen, för 
brandvärnet behövs brandbilar o.s.v.

Gemensamt för investeringar är att de har lång verkningstid. I redovisningsteori skiljer 
man mellan kostnader och investeringar just enligt verkningstiden (Hendriksen et.al. 
1992). Ifall en utgift gäller bara den aktuella redovisningsperioden talar man om en 
kostnad. Ifall utgiften gäller flera perioder talar man om en investering som måste 
periodiseras.  Principen är på många sätt intressant och svår att tillämpa konsekvent. T.ex. 
de insatser som denna undersökning gäller kommer med säkerhet att ha en inverkan på 
kommunen flera år framåt. Ändå är man tvungen av praktiska skäl att behandla dem som 
kostnader gällande enbart den valda undersökningsperioden. Om man skulle göra helt 
enligt teorin borde den del av kostnaderna som skapar nytta för framtiden spridas på de 
kommande åren. 

Personalens välbefinnande har en stor betydelse för företag och andra arbetsgivande 
organisationer. I början av 1990-talet uppskattade man att ohälsan kostade över 20 % av 
hela bruttonationalprodukten i Finland (Ahonen 1994).  Den största kostnaden bestod av 
den produktionsförlust de förtida pensionerna innebar. Andra stora poster utgjordes av 
sjukfrånvaro och direkta sjukvårdskostnader. Även produktionsförlust p.g.a. förtida 
dödsfall ingick i kalkylen. Kalkylen är redan gammal, men motsvarar ännu verkligheten 
(Ahonen, Hussi, Bjurström 2002). Trots att en stor del av dessa kostnader aldrig syns i 
några bokslut är de reella. Utan dessa kostnader skulle företag ha större intäkter och 
mindre personalkostnader i form av pensionsavgifter och arbetsgivaravgifter och förlorad 
betald arbetstid. 

Företagshälsovården hör till de centrala välfärdsstrukturerna i Finland. Alla arbetsgivare 
måste enligt lag arrangera företagshälsovård för sina anställda. Den kan arrangeras på 
många olika sätt. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik från år 2003 fördelade sig 
kostnaderna för företagshälsovården enligt Figur 1. Av tabellen kan man se, att satsningen 
på den företagshälsovård som arrangerats genom en kommunal hälsocentral var minst. Den 
företagshälsovård som produceras av egen eller annan privat företagshälsovårdscentral var 
betydligt större. 

EK I EK II Totalt 
Läkarcentral 77,2 155,4 232,6 
Gemensam läkarstation 67,7 114,9 182,6 
Hälsocentral 41,2 80,7 121,9 
Egen företagshälsovårdsenhet 96,0 141,8 237,8 
Annans företagshälsovårdsenhet 98,1 159,7 257,8 

Figur 1. Genomsnittliga företagshälsovårdsutgifter*/person år 2001

enligt producent av servicen och ersättningsklass (€/per/år) 

*)De kostnader enligt vilka ersättning anhållits 

Källa: Kela Työterveyshuoltotilastot 2004 (v. 2001 tilastot) 
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Företagshälsovården i Finland indelas i två kategorier: Ersättningsklass 1 (lagstadgad, 
förebyggande) och ersättningsklass 2 (frivillig sjukvård och hälsovård). I Figur 2 har 
kostnadsfördelningen för de olika formerna av företagshälsovårdsservice presenterats i % 
av de totala fh-kostnaderna . Tabellen visar, att den förebyggande hälsovårdens andel är 
störst då företagshälsovården sköts av en egen företagshälsovårdscentral, och minst då den 
producerats av en hälso- eller läkarcentral. De procentuella skillnaderna är dock rätt små. 
Man kunde förvänta sig att läkarstationerna skulle ha en större satsning på sjukvård, vilket 
inte stöds av denna statistik. 

  EK I EK II Tills. 
Läkarcentral 33,2 66,8 100 
Gemensam läkarstation 37,1 62,9 100 
Hälsocentral 33,8 66,2 100 
Egen företagshälsovårdsenhet 40,4 59,6 100 
Annans företagshälsovårdsenhet 38,1 61,9 100 

Figur 2. Förtegshälsovårdsutgifterna  enligt producent och ersättningsklass (%) 

Källa: Enligt Figur 1. 

1.2 Dragsfjärd  

Dragsfjärds kommun i Åbolands skärgård hade år 2001 ca 3500 invånare och ca 185 
anställda med en medelålder kring 45 år. Sjukfrånvaron beräknades år 2001 vara10,2% av 
den betalda arbetstiden, och vilket innebar en ökning på 13,5% från föregående år. Inom 
vissa sektorer (kommunalhem, familjedagvård, hemservice och centralförvaltning) var 
ökningen ännu snabbare. Förtidspensioneringarna var många.  År 2001 blev 2 personer 
sjukpensionerade, 3 beviljades individuell förtidspension och 4 fick sin pensionsansökan 
avslagen. Enligt kommunens beräkningar var kostnaden för personalens sjukfrånvaro och 
förtidspensioneringar ca 400.000 € 2001 vilket var 3,3% av budgeten. Problemet var inte 
endast ekonomiskt. Om trenden ej kunde brytas, löpte Dragsfjärds kommun p.g.a. den 
höga medelåldern risken att mycket snart få problem  att klara av de lagstadgade 
åliggandena inom social- och hälsovårdssektorn i brist på unga ersättare för de 
förtidspensionerade arbetstagarna. 

Före år 2002 hade Dragsfjärds kommuns personalpolitik innefattat enbart lagstadgad 
företagshälsovård. Den bokföringsmässiga satsningen (inklusive företagshälsovården) på 
personalen hade varit liten, drygt 25 € anställd/år och verksamheten var minimal. I 
sammandrag kunde Dragsfjärds kommun år 2001 beskrivas enligt följande tabell (Figur 3): 
.
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Dragsfjärds kommun Företags- 
Hälsovården år  
2001

Antal anställda 185 personer

Företagshälsovårdssystem Enbart lagstadgad

Företagshälsovårdskostnad/person
(netto)/år 
 totalt    (netto)/år

13€ (6,50€)

2080€ (1040€)
Sjukfrånvaro% 10,2

Förtidspensioneringar
Sjukpension/Individuell
Förtidsp./Avslagna 
Uppsägning p.g.a. avslagen 
pensionsansökan

5
2/3/4

3

Uppskattad kostnad för sjukfrånvaro och 
förtidspensioner  (% av budgeten) 

420.000E   (3,3)

Figur 3. Dragsfjärds kommun vid begynnelsen av Druvan-projektet 

2 Frågeställningen/ problemet 

Den centrala frågan i Druvan-projektet har varit: 

Vad händer i en kommun då investeringen i personalens välbefinnande 20-faldigas?

Mera specifikt kan frågan uttryckas som frågorna: 
Vilka aktiviteter vidtar? 
Vilka är de ekonomiska konsekvenserna? 

Den första frågan är av intresse, speciellt för kommuner som överväger ett dylikt beslut. 
Det är inte helt uppenbart vad man tar sig till vid en dylik aktivitetsexpansion. Det som 
hände i Dragsfjärd är givetvis bara ett exempel på vad som kan hända. 

Den omedelbara tanken gällande de ekonomiska konsekvenserna är att kommunen förlorar 
en stor summa pengar, eftersom kommunen och alla andra kommuner skulle ha gjort 
investeringen redan för länge sedan om den skulle vara lönsam. En annan möjlighet är, att 
de kommunala beslutsfattarna visserligen är medvetna om dylika investeringars lönsamhet, 
men inte av tradition tänker på personalutgifter som investeringar utan som kostnader. Med 
denna undersökning ville vi söka svar på ovannämnda fråga och diskutera vilka 
konsekvenser svaret har gällande investeringar i företagshälsovård och annan verksamhet 
som syftar att förbättra personalens hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande. 
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2.1 Målsättning 

Målsättningen med projektet har varit att påvisa, att en investering i mångdimensionell 
företagshälsovård och UUA (Upprätthålla och Utveckla Arbetsförmågan) med fokusering 
på utveckling av arbetsgemenskapen och arbetet med en mångdimensionell modell, 
Druvan, baserad på Metal Age-metoden, skapar ökat välbefinnande bland personalen, 
minskar sjukfrånvaron och förtidspensionerna och därmed är lönsam för kommunen. 

I förlängningen har vi haft en vision om att implementera modellen i andra kommuner, för 
att bemästra situationen med en åldrande arbetskraft och brist på unga arbetssökanden.

2.2 Metoden 

Undersökningen är en interventionsstudie. Själva interventionen beskrivs mera i detalj 
senare. Genom att mångfaldiga företagshälsovårdsåtgärderna i den studerade kommunen 
eftersträvades positiva hälso- och ekonomieffekter i kommunen. Grunduppställningen var 
enligt följande (se Figur 4). 

Figur 4. Projektet som en input-output-modell 

Interventionen antogs påverka (direkt effekt) alla de faktorer, som sammanhänger med 
personalens arbetsförmåga (hälsa, kompetens, arbetsgemenskap, arbetsmiljö). Den 
förbättrade arbetsförmågan antogs ha personalekonomiska effekter på många plan: det 
kommunala (företagsekonomiska), det privatekonomiska och det samhällsekonomiska 
planet (figur 4). Tyngdpunkten har i denna undersökning legat på det kommunal-
ekonomiska planet. 

UUA-verksamheten förväntas påverka personalens hälsa, och därmed sjukfrånvaron, 
personalens produktivitet, mängden förtidspensioner och antalet förtida dödsfall (Figur 5). 
Alla dessa effekter har en betydelse för den enskilda arbetsgivaren i form av förändringar i 
effektiv arbetstid, arbetstidskostnader, sjukfrånvarokostnader och utvecklingsaktivitet. 
Bland löntagarna motsvaras dessa effekter av förändringar i sjukdomskostnaderna, 
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inkomstnivån, prestationsförmågan, den individuella utvecklingen och risken för 
arbetslöshet. Alla nämnda effekter syns på samhällsnivån i form av totalproduktionens 
storlek, faktiska sjukvårds-, pensions- och arbetslöshetskostnader. I slutändan syns UUA-
verksamheten i företagens lönsamhet och produktivitet, i personalens levnadsstandard och 
livskvalitet och i landets bruttonationalprodukt. 

I den här undersökningen har man försökt uppskatta UUA-verksamhetens direkta 
kostnadseffekter och dess inverkan på kommunens personalresurser och –kostnader. Trots, 
att undersökningar visar (Näsman och Ahonen 2000), att produktivitetseffekterna kan vara 
de mest betydande effekterna av UUA-verksamheten, har man inte i denna undersökning 
haft möjlighet att uppskatta dessa effekter. Detta betyder, att interventionens nyttoeffekter 
sannolikt är underskattade. 

UUA-åtgärder
Hälso- Utbildnings- Arbetsmiljö- Arbetsklimat-
åtgärder verksamhet utveckling utveckling     

Sjuk- Individ- Förtida  Sjuk-
frånvaro produktivitet dödsfall pension             

Företagsekon.eff.
-arbetstidskostn.
-effektiv arbetstid
-sjukdomskostnader
-utvecklingsaktivitet

Privatekon. eff.
-prestationsförmåga
-individuell utveckling
-arbetslöshet
-sjukdomskostnader
-inkomstnivå

Nationalekon. eff.
-totalproduktion
-sjukdomskostnader
-pensionskostnader
-arbetslöshetskostn.

Produktivitet
Lönsamhet

Levnadsstandard
Livskvalitet

Nationalprodukt
(BNP)

©
G

.A
ho

ne
n

Figur 5.  Ekonomiska effekter av UUA-verksamheten

För att analysera sambandet mellan intervention och personalekonomisk effekt samlades 
data om kommunens personal. Datainsamlingen skedde i huvudsak under våren 2005 och 
gällde perioderna före, under och slutet av interventionen. Interventionen startade i medlet 
av år 2002 och avslutades officiellt i medlet av år 2005. I den ekonomiska analysen 
indelades materialet tidsmässigt i perioderna 2001-2002 (före) och 2003-2004 (efter). För 
att uppskatta de årliga interventionskostnaderna dividerades de totala interventions-
kostnaderna för denna period med 2,5. Ytterligare en del uppgifter om kommunen 
samlades in efter den egentliga datainsamlingsperioden för att kontrollera effekternas 
varaktighet.

Varje enskild personalindikator (sjukfrånvaro, arbetsförmåga (AFM)-index, arbetsklimat) 
antogs utvecklas enligt figuren nedan (Figur 6. ). Personalindikatorerna förväntades stiga 
klart i början av projektet, som en respons på det visade intresset för personalens 
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välbefinnande (Hawtorn-effekt, se ex. Mayo 1993, kap 3). Därefter förväntades värdena 
sjunka något, för att så småningom lägga sig på ny högre nivå än före interventionen. Ifall 
interventionsverksamheten inte fortsätter är det sannolikt att alla värden återvänder till 
utgångsläget. Ur kommunens synvinkel är det fråga om att finna en nivå på 
personalinvesteringarna som motsvarar de uppnådda effekterna. 

   

Figur 6.  Den förväntade indikatorutvecklingen under projektets gång. 

För att systematisera datainsamlingen uppmanades kommunen sammanställa en 
personalrapport för alla de år projektet omfattar.  

Innehållet i personalrapporterna bestämdes av det databehov den ekonomiska analysen 
föranledde. Den kommunalekonomiska analysen utfördes med hjälp av Potentialen-
modellen (Miljödata 2000). Modellen är gjord för företagsekonomisk analys av 
arbetsmiljöåtgärder. I detta fall betraktas interventionskommunen som ett företag.  Med 
hjälp av modellen beräknas den företagsekonomiska totalnyttan av interventionen. 
Kostnaderna av interventionen består av investeringskostnader och driftskostnader. 
Investeringskostnaderna är beroende av investeringarnas monetära belopp, 
avskrivningstider, brukstider och kalkylräntan.

Den kommunalekonomiska nyttan beräknas i modellen med hjälp av de faktorer som 
bestämmer priset för den effektiva arbetstiden. Dessa faktorer är: 

- antalet anställda som heltidsekvivalenter 
- betald genomsnittlig årlig arbetstid 
- icke-produktiv arbetstid (sjukfrånvaro, utbildning, etc.) 
- arbetstidskostnader (nominella och tillägg) 
- mängden övertidsarbete och underleveranser 
- personalomsättning 
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I detta specifika fall beaktades inte de två sistnämnda faktorerna. Interventionens input-
kostnader har jämförts med den företagsekonomiska nytta som uppstår som resultat av 
förändringar i ovannämnda faktorer. 

Denna undersökning koncentreras på de kommunalekonomiska effekterna. De 
privatekonomiska och samhällsekonomiska effekterna behandlas i korthet i samband med 
diskussionen av de kommunalekonomiska effekterna. 

Denna rapport är uppbyggd enligt följande struktur: (1) först presenteras projektets 
intervention i termer av aktiviteter som vidtog som resultat av Dragsfjärds kommuns beslut 
att göra en avgörande satsning på sin personals hälsa och välmående. Denna beskrivning är 
rätt detaljerad, eftersom den kan hjälpa andra organisationer att vidta liknade åtgärder. 
Beskrivningen hjälper även i att uppskatta den arbets- och tidmässiga omfattningen av 
interventionen. (2) Därefter presenteras effekterna dessa åtgärdshelheter. Som effekter 
betraktas i denna undersökning (a) de initiativ som Metal Age-processerna ledde till, (b) de 
förändringar som kunde noteras i den personalbokslutsinformation, som kommunen 
började producera som en del av forskningsprojektet och (c) de kalkylerade ekonomiska 
effekterna.

2.3 Begränsningar 

Denna undersökning begränsas tidsmässig i huvudsak till perioden mellan medlet av år 
2002 och slutet av år 2004,  eftersom det data kommunen hade samlat under våren 2005 
sträcker sig över denna tid. I vissa fall har data utöver denna tidsperiod samlats in för att få 
fram utvecklingen. Sålunda har t.ex. sjukfrånvarons utveckling beräknats genom att 
jämföra tvåårsperioderna 2001-2 och 2003-4. Likaså har data gällande arbetsklimatet 
utvidgats till år 2005 och 2006. 

Undersökningen är en fallstudie, utan systematisk jämförelse. I undersökningen görs det 
antagandet, att de förändringar som skett under undersökningsperioden kan hänföras till 
Druvan-projektet. Detta är givetvis ett vågat, men inte orimligt antagande. Analysen görs i 
utgående från existerande data, varvid utvecklingen diskuteras i belysning av tillgängligt 
offentligt data gällande andra kommuner i Finland. Denna begränsning är inte ovanlig i 
studier gällande effekterna av hälsobefrämjande åtgärder på arbetsplatser ( Pelletier 1999, 
Ahonen et. al. 2002). Inom ramen för undersökningen ömbads kommunförbundet att 
identifiera en motsvarande svenskspråkig kommun, men den identifierade kommunen hade 
inte möjlighet att leverera jämförelsedata åt projektet. 

2.4 Projektets styrgrupp 

Projektet hade följande styrgrupp: 

Ordf. kommundir. Klas Nyström, sekr. förvaltningschef Tomy Wass och 
personalrepresentant ungdomssekreterare/huvudförtroendeman Tage Lehtonen, professor 
Guy Ahonen, Hanken, prof. Juhani Ilmarinen, Pekka Huuhtanen och Veikko Louhevaara, 
Arbetshälsoinstitutet , medicinalrådet Matti Lamberg Social- och hälsovårdsministeriet, vd 
Peter Rehnström, Arbetarskyddsfonden, ombudsman Timo Suurnäkki och Hannu 
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Tamminen, Arbetarskyddscentralens kommungrupp och ledande läkare Ove Näsman, 
Dalmed. FPA, Länsstyrelsen, Stakes och KEVA bidrog med sakkunnigutlåtanden vid 
behov.

Projektet framskred enligt följande tidtabell och faser :

Figur 7.  Druvan-projektets tidsmässiga utveckling enligt aktiviteter 

3 Interventionen  

3.1 Modellen 

DRUVAN-projektets verksamhetsmodell ( Figur 8 ) är modifierad från den lokala 
stålindustrins omfattande företagshälsovårdsmodell.  

Verksamhetsformer, som ofta ingår i  omfattande företagshälsovård i Finland, beskrivs här 
endast i korthet.  Mera utrymme ges åt de aktiviteter (Sundia-kurserna, Metal Age-
planeringen, Kiva-enkäten, förmansdagarna, födelsedagssnacket), som kan anses specifika 
för DRUVAN-projektet.

Med pilen, som i mitten av figuren går från anställning till pensionering, vill vi framhålla 
det väsentliga i att företagshälsovården fungerar som en helhetsprocess, som fortlöper 
under hela anställningen. Olika aktiviteter och projekt stöder denna process.

3.2 Verksamhet som grundar sig på ålder eller verksamhetsår 

Druvan-aktiviteterna som grundar sig på ålder och verksamhetsår är följande: 
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- Anställningshälsokontroller
- Wireys-kurser 
- ASLAK-kurser
- Hälsokontroller enligt ålder 
- Sundia-kurser

Anställningshälsokontroll: Alla, som anställs för 10 månader eller längre, genomgår en 
noggrann hälsokontroll, som tar ca 60min hos hälsovårdaren och 15min hos läkaren. Vid 
kortare anställningar görs en mera begränsad hälsokontroll utan något besök hos läkaren. 

Wireys-kurs: Avsikten med kursen var, att personer mera i början av sin karriär (3-15 år 
efter anställning) skulle få möjlighet att lära sig utveckla sitt välbefinnande på arbetet. I 
praktiken har dock även äldre anställda kunnat delta. Denna kurs ordnades på Sjundeå 
Wellness Center i samarbete med Ovako Wire, därav kursens namn. Från Dragsfjärds 
kommun deltog 2 personer i en dylik kurs 2003. Kursen var 6+6+2 dagar och kan 
beskrivas som en förkortad ASLAK-kurs (Folkpensionsanstaltens yrkesinriktade 
rehabiliteringskurs). Arbetsgivaren betalade kostnaderna för kursprogrammet och kost och 
logi. Lön utbetalades ej. Folkpensionsanstalten betalade rehabiliteringspeng åt 
kursdeltagarna. Pengen motsvara sjukdagpenningen med en karensdag. Figur 9.  visar ett 
exempel på en deltagares kursprogram.  

ASLAK-kurs: År 2005 kunde DRUVAN-projektet ordna en ASLAK-kurs för 10 personer 
på Sjundeå Wellness Center. Folkpensionsanstalten stod för kostnaderna. Kursen var 
avsedd för personer med lång arbetshistoria (15-30 år) men som trots det har minst 10 år 
kvar i arbetslivet. I kursen deltog 5 personer från barndagvården, 3 lärare och 2 personer 
från äldreomsorgen. Kursens längd var 5+5+5+3 dagar. Kursprogrammet är liknande som 
under Wireys-kurserna. 

Hälsokontroller enligt ålder: Personer under 50 år kallas på hälsokontroll vart 5 år, äldre 
personer vart 3 år. Undersökning tar ca 60min hos hälsovårdaren och vid behov gör 
personer även ett läkarbesök. 
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DRUVAN 2002-2005
Pensionering

Anställning

>54år  Sundia (10 personer/år, kurser           
v15, 42 och 47)

Anställningshälsokontroll

+ 3-15år  Wireys-kurs (2 personer 2003) 

50v
Hälsokontroll vart 3. år

Hälsokontroll vart 5. år

•Sjukvård, rehabilitering, omplacering

•Förstahjälpen

•Ergonomi

•Motion, pausgymnastik
-Vattengymn/simning x1/månad
-Bollhalltimme x2/vecka
-Stavgång, konditionssal x1/vecka
-Pausgymnastik på datorn
-Pausgymnastik på åldringshemmet

•Rusmedelsprogram
- Ska vi prata?  

-alkoholinfo, 3h för alla
-utbildning för rusmedelsgrupp

- Rökavvänjning
- Droger

•Arbetsplatsutredningar

• Utveckling av arbetsgemenskapen
- Metal-Age 3 grupper/år
- Övriga tematillfällen
- Lösningscentrerad utveckling
- Personalenkät x2/år

•Utveckling av arbetets innehåll

•Utveckling av yrkeskunskapen

•Kontinuerlig utveckling av förmansarbetet
- 2-3 temadagar/år

•Födelsedagssnack 

Verksamhet som grundar
sig på ålder eller tjänsteår

Företagshälsovårdens basuppgifter

Sakkunnighjälp åt linjeorganisationen

+ 15-30år ASLAK-kurs (10 personer 2005)

Figur 8. Druvan-modellen 
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g p
Wireys-kursens första 6-dagars avsnitt:

Måndag Kl 10.00 Egen grupp
15.00 Ankomstsinformation
17.30 Motionsgrupp

Tisdag Kl 09.10 Medikal träningsterapi
11.00 Ergonomigrupp
14.00 Läkarbesök
14.30 Motionsgrupp, stavgång
17.30 Aktiv utevistelse

Onsdag Kl 09.00 Halvmassage
10.00 Fotvårdarens grupp
12.30 Näringsrådgivarens föreläsning
14.00 Psykologens grupp
16.20 Vattengymnastik
17.30 Aktiv utevistelse

Torsdag Kl 09.00 Kost och motion
09.55 Träning på egen hand
11.00 Bubbelbad
14.00 Ergonomigrupp
16.30 Aktiv utevistelse
17.30 Motionsgrupp

Fredag Kl 09.00 Videoanalys, rehabilitandernas arbeten
12.00 Fotvård
14.00 Träning på egen hand
15.40 Vattengymnastik

Lördag Kl 08.30 Träning på egen hand
09.30 Snöskogång
12.00 Avslappningsgrupp

Figur 9. Exempel på en deltagares kursprogram i Wireys-kursen
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Exempel på Sundia-kursens program

Måndag Kl  10.30 Gruppledarens timme
11.15 Parafango
13.00 Vattengymnastik
14.30 Konditionssal. Träningsinstruktion i grupp
17.15 Joga

Tisdag Kl  09.00 Fysioboxing, stretching
11.00 Gångtest
13.00 Halvmassage
14.30 Stavgång
15.45 Örtbad
17.15 Country-dans

Onsdag Kl  08.30 Näringsrådgivarens timme
10.00 Fysiogymnastik
11.00 Fotvård
12.30 Avslappningsgrupp
13.30 Resultat av gångtesten
14.45 Vattengymnastik
16.15 Söderns rytmer. Dansmotion.

Torsdag Kl  08.30 Resurser av avslappning
10.30 Halvmassage
11.05 Österländsk dans
12.00 Avslappningsgrupp
13.20 Vattengymnastik
14.25 Parafango

Fredag Kl  10.30 Bubbelbad
11.00 Respons och planering av fortsättning
12.00 Gruppledarens timme

Figur 10.  Sundia-kursens program
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Figur 11. Glada miner under fysioboxing-träningen 

Sundia-kurs: Under DRUVAN-projektet gavs 10 personer/år möjlighet att delta i en 5 
dagars kurs på Sjundeå Wellness Center. Även dessa kurser ordnades i samarbete med 
Ovako Wire. Kurserna riktade sig till de äldre anställda och deltagarna var 54 år fyllda 
eller äldre. Arbetsgivaren stod för alla kostnader och normal lön betalades för kursdagarna. 
Sundia-kursen fokuserar på olika fysiska aktiviteter men deltagarna fick även massage och 
olika bad samt fotvård. Dessutom höll näringsterapeuten en föreläsning/diskussionstillfälle. 
Figur 10 visar Sundia-kursens program och Figur 11 glada miner under fysioboxing-
träningen.

3.3 Företagshälsovårdens basuppgifter 

De aktiviteter, som inom DRUVAN har kallats företagshälsovårdens basuppgifter beskrivs 
nedan. De omfattar: 

- Sjukvård, rehabilitering, omplacering 
- Förstahjälpen
- Ergonomi 
- Motion, pausgymnastik 
- Rusmedelsprogram 
- Arbetsplatsutredningar
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3.3.1 Sjukvård, rehabilitering, omplacering 

 Trots att företagshälsovårdens huvudsakliga inriktning bör vara preventiv har sjukvården 
en avgörande betydelse för att både arbetsgivare och anställda skall uppleva 
företagshälsovården som effektiv och värd att satsa på.  Inom DRUVAN-projektet var 
uppskattningsvis hälften av företagshälsovårdspersonalens tidsinsats sjukvård. Förutom 
sjukvård på allmänläkarnivå ingick även av företagsläkaren beställda 
specialläkarkonsultationer, fysioterapi samt alla laboratorie- och röntgenundersökningar.  
Någon kö till mottagningen existerar ej. De flesta får, om de så önskar, tid samma dag. Via 
företagshälsovårdens sjukvård, som de flesta anställda utnyttjar, finns det en god möjlighet 
att skapa ett förtroligt förhållande mellan den anställda och företagshälsovården. Detta 
förtroendekapital är ofta avgörande i situationer, då företagshälsovården försöker i 
samarbete med den anställda och förmännen hitta lösningar i svåra situationer där den 
anställdas hälsotillstånd och arbetsförmåga är hotade eller redan nedsatta. I dessa 
situationer skriver företagshälsovården nästan aldrig några intyg till arbetsgivaren utan 
man söker en lösning på situationen under trepartssamtal på företagshälsovårdsstationen. 
För att detta skall vara möjligt undertecknar den anställda ett papper, där lov ges till 
företagshälsovården att diskutera den anställdas hälsotillstånd vid mötet med den anställda, 
förmannen och företagsläkaren. Via dessa möten kan man ofta lösa situationer, som annars 
kunde utmynna i ett b-intyg för pensionering där kriterierna för pensionering inte uppfylls
och den anställdas pensionsansökan förkastas. För patientens/klientens välbefinnande är 
det ytterst väsentligt, att kunna lita på att de intyg, som företagsläkaren skriver, godkänns 
vid sjukskrivning och anhållan om pensionering.  

3.3.2 Förstahjälpen

Företagshälsovårdarna har förstahjälpen-lärarkompetens, som möjliggjort interna 
förstahjälpen-kurser. Under Druvan-projektet ordnades kurser för dagvårdspersonalen. 

3.3.3 Ergonomi

Ergonomiverksamheten sköts i första hand av en arbetsfysioterapeut, men i samarbete med 
övriga yrkesgrupper inom företagshälsovården. Impulser till arbetsplatsbesök kommer ofta 
efter besök hos läkare, hälsovårdare eller vårdande fysioterapeut. Arbetsuppgifter kan 
också komma som direkt följd av överenskomna satsningar inom kommunen eller som 
resultat av Metal Age för olika arbetsplatser. Arbetsfysioterapeuten har konsulterats i 
samband med anskaffningar som kräver ergonomisk sakkunskap. Personalen kontaktar 
också direkt arbetsfysioterapeuten för råd och handräckning. 
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3.3.4 Motion, pausgymnastik 

Motionen har en även vetenskapligt klart påvisad effekt på välbefinnandet. (Aura 2006).
Det är därför väsentligt att även satsningar på motion ingår i program, som strävar till att 
upprätthålla och utveckla arbetsförmågan (UUA) hos de anställda. Men man bör samtidigt 
vara medveten om att enbart motion inte löser problem i arbetsgemenskapen. Däremot kan 
nog motion tillsammans med arbetskamraterna bidra till bättre sammanhållningen och 
trivsel på arbetsplatsen. Att starta motionsaktiviteter är dessutom relativt enkelt och det är 
därför ofta klokt, att redan i ett tidigt skede inkludera dessa i UUA-program på 
arbetsplatsen. Motionsutbudet får gärna vara mångsidigt så att var och en har möjlighet att 
hitta sin motionsform antingen individuellt eller i grupp.

Att få vuxna personer, som kanske redan uppnått medelåldern, att börja motionera, är inte 
lätt. DRUVAN-projektet har dock lyckats med detta och flera nya motionärer har fötts, 
trots tidigare t.o.m. mycket avog inställning till allt vad motion heter.  

På hösten arrangerades motionsjippo för hela personalen i Ekenäs, 4 tillfällen ordnades , 
programmet varade i 3,5h och innefattade stavgång + inlärning av tekniken, 
vattengymnastik alternativt simning samt samarbetsträning. Samma höst inleddes 
stavgångsguppen med 3 ledda lektioner i Kärra och Dalsbruk för att sedan fortsätta  
självständigt 2x per vecka. 

Vattenjumppan i Ekenäs 1 x /månad startade också hösten 2002 och har fortsatt  5-6 
tisdagar / år. Antalet deltagare har varit knappt tio i medeltal. Efter att Kasnäs Badhus 
öppnat på sommaren 2005 har vattengymnastikverksamheten flyttat dit. 
Hösten 2003 hölls 5 x Fysiokimppa för personalen på Hannahemmet. Totalt 23 personer 
deltog minst en gång. 

Hösten 2004 inleddes konditionssalsträningen i Kondis på Ovakos fabriksområde. 
Introduktionskursen omfattade 3 träningstillfällen varefter deltagarna fortsatte träna 1h 
varje onsdag. Två uppföljningstillfällen ordnades för att försäkra att alla fortfarande 
utförde övningarna korrekt samt speciellt ifall någon ny kommit med. Positivt var att 
deltagarna representerade många olika yrkesgrupper. 
På Hannahemmet strävar man till att hålla pausgymnastik varje vardag klockan 10. 10 -12 
personer deltar från demens- och allmänna avdelningen. 
Pausgymnastik via bildskärmen erbjuds samtliga dataanvändare, ett tjugutal har fått 
programmet installerat. 

3.3.5 Rusmedelsprogram

Under DRUVAN-projektets gång har alla anställda haft möjlighet att delta i ett tre timmars 
”Vakna upp”-informationstillfälle om alkoholmissbruk. Medlemmarna i rusmedelsgruppen 
har fått en längre ca tre dagars skolning och denna grupp har arbetat fram arbetsplatsens 
rusmedelsprogram. Målsättningen är, att alla anställda skall hjälpa till att ingripa i ett tidigt 
skede då man märker, att en arbetskamrat har rusmedelsproblem. Attityden är viktig. En 
arbetskamrat, som har problem, skall inte lämnas ensam utan bör få hjälp. Att uppgöra ett 
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rusmedelsprogram i ett skede, då ännu problemet är litet, kan vara lättare än då problemet 
fått växa. Att alkoholproblemet kommer att bli större då konsumtionen ökar torde vara 
oundvikligt.
Anställda, som är motiverade att sluta röka, får stöd av företagshälsovården och gratis 
nikotinsubstitution för en tre månaders period. 

Drogproblemet har under DRUVAN-projektet varit osynligt och någon särskild satsning på 
droger har inte gjorts. Vid den mera omfattande anställningshälsokontrollen görs dock 
drogtest.

3.3.6 Arbetsplatsutredningar

Ett nytt dataprogram för arbetsplatsutredningarna och riskkartläggningen finns tillhands, 
men var ej ännu under Druvan projektets tid i bruk. Därför har arbetsplatsutredningarna
inte systematiskt registrerats inom ramen för DRUVAN-projektet. 

3.4 Sakkunnighjälp åt linjeorganisationen 

De aktiviteter som inom DRUVAN-projeketet kallats sakkunnighjälp åt 
linjeorganisationen beskrivs nedan. De omfattar: 

- Utveckling av arbetsgemenskapen 
- Utveckling av arbetets innehåll, utveckling av yrkeskunskapen 
- Kontinuerlig utveckling av förmansarbetet 
- Födelsedagssnack 

3.4.1 Utveckling av arbetsgemenskapen 

Metal Age användes som huvudsaklig metod för utvecklandet av arbetet och 
arbetsgemenskapen. Metoden och verksamheten beskrivs närmare i p. 3.5. Övriga 
tematillfällen hölls vid behov. DRUVAN-projektet startade t.ex. med tematillfällen om 
företagshälsovård på de flesta enheterna inom kommunen. Företagshälsovårdarna 
ansvarade för dessa tematillfällen. Andra tematillfällen behandlade t.ex. rehabilitering, 
ergonomi eller motion. 

Lösningscentrerat arbetssätt är ett effektivt sätt att utveckla människorelationer och en 
arbetsgemenskap. Även inom DRUVAN-projektet använde företagshälsovården
lösningscentrerat arbetssätt, som innebär fokusering på lösningar i stället för fokusering på 
problemen. 

En kort personalenkät gjordes två gånger per år under DRUVAN-projektet. Enkäten 
beskrivs närmare i p. 3.6. 
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3.4.2 Utveckling av arbetets innehåll, utveckling av yrkeskunskapen 

Utvecklingen av arbetets innehåll och yrkeskunskapen sköttes till största delen som 
tidigare inom de olika enheterna. Metal Age-planeringen bidrog dock väsentligt till 
aktiviteten. 

3.4.3 Kontinuerlig utveckling av förmansarbetet 

Närmaste förmannens stöd är av avgörande betydelse för att en arbetsgemenskap skall må 
bra och kunna lyckas i sitt arbete (Lindström et.al. 2000). Därför beslöts genast från 
DRUVAN-projektets start, att förmansutbildningen skulle vara en väsentlig del av 
projektet.

Dragsfjärds kommundirektör Klas Nyström blev kommundirektör år 2001 och hade 
dessförinnan arbetat inom industrin. Där hade en omfattande verksamhet för att 
upprätthålla arbetsförmågan blivit bekant för honom och han hade också sett dess många 
positiva effekter (Druvan-modellen, 2007, 28) 

”Vi insåg att det inte räcker med enbart motion. Samtidigt behövdes tydliga förändringar 
och förbättringar också i ledarskapet, chefsfunktionerna och arbetsklimatet” konstaterade
kommundirektör Nyström i en intervju (Ibid.).

Nyström ansåg att det var ganska lätt att ”sälja” Druvan-projektet till 
kommunalpolitikerna. De såg de hot mot kommunens ekonomi som den omfattande 
sjukfrånvaron och de talrika invalidpensionerna skulle orsaka om man inte gjorde något.  

Nyström ansåg att ledarskapet och chefsarbetet har en ytterst stor – till och med avgörande 
– roll i verksamheten för att främja arbetshälsan.  

”Om ledarskapet inte stöder arbetshälsan är det onödigt att vänta sig ändringar. Därför 
satsade vi i Druvan-projektet synnerligen mycket på att förbättra chefsarbetet. Vi gjorde 
också organisationen och ansvarsområdena tydligare”, konstaterar Nyström (Ibid.).

Alla personer som hade chefsuppgifter i kommunen började samlas till regelbundna träffar 
och utbildningar.

Kiva-enkäten användes som uppföljningsinformation när det gällde att utveckla 
chefsfunktionerna och arbetena. Kommundirektören tyckte att det var trevligt att märka att 
arbetsklimatet förbättrades på så gott som alla arbetsplatser under Druvan-projektet (Ibid.). 

I Druvan-projektet deltog hela tiden aktiva företagshälsovårdsexperter från Dalmed Oy Ab.  
På det sättet lyckades man effektivera den förebyggande företagshälsovården betydligt. 
Arbetstagarnas arbetsförmåga följdes upp med regelbundna hälsokontroller. Sjukvården 
förbättrades. Om problem uppstod, ingrep man snabbt.  (Ibid.) 

Nyström anser det vara mycket bra att Druvan-projektet inleddes på synligt sätt med ett 
gemensamt motionsevenemang i Ekenäs hösten 2002. ”Alla märkte att nu börjar något att 
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ske. Vi lyckades att på ett positivt sätt väcka intresset för både motion och för utvecklandet 
av arbetsförhållandena på den egna arbetsplatsen. Samtidigt lärde man känna den nya 
företagshälsovårdsstationens personal”(Ibid.).

De gemensamma träffarna som var en del av Druvan-projektet skapade enligt Nyström 
också ny samarbetsanda och gemenskapsanda bland kommunanställda. Arbetstagarna blev 
bättre än tidigare medvetna om att de är anställda hos kommunen, att de inte enbart jobbar 
i någon enskild kommunal enhet. ”Man talar nu också öppnare om problemen”, konstaterar 
Nyström (Ibid.). 

Nyström anser att resultaten av Druvan-projektet talar sitt starka språk. En avsevärd, till 
och med tjugofaldig tilläggssatsning på arbetshälsan lönade sig. Den var på många sätt en 
investering i framtiden. Man fick både sjukfrånvaron och förtida pensioneringar väl i styr. 
Men man åstadkom i kommunens olika arbeten också mycket sådant utvecklingsarbete 
som inte kan mätas i pengar – bland annat på kommunkansliet, på åldringshemmet, i 
dagvården och i skolorna. ”Jag tycker nog att kanske det bästa med Druvan-projektet var 
att personalen på eget initiativ började leta efter utvecklingsområden på sina arbetsplatser. 
Metal Age-metoden tycktes skapa många goda idéer som vi nu tillsammans har 
förverkligat”, konstaterar Nyström (Ibid.) 

Kommundirektör Nyström anser att det lyckade arbetshälsoprojektet har varit mycket 
lönsamt också med tanke på kommuninvånarna – alltså de slutgiltiga betalarna av Druvan-
projektet. ”Projektets nytta för ekonomin och funktionerna syns enligt min mening förutom 
i pengar också i form av bättre service. Människorna är motiverade och orkar nu jobba 
ivrigare än tidigare”(Ibid.). 

Personalbokslutet talar tydligt om var man nu befinner sig när det gäller arbetshälsan. 
Nyström berättar att han har fått mycket beröm för Druvan-projektet av både 
kommunanställda och kommuninvånare.  

Kommundirektör Nyström är nöjd med att verksamheten enligt Druvan-modellen fortsätter 
i kommunen även om själva projektet redan har slutförts. ”Vi har nått det vi ville, alltså har 
vi nu börjat förverkliga kontinuerliga små förbättringar i de kommunala arbetsplatsernas 
arbetsförhållanden. Arbetshälsan har blivit en viktig del av vårt dagliga liv” (Ibid.). 

Nyström tycker till exempel att Metal Age-metoden passar bra i arbetet för att utveckla 
arbetsförhållandena även utan separata projekt. ”Vi vill inte att utvecklingsarbetet i 
kommunen upphör. Druvan-projektet har tvärtom inspirerat oss att föra vidare många nya 
saker. Vi har till exempel på chefsträffarna tillsammans utarbetat en ny personalpolitik för 
kommunen” (Ibid.) 

Druvan-modellen är enligt Nyströms uppfattning ett utmärkt och välfungerande 
hjälpredskap för utvecklandet av arbetsförhållandena. ”Modellen har utvecklats och testats 
här i den lilla kommunen Dragsfjärd. Jag tror emellertid att man med hjälp av modellen 
kan nå goda resultat på vilken arbetsplats som helst, både i kommuner och i företag. 
Arbetshälsa är en god investering”, intygar Nyström (Ibid.) 
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3.4.4 Födelsedagssnack

Fungerande utvecklingssamtal är en väsentlig del av ledarskapet. Därför beslöts redan från 
början av Druvan-projektet att denna verksamhet skulle utvecklas. I Dragsfjärds kommun 
fungerade utvecklingssamtalen bra inom en del sektorer men inte alls på en del andra 
arbetsplatser. Där utvecklingssamtalen fungerade fanns det ingen orsak att ändra på 
verksamheten. På de ställen, där man inte alls hade utvecklingssamtal, beslöts att börja 
relativt anspråkslöst med korta, mindre strukturerade utvecklingssamtal. Dessa kallades 
födelsedagssnack. Tanken bakom dessa miniutvecklingssamtal var att tröskeln för både 
förman och medarbetare skulle vara låg att inleda verksamheten och att man sedan 
småningom kunde göra födelsedagssnacket till ett mera strukturerat utvecklingssamtal. För 
att skapa en positiv anda under samtalet beslöts, att som namnet redan säger, ha samtalet i 
samband med medarbetarens födelsedag. Samtalet börjar med att förmannen överräcker en 
liten födelsedagspresent från arbetsgivaren (första presenten var en ljusstake av keramik, 
andra en Dragsfjärd-mössa). Detta sker över en kopp kaffe i ett för medarbetaren tryggt 
utrymme, d.v.s. inte så att förmannen sitter bakom sitt stora skrivbord och medarbetaren på 
andra sidan, utan på ett ställe där man kan vara ”på samma nivå”. Efter det initiala 
småsnacket under kaffedrickandet ställer förmannen några frågor t.ex. ”Hur trivs du på 
jobbet? Vad kunde vi göra för att jobbet skulle kännas ännu mera meningsfullt och löpa 
ännu bättre än idag”.

Födelsedagssnacket var ännu inte heltäckande i Dragsfjärds kommun vid Druvan-
projektets slut. Utbildningen av personalen angående utvecklingssamtal fortsätter med 
målsättningen att samtliga medarbetare skall årligen ha ett 
utvecklingssamtal/födelsedagssnack med sin förman. 

Många sektorer, där utvecklingssamtal redan fungerade före Druvan-projektet, fortsatte 
med samma struktur för samtalen men övergick att hålla samtalet i samband med 
medarbetarens födelsedag och inledde då tillfället med att överräcka födelsedagspresenten. 

Nedan åsikter angående utvecklingssamtalen/födelsedagssnacken av en förman och av en 
person, som haft utvecklingssamtal både i egenskap av förman och medarbetare: 

Förman: 
”Min inställning till utvecklingssamtal var i början mycket negativ. Jag upplevde 
att man nu igen har hittat på någonting onödigt som bara tar tid och hör till samma 
kategori av svammel med onödiga skolningstillfällen, snömos om nyckelområden, 
målsättningsanalysering osv. Och därtill sitter man på otaliga möten redan för 
jobbet skull och ytterligare möten inspirerade verkligen inte. Allt pratas skulle ju 
vara  borta från den gyllene tiden då man sitter och jobbar med det som man 
egentligen borde göra, planera verksamheten, fundera på annorlunda sätt att 
allokera de skrala resurserna osv.
Men jag har nog helt ändrat åsikt.  Till min stora förvåning, och helt i strid med 
mina förhandsantaganden, behöver jag inte leka psykolog och tala smörja. Jag har 
upplevt att dessa utvecklingssamtal är verkligen behövliga. De anställda tycks vara 
i ett stort behov att få tala om sitt jobb med den som de upplever att är deras chef. 
De anställda tycks uppskatta stort att deras chef ger för dem ett ostört tillfälle att 
prata om sådant de vill prata om, att chefen lyssnar, är intresserad, vill förstå. Och 
fast det nu sen skulle vara fråga om bekymmer som det inte går att lösa så har man 
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ändå fått dela bekymret med förmannen. Man har fått ventilera sådant som man inte 
har kunnat prata med andra, och det är ju ofta så att bara man själv formulerar 
bekymret till ord och meningar så lättar det ju redan, och när förmannen sen ännu 
lyssnar så lättar trycket (eller oron/ilskan) väsentligt.  Jag har tom. upplevt att de 
anställda är rent av smickrade över att jag är så intresserade av dem och deras jobb 
att jag vill reservera denna ostörda tvåtimmars-utvecklingssamtal med dem. Och en 
aspekt till - det här mitt gäng är ju antingen själva förmän, eller ensamarbetande i 
självständig ställning varande - jag har klart upplevt att de upplever att de får dela 
sitt ansvar med mig, och att det är mycket behövligt. 

Utvecklingssamtalen har alltså varit bra för mina “undersåtar”. Varför har jag också 
upplevt detta som bra, och behövligt? Därför att på detta sätt får jag en bättre insyn 
i deras vardag, i deras arbetsfälts glädje- och sorgeämnen. Därför att jag får direkt 
uppgifter om vad som inte funkar på enheten/arbetet och kan då börja planera 
åtgärder som skulle förbättra läget, och på så sätt småningom påverka hela 
apparaturen att fungera friktionsfritt. Och till min största förvåning, och den mest 
värdefulla saken, har jag en stark känsla att vi har kommit närmare varandra, ett 
förtroende har byggts, relationerna har blivit varma och vi håller på med att bygga 
ett ömsesidigt stöd och en ömsesidig uppskattning. 

Jag brukar hålla utvecklingssamtalen på den anställdas arbetsrum, eller så kan vi gå 
ut på en entimmes länk, eller någonstans helt bort från kommunala byggnader. Jag 
har förberett diskussionen så att jag har på förhand funderat för mig själv på några 
aktuella, modell tyngre/svårare arbetsärenden som vi skall prata om, men inte 
många sådana. Jag har också alltid på förhand funderat på vad som är den 
ifrågavarande anställdas starka/goda sidor.

Vi börjar med att tala strunt, small-talk. Sen begär jag att han/hon berättar om sig 
själv, och sitt jobb, så som det är nu. Härvidlag strävar jag till att vara möjligast 
tyst, bara uppmuntra honom/henne att tala. Gushelov tycker folk om att prata om 
sig, det behövs inte så många frågor så börjar det löpa. Jag tar till tals väldigt 
personliga saker också, såsom hälsa och familjen, men säger alltid att man behöver 
inte berätta om man inte vill, det är frivilligt. Därefter talar vi riktiga jobbärenden, 
först det som den anställda vill ta till tals, och till sist mina egna på förhand 
utfunderade arbetsfrågor. Med några anställda har vi i detta skede kläckt helt 
fantastiska idéer om lösningar på problem. Till sist tackar jag den anställda om det 
som i mina ögon är hans/hennes starka/goda sida, och här har jag varit noga med att 
jag är ärlig, jag avskyr tomma ord i dylika sammanhang (vi är ju inte på 
begravning!).

Det konstiga är att man är ju helt slut efter ett utvecklingssamtal. Ingen chans att 
komma tillbaka till eget skrivbord och skriva någon föredragningslista efter ett 
utvecklingssamtal, huvudet är helt tomt förutom att man på högtryck bearbetar det 
vi pratade om på samtalet nyss. 

Det första samtalet är alltid det svåraste, man är blyg för varandra. Men åtminstone 
mitt gäng har, när jag andra gången ber att få hålla ett utvecklingssamtal, sagt att jo, 
gärna, och jag har upplevt att de också har menat GÄRNA. 
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Jag strävar till att ha ett utvecklingssamtal per år med alla. Jag har strävat till att 
hålla dem så där ungefär vid födelsedagen, eller om någon har den pölligt på 
julafton eller i juli så har jag nappat tag på namnsdagen.” 

Förman/medarbetare: 

”Bland många för personalen positiva nyheter medförde projektet Druvan 
födelsedagssamtal, vilka innebär att förmannen i samband med den anställdas 
födelsedag eller vid något annat lämpligt tillfälle för ett utvecklingssamtal med den 
anställda, alltså ett årligen återkommande samtal.  

I min egenskap av förman för en ganska liten personal, två funktionärer på heltid, 
två på deltid och en städerska på deltid, har jag följande synpunkter på samtalen: 

- Samtal, även personliga, är ingen nyhet på den här arbetsplatsen. Ändå tycker 
jag att detta samtal, som så att säga påbjudits uppifrån, har en annan tyngd och 
ger i likhet med många andra av Druvans åtgärder den anställda en helt 
rättmätig känsla av betydelse: ”min åsikt, mitt välbefinnande, mina problem 
och framför allt mina synpunkter på arbetet är av intresse för min 
arbetsgivare”.

- Finns det konflikter på arbetsplatsen kan det ibland kännas svårt för en förman 
att ta initiativ till ett samtal. Då är denna mera officiella men ändå personliga 
samtalsform ett utmärkt tillfälle att pejla en situation och bedöma 
möjligheterna att gå vidare och eventuellt sammanföra parterna i konflikten till 
ett gemensamt samtal under förmannens ledning. 

- Det verkar som om denna arrangerade samtalsform, där förmannen å yrkets 
vägnar ställer frågor, inger den anställda ett större förtroende än ett vanligt 
kaffebordssamtal, även om det också kan ske mellan fyra ögon. Ett 
utvecklingssamtal kanske uppfattas som mera sekretessbelagt, också om 
”bakom ryggen prat” hör till ovanligheterna på den här arbetsplatsen. 

Det har också visat sig att utvecklingssamtalet kan ta sig en helt oväntad vändning, 
vilket jag uppfattar som ett tecken på att samtalet verkligen behövs. 

- Det är kanske just det faktum att sekretessfrågan har varit aktuell som har gjort 
att jag inte har fört protokoll över våra samtal. Jag fick nyligen i min hand ett 
protokoll som min chef fört över vårt utvecklingssamtal i mars och bestämde 
mig då för att jag också skall försöka föra protokoll. Man kan ju komma 
överens med sin samtalspartner om vad som protokollförs och vad inte. Det 
kan vara bra för min efterträdare att studera protokollen innan hon/han inbjuder 
till samtal. 

I min egenskap av anställd har jag haft glädjen att delta i två utvecklingssamtal 
med min chef: 

- Som grund för vårt första samtal låg en arbetsbeskrivning och en utvärdering 
av mitt arbete som då var aktuell i samband med ett nytt lönesystem. Det gav 
mig ett utmärkt tillfälle att inviga min chef i mina arbetsuppgifter som hon till 
vardags har väldigt lite att göra med. Arbetsbeskrivningen fanns med vid vårt 
andra samtal för en eventuell uppdatering. 
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Framför allt ser jag utvecklingssamtalen med min chef som ett tillfälle att diskutera 
de stora linjerna i mitt arbete men också som en möjlighet att dryfta min roll som 
förman och få en utomståendes synpunkter på de problem som finns på min 
arbetsplats. Jag vet också att jag i akuta frågor kan vända mig till min förman och 
då inte behöver vänta på utvecklingssamtalet. ” 

3.5 Metal Age 

3.5.1 Val av arbetsmetod 

Då DRUVAN-projektet planerades beslöts att Metal Age metoden skulle användas för 
utvecklandet av  arbetet och arbetsgemenskapen för sammanlagt 8 grupper. Metal Age 
metoden upplevdes som ett positivt sätt att utveckla välbefinnandet och arbetet. Grupperna 
blev 9 till antalet, vilket omfattade ca 60 % av hela personalen. I övrigt genomfördes 
programmet som planerat. Den första gruppen, som använde Metal Age, var Ämbetshuset 
där en stor del av förmännen och den administrativa personalen finns. Avsikten med detta 
var att en stor del av förmännen då vet hur Metal Age fungerar och då antagligen förhåller 
sig positivt till de förslag till konkreta åtgärder, som  Metal Age grupperna kommer fram 
till. DRUVAN-projektets arbetsutskott beslöt, att man skulle försöka prioritera och 
allokera medel till de konkreta åtgärder, som Metal Age grupperna vill förverkliga. En 
hälsovårdare var dragare för Metal Age gruppen för gruppdaghemmen, de övriga 
grupperna drogs av företagsläkaren. Uppslutningen var mycket bra. Ofta deltog samtliga 
ifrågavarande anställda i Metal Age sammankomsterna.  

3.5.2 Metal Age metodens bakgrund 

Metal Age-metoden utvecklades under senare hälften av 1990-talet som ett 
samarbetsprojekt mellan dåvarande stålföretagen Fundia (företagsläkaren Ove Näsman) 
och Rautaruukki (direktör Gösta Engman) samt Institutet för arbetshygien (professor 
Juhani Ilmarinen). Ursprungligen planerades metoden som ett projekt för metallindustrins 
äldre arbetstagare inom Europeiska Unionen. Under planeringens gång föddes dock en 
metod, som via förbättrandet av välbefinnandet på arbetet och därpå följande bättre 
arbetsförmåga och totalproduktivitet, lämpar sig för alla arbetsplatser oberoende av 
bransch eller arbetstagarnas ålder.

Med Metal Age metoden erhålles resultat, som alla parter vinner på. Arbetstagarnas 
välbefinnande på arbetet ökar vilket ju var och en anställd har glädje av. Och via en 
välbefinnande och arbetsför personal ökar totalproduktiviteten, vilket är den mest 
väsentliga mätaren för de flesta arbetsgivare. Om man på en arbetsplats startar projekt med 
målsättningen att minska sjukfrånvaron och förtida pensioner råkar man ofta i svårigheter 
då detta kan upplevas av personalen som en risk för att försöka få arbetstagarna att komma 
på jobb då de är sjuka eller att motarbeta motiverade förtidspensioner. Då Metal Age 
fokuserar på välbefinnandet upplevs ingen dylik risk trots att resultatet för arbetsgivaren är 
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lägre sjukfrånvaro och mindre förtidspensioner. Då man planerar åtgärder för att förbättra 
en organisations resultat är det ytterst väsentligt att marknadsföra projektet för de anställda 
så, att varje individ med lätthet kan skönja en personlig nytta. Detta beaktar Metal Age då 
man fokuserar på att må bra på jobbet. 

Den primära målsättning under processen då Metal Age-metoden konstruerades var att 
slutresultatet skulle vara en resultatinriktad metod, som relativt snabbt och enkelt leder till 
konkreta förbättringsåtgärder för välbefinnandet på arbetsplatsen.

3.5.3 Metal Age-metoden och -materialet 

Karaktäristiskt för Metal Age-metoden är: 

- planeringen sker vanligen i en redan befintlig grupp, som jobbar tillammans 
- gruppens storlek vanligen 5-20 personer 
- om planeringen görs för en större enhet består gruppen av representanter för 

åtminstone ledningen, förtroendemän, arbetarskydd och företagshälsovård 
- förmannens/förmännens deltagande i Metal Age-planeringen är väsentlig 
- alla personer i gruppen aktiveras via grupparbeten parvis och via 

prioriteringsförfarandet
- via gemensam prioritering uppnås konsensus angående vilket utvecklingsområde 

som först skall åtgärdas
- Metal Age planeringen tar vanligen 8-10 timmar för en grupp
- slutresultatet är konkreta, skräddarsydda åtgärder för bättre välbefinnande på 

arbetsplatsen
- Metal Age metoden motiverar och ger ett sätt för de anställda, att i positiv anda 

utveckla det egna välbefinnandet på jobbet även i fortsättningen

Metal Age planeringen kan indelas i 5 faser 
1. Orienteringsfas 
2. Definiering av utvecklingsområden 
3. Prioriteringsfas 
4. Konsensusbeslut om konkreta åtgärder 
5. Uppföljning

Som material för Metal Age planeringen finns för dragaren 8 OH-bilder och för 
gruppmedlemmarna ett fyrsidigt häfte ”Handledning – Metal Age” med 4 arbetsblad. 
(Detta material har uppdaterats och används sedan år 2007 huvudsakligen i elektronisk 
form ,pdf och ppt) 

(1) Orienteringsfas 

Orienteringsmatrisen (Figur 12) bygger på en lösningscentrerad princip. I första kolumnen 
ses  problemet som en möjlighet. I andra kolumnen finns exempel på lösningar och 
metoder samt i tredje kolumnen målsättningar och resultat. Dessa är samtliga betraktade ur 
individens, företagets/arbetsgivarens och samhällets perspektiv. Orienteringsmatrisen kan 
användas enligt behov. Ibland kan det finnas behov att belysa flera aspekter innan den 
egentliga Metal Age planeringen vidtar. Ibland kan orienteringsmatrisen nästan helt 
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förbises. Orienteringsmatrisen fokuserar på de äldre anställda och är speciellt användbar 
om gruppens medelålder är hög. Om dragaren vill försäkra sig om att gruppen är motiverad 
att inleda Metal Age planeringen är det ofta klokt att börja behandla orienteringsmatrisens 
två rutor uppe till höger, d.v.s. målsättningar/resultat för individ och företag/arbetsgivare. I 
dessa två rutor hittar alla något som känns personligen intressant och motiverande. Och 
detta är ju en grundförutsättning för att planerandet skall starta i positiv anda. 
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Figur 12. Orienteringsmatris 
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(2) Definiering av utvecklingsområden 

Metal Age dragarens OH-bilder (Figur 13) och (Figur 15), ”Interventionsplanering”, är 
samma blankett i olika fyllnadsskeden. I Figur 13 visas den ofyllda blanketten för 
interventionsplanering, som även finns som arbetsblad i Metal Age häftet. I cirkeln i mitten 
finns inskrivet de mest centrala målsättningarna, som för företaget/arbetsgivaren är ökad 
totalproduktivitet och för individen välbefinnande och arbetsförmåga.

Interventionsplanering
(Målsättningar - Lösningar - Åtgärder)

Ö
ka

d tota lpro duktivite t

Vä lmå ende ocharbe tsför p e rsona l

Yrkeskunskap: Arbetsgemenskap:

Arbete: Individ:

Figur 13. Interventionsplanering

Figur 14.  Interventionsplanering  
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Ove Näsman Institutet för arbetshygien
Juhani Ilmarinen

Interventionsplanering
(Målsättningar - Lösningar - Åtgärder)

Ö
ka

d totalproduktivitet

Välmående ocharbetsför persona

l

KroppsvårdKroppsvård

Uppiffning av
rummen

Uppiffning av
rummen

Information, möten
kommunikation

Information, möten
kommunikation

Positivt tänkandePositivt tänkande

Bättre samarbeteBättre samarbete
PersonalresurserPersonalresurser

Bättre samarbete
med köket

Bättre samarbete
med köketGemensamma

aktiviteter
Gemensamma

aktiviteter
Byte av arbetslistaByte av arbetslista

Yrkeskunskap: Arbetsgemenskap:

Arbete: Individ:

Utbildning,
arbetsschema
Utbildning,

arbetsschema

Hannahemmet

Figur 15. Intervenstionsplaneringsblankett (Hannahemmet) 

Den egentliga Metal Age planeringen börjar med ett grupparbete parvis (Figur 14.  ). På 
detta sätt försäkrar man sig om att ingen i Metal Age planeringsgruppen kan vara helt 
passiv. Då man jobbar i par är var och en ”tvungen” att delta i diskussionen och alla i 
planeringsgruppen får på detta sätt känslan av att själv ha påverkat planeringen. Under det 
parvisa grupparbetet, för vilket reserveras ca 20 minuter, definierar paren 
utvecklingsområden för att förbättra välbefinnandet på den egna arbetsplatsen. Dessa 
förslag till utvecklingsområden skrivs in i ovalerna på blanketten.  I medeltal brukar ett par 
hitta en handfull utvecklingsområden men aktiva par kan hitta över 10. I detta skede skall 
kreativiteten släppas lös och bedömningen av påverkningsmöjligheter inom ett påtänkt 
utvecklingsområde skall lämnas till ett senare skede. Aktiviteten i detta pararbete brukar 
vara mycket hög p.g.a. att man fokuserar på att må bra på sin egen arbetsplats och då är det 
naturligt att motivationen är hög för varje individ. Den teoretiska principen i Metal Age 
metoden framkommer här tydligt: deltagarna fokuserar på att må bra på jobbet och via 
detta uppnås den för arbetsgivaren viktiga målsättningen, ökad totalproduktivitet. 

Ett sammandrag av grupparbetet görs så, att varje par turvis presenterar ett 
utvecklingsområde. På detta sätt är alla par aktiva. Vanligen erhålles en lista med ca 20 
utvecklingsområden. Dessa 20 utvecklingsområden tangerar ofta åtminstone delvis 
varandra. Närliggande utvecklingsområden kombineras under gemensam rubrik och därvid 
erhålles slutligen en för hela Metal Age planeringsgruppen gemensam lista på 5-10 
utvecklingsområden. 
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I Figur 16 finns utvecklingsområdena för Dragsfjärds kommuns åldringshems 
(Hannahemmet) allmänna avdelning. 

(3) Prioriteringsfas 

 Då en utvecklingsprocess går från planeringsstadiet till åtgärdsstadiet finns det en 
uppenbar risk för alltför stor optimism med följden att man tror att man kan förbättra allt 
på en gång. I värsta fall leder detta till att inget blir gjort. Metal Age metoden eliminerar 
denna risk genom att planeringsgruppen gemensamt prioriterar utvecklingsområdena. 
Därmed uppnås konsensus gällande området, där man startar de konkreta åtgärderna. Det 
är synnerligen viktigt, att deltagarna i en planerings/utvecklingsgrupp märker, att arbetet 
leder till konkreta åtgärder. Om så sker är det vanligtvis lätt att motivera personerna till 
fortsatt utveckling.

För prioriteringen används den tabell, som finns i Figur 16.  och Figur 17, som innehåller 
siffrorna ifyllda för samma åldringshem, som i  Figur 15. 
.
Prioriteringen inleds med att varje gruppmedlem skriver in de överenskomna 
utvecklingsområdesrubrikerna på sitt arbetsblad ”Prioriteringsmatris” och Metal Age 
dragaren skriver in dem på Figur 16. Därefter inleds prioriteringen med kolumnen 
”Viktighet”. Med utvecklingsområdets viktighet avses här hur viktigt de anställda anser det 
vara att med tanke på välbefinnandet på den egna arbetsplatsen, att åtgärder sätts in på just 
detta område. Viktigheten gäller alltså inte hur viktigt området är i allmänhet utan 
uttryckligen hur viktigt det är att området utvecklas på den egna arbetsplatsen.
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Ove Näsman Institutet för arbetshygien
Juhani Ilmarinen

Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)

Hannahemmet 2004

Utbildning, arbetsschema 10 10 5 500

Information, möten, kommunikation 9 10 10 900

Personalresurser 9 10 4 360

Gemensamma aktiviteter 8 9 8 576

Byte av arbetslista 4 6 10 240

Samarbete med köket 9 9 5 405

Bättre samarbete 9 10 9 810

Positivt tänkande 10 10 9 900

Uppiffning av rummen 8 8 8 512
Kroppsvård 9 9 8 648

Figur 16. Prioriteringsmatris (Hannahemmet) 

Ove Näsman Institutet för arbetshygien
Juhani Ilmarinen

Interventionsplanering
(Målsättningar - Lösningar - Åtgärder)
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Bättre samarbete
med köketGemensamma

aktiviteter
Gemensamma

aktiviteter
Byte av arbetslistaByte av arbetslista

Yrkeskunskap: Arbetsgemenskap:

Arbete: Individ:

Utbildning,
arbetsschema
Utbildning,

arbetsschema

Hannahemmet

Tänka på att jag är
en viktig länk i vård-
kjedjan

Sträva till att fokusera
på det positiva. Tillåtet
att påpeka åt
varandra

Öva sig att ge och ta
negativ feed-back
Lära sig se det positiva
i negativ feed-back

Positivt mottagande
av vikarier

- checklista
- minneslista

Figur 17 .Interventionsplanering (Ifylld) 

Prioriteringen inleds sedan med att varje person individuellt fyller i sin egen åsikt i tabellen 
i kolumnen ”Viktighet”. Det utvecklingsområde, som personer anser viktigast att åtgärda 
med tanke på välbefinnandet på arbetsplatsen, får en 10. De andra utvecklingsområdena 
rankas sedan i förhållande till det viktigaste utvecklingsområdet. Samma siffra får 
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användas flera gånger men hela skalan från 1 till 10 behöver ej användas. Vanligtvis blir 
siffrorna i denna kolumn höga, oftast mellan 7 och 10.  Denna individuella prioritering för 
kolumnen ”Viktighet” brukar ta ca 5min. Efter den individuella prioriteringen görs den 
gemensamma prioriteringen för hela Metal Age gruppen. För att alla skall delta går man 
varvet runt så att alla i gruppen i tur och ordning säger, vilken siffra man gett för det första 
utvecklingsområdet. Gärna kan man motivera sin siffra redan i detta skede.  

Ofta kan siffrorna divergera rätt mycket vilket bäddar för en intressant diskussion. 
Avsikten med prioriteringen är att den får ta den tid som behövs och att gruppen skall nå 
konsensus. Här mäts gruppdeltagarnas emotionella intelligens d.v.s. deras möjlighet att 
förstå hur andra har tänkt då de gett sin siffra. Väsentligt är att dragaren påpekar, att det 
inte är meningen att man skall försvara sin siffra så aktivt som möjligt, utan att vara beredd 
att ändra sig om andras argumentering är förnuftig. Denna diskussion är vanligen mycket 
värdefull då gruppmedlemmarna märker, hur olika man kan värdera ett utvecklingsområde. 
Först då man är ense om att siffran blir t.ex. antingen en 7 eller 8 kan man skrida till 
handuppräkning. Man bör inte gå efter ett medeltal i det skede då åsikterna/siffrorna är 
långt ifrån varandra utan diskussion bör tillåtas fortsätta tills man är nära konsensus. Då 
siffran för första utvecklingsområdets ”Viktighet” är klar går man till nästa rad och börjar 
igen med varvet runt men så att en annan person säger sin siffra först. Med detta undviker 
man att t.ex. någon dominerande person (ofta i ledande ställning) hela tiden kan säga sin 
siffra först och komma åt att styra gruppen. Att var och en i tur och ordning får säga sin 
siffra först gör att Metal Age utvecklingen uppfattas ske likvärdigt. 

Då hela kolumnen ”Viktighet” är ifylld går man till den andra kolumnen ”Utbreddhet”. 
Med denna rubrik avses hur många personer som berörs om man besluter sig för att 
åtgärda ett utvecklingsområde. Om det berör samtliga på arbetsplatsen så är siffran 10, om 
det berör endast en person blir det 1. Därefter förfar man på samma sätt med först 
individuell prioritering och därefter gemensam prioritering. 

Den tredje kolumnen ”Möjlighet att påverka” är medtagen som en faktor för att man inte i 
onödan skall sätta ner energi på utvecklingsområden, som man inte kan påverka. En klok 
princip i arbetslivet (och även i övriga livet) är att satsa kraftigt på åtgärder, som man kan 
anta att leder till konkret utveckling, och att försöka anpassa sig till sådant, som man är 
övertygad om att man inte kan påverka. Siffran 10 i denna kolumn innebär, att konkreta 
åtgärder inom ifrågavarande utvecklingsområde lätt kan verkställas av personerna, som är 
med i Metal Age utvecklingsgruppen. Siffran 1 innebär, att för att åtgärder skall kunna 
vidtas bör t.ex. lagar, förordningar eller avtal ändras vilket ju betyder att gruppen har 
mycket små eller i praktiken nästan ingen möjlighet att påverka. Den individuella och 
gemensamma prioriteringen görs som i de två andra kolumnerna. 

Prioriteringens slutresultat fås av produkten av de tre prioriteringskolumnerna. I exemplet i 
Figur 16.  blir resultatet för första utvecklingsområdet ”Utbildning, arbetsschema”: 
10x10x5=500.

Då prioriteringen är klar vet alla i gruppen hur man kommit fram till slutresultatet och 
varför utvecklingsområdena rankats i denna ordning. Detta leder till att det inte uppstår 
svårigheter eller motstånd mot förändringar då man skrider till att konkret åtgärda det 
utvecklingsområde, som fått mest poäng. Ibland framkommer i diskussionerna eller den 
skriftliga utvärderingen av Metal Age planeringen, att någon anser, att man genast borde 
åtgärda det, som anses fungera sämst, vilket ju är en helt naturlig reaktion. Tanken bakom 
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Metal Age metoden är dock, att man tar en sak i gången och börjar med det, som 
prioriterats högst då i prioriteringen även beaktats möjligheten att påverka. På detta sätt 
uppnås med största sannolikhet snabbt konkreta resultat vilket har stor betydelse för 
utveckling i framtiden. Det är oftast klokt att börja utvecklingen och samarbetet med 
sådant, där man tror sig nå resultat. Detta leder till en kultur, där alla anser att samarbete 
och utveckling lönar sig. Därefter är det lättare att åtgärda även svårare saker.  

(4) Konsensusbeslut om konkreta åtgärder 

Följande steg i Metal Age utvecklingen är att parvis fundera ut konkreta, skräddarsydda 
åtgärder inklusive ansvarsperson/-personer och tidtabell för att på arbetsplatsen göra 
förbättringar inom det utvecklingsområde, som vid prioriteringen fick mest poäng. Detta 
parvisa grupparbete brukar ta ca 30 minuter. Därefter diskuteras förslagen till konkreta 
åtgärderna i hela Metal Age gruppen. Även här aktiveras varje par genom att paren turvis 
framför ett förslag. Hela gruppen kommer sedan överens om varje konkret åtgärd och 
tidtabell samt väljer inom sig ansvarsperson för den åtgärden. Noteras bör, att 
ansvarspersonen bör vara en medlem i Metal Age gruppen. Ansvaret får alltså inte 
delegeras till någon, som inte är med i gruppen. I Figur 17 framgår åldringshemmets 
konkreta åtgärder för utvecklingsområdet ”Information, möten, kommunikation”. Så som 
erfarenheten av Metal Age visat, så förverkligas de åtgärder, som framkommer under 
Metal Age utvecklingen, mycket bra. Detta beror på att alla på arbetsplatsen vet, hur man 
kommit fram till dessa åtgärdsförslag och man har gjort det gemensamt. Något motstånd 
mot genomförandet av åtgärderna uppstår därför inte 

Det är skäl att notera, att under själva Metal Age processen diskuteras en mängd problem 
på arbetsplatsen och ofta löser man dessa vid sidan om de åtgärder, som slutligen skrivs 
ner på blanketten. Metal Age är med andra ord betydligt mera än enbart de nedskrivna 
konkreta åtgärderna. Metal Age inleder ofta ett helt nytt sätt att våga och kunna diskutera 
och lösa olika problem i samråd. 

(5) Uppföljning 

Varje Metal Age grupp besluter om datum för uppföljning, vanligen efter ca ett halvt år 
men ibland något snabbare, ibland först efter ett år. Vid uppföljningsmötena går man 
igenom de planerade konkreta åtgärderna och diskuterar hur bra planerna har genomförts. 
Efter detta planeras åtgärder för det utvecklingsområde, som fått nästmest poäng vid 
prioriteringen.

De 4 arbetsbladen i häftet ”Handledning – Metal Age”, som gruppmedlemmarna använder 
under Metal Age planeringen, är Orienteringsmatrisen, Interventions-planeringen, 
Prioriteringsmatrisen och blanketten för åtgärder. 
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3.5.4 Omfattning 

Som en del av Druvan-projektet sammanställdes ett personalbokslut, med uppgifter om 
personalen och dess utveckling. Enligt personalbokslutet deltog personalen i MetalAge-
planering enligt figuren och  tabellen nedan (Figur 18) 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

MetalAge utbildning 177 297 385

2002 2003 2004

Figur 18.  MetalAge-planering på arbetstid (h) åren 2002-2004 

Tidsmässigt fördelade sig Metal Age processerna i olika sektorer enligt följande (Figur 
19):

Grupper Datum Delt/gång Arbetstid Totala 
i timmar timantalet 

Ämbetshuset 02.10.02-05.02.03 15 4x3 177 
Hemvården 18.11.02-20.01.03 12 4x2 94 
Familjedagvården + daghem 6.3.03-10.4.03 12 4x2 92 
Gruppfamiljedagvård 27-2.03-28.4.03 9 4x3 111 
Lyckebo 9.2.04-3.6.04 9 2x5 99 
Hannahemmet 26.2.04-4.6.04 18 2x5 203 
Kökspersonalen 27.9.04-8.11.04 10 4x2,5 98 
Högstadiets lärare 9.11.04 10 8,5 85 
        
TOTALT 2.10.02-8.11.04    959 

Figur 19 .  MetalAge-planering på arbetstid (h) enligt enhet. 
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Det är rimligt att göra den i och för sig självklara iakttagelsen, att Druvan projektet 
inneburit en klar ökning av personalutvecklingsverksamheten inom kommunen. 
Kommunen har i högre grad än tidigare blivit en lärande organisation. Detta är viktigt ur 
personalens synvinkel med beaktande av, att välbefinnande i en snabbt föränderlig värld 
inte är möjligt utan utbildnings- och utvecklingsverksamhet (Karasek & Theorell 1996, 
Lindström et.al.2001). 

3.5.5 Motionsverksamhet

Systematisk motionsverksamhet ingick som en del av Druvan-projektet enligt tabellen 
nedan (Figur 20). 

Aktivitet År Deltagare 
På

arbetstid 
    (ca)    

     
Motionseftermiddagar 2002 100 Ja/nej 
Stavgång   2002-4 4/gång/vecka nej 
Innebandy 2003-04 20/vecka nej 
Badminton 2003-04 6/vecka nej 
Vattenjumppa i Ekenäs 2003-4 50/år nej 
Hannahemmets pausgymnastik  2002-04  8-10/vardag  ja 
Fysiokimppa på Hannahemmet 2003-04 39  ja 
Konditionssal 2004 63 nej 

Figur 20 . Motionsverksamheten inom Dragsfjärds kommun 2002-2004 

Uppgifterna ovan vittnar om, att kommunen i.o.m. Druvan projektet började fästa stor 
uppmärksamhet vid personalens fysiska kondition och motionsverksamhet. Genom denna 
utveckling ger kommunen sin personal större beredskap av att klara av sitt vardagliga 
arbete och förebygger utmattning bland personalen. Detta är ett led i kommunens strävan 
att vara en lärande organisation, eftersom bara en fysiskt välbefinnande personal kan 
uppleva den glädje över sitt arbete som är en förutsättning för en innovativ hållning till sitt 
arbete (Nonaka et.al. 2000). 

3.5.6 Egentlig företagshälsovård 

De egentliga företagshälsovårdsutgifterna ökade sedan år 2001 20-faldigt från 20 € per 
årsverke till 405 € per årsverke år 2004 (Figur 21), vilket är klart över genomsnittet inom 
den offentliga sektorn, som var 162 € år 2002 (Kelan työterveyshuoltotilasto 2005). 
Observera, att man inom Dragsfjärd räknat med årsverken och i kommunalstatistiken med 
antalet anställda. Om man skulle använda sig av samma beräkningssätt skulle summorna 
405 och 162 närma sig en aning. 
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År

Ersättn.
Klass I 

Ersättn. Klass 
II Totalt Årsverken €/årsverk. 

Brutto

€/årsverk. 
Netto

2001 3 285,70 0,00  3 285,70 163,33 20 10 
2002 17 675,04 26 016,00 43 691,04 167,25 261 131 
2003 30 340,60 38 082,20 68 422,80 165,13 414 252 
2004 29 921,80 38 082,20 68 004,00 168,07 405 246 

Figur 21 .Kostnaderna för den egentliga företagshälsovården 

Bruttoutgifterna för företagshälsovården steg under åren 2001-2004 från 3.286 € till 68.004 
€. Detta innebär att de relativa företagshälsovårdsutgifterna under dessa år stigit från 0,07 
% till 1,28 % av de totala lönekostnaderna, d.v.s. 17-faldigats på 3 år. 

3.5.7 Alterneringsledighet

Enligt lag har de anställda möjlighet att hålla en avlönad alterneringsledighet, ett 
”sabbatsår”, för att utveckla sina färdigheter och få nya intryck, förutsatt att en arbetslös 
sköter personens uppgifter under tiden.  Alterneringsledighet bör betraktas som en form av 
personalinsatser.  Antalet alterneringsledigheter har under åren 2002-2004 ökat från 1 till 
3, vilket stöder bilden av en övergång till en mera lärande organisation. 

4 Effekter

Resultatet av interventionen analyseras nedan både i kvalitativa och kvantitativa termer. 
Den kvalitativa analysen bygger på de erfarenheter som erhållits i samband med Metal 
Age-sessionerna och speciellt vid uppföljningstillfällena. Den kvantitativa analysen består 
av en analys av Kiva-arbetsklimatundersökningarna,  personaltillgångarnas utveckling 
samt av en ekonomisk analys. Den ekonomiska analysen koncentreras på det 
kommunalekonomiska perspektivet. De  privatekonomiska och samhällsekonomiska 
aspekterna behandlas i samband med slutdiskussionen. 

4.1 Omedelbara effekter på arbetsplatsen 

Vid den kvalitativa analysen av Druvan-interventionens effekter betraktas både de åtgärder 
som projektet genererat och de effekter dessa åtgärder haft på personalen och arbetsplatsen 
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som resultat av verksamheten. Nedan beskrivs dessa resultat åtgärd för åtgärd och sektor 
för sektor. 

4.1.1 Metal Age 

Medlemmarna i Metal Age grupperna fick efter avslutad planering anonymt fylla i en 
utvärderingsblankett, med skalan ”misslyckad” (1) till ”mycket bra” (10) om Metal Age 
som arbetsmetod, och skalan ”mycket liten” (1) till ”mycket stor” (10) om nyttan av Metal 
Age planeringen 

Medeltalen för grupperna finns i  Figur 22. Resultatet visar, att deltagarna uppfattat 
metoden som lyckad och nyttig. Resultatet tyder också på att deltagarna uppskattat 
metoden en aning mera som princip än som praktisk arbetsmetod troligen åtminstone 
delvis p.g.a. att nyttan är svår att uppskatta genast efter Metal Age planeringen innan man 
vet hur väl de överenskomna konkreta åtgärderna verkställs. Av  enheterna förhöll sig 
Lyckebo demensavdelning speciellt positivt till metoden. De lägsta värdena erhölls från 
ämbetshuset, vilket kan bero på att arbetsuppgifterna var mindre enhetliga för 
ämbetshusets personal  än för de andra grupperna. 

 Sektor/enhet Metal Age som 
arbetsmetod (1-10) 

Nyttan av Metal 
Age (1-10) 

Ämbetshuset 7 6,8 

Hemvårdarna 8 8,1 

Familjedagvårdarna 9 8,6 

Gruppfamiljedagvården 8,1 7,8 

Hulta daghem 8 7,9 

Lyckebo demensavd. 9,3 8,6 

Hannahemmet (åldringshem 8,8 8,7 

Kökspersonalen 7,3 7,2 

Högstadielärarna 8,7 8 

Alla 8,2 8,0

Figur 22 . Deltagarutvärdering av Metal Age-planeringen (skala 1- 10) 

Bland annat följande kommentarer erhölls om metoden: 

- Mycket roligare än vad man kunde tro från början! 
- Jag tycker att bra lösningsförslag kommit upp och det är nyttigt då det just är de 

anställda själva som funderar på lösningar som skulle fungera 
- Annorlunda än jag trodde det skulle vara 
- Skulle hellre nu jobba framåt med svårare saker 
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- Bra då man gemensamt kommer fram till vad som är viktigt o gemensamt
bestämmer vad som skall göras  

- Bäst av allt att planeringen uppföljs så att inget blir “hängande i luften”. 
- Bra att man gemensamt besluter om vad som bör göras o “jättebra” att åtgärderna 

senare följs upp. 
- Man vågade säga sin åsikt då man inte blev “nedtryckt” utan fick förståelse för sin 

syn på saken 
- Ventilerade mycket som sedan kan utvecklas 
- Bättre än jag trodde! 

Utfallet för Metal Age planeringen presenteras nedan enhet för enhet. 

Ämbetshuset

Ämbetshusets Prioriteringsmatris ses i Figur 23 och åtgärderna i Figur 24.

En anställd uttrycker sig som följer angående första punkten på åtgärdslistan: ”Beträffande 
nr 1 (tala externt..) tycker jag mej se att nog har utfallit väl såtillvida att den kommunala 
personalens självkänsla och "stolthet" i avgörande grad har förstärkts. Jag tillskriver nog 
hela förtjänsten på Druvan. Det är en fast uppfattning som många av oss upplever men den 
är lite svår att förklara och ännu svårare att påvisa konkret.” IT-utbildningen har hållits i 
större omfattning än planerades. Ursprungliga tanken var att lära av varandra. I stället har 
en 20 timmars kurs i Word och Excel hållits för de anställda på Ämbetshuset och därtill 
några andra anställda, sammanlagt 25 personer. Friluftsdagar har ordnats ungefär som 
planerat både enhetsvisa och för alla anställda och även för samtliga kommuninvånare. 

Studiebesök till ett företag har ordnats i samband med en cykelfärd. 

Ett arbetsintroduktionshäfte har sammanställts. 

Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)
UTBILDNING 8 9 7 504

LOKALITETERNA 7 7 8 392

PERSONALRESURSER 8 8 6 384

ARBETSINNEHÅLL, ARBETSSÄTT 9 9 7 567

ARBETSGEMENSKAP,SOCIAL SAMVARO 9 9 10 810

BELÖNING 7 8 5 280

Figur 23 . Prioriteringsmatris för ämbetshuset 
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Åtgärd/Toimenpide Ansvarsperson
Vastuuhenkilö

Tidtabell
Aikataulu

Tala externt positivt om arbetsplatsen och arbetskamraterna. Negativ
kritik enbart direkt år berörd person. Bör påpeka detta åt varandra 
vid diskussioner.

Alla Genast

Intern IT-utbildning, korta tillfällen, lära främst av varandra Klas Första tillfället
i mars 2003

Friluftsdag 2 gånger/år för Ämbetshusets personal Tage Första dagen
i maj 2003

Studiebesök till företag/kommuner Tomy+Klas Första besöket
hösten 2003
på Kimitoön

Uppgörande av system för arbetsintroduktion i kommunen Arbetsgrupp:
Anitra (sammank.)
Sonja
Christina
Ernst

Klart 31.12.03

Ämbetshuset 05.02.03

Figur 24.   Åtgärdstabell för ämbetshuset 

I hemmet arbetande familjedagvårdare 

Figur 25 visar familjedagvårdarnas Prioriteringsmatris.  Åtgärderna för det högst 
prioriterade utvecklingsområdet ses i Figur 26. Familjedagvårdsledaren kommenterar de 
konkreta åtgärderna som följer: 

Mini-föräldramöte hemma hos varje familjedagvårdare. Famljedagvårdsledaren deltar. 
”Med detta menades att man hos varje familjedagvårdare skulle träffa föräldrar till de barn, 
som fanns hos henne, samt ledaren. Ett mini-föräldramöte hölls. Det var hos en 
familjedagvårdare, där föräldrar till varje barn fanns med. En positiv kväll; det kom frågor 
om reservvård, olika regler osv. Det funderades på tandvård och föreslogs att ett 
xylitoltuggummi skulle tuggas efter maten. 1€/månad skulle ges för detta. En kväll där 
sammanhållningen stärktes med föräldrar – med fanns en nyinflyttad förälder. Varför det 
inte blev flera träffar hos andra kan kanske förklaras med att var och en skulle ordna. 
Familjedagvårdare känner sig kanske utsatta att vara i medelpunkten. Jag vill också minnas 
att det var mitt eget förslag i en av Metal Age-grupperna. Kanske inte kändes angeläget för 
alla.” 

”Nytt infohäfte för föräldrarna gjordes i samarbete mellan alla familjedagvårdare i 
smågrupper under en måndagskväll. Jag sammanställde broschyren; lite klart från tidigare 
men med rum för förändringar. Det sattes in lite mera om fostran, vad man gör i 
dagvården...”
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Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)
Mera fritidsaktiviteter 6 6 8 288

Bättre avtal 10 10 2 200

Mera samarbete med kolleger 7 7 8 392

Bättre arbetsutrymmen och mera material 7 7 6 294

Mera yrkesutbildning 7 6 6 252

Bättre samarbete med föräldrarna 10 9 8 720

Mera beröm åt familjedagvårdarna 7 8 5 336

Figur 25.   Familjedagvårdarnas Prioriteringsmatris 

Åtgärd/Toimenpide Ansvarsperson
Vastuuhenkilö

Tidtabell
Aikataulu

Mini-föräldramöte hemma hos varje familje- Var och en  Aug 2003
dagvårdare. Familjedagvårdsledaren deltar ordnar

Nytt infohäfte för föräldrarna Ingela Aug 2003

Figur 26.   Åtgärderna för familjedagvården
det högst prioriterade utvecklingsområdet  
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Åtgärd/Toimenpide Ansvarsperson
Vastuuhenkilö

Tidtabell
Aikataulu

“Mera samarbete med kolleger”  392 poäng

Två dagmammor, gemensamma måltider Var och en Genast

Två dagmammor, gemensamma utfärder Var och en Genast

Konsultera varandra då man vill fråga eller behöver Var och en Genast
hjälp

Ta hand om kollegas dagbarn t.ex. vid tandläkarbesök        Var och en        Genast

Motionera gemensamt på fritiden Var och en Genast

Figur 27.   I hemmet arbetande familjedagvårdarna.  Näst mest poäng i 
prioriteringen. 

Vid en senare träff uppgjorde familjedagvårdarna en lista över åtgärder för 
utvecklingsområdet ”Mera samarbete med kolleger”, som fått näst mest poäng vid 
prioriteringen. Listan ses i . Familjedagvårdsledarens kommentarer: 

”Detta var fast i var och en. Endel hade redan tidigare bra samarbete men det 
intensifierades efter detta. Endel prövade på samarbete med varandra.  
Det var flera som två och två ordnade gemensam måltid och lekstund hos varandra; 
grilldag, osv. Endel ordnade utfärd tillsammans. Minigolf i Kasnäs... 
Ta hand om kollegas barn vid t.ex. läkarbesök 

- Holken i Kärra fungerade som en ”station” vid dessa tillfällen 
- Kottebo i Dalsbruk ställde upp att ha andra barn vid behov. 

Detta fungerade mera i ”byarna” och har använts redan tidigare där. 
Fyra dagmammor bildade en lite grupp som träffas regelbundet hos varandra kvällstid. Det 
har jag förstått att har fungerat och gör det ännu. De äter gott, badar bastu och pratar. 
Hälsosamt med vuxenkontakt då det i arbetet inte finns mycket av det.” ( ....) 

Gruppdaghemmen (Hälsovårdare Kati Wänninen) 

Familjedagvårdarna tyckte om att jobba med Metal Age och endast en person var ej 
närvarande alla gånger. Vid prioriteringen (Figur 28) fick rubriken ”Samarbete” högsta 
poäng och vi började jobba med detta. Efter ivriga diskussioner så kom det fram ett behov 
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av arbetshandledning som ansågs kunna vara till hjälp vid utvecklande av samarbetet såväl 
inom varje grupp som mellan grupperna. Förmannen fick till uppgift att utreda 
möjligheterna till detta och det visade sig finnas en möjlighet att utan kostnad få 
arbetshandledning ordnad via Åbolands mentalvårdsbyrå. Två av de tre grupperna kunde 
delta(Figur 29). Hela personalen från dessa grupper deltog varannan vecka och tillfällena 
ansågs vara bra. Som andra åtgärder kom fram ett behov av ett infohäfte som alla i 
enheterna skriver i och informerar de personer som inte är på jobb just då eller t.ex. är på 
semester. Detta har fungerat bra. Efter diskussion om behov av mera regelbundna besök av 
förmannen i de olika gruppdaghemmen, infördes ett system, där förmannen besöker alla tre 
enheterna i tur och ordning. 

Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)

Yrkeskunskap

Samarbete

Föräldrasamarbete

Arbetssätt

Rekreation

Arbetsutrymmen

Arbetskläder och - skor

8

9

10

7,5

7

8

3

8Ansvar, direktiv, uppgifter

9

10

9

7

7

6

1

8

8

9

8

5

9

3

3

5

576

810

720

262

441

144

9

320

Gruppfamiljedagvården

Figur 28.   Prioriteringsmatris för gruppdaghemmet 
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Åtgärd/Toimenpide
Ansvarsperson
Vastuuhenkilö

Tidtabell
Aikataulu

Gruppfamiljedagvården 2003

* Handledning; utreda möjligheten för alla

enheter.

* Månadsplanering; 30 min/gång- Bikupan

* Häfte; informationshäfte mellan        
arbetstagarna på alla enheter.

* Ingela kommer regelbundet på besök till 
alla enheter; 1 x/ månad/ enhet

Ingela

Bikupan

Alla

Ingela

maj-03

april/maj

genast

genast

Figur 29.   Åtgärdstabell för gruppdaghemmet 

Vid prioriteringen fick föräldrasamarbetet nästmest poäng. Vi fortsatte med detta ämne och 
efter att vi tillsammans kommit fram till flera olika åtgärdsförslag ( Figur 30 ) insåg vi, att 
alla enheter omöjligt kan göra alla saker. Varje enhet valde därför den åtgärd, som passade 
deras enhet bäst. Därefter kom vi överens om tidtabellen för förverkligande av detta. På 
åtgärdsblanketten antecknade vi enheternas respektive åtgärd. Kottebo ville utveckla sitt 
föräldrasamarbete med att införa sk. inskolningssamtal med föräldrarna och Bikupan ville 
ordna gemensamma tillfällen med föräldrarna t.ex. städtalkon. 

Åtgärd/Toimenpide Ansvarsperson
Vastuuhenkilö

Tidtabell
Aikataulu

Gruppfamiljedagvården 2003

* Inskolningssamtal,  enl. egen brochyr

* Frågeblankett åt alla nya och åt alla gamla barn 
nästa höst.

* Gemensamma tillfällen med föräldrarna

* Skriftligt info till hemmen enligt behov

* Vecko/ månadsplanering Holken
Bikupan

Bikupan

Kottebo Hösten

Hösten

Alla enheter valde ett ämne att börja med och från hösten kollar vi upp “listan” och funderar 
vilka åtgärder som passar till vilken enhet.

Alla

Figur 30.   Åtgärdstabell för gruppfamiljedagvården 



52

Familjedagvårdarna var intresserade av att utveckla sitt arbete och de ville jobba med två 
rubriker under en ganska kort tid. Detta var kanske inte så bra och sedan inföll 
sommarsemestrarna som avbröt och gjorde att intresset lite avtog. Det skulle ha varit bättre 
att hålla lite mera paus och först jobba färdigt med den första rubriken. Efter dessa träffar 
ansåg förmannen att hon kunde genomföra uppföljningen själv och fortsatta uppföljningen 
har skett utan företagshälsovårdens hjälp. 

Hulta-daghemmet 

Daghemspersonalens Prioriteringsmatris ses i Figur 31.  Mest poäng fick ”Utveckling av 
arbetsgemenskapen”. Åtgärderna för detta utvecklingsområdet ses i  Figur 32. Som 
ansvarsperson för motionseftermiddagen har här undantagsvis godkänts en annan lösning 
än vanligt, d.v.s. enligt Metal Age principen bör ansvarspersonen vara en person, som själv 
deltar i Metal Age planeringen. På detta sätt undviker man en situation där 
ansvarspersonen är en person, som inte känner till hur gruppen kommit fram till 
åtgärdsförslaget och då kan man vanligen undvika en situation, där ansvarspersonen inte är 
motiverad att fungera för att förverkliga åtgärden. Då det gäller denna motionseftermiddag 
så hade man redan inom Druvan-projektet beslutat om en dylik dag så därför godkändes 
detta förfarande. 
Vid uppföljningsmötet ett halvt år senare beslöts att minska kvällsträffarna från 3 på hösten 
och 3 på våren till 1 på hösten och 2 på våren. Övriga åtgärdsförslag för det 
utvecklingsområde, som fick nästmest poäng vid prioriteringen och behandlades vid 
uppföljningsmötet ses i  Figur 33. 

Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)
Mera yrkesutbildning 8 9 9 648

Bättre utrustning 8 4  8 256

Utveckling av arbetsgemenskapen 9 10 10 900
Bättre avtal 10 7 2 140

Bättre kommunikation barn-föräldrar-personal 8 10 8 640

Mera barnfri tid och vikarier 9 8 7 504

Bättre ergonomi, mera friskvård 9 10 8 720

Figur 31.   Daghemspersonalens Prioriteringsmatris 
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Åtgärd/Toimenpide Ansvarsperson
Vastuuhenkilö

Tidtabell
Aikataulu

Kvällsträff kl 17-20 x3 på våren och x3 på Väljs för       April
hösten. Samvaro, mat och intern utbildning         varje träff      2003  

Utflykt på Kimitoön till nyöppnat matställe May-Gun   Maj 2003
i maj månad

Motionseftermiddag för hela Dragsfjärds DRUVAN    Våren   
kommuns personal 2003
Varma årstiden träff kl 13.15 ute på gården Alla             Genast
alla fredagar.

Figur 32.   Daghemspersonalens åtgärdstabell 

Åtgärd/Toimenpide Ansvarsperson
Vastuuhenkilö

Tidtabell
Aikataulu

Hulta 18.09.03. Bättre ergonomi, mera friskvård 720p

Simresa, start kl 15. Halva personalen turvis.
Anhålles om resebidrag för egna bilar

Marja-Leena
Ann-Marie

Nov 2003

Lampa för ljusterapi till kafferummet Ove Okt 2003

Förbättring av arbetsställningar och skodon.
Kerstin Rehnström till Hulta

Ove
Kerstin

Okt 2003

Figur 33.   Övriga åtgärdsförslag  bland daghemspersonalen
för det utvecklingsområde, som fick nästmest poäng
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Hemvårdarna

Hemvårdarnas Prioriteringsmatris ses i  Figur 34. Mest poäng fick ”Arbetssätt” och 
åtgärderna för detta utvecklingsområde ses i  Figur 35. Under hemvårdarnas Metal Age 
planering lyckades man även lösa pausutrymmesfrågan för två hemvårdare i en av byarna, 
där de inte tidigare hade haft tillgång till något pausutrymme. Liknande sker under de 
flesta Metal Age planeringarna, d.v.s. man löser även andra problem under planeringen än 
de, som kommer med i Prioriteringsmatrisen och på åtgärdslistan. 

Vid uppföljningsmötet konstaterades att veckoslutsbelastningen hade åtgärdats enligt 
planen. Uppgörandet av vårdplaner och uppföljning av dessa hade påbörjats men 
verksamheten hade haltat under sommaren men skulle återupptas under hösten. Då man 
började diskutera åtgärder för ”Kommunikation och samarbete”, som fått nästmest poäng 
vid prioriteringen, konstaterades, att det mest väsentliga samarbetet är mellan 
hälsosamkommunens hemsjukvård och kommunens hemvård. Detta samarbete utreddes 
som bäst i en annan grupp varför hemvården beslöt att invänta den gruppens resultat. 

Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)

Utbildning/Koulutus 8 9 5 360

Gemensamma aktiviteter/Yhteiset aktiviteetit 7 7 8 392

Arbetssätt/Työtapa 8 9   8 576

Ergonomi/Ergonomia 8                       8                       8               512

Belöning/Palkitseminen 6 6 9 324

Kommunikation,samarb./Vuorovaik.,yhteistyö 9 9 7 567

Sociala utrymmen/Sosiaalitilat 9 6 7 378

LaajuusTärkeys Vaikutusmahd. Tulos

Figur 34.   Hemvårdarnas Prioriteringsmatris 
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Åtgärd/Toimenpide Ansvarsperson
Vastuuhenkilö

Tidtabell
Aikataulu

Hemvården

“Vårdplan” sätts in på arbetslistan 1 timme/vecka så att varje två
personers grupp har “vårdplan” var tredje vecka

Eva + 1person från
vardera gruppen 

Börjar vecka
5 / 2003

Uppföljning av vårdplanerna på varje veckomötes agenda. Grupperna
planerar hur sköts i praktiken.

Eva Börjar i maj
2003

Planering av veckoslutets arbetsbelastning Eva Klart i maj
2003

Prioritet 1: Arbetssätt

Figur 35.   Hemvårdarnas åtgärdstabell 

Demensavdelningens Prioriteringsmatris ses i  Figur 36 och de överenskomna åtgärderna 
för det högst prioriterade utvecklingsområdet ”Positivt tänkande” i  Figur 37. Rubriken 
”Positivt tänkande” är säkert mycket väsentlig men samtidigt av sådan karaktär, att man 
kunde vänta sig svårigheter då det gäller att planera konkreta åtgärder. Ansvarspersonen 
blev oftare än vanligt ”Alla” och bedömningen hur man lyckats konkret med åtgärderna är 
rätt svår.

Åldringshemmets demensavdelning (Lyckebo) 
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Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)

Lyckebo

Fortutbildning, arbetshandledning 10 10 7 700

Hobby och terapi för patienterna 9 10 8 640

Information, samverkan 9 10 8 720

Gemensamma aktiviteter 8 10 8 640

Fysiska arbetsmiljön 8 10 7 560

Städhjälp 8 10 8 640

Samarbete med kökspersonalen 7 10 7 490

Positivt tänkande 10 10 10 1000

Figur 36.   Demensavdelningens Prioriteringsmatris 

Å tg ä rd A n s v arsp e rso n T id tab e ll

”S u p e rp o s it iv ” b e h a n d lin g  a v  v ik a r ie r m e d  h jä lp  a v
- c h e c k lis to r E v a /a lla v 2 4 /2 0 0 4
- n ya  v ik a r ie r fö rs t n å g ra  d a g a r s o m  e x tra E v a G e n a s t

L ita  p å  e g e n  s a k k u n sk a p A lla G e n a s t

P re p p a  s ig  s jä lv  o ch  a n d ra  a tt  tä n k a  p o s it iv t A lla G e n a s t

F ö rs ö k a  s e  d e t p o s it iv a  i fö rä n d rin g a r A lla G e n a s t

L yc k e b o  V I/2 0 0 4

Figur 37.   Utvecklingsområdet ”Positivt tänkande” i demensavdelningen 

Åtgärden ”Lita på egen sakkunskap” åtgärdades till stor del via gemensam utbildning 
under en 2-dagars kurs i Stockholm, som alla demensavdelningens 7 anställda deltog i 
samtidigt. Kostnaderna för utbildning hölls på en rimlig nivå tack vare att de anställda 
övernattade hos bekanta i Stockholm och även lyckades skaffa fribiljetter till resan med 
färja mellan Åbo och Stockholm. Före utbildningen hade personalen dåligt samvete då de 
inte enligt egen åsikt hade resurser att aktivera klienterna. För detta fick personalen även 
negativ kritik av klienternas anhöriga. Under kursen fick personalen kunskap om att det 
bästa sättet att aktivera demensklienter är att låta klienterna delta i alldagliga göromål, som 
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de klarar av t.ex. baka, sjunga osv. Aktivering via för demensklienterna ny och främmande 
hobbyverksamhet kan skapa oro och osäkerhet och vara enbart till skada. Personalen kom 
överens om att efter kursen lita på sin egen sakkunskap och ha en gemensam linje i 
diskussionerna med klienternas anhöriga och förklara vilka åtgärder som är bäst för en 
demensklient. Detta har säkert stor betydelse för att personalen skall må bra och inte ha 
dåligt samvete, vilket vårdpersonalen ofta har då man tycker att man inte ”räcker till”.   

”Superpositiv behandling av vikarier” ansågs nödvändig för att säkra tillgången på vikarier 
i framtiden då arbetskraftsbristen blir större. Då kan  personalen även i framtiden med gott 
samvete ta ut ledig tid och hålla semestrar, vilket är en förutsättning för att orka och må 
bra. Personalen på demensavdelningen kunde alltså konstatera, att positiv behandling av 
arbetskamrater leder till att det egna välbefinnande ökar. Denna mekanism fungerar 
troligen på samma sätt även i andra situationer på andra arbetsplatser.

Åldringshemmets allmänna avdelning 

Allmänna avdelningens Prioriteringsmatris ses i  Figur 38 . Två utvecklingsområden fick 
samma poängtal. Gruppen beslöt att starta med ”Positivt tänkande” och de åtgärderna finns 
i  Figur 39.  Vid uppföljningsmötet konstaterades att det var svårt att avgöra, hur bra man 
hade lyckats förverkliga åtgärderna. Allmänna åsikten var dock att man klart kommit en bit 
på väg med det positiva tänkandet.  

Åtgärderna för följande utvecklingsområde ”Information, möten, kommunikation” ses i  
Figur 40. Dessa åtgärder är i jämförelse med ”Positivt tänkande” betydligt konkretare med 
klar ansvarsfördelning och kommer följaktligen att vara lätta att utvärdera hur 
förverkligandet lyckats då personalen har följande uppföljningsmöte. 
Bland dessa åtgärder framgår tydligt det väsentliga i att personalen själv är engagerad i att 
planera åtgärder för att öka arbetshälsan och inte enbart anlitar någon utomstående 
”specialist”  från t.ex. företagshälsovården. Ingen annan än personalen själv kunde ha 
kommit på förslaget att börja bokföra de inofficiella morgonkaffeträffarnas eventuella 
överenskommelser i samma häfte som avdelningstimmarnas beslut men från andra hållet. 
Och detta är ju naturligtvis viktig information för de personer, som kommer till senare 
arbetsskift. 
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Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)

Hannahemmet 2004

Utbildning, arbetsschema 10 10 5 500

Information, möten, kommunikation 9 10 10 900

Personalresurser 9 10 4 360

Gemensamma aktiviteter 8 9 8 576

Byte av arbetslista 4 6 10 240

Samarbete med köket 9 9 5 405

Bättre samarbete 9 10 9 810

Positivt tänkande 10 10 9 900

Uppiffning av rummen 8 8 8 512
Kroppsvård 9 9 8 648

Figur 38.   Allmänna avdelningens Prioriteringsmatris 

Åtgärd Ansvarsperson Tidtabell

Hannahemmet VI/2004

Sträva till att fokusera på det positiva. Tillåtet att påpeka åt Alla Genast
varandra

Öva sig att ge och ta positiv feed-back Alla Genast

Lära sig se det positiva i negativ feed-back Alla Genast

Positivt mottagande av vikarier Alla Genast
- checklista för vikarier Dea v24/2004
- minneslista per patient Modulen 7.6.2004

Tänka på att jag är en viktig länk i vårdkjedjan Alla Genast

Figur 39.   Åtgärderna för ”Positivt tänkande” bland åldringshemmets personal 



59

Åtgärd Ansvarsperson Tidtabell

Hannahemmet 19.05.05.    Utvecklingsområde 2: Information, möten, kommunikation.

Modulmöten x 3/år, kl 13.00-15.00 Bettina V23/2005
- vår, höst, årsskifte Petra
- deltagandet ”obligatoriskt” Lena

Avdelningstimme Dea V21/2005
- varje vecka, dagen varierar, kl 14.00–15.00 Pea
- dokumenteras kort i ett häfte
- morgonkaffepalavern dokumenteras i samma häfte från

andra hållet

Personalmöte kl 13.30-14.30 Eva IX/2005
- januari, mars, maj, september, november
- hela huset
- deltagandet ”obligatoriskt”

Utveckling av rapporttekniken Dea Start V21/2005
- i samband med avdelningstimmarna och modulmötena

Figur 40.   Utvecklingsområdet ”Information, möten, kommunikation”
Åtgärder bland åldringshemmets personal 

Kökspersonalen 

Kökspersonalen från alla enheter i Dragsfjärd med eget kök (åldringshemmet, daghemmet 
och  fyra skolor) hade gemensam Metal Age planering. Deras Prioriteringsmatris ses i 
Figur 41  och åtgärderna för det högst prioriterade utvecklingsområdet ”Kompetent 
personal” i  Figur 42. Kökspersonalen hade aldrig tidigare haft någon gemensam aktivitet 
och detta upplevdes som mycket positivt. 

Kursen i dietmatlagning organiserades som planerat men i samarbete med 
grannkommunerna.  Yrkesträffarna har förverkligats och Metal Age uppföljningarna har 
hållits. Lönefrågan är också löst.. 
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Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)
Kökspersonalen, Dragsfjärd -04

Utrymme och arbetsmaskiner 9 8 3 216

Kompetent personal 10 10 8 800

Budgeterade medel 8 8 6 384
Gemensamma aktiviteter 7 8 8 448

Arbetstider 8 8                    7 448

Kvaliteten på arbetet 9 9                    8 648

Samarbete och information 9                       9                    8 648

Figur 41.   Prioriteringsmatris för kökspersonalen 

Åtgärd Ansvarsperson Tidtabell

Dragsfjärds kökspersonal 2004

Arbiskurs i dietmatlagning 2x45min per kväll. Programförslag: Jari kontaktar
1. Laktosfattig och laktosfri diet arbisrektorn 15.11.04
2. Ungdom s- och åldersdiabetes
3. G ikt-, gall- och lättkost
4. Keliaki
Lön enligt uppgift

-kontakt via förm än till löneombud Margareta 15.11.04

Yrkesträff 1-2 gånger/år, måndag kl 15.15 Sonja o. Lolan    Våren 2005

Uppföljning 03.10.05 kl 15.15

Figur 42.   Åtgärderna för utvecklingsområdet ”Kompetent personal”
bland kökspersonalen 

Högstadiets lärare 

Högstadielärarnas Prioriteringsmatris ses i Figur 43 och åtgärderna i  Figur 44. 
Utvecklingsområdena ”Samarbete” och Varmare klimat” fick båda fulla poäng vid 
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prioriteringen. Gruppen ansåg att dessa två utvecklingsområden i mycket överlappade 
varandra och beslöt därför att planera åtgärder utgående från båda rubrikerna. Vid 
uppföljningsmötet konstaterades att lärarna använt annan mötesteknik vid flera tillfällen. 
Den nya tekniken var till stor del den, som används under Metal Age planeringen. 
Samarbetsjippo i vildmarken hölls men först på hösten och inte på våren som 
ursprungligen planerats. 
 Åtgärderna där ansvarspersonen var ”Alla” var svårare att utvärdera. Inom en  del 
åtgärdsområden hade utveckling skett, men kanske inte riktigt i den takt som önskats. 

Åtgärderna för utvecklingsområdet ”Prioritering” ses i  Figur 45 .Efter uppföljningsmötet 
utreddes även möjlighet till arbetshandledning för högstadiets lärare och denna åtgärd, med 
start hösten 2005, är även den en följd av Metal Age planeringen trots att den inte finns 
inskriven på åtgärdslistorna. 

Prioriteringsmatris

Viktighet

(1 - 10)

Utbreddhet

(1 - 10)

Möjlighet att
påverka

(1 - 10)

Resultat

(1 - 1000)
Samarbete 10 10 10 1000

Varmare klimat 10 10 10 1000

Social gemenskap 8 10 9 720

Arbetsutrymmen 7 6 10 420

Vikariefrågan 6                    6                   6 216
Prioritering 9                  10 9 810

Teknik och fortutbildning 6 6 6 216

Information 8 10 10 800

Image 8 10 9 720

Högre lön 8 6                   2 96

Högstadiets lärare

Figur 43.   Högstadielärarnas Prioriteringsmatris 
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Åtgärd Ansvarsperson Tidtabell

Högstadiets lärare 09.10.04

Mötesteknik: Varvet runt. Olika personer inleder. Inledande par- Kerstin/ Genast
diskussion vid behov. Sträva till att börja positivt. Vända påstå- alla
ende till fråga. Stå bakom gemensamma beslut. Se framåt.
Ny elevkårshandledare Åsa VIII/05
Lyssna-tänk-säg Alla Genast
Samarbetsjippo i vildmarken Roger IV/05
Undvik trappuppgångspedagogik Alla Genast

Ämnesövergripande samarbete Alla Genast

Positiv feed-back Alla Genast

Besöka andras lektioner Alla Genast
Be om hjälp vid behov Alla Genast
Ta hand om vikarier Kerstin Genast

”Samarbete”, ”Varmare klimat”

Figur 44.   Utvecklingsområdena ”Samarbete” och ”Varmare klimat”
Åtgärderna bland högstadielärarna 

Åtgärd Ansvarsperson Tidtabell

Dalsbruk högstadielärare, uppföljning 1 27.04.05
Utvecklingsområde ”Prioritering”

Planering av differentierad undervisning. Solveig
Arbetsgrupp gör förslag Jaana 16.08.05

Madde

Beslut om principer för extra aktiviteter Kerstin
Arbetsgrupp gör förslag Brita 16.08.05

Åsa

Figur 45.   Åtgärderna för utvecklingsområdet ”Prioritering” bland högstadielärarna 
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4.1.2 Sammandrag

Metal Age-processen kan sägas utgöra kärnan för hela Druvan-projektet. Om dess 
övergripande betydelse vittnar följande citat av en person i förmansställning som berättade 
för företagshälsovården sina observationer angående den effekt deltagandet i Metal Age 
planering haft på medarbetarnas attityder till utveckling och förändringar i jobbet: 

 “Jag har märkt en klar skillnad mellan de medarbetare, som deltagit i Metal Age 
planering jämfört med dem, som inte deltagit. De, som har Metal Age erfarenhet, har 
bättre förmåga att se framåt och vara öppna för nya lösningar. De, som inte har Metal 
Age erfarenhet, är mera benägna att fastna i diskussioner kring gamla problem”. 

4.2 Effekter på personaltillgångarna 

Som en del av Druvan-projektet beslöt man att börja sammanställa en personalrapport.  
Exempel på uppgifterna i denna personalrapport har sammanfattats i tabellen nedan ( Figur 
46)

Personal-
dimension

2002 2003 2004

Personal-
insatser 

Druvan startar: 10.364 € 
MetalAge 150 h 
Företagshälsovården från 
3.285 till 43.691€ 
Utbildningskostn. 0,31% 
Utvecklingskostnader 1,42% 

Druvan fullskalig: 21.158 € 
MetalAge 300 h 
Företagshälsovården 68.000 € 

Utbildningskostn. 0,32% 
Utvecklingskostnader 1,58% 

Druvan fullskalig: 16.215 € 
Metal Age 380 h 
Företagshälsovården 68.000 € 

Utbildningskostn. 0,37% 
Utvecklingskostnader 1,58% 

Personalsty
rka

Arbetsår 167 
Deltidsanställda 21 % 
Ordinarie 78 % 

Arbetsår 165 
Deltidsanställda 26 % 
Ordinarie 76 % 

Arbetsår 168 
Deltidsanställda 25 % 
Ordinarie 74 % 

Kompetens Medelålder 47,4 
Genomsn.årslön 23.449 

Medelålder 47,6 
Genomsn.årslön 25.188 

Medelålder 48,0 
Genomsn.årslön 25.291 

Hälsa Sjukfrånvaro 5,7 % 
Sf-dagar 2143 

Sjukfrånvaro 4,8 % 
Sf-dagar 1789 

Sjukfrånvaro 5,0 
Sf-dagar 2004 

Arbetsklim
at

Arbetsklimat 7,85 
Personaloms. 4,9 % 

Arbetsklimat 7,88 
Personaloms. 4,8 % 

Arbetsklimat 8,01 
Personaloms. 4,8 % 

Figur 46.   Exempel på uppgifter ur Dragsfjärds personal rapport 

Sammanställningen ger anledning till följande iakttagelser gällande personalinsatserna: 
Endast kostnaderna för företagshälsovården och Druvan-kostnaderna, som ny kostnad ser 
ut att ha ökat anmärkningsvärt. De bokföringsmässiga utbildnings- och 
utvecklingskostnaderna har ökat endast något. Den tidsmässiga satsningen på MetalAge-
utbildningen har varit ungefär 2 arbetsmånader per år. 

Beträffande personalstyrkans utveckling kan inga märkbara förändringar noteras. Den 
totala personalstyrkan mätt i arbetsår har hållits konstant. Trots det ökade inflytandet bland 
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personalen har andelen deltidsanställda en aning stigit och andelen ordinarie anställda en 
aning sjunkit. Denna utveckling har sina naturliga förklaringar, som anges senare. 

Om man mäter personalens kompetens med medelålder och genomsnittslön är bilden 
entydig. Både medelåldern och medellönen stigit. Med andra ord har den samlade 
erfarenheten och den individuella kompetensen stigit. Ökningen i genomsnittslönen år 
2003 beror på justeringar som det nya kollektivavtalet föranlett. 

Hälsoindikatorerna för den beskrivna 3-årsperioden tyder på en viss förbättring. Om man 
tar med uppgifter från år 2001 och år 2005 förtydligas bilden ytterligare. För dessa år finns 
uppgifter om personalens AFM-index (Arbetsförmåge-index). Den åldersindelade 
utvecklingen av denna indikator har varit synnerligen positiv (se senare). 

En detaljerad analys av enkätsvaren presenteras senare i denna rapport. 

Summa summarum kan man säga att den anmärkningsvärda ökningen av 
personalbefrämjande insatser under perioden inte syns tydligt i dessa makrouppgifter. De 
syns tydligare i den detaljanalys som behandlas nedan. 

4.2.1 Personalstyrkan 

Personalens storlek i kommunen har hållits rätt konstant under åren 2002-2004 båda i 
termer av antalet anställda och årsverken (Figur 47).  Den lilla ökningen har skett inom 
sektorerna bildningsväsendet och socialväsendet. 
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Figur 47.   Hel- och deltidsanställda uttryckta som årsverken. 
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Antalet deltidsanställda ökade under interventionsperioden, trots det starkt participativa 
inslaget i kommunens planeringsprocess. Detta är en aning förvånande med beaktande av 
att många undersökningar tyder på, att de anställda vill ha heltidsanställning. Samma 
iakttagelse gäller förhållandet mellan ordinarie och tidsbunden personal. ( Figur 48) 
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Figur 48.   Ordinarie personal och i tidsbundet arbetsavtalsförhållande 

Förklaringen till att situationen gällande anställningsförhållandets natur inte förändrats är 
av rätt praktisk natur. Av personerna med tidsbundna anställningsförhållanden kan orsaken 
till att anställningen är tidsbunden härledas till följande ( Figur 49 )  1:

Noter:

1 Största delen av skolgångs- och handikappassistenter är tillfälligt anställda för ett skolår. Orsaken till detta 
är att behoven varierar från år till år. Några assistenter är tillsvidare anställda.  

Personer som saknar formell kompetens kan inte anställas tillsvidare, utan tjänsten/befattningen bör 
lediganslås med jämna mellanrum 

Familjedagvårdarna är enligt ”definition” alltid tidsbundet/tillsvidareanställda eftersom behovet av 
familjedagvård varierar kraftigt. 

Timlärare anställs enlig behov ett läsår i gången. 

Dragsfjärds kommun tillämpar inte systemet med timanställning. Att det finns en betyder att det fråga om ett 
specialarrangemang (Matkahuoltos ombud) 

Endast i gruppen ”tjänsten är tillfälligt inrättad” kan det finnas några personer där man kan diskutera det 
riktiga i att ifrågavarande tjänst/befattning är tillfällig. 

Konklusionen blir att problemet kring sk snuttjobb och tillfälliga anställningar i Dragsfjärds kommun är litet 
och att en helt plausibel förklaring finns i övervägande delen av fallen. 
Regelrätta vikarier har inte beaktats, då de inte kan vara annat än tidsbundet anställda. 
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Orsak till tidsbunden anställning Antal
Skolgångs- och handikappassistenter   10 
Saknar formell kompetens och /eller 
tjänsten/befattningen är tillfälligt inrättad  

15

Familjedagvårdare 14 
Sysselsatta med sysselsättnings- eller KELA-medel 2 
Timlärare    3 
Timanställda   1
Totalt 45
        
Figur 49.   Orsaker till tidsbunden anställning 

De totala lönekostnaderna har stigit i enlighet med den något ökade personalen och 
kostnadsnivån ( Figur 50). 

2002 2003 2004 
Allmän förvaltning 302376 314389 337759 
Socialväsendet 2396271 2472997 2506074 
Bildningsväsendet 1902595 2007049 2127426 
Tekniska och samhällstjänster 303079 389283 346620 
Totalt 4904322 5183718 5317879 

(Data: Personal-Löner o arbetsgivaravg, Blad 3) 

Figur 50.   Löne- och lönebikostnader 2002-2004 enligt sektor 

I denna tabell är kostnader för semesterdagar, semesterpengar, sjukfrånvaro och 
moderskapsledighet inkluderade i lön. Dessa kostnader har använts som jämförelsetal vid 
beräkningen av den relativa kostnadsutvecklingen av olika personalkostnader nedan. 

4.2.2 Ålder och kön 

Dragsfjärds personal har under interventionsåren föråldrats något. Medelåldern har på 3 år 
stigit med 0,6 år (Figur 51) 

2002 2003 2004 
Allmän förvaltning 49,10 50,10 51,10 
Socialväsendet 44,6 44,8 44,11 
Bildningsväsendet 45,9 46,10 46,10 
Tekniska o samhällstjänster 49,9 48,60 48,30 
Alla sektorer 47,4 47,6 48,0

(Data: Personal – medelålder) 

Figur 51.   Personalens medelålder 2002-2004 enligt sektor 
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Jämförd med personalen i Finlands alla kommuner ( Figur 52), är medelåldern relativt hög 
inom alla sektorer. 

Källa: Kunta-alan työolobarometri 2004 

Figur 52.   Kommunpersonalens åldersstruktur i Finland år 2004 

Personalens könsfördelning (Figur 53) liknar kommunernas i allmänhet i Finland. 
Kvinnorna dominerar, speciellt inom social- och bildningssektorn. På den tekniska sidan är 
förhållandet det motsatta. Under den betraktade perioden har inga märkbara förändringar 
skett i detta avseende. Under interventionsperioden skedde ingen förändring i den relativa 
könsfördelningen.

  Män kvinnor Totalt 
Allmän förvaltning 2 6 8 
Socialväsendet 2 96 98 
Bildningsväsendet 12 57 69 
Tekniska o samhällstjänster 7 4 11 
Totalt 23 163 186 

 (Data: Personal Kön) 

Figur 53.   Den permanenta personalens könsfördelning 2004 enligt sektor 

4.2.3 Medellön 

Den genomsnittliga årslönen bland personalen har stigit en aning under de senaste 
åren(Figur 54). Den största ökningen har skett inom den allmänna förvaltningen.  
Statistiken tyder på att den participativa planeringen inte påverkat löneskillnaderna i 
förväntad riktning. 
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Figur 54.   Personalens genomsnittsårslön enligt sektor 2002-2004
(utan lönebikostnad) 
 (Data: Personal – Löner o arbetsgivaravgifter) 

4.2.4 Sjukfrånvaron

För att beräkna sjukfrånvarons kommunalekonomiska effekter med hjälp av Potentialen 
uppskattades antalet förlorade arbetsdagar (ej veckoslutsdagar). En detaljgenomgång av 
antalet veckoslutsdagar gjordes i förhållande till samtliga sjukfrånvarodagar. Det visade sig 
att 25 % av alla sjukfrånvarodagar var veckoslutsdagar. Sjukfrånvaroprocenten har 
beräknats i förhållande till antalet årsverken . Denna beräkningsmetod avviker från den 
som tillämpas i allmän sjukfrånvarostatistik. Med hjälp av en dylik definition beräknades 
att personalens sjukfrånvaro sjönk  från 6,7 % år 2001 till 5 % år 2004 (Figur 55). Detta är 
kanske den mest synliga analyserbara ekonomiska effekten av Druvan-projektet. 
Sjukfrånvaron är beräknad på basen av de exakta frånvarouppgifterna för varje enhet i 
kommunen. 
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Figur 55.   Sjufrånvaro % 2001-20042 

(Data: Personal – Sjukfrånvaro,  Sjukfrånvaro beräkningar). I figuren är avdraget 25% för 
helgdagar.

På annat sätt uttryckt har det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar per heltidsanställd 
person utvecklats enligt följande   (Figur 56): 

2001-
2002 

2003-
2004 

Sjukfrånvarodagar / person / 
år 14,0 11,1 

(Data: Sjukfrånvarodagar 2004) 

Figur 56.   Sjukfrånvarogenomsnitt för 2001-2 och 2003-4 

Ur ovanstående figur framgår utvecklingen av personalens sjukfrånvaro-% för åren 2001-
2004. Utvecklingen är klart gynnsammare än för kommunerna i genomsnitt i Finland 
(Figur 57 ).  Med beaktande av att personalens medelålder är högre än för kommunerna i 
genomsnitt  är utvecklingen anmärkningsvärd.  Med beaktande av denna statistik vinner 
Dragsfjärds kommun årligen minst 2 % av sin personalstyrka p.g.a. sin goda 
sjukfrånvaro-utveckling.

Sjukfrånvaron har inom landets samtliga kommuner stigit från 7.7 dagar/person år 2001 till 
10.8 dagar år 2004 (Figur 57 ). Med beaktande av denna utveckling kunde Dragsfjärds 

2 I figuren beaktas sjukfrånvarodagar där helgerna är bortdragna alltså 25% är bortdraget. Totala antalet 
arbetsdagar är beräknad på basen  av excel-filerna med årsverken + uträkningarna från filen sjukfrånvaro 
beräkningar. 
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sjukfrånvaro ha stigit med 2-3 dagar per person utan aktiva åtgärder, istället för den 
realiserade sjunkande trenden. Sjukfrånvarosituationen var visserligen synnerligen dålig i 
Dragsfjärd då Druvan inleddes, men ingenting säger att utvecklingen inte kunde ha fortsatt 
på samma dåliga nivå som år 2001 eller t.o.m. förvärrats om inte drastiska åtgärder hade 
vidtagits.

Källa: Kunta-alan työolobarometri 2004 

Figur 57.   Sjukfrånvaron i kommunsektorn och andra sektorer 2001-2004 
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Figur 58.   Antalet korttids- långtidssjukfrånvaron 2001-2004 

Den positiva sjukfrånvaroutvecklingen har skett uttryckligen inom ramen för 
långtidssjukfrånvaron (Figur 58), vilket innebär, att den ekonomiska nyttan för kommunen 
inte helt motsvarar den inbesparade arbetstiden, eftersom Folkpensionsanstalten inte 
ersätter sjukfrånvaroperioder under 9 dagar. De bokföringsmässiga uppgifterna gällande 
ersättningar från Folkpensionsanstalten stämmer inte helt överens med verkligheten, 
eftersom en del av ersättningarna kommer med eftersläpning. 

Under åren 2001-2004 sjönk sjukfrånvarokostnadernas procentuella andel av 
lönekostnaderna från 2,80 % till 2,15 % av lönekostnaderna. Skulle 
sjukfrånvarokostnaderna ha varit på samma nivå år 2004 som år 2001 skulle kommunens 
kostnader ha varit 34.000 € större år 2004 än år 2001. Denna ekonomiska nytta är dubbelt 
större än de direkta kostnader för Druvan-projektet år 2004. 

2001 2002 2003 2004 
Sjukfrånvarokostnader 123 785 115 063 123 443 114 539 
Löne- och lönebikostnader 4422609 4904322 5183718 5317879 
Lönekostnadsandel 2,80% 2,35% 2,38% 2,15% 

(Data: Frånvaro, Blad 2) 

Figur 59.   Sjukfrånvarokostnaderna 2001-20043

3 Sjukfrånvarokostnaderna har beräknats på basen av sjukfrånvarotiden och den genomsnittliga 
lönekostnaden per tidsenhet. I beräkningen har även beaktats de ersättningar som erhållits från 
Folkpensionsanstalten.  Eftersom ersättningarna kommer med en viss eftersläpning och hänför sig bara till 
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Ersättningarna från Folkpensionsanstalten (FPA) har varierat starkt beroende främst på 
variationen i föräldrapenningar. Ersättningarna för sjukfrånvaro återspeglar i princip 
sjukfrånvaronivån. Dessa ersättningar har nästan halverats sedan år 2001 i relativa termer 
(Figur 60) 

2001 2002 2003 2004 
Sjukdagpenning 62894 40288 44338 45949 
Föräldrapenning 9769 9486 21780 20250 
Totalt 72664 49774 66118 66199 
Löne- och lönebikostnader 4422609 4904322 5183718 5317879 
Ersättningar % av lönekostn. 1,64% 1,01% 1,28% 1,24% 
Sjukdagpenning % 1,42% 0,82% 0,86% 0,86% 

 (Data: Ersättningar) 

Figur 60.   Ersättningar från FPA 2001-2004 

4.2.5 Pensionskostnader

De bokföringsmässiga pensionskostnaderna har under åren 2001-2004 stigit från 167.001 € 
till 258.324 €  (Figur 61). Utgifterna uppstår med en viss eftersläpning, vilket medför, att 
den faktiska pensioneringsutvecklingen under ett visst år inte återspeglar 
utgiftsutvecklingen.

2001 2002 2003 2004 
Sjukpensionskostnad 19 799,75 20103 31053 34054 
Övriga förtidspensioner 147 202,51 170440 196368 224270 
Totalt 167002 190544 227421 258324 
Löne- och lönebikostnader 4422609 4904322 5183718 5317879 
Pensionskostnader % av 
lönekostnaderna 3,78% 3,89% 4,39% 4,86% 

 (Data: Personal Pensioner) 

Figur 61.   De bokföringsmässiga sjuk- och förtidspensionskostnaderna 2001-2004 

långa frånvaror återger statistiken inte väl förändringarna i hälsotillstånd eller faktiska kostnadsförändringar
för kommunen. 
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4.2.6 Indexet för arbetsförmåga (AFM) 

Personalens arbetsförmåga mättes med hjälp av det s.k. AFM-indexet (Arbetsförmåge-
index) år 2001 och år 2005. I  Figur 62  har resultaten sammanställts enligt åldersgrupp. 
Staplarna anger hur stor del av åldersgrupperna 20-39, 40-59 och 60-64 har fått ett värde 
inom klassen god eller över. Grafen visar, att den uppmätta arbetsförmågan inte förändrats 
i åldersgruppen 20-39 år. Däremot har andelen personer med god eller bättre arbetsförmåga 
ökat från 78 till 84 % i åldersgruppen 40-59 år och från 36 till 86 % i åldersgruppen 60-64 
år. Denna utveckling är kanske det mest anmärkningsvärda resultatet av Druvan-projektet, 
även om inte orsakssambandet går entydigt att bevisa. Man bör dock observera att 
åldersgruppen 60-64 år är mycket liten. 

I Figur 63 har materialet presenterats enligt AFM-kategori. Figuren visar, att en 
förskjutning skett från medelmåttig och utmärkt till god.   

I praktiken innebär förändringen, att den uppmätta arbetsförmågan i slutet av 
undersökningsperioden var nästan identisk i alla åldersgrupper. Om en dylik förändring 
kunde uppnås generellt i hela det finländska samhället skulle de ekonomiska 
konsekvenserna vara enorma. Enligt en undersökning gjord av Institutet för arbetshygien 
korrelerade den förtida pensioneringen starkt med den uppmätta arbetsförmågan (Ilmarinen 
et.al. 2004) . I en av Nordiska Ministerrådet finansierad undersökning uppskattades den 
förtida pensioneringen kosta samhället ca 50 miljarder mark (över 6 mrd. €) per år i 
Finland år 1991 (Ahonen 1994).
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Figur 62.   AFM –index = eller > god år 2001 och 2005 enligt åldersgrupp.
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Figur 63.   Fördelningen av personalens AFM-index enligt AFM-kategori 

Kohortanalys 

Alla de anställda som varit med om mätningen av AFM-indexet år 2001 och 2005 utgjorde 
underlaget för en kohortanalys. Analysen visade, att 42 % (n=28) hade förbättrat sitt AFM-
index på 4 år, 40 % (n=27) hade hållit sitt index på samma nivå och för 18 % (n=12) hade 
indexet sjunkit. Resultatet är anmärkningsvärt eftersom indexet i princip borde ha sjunkit 
för nästan hela populationen. 

För att göra tidpunkterna jämförbara avlägsnades alla under 35-åringar från materialet för 
år 2001 och alla över 62-åringar från materialet för år 2005. Därefter indelades individerna 
i åldersgrupper enligt nedanstående  Figur 64. Figuren visar, att den åldersmässiga 
skillnaden år 2001 var klart större år 2001 än år 2005. Resultatet stöder slutsatserna ovan. 

Figur 64.   AFM-kohortens genomsnittliga AFM-index
enligt åldersgrupp och mätningsår 
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En regressionsanalys av AFM-indexet som en funktion av åldern utfördes (Figur 65 a och 
b). Analysen visar, att ålderns betydelse minskat mellan åren 2001 och 2005. Ålderns 
signifikans för arbetsförmågan var år 2001 signifikant (0,026) då den år 2005 inte 
uppnådde signifikant betydelse (0,059). Då varje år minskade indexet med i genomsnitt 
0,181 poäng år 2001, var motsvarande minskning per år endast  0,136 poäng år 2005. Man 
kan säga att ålderns betydelse för arbetsförmågan hade minskat med 29 %. 

Coefficientsa,b
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Dependent Variable: Index01a.

Selecting only cases for which Alder05 >= 39,00b.

Figur 65. (a) AFM-index och ålder år 2001 
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 Figur 65 (b) AFM-index och ålder år 2005 

En jämförelse av det mätta AFM-indexet för personalkohorten år 2001 och 2005 visar, att 
indexet sjunkit med bara 0,13 poäng, d.v.s. 0,03 poäng per år ( Figur 66). Enligt gjorda 
undersökningar borde förändringen ha varit ca 20 gånger större (Ilmarinen et.al. 1997). 
Även denna iakttagelse stöder Druvan positiva effekt på personalens arbetsförmåga och 
välbefinnande.
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År Ålder AFM
2001 42,4 40,97
2005 46,4 40,84

Differens 4 -0,13
Diff/år -0,03

   
Jämförelsetal Män 45 -0,25

(Ilmarinen et.al. 1997) Män 47-51
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  Kvinnor
 -0,49-
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Figur 66.   Jämförelse av personalens mätta AFM-index år 2001 och 2005 

4.2.7 Pensioneringar 

En framgångsrik personalpolitik kan mätas i termer av antalet personer som går i 
ålderspension. Antalet anställda som gått i normal ålderspension under åren 2001-2005 
inom Dragsfjärds kommun kan sägas ha ökat, trots de små absoluta talen ( Figur 67) 

2001 2002 2003  004  2005

Ålderspension 2 1 1  4  3

Deltidspension 1 1 1  0  0

Invalidpension 2 1 2  1  1

Deltids-invalidpension 0 1 2  0  0

Individuell förtidspension 3 1 1  0  0

Arbetslöshetspension 1 1 0  0  0

Avslagen
pensionsansökan 4 0 0  0 0
Källa: Dalmed (5.3.2006) 

Figur 67.   Pensionsstatistiken för Dragsfjärds kommun 2001-2005 

I övrigt visar statistiken, att strukturen av förtidspensioneringarna har förblivit relativt 
oförändrad.  Tyngdpunkten ser ut att ha förskjutits från arbetslöshetspensioner och 
individuella förtidspensioner till invalidpensioner och rehabiliteringsstöd.  
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4.2.8 Arbetsklimateffekter

De flesta organisationer utför någon slags personalenkät vanligen med 1-2 års mellanrum. 
Ofta är enkäterna långa med en mängd frågor och svarsprocenten blir ofta rätt låg. I 
Dragsfjärd ansåg man att enkäten skall fungera som en barometer och att det väsentliga är 
åtgärderna som vidtas på basis av enkäten och att en kortare enkät därför är tillräcklig. 
Druvan-projektet använde   den s.k. ”Kiva-enkäten” med sammanlagt endast 8 frågor 
(Bilaga 1). Enkäten gjordes under projektets gång två gånger i året, vår och höst. 
Svarsprocenten ( 72-90  %) hölls hela tiden på en mycket bra nivå trots frekvensen. Efter 
projektet har man gjort enkäten en gång per år. 

Enkäten gjordes anonymt. Anställda med en e-postadress kunde fylla i enkäten via e-post. 
De övriga fyllde i en pappersversion, som skickades till företagshälsovården, som förde in 
svaren. Sammanställningen av enkäten gjordes av företagsläkaren, som ensam hade 
tillgång till svaren. Den första enkäten gjordes först på hösten 2002 då Druvan-projektet 
redan pågått i ett halvt år. Detta gör tyvärr att någon enkät före projektets start inte finns att 
tillgå som jämförelsematerial. 

I tabellen nedan har undersökningarna benämnts som rundor enligt följande: 

Runda Tidsperiod
1 Hösten 2002 
2 Våren 2003 
3 Hösten 2003 
4 Våren 2004 
5 Hösten 2004 
6 Våren 2005 
7 Våren 2006 

Figur 68.   Kiva-mätningstidpunkterna 

Personalen har tagit ställning till följande frågor/påståenden på en skala från 1 till 10 
(negativt – positivt) : 

Nr Fråga / påstående 
1 Hur trevligt har det varit att komma på jobb de senaste veckorna? (neg-pos) 
2 Jag uppfattar mitt arbete som (meningsfullt) (neg – pos) 
3 Jag behärskar mitt arbete (neg – pos) 
4 Jag trivs med mina närmaste arbetskamrater (neg - pos) 
5 Min närmaste förman fungerar som förman (neg - pos) 
6 Hur säkert är det att din arbetsplats är bestående ((neg - pos) 
7 Hur mycket kan du påverka sådant, som berör ditt arbete? (neg - pos) 

Figur 69  Kiva-enkätfrågorna 

Den egentliga undersökningsperioden omfattar rundorna 1-5. För att analysera 
arbetsklimatets utveckling inkluderades först även period 6. För att se om det fanns ett 
statistisk signifikant lineär utveckling i någon riktning gjordes en korrelationsanalys mellan 
de olika frågorna i Kiva-enkäten och rundornas ordningstal. Den ursprungliga analysen 
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med rundorna 1-6 gav ingen statistiskt signifikant korrelation (Figur 70, Kolumn 1.). För 
att undvika en stor spridning i svaren omkodades svaren i två värden: 1<= 5 poäng, 2> 5 
poäng. Dessa variabler kallar SPSS ”banded”. Även perioderna indelades enligt år, vilket 
gav variabeln ”Runda (Banded)”.  Efter denna transformation blev den tidsmässiga trenden 
för en av frågorna statistiskt signifikant. För att undersöka om trenden varit varaktig 
tillfördes ännu Runda 7 (våren 2006). Denna operation gjorde trenden för 3 av frågorna 
statistiskt signifikant (Figur 70, Kolumn 3). Eftersom den visuella analysen av 
enkätresultatet (Figur X) tydde på att den  första mätningen var avvikande och innehöll en 
positiv initialeffekt, avlägsnades denna mätning ur materialet. Slutresultatet var att trenden 
för 5 av formulärets 7 frågor, samt den splittade summavariablen blev statistiskt 
signifikanta. I den splittade summavariabeln erhöll hälften av svaren värdet 1 och den 
andra hälften värdet 2. På basen av detta resultat drar vi den slutsatsen, att Druvan haft en 
positiv effekt på det genomsnittliga arbetsklimatet (Figur 71) 

   Runda 1-6 Runda 1-6 Runda 1-7 Runda 2-7  
Correlations   Orig var Banded var Banded var Banded var  

    Runda
Runda 

(Banded)
Runda 

(Banded) 
Runda 

(Banded)  
Runda (Banded) Kolumn 1 2 3 4  
           
  N 896 896 1026 867  
1.Hur trevligt har det 
varit att komma på 
jobb de senaste 
veckorna? (Banded) 

Pearson
Correlation 0,012 0,018 0,044 0,069 *

 Sig. (2-tailed) 0,715 0,593 0,163 0,044
  N 896 896 1026 867
2. Jag uppfattar mitt 
arbete som 
meningsfullt (Banded) 

Pearson
Correlation 0,029 0,071 0,064 0,030 * 

 Sig. (2-tailed) 0,382 0,035 0,041 0,385  
  N 892 892 1022 863  
3. Jag behärskar mitt 
arbete (Banded) 

Pearson
Correlation 0,009 0,029 0,016 0,005  

 Sig. (2-tailed) 0,788 0,388 0,613 0,872  
  N 893 893 1023 864  
4. Jag trivs med mina 
närmaste 
arbetskamrater 
(Banded) 

Pearson
Correlation -0,003 0,013 0,036 0,061 *

 Sig. (2-tailed) 0,937 0,705 0,255 0,073
  N 889 889 1019 860
5. Min närmaste 
förman fungerar som 
förman (Banded) 

Pearson
Correlation 0,032 0,049 0,065 0,096 **

 Sig. (2-tailed) 0,335 0,144 0,038 0,005
  N 895 895 1025 866
6. Hur säkert är det 
att din arbetsplats är 
bestående (Banded) 

Pearson
Correlation -0,021 0,008 0,014 0,041  

 Sig. (2-tailed) 0,531 0,817 0,666 0,225  
  N 893 893 1023 864  
7. Hur mycket kan du Pearson 0,020 0,071 0,072 0,097 **
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påverka sådant, som 
berör ditt arbete? 
(Banded) 

Correlation 

 Sig. (2-tailed) 0,557 0,033 0,022 0,004
  N 895 895 1025 866

Summa (Banded) 
Pearson
Correlation 0,013 0,016 0,048 0,084 **

 Sig. (2-tailed) 0,701 0,629 0,128 0,015
  N 882 882 1012 853
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

Figur 70  Kiva-enkätens frågor och ordningstalet för mätningstidpunkten (runda). 
Korrelationer 
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Figur 71.  Genomsnittsvärden för Kiva-svaren under åren 2002-2006 

Trots att den absoluta förändringen av arbetsklimatet inte var stor kunde den alltså tolkas 
vara statistiskt signifikant. Generellt kan också konstateras, att genomsnittsvärdena för 
samtliga Kiva-frågor i Dragsfjärd överstiger det jämförelsematerial (n=3500) som samlats 
in med samma instrument under motsvarande tid (Figur 72).  
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Figur 72.  Genomsnittsvärdena för Kiva-svaren för åren 202-2006
samt jämförelsevärden för 3500 iakttagelser 

I Figur 72 har sammanställts genomsnitten för svaren på de olika frågorna vid de olika 
frågerundorna. Följande iakttagelser kan göras: 

- Det högsta genomsnittsvärdet får frågan ”Jag trivs med mina närmaste 
arbetskamrater” 

- Personalen upplever det mycket trevligt att komma till sin arbetsplats.   
- Arbetet upplevs som mycket meningsfullt. 
- Personalen upplever bristande trygghet beträffande den egna arbetsplatsens 

bestående. I jämförelse med referensmaterialet är situationen  den samma som på 
andra arbetsplatser. 

- Graden av inflytande förändrades inte  under undersökningsperioden (2002-2005), 
men förbättrades däremot klart genast efter (2006).: 

- att Dragsfjärd ligger klart över referensmaterialets medeltal vad gäller  
* trevligt att komma på arbete 
* arbetets meningsfullhet 
* närmaste förmannen 
* påverkningsmöjligheter 

- att Dragsfjärd ligger på ungefär samma nivå som referensmaterialet vad gäller de 
övriga frågorna. 
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Kiva-enkät 2002-2006, gensomsintt för svaren
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Figur 73.  Medeltalen för de olika i Kiva-frågorna för åren 2002-2006
för hela kommunen 

Ur Figur 73 och  Figur 74 framgår,  

- Att utvecklingen inom hela kommunen följer en svagt u-formad kurva under hela 
undersökningsperioden, vilket kan bero på, att den första mätningen innehåller en 
positiv undersökningseffekt, som gör att det uppmätta arbetsklimatet i början  är 
bättre än det verkliga 

- att utvecklingen inom barndagvården gått från dålig till mycket bra, vilket torde 
bero på att tillfälliga tjänster gjorts permanenta och ledningssituationen klarnat. 

- att utvecklingen inom hemvården varit ogynnsam, i början av perioden, för att 
sedan förbättras, vilket kan tyda på att man haft stora (orealistiska?) förväntningar 
på Druvan i början.. Det bör påpekas att gruppen är rätt liten, vilket gör tolkningen 
av resultatet osäker. 

- att nivån på arbetsklimatet inom ämbetshuset och skolorna varit högt under hela 
undersökningsperioden

- att utvecklingen varierat starkt inom de övriga enheterna, inom vilka antalet 
personer är litet . 

- att utvecklingen inom Hannahemmet har gått i vågor under hela 
undersökningsperioden. Variationen är dock liten. 

(Data: Enkätsammandrag) 
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Figur 74.  Enkätsammandrag enligt runda och sektor 

I princip kan man tänka sig, att aktiviteterna på ett eller annat sätt syns i enkätresultaten för 
respektive enhet. I Figur 75 har enkätresultaten enligt enkätfråga och tid presenterats
sektorsvis. Aktivitetstyngdpunkten har även satts in i figuren. En visuell analys ger vid 
handen, att värdena för vissa frågor i regel sjunker i samband med ökad aktivitet, för att 
sedan stiga. Urvalet omfattar de sektorer, där nästan hela personalen deltagit i Metal Age-
planeringen (Ämbetshuset. Hannahemmet, barndagvården och hemvården). 

Barndagvården
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Figur 75.  Druvan aktiviteternas tidsmässiga tyngdpunkter enligt valda sektor. 



På basen om uppgifterna om genomsnittsvärdena på de olika frågorna i de olika 
sektorerna (enhet) under de olika rundorna (tidsperiod) kan följande iakttagelser 
göras:

- Det upplevda förmanskapet har klart förbättrats inom   barndagvården.  
- Uppfattningen om den egna arbetsplatsens bestående varierar över tiden. Inom 

barndagvården och skolorna upplevs anställningstryggheten som något mindre 
än i de övriga sektorerna på grund av att familjedagvårdarnas och 
skolassistenternas arbetssituation varierar. 

- Den upplevda möjligheten att påverka innehållet i sitt arbete har ökat med åren 
inom barndagvården. 

- Hannahemmet upplevs som den trevligaste arbetsplatsen
- Förhållandet mellan arbetskamraterna är bäst vid Hannahemmet. 
- Trenden för det upplevda förmanskapet är klart positiv i barndagvården och 

ligger på en hög nivå också i skolorna och ämbetshuset. Hannahemmet och 
hemvården ligger på en lägre nivå. 

5 Ekonomisk analys 

I denna analys diskuteras de gjorda investeringarna i relation till de erhållna 
ekonomiska effekterna. Analysen inleds med en beskrivning av interventionen i 
ekonomiska termer. Denna investering jämförs därefter med de relevanta ekonomiska 
effekterna med hjälp av den s.k. Potentialen-modellen (Miljödata 2002). Modellen har 
utvecklat för att beräkna den företagsekonomiska lönsamheten av arbetsmiljö-
investeringar. Modellen kan användas även i detta sammanhang, eftersom 
kommunernas personalekonomi i stort följer samma principer som företagens. Det 
kalkylmässiga minimivärdet av personalens arbete kan beräknas på basen av 
personalkostnaderna, vilka i affärsföretag måste kunna täckas av försäljningen av de 
varor och tjänster som personalen producerar. Det är rimligt att anta, att värdet av 
kommunanställdas arbete är minst det lika mycket som kostnaden för detta arbete. Om 
så inte vore fallet skulle den kommunala verksamheten vara irrationell. Denna 
grundprincip gör det möjligt att applicera ett företagsekonomiskt resonemang på 
kommunalekonomin.  

Kalkylprincipen

Potentialen-modellen (www.miljodata.se) beräknar kostnaden per effektiv betald 
arbetstimme genom att beakta det totala antalet betalda arbetstimmar, den 
genomsnittliga lönen och lönebikostnaderna och de icke-produktiva arbetstimmarna 
(semestrar, sjukfrånvaro, utbildning, osv.,). Nyttan beräknas som nettoökningen i 
arbetstimmar multiplicerad med värdet (=kostnaden) för den effektiva arbetstimmen. 
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Utgångsvärdena för Druvan-kalkylen är följande: 

 Före 
(2001-2002)

Efter
(2003-2004)

Arbetstimmar /vecka 37 37 
Betalda veckohelgdagar 8 8 
Lönebikostnad 25 % 25 % 
Semesterdagar/år 25 25 
Semesterlönetillägg 50% 50% 
Genomsnittslön/h 12,50 € 12,50 € 
Personal 168 168 
   

Investeringen

Druvan-projektet innebar en markant ökning av satsningen på företagshälsovård och 
därtill anknytande aktiviteter. Aktiviteterna och deras omfattning beskrivs av tabellen 
nedan.

Tabellen är indelad i Druvan-aktiviteter och företagshälsovård.. Aktiviteterna beskrivs 
i termer av utgifter och inkomster samt differensen mellan dessa.  

Utgifterna för de olika delaktiviteterna innefattar enbart direkta kostnader.  
Kostnaderna för deltagarnas arbetstid beaktas som en minskning av den effektiva 
arbetstiden.

2002 2003 2004
    

Aktiviteter € Aktiviteter € Aktiviteter €
       

Druvan-UUA  Druvan-UUA Druvan-UUA  
 Födelsedagsdisk. 16 Födelsedagsdisk. 90

  Förmansdagar 4272 Förmansdagar 869
Födelsedagsdisk. 470 Metal Age 4544 Metal Age 5538
Förmansdagar 2400 Motion 3567 Motion 2342
Metal Age 1428 Ska vi prata 2005 Ska vi prata 2540
Motion 2062 Sundia 2952 Sundia 3938
Ska vi prata 4004 Wireys 3238 Wireys 141
  Intern kopiering 50 Intern kopiering 23
  Köp av övriga tjänster 14 Post- o teletjänster 13

Rese- o 
transporttjänster 500

Utbildnings- o 
kulturtjänster 700

       Övriga utgifter 23
10364 21158 16215

    
Företagshälsovård Företagshälsovård Företagshälsovård 

    
Dataglasögon 262  Dataglasögon 328
Företagshälsovård 41192  Företagshälsovård 64604
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Inventarier 623 Företagshälsovård 64604 Interna övriga tjänster 60
Tryckning o 
annonsering 112 Inventarier 279 Köp av övriga tjänster 66

42189 64883 65058
   

Inkomster Inkomster Inkomster

Företagshälsovård 21846 Företagshälsovård 26745 Företagshälsovård 26700
Understöd staten 10000 Understöd staten 15000 Understöd staten 15000

31846   41745   41700
      
Netto utgifter 20707 Netto utgifter 44296 Netto utgifter 39573

(Data: Druvan.xls) 

Figur 76. Druvan-projektets utgifter och inkomster

För att räkna ut den årliga kostnaden har de årliga nettokostnaderna (utan understöd) 
dividerats med 2,5, eftersom projektet startade i mitten av år 2002. På detta sätt erhålls 
en årlig insats på 57.830 €. 

Som en del av Druvan-projektet gick man inom Dragsfjärds kommun in för att köpa 
företagshälsovårdsservicen från bolaget Dalmed. Eftersom de anställda därmed 
upphört att använda de kommunala hälsovårdstjänsterna, kan man dra av kostnaderna 
för de inbesparade hälsovårdstjänsterna från kostnaderna för företagshälsovården. 
Under 2004 gjordes pga. sjukdom av Dragsfjärds anställda 388 besök till läkare och 
99 till hälsovårdare på Dalmed = sammanlagt 487 besök. 14% av de anställda är inte 
Dragsfjärdsbor, vilket betyder att det för deras del inte  blir någon inbesparing från 
hvc. Kvar blir då 0,86x487 = 419 besök. Troligen är tröskeln lite lägre att besöka 
Dalmed, så kanske endast 80% av dessa skulle ha uppsökt HVC, vilket ger 0,8 x 419 
= 335 besök. Inbesparingen blir då 335 x 33,72€ = 11296,20€. Eftersom det inte 
längre finns öronmärkta statsbidrag till kommunerna för hälsovården påverkar 
Dragsfjärds minskade användning av HVC ej statsbidraget. År 2001 använde 
kommunen 3286 € (netto 1643 €) för företagshälsovård. Den totala årliga 
penningmässiga insatsen för företagshälsovården blir då följande: 

Bruttokostnader/år € 87947 = 27 x fhv-bruttokostnaderna år 2001 

FHV återbetalning/år -30116   

Inbesparade fhv-kostn/år -11296   

Fhv 2001 (netto)/år -1643   
Nettokostnader/år 44892 = 27 x fhv-nettokostnaderna år 2001 
    
    

(Källa: Druvan.xls) 
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Förutom de direkta monetära insatserna har kommunen satsat ett stort antal 
arbetstimmar på projektet. De fördelar sig på följande sätt: 

Enhet /sektor Intervention h
Generellt Hälsokontroller enligt ålder:  120 

Rusmedelsprogram:  104 
Utveckling av förmansarbetet:  375 
Utvecklingssamtal/Födelsedagssnack 200 
AU-möten 108
Personalenkät 75

Ämbetshuset (1) Metal Age  142 
Word & Excel-kurs 200
Infohäften 36

Skolorna (2) MetalAge 97 
Hannahemmet 
(3) 

Metal Age 366 
(Lyckebo)  kurs i Stockholm 75
Åldringshemmets modulmöten 350
Personalmöten 75 

Barndagvården 
(4) 

Metal Age 126 

Hemvården (5)  Metal Age:132 h 132
Övriga (6)  MetalAge 188 

Kökspersonalen: Arbiskurs i 
dietmatlagning 90 
   

Summa interventionstimmar: 2859 
Interventionstimmar per år 1144  /2,5 år 
Interventionstimmar per år /person 6,8 

I monetära termer motsvarar interventionstiden 19.846 €/år.

Sjukfrånvaro:

Programmet utgår ifrån följande lönekostnadsnivåer (FPA-ersättningar) 

8 dagar 100 % 
därefter 40 % 

Enligt den tillgängliga statistiken har sjukfrånvaron utvecklats enligt följande: 

 2001-2002 2003-2004 
Sjukfrånvarodagar/pers/år 14,0 11,1 
FPA-ersättningarna 50.000 € 45.000 € 
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Kalkylen utförs så, att man först beaktar antalet sjukfrånvarodagar utan någon fpa-
ersättning. Därefter införs ersättningsvillkoren och antalet genomsnittliga 
sjukfrånvaroperioder justeras så, att den totala personalkostnaden sjunker med en 
summa som motsvarar fpa-ersättningen. På detta sätt erhålls följande uppgifter: 

 2001-2002 2003-2004 
Sjufrånvaroperioder/pers/år 0,95 0,67 
Genomsn. ersättn. % 81,7 % 79,3 % 
   

Pensionskostnaderna

Ledningsgruppen för projektet bedömde att 2 arbetslöshetspensionsfall med högsta 
sannolikhet kunnat undvikas p.g.a.  Druvan-projektet. Detaljuppgifterna om dessa fall 
skickades till den kommunala pensionsförsäkringsanstalten KEVA, där man gjorde 
följande beräkning: 

Fall 1 Individen Kommunen 
I arbete Lön Lön + bikostn. 
På arbetslöshetspension 56 % av lönen 32.000 € 
Kommunens nettonytta  32.000 € 

Fall 2 Individen Kommunen 
I arbete Lön Lön + bikostn. 
Som sjukpensionerad 48 % av lönen 11.146 € 
På arbetslöshetspension 43 % av lönen 38.000 € 
Kommunens nettonytta  26854 € 

Genom denna kalkyl blir kommunens totala nytta på 3 år 58.854 €, vilket gör 19.618
€ per år. I Potentialen-modellen betyder detta en kostnadsnytta på 116,77 € per
person/år.

Slutkalkyl

Med beaktande av ovannämnda uppgifter blir nytto-kostnadskalkylen följande: 

Faktor
Årlig investering (€/år)) 44890 
Interventionsarbetstid (€/år) 19846 
Kalkylränta 3% 
Minskad sjukfrånvaro (€/år) 65600 
Minskade pensionsfall (€/år) 19618 
Total nytta (€/år) 65628 
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Netto-nytta (€/år) 20738 
Investeringsavkastning (ROI) 46% 
Total nytta på 3 år (€) 60414 

6 Deltagarbedömning

Hösten 2005 gjordes förfrågan bland kommunens anställda om deras inställning till 
Druvan-projektet. Enkäten gällde (a) Druvan som helhet, (b) Druvans betydelse för 
den egna enheten och (c) Druvans betydelse för den anställda personligen.. 119 
personer svarade, vilket är nästan 70 % av hela personalen. Attityderna bland  
respondenterna var över lag positiva. Helhetsbedömningen gav vitsordet 7,7, av 10. 
Skillnaderna mellen enheterna var små. De högsta vitsorden gavs av personalen vid 
ämbetshuset och barndagvården, vilket inte motsvarar resultaten i Kiva-enkäten, där 
dessa enheter placerade sig i motsatta ändor av ordningsföljden beträffande 
genomsnitten för samtliga frågor under åren 2002-2004. Men å andra sidan hör båda 
till den grupp vars genomsnitt för Kiva-enkäten utvecklats mest positivt. Ett 
motsvarande mönster kan iakttas för de sektorer som gett lägsta bedömningar om 
Druvan som helhet. Skolorna däremot avviker från detta mönster, vilket eventuellt 
kan förklaras av att bara en skolas lärare deltagit i Metal Age planeringen. 
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Figur 77.  Personalens bedömning av Druvan som helhet enlig enhet/sektor 
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Den upplevda nyttan av Druvan för den egna enheten var i genomsnitt mindre (6,7) än 
den  upplevda nyttan som helhet (7,7).  Av enheterna upplevde hemvården och 
barndagvården nyttan som störst . Detta kan förklaras med att barndagvårdens 
arbetsklimat förbättrats mest av alla sektorer vid mätningstillfället och att 
företagshälsovården satsat mycket på hemvårdens personal. Av dem som gett lägsta 
poäng gällande nyttan för den egna enheten har skolornas arbetsklimat varit konstant 
på en hög nivå och gruppen övriga varierat starkt, kanske beroende på litet antal 
personer i denna grupp. 

Nyttan på enheten

6,3

6,4

6,5

6,7

7,3

7,5

7,8

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Övriga (N 8)

Skolorna (N 44)

Hannahemmet
(N 29)

Samtliga (N
119)

Ämbetshuset (N
16)

Barndagvården
(N 18)

Hemvården (N
4)

Figur 78.  Personalens bedömning av nyttan av Druvan enligt enhet/sektor 

Den personliga nyttan av Druvan fick i genomsnitt värdet 6,8, vilket är nästan samma 
som värdet för nyttan för den egna enheten. De högsta värdena gavs av de enheter 
som bedömde nyttan i helhet som hög. 
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Figur 79.  Personalens bedömning av den personliga nyttan av Druvan
enligt enhet/sektor 

Uppfattningen om Druvan varierade systematiskt med åldern. De äldre upplevde 
Druvan som nyttigare än de yngre. Detta gällde speciellt den upplevda personliga 
nyttan av Druvan.. Skillnaden mellan de olika åldersgrupperna minskar då man 
betraktar Druvan-projektets betydelse som helhet eller för den egna enheten. Denna 
iakttagelse innebär att de yngre arbetstagarna kan uppfatta åtgärder som befrämjar 
välbefinnande som positiv för den egna enheten och arbetsplatsen som helhet, trots att 
de inte upplever den egna omedelbara nyttan som så stor. 

Figur 80.  Personalens bedömning av Druvan enligt respondentens ålder 
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I bilaga 3 har sammanställts svaren på de öppna frågorna i deltagarebedömningen. 
Sammantaget kan man säga att deltagarna speciellt uttryckte sin uppskattning över att 
programmet uppmuntrat till ökad motion. Likaså visades uppskattning mot 
gemensamma möten och effektiverad företagshälsovård. Önskemålen och de kritiska 
kommentarerna var mångsidigare, men även här framfördes önskemål om mera 
motion. Man önskade mera samvaro och information. I de övriga kommentarerna 
uttrycktes framförallt önskemålet om att projektet skulle få fortsätta. 

7 Diskussion  

Den övergripande frågan för denna undersökning var: Vad händer i en kommun då 
investeringen i personalens välbefinnande 20-faldigas? Denna undersökning visar, att 
det är möjligt för en organisation – i detta fall en kommun – att generera sådana 
meningsfulla aktiviteter som gagnar både personalens välbefinnande och kommunens 
ekonomi. Undersökningen visar att det är möjligt att få till stånd ett ekonomiskt 
överskott trots att man mångdubblar satsningen på personalens hälsa och 
välbefinnande. Resultatet uppstod högst sannolikt som en följd av att man genom 
projektet lyckades öka personalens samhörighet och involvera den i aktiviteter som 
förbättrade dess fysiska och psykiska arbetsförmåga. Som en följd av detta sjönk 
sjukfrånvaron och antalet förtidspensionerade.

Det finns flera orsaker till att interventionen lyckades. Dessa är följande: 

- En utgångsnivå med hög sjukfrånvaro och blygsam företagshälsovårdssatsning 
- Hälsoinriktad, positiv marknadsföring 
- Investeringstänkande i stället för kostnadstänkande 
- Starkt participativt inslag 
- En mångdimensionell verksamhet, som gav något åt envar 
- Ledningens tydliga engagemang 
- Personalrepresentation från första början 
- Interventionen föremål för ett forskningsprojekt vilket gav hög profil även i 

massmedia 
- Liten finandssvensk kommun 
- Gott samarbete inom arbetsutskottet 
- Stark synlighet inom och utanför kommunen 
- Företagshälsovårdens proaktiva hållning 

Sjukfrånvaron i Dragsfjärds kommun var på en relativt hög nivå då interventionen 
inleddes. I Figur 81 har sjukfrånvaroutvecklingen i Dragsfjärd och Finlands samtliga 
kommuner för åren 2001-2005 jämförts. I detta fall bygger Dragsfjärds siffror på 
samtliga sjukfrånvarodagar, inklusive veckoslut samt på antalet anställda, inte 
årsverken. Denna statistik motsvarar bäst kommunstatistiken. Man kan se, att 
skillnaden i början av jämförelseperioden var mycket stor till Dragsfjärds nackdel, 
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och att Dragsfjärd mot slutet uppnådde genomsnittsnivån för Finlands kommuner. 
Ingenting säger emellertid, att Dragsfjärds svåra situation skulle ha vänt automatiskt 
efter år 2002 utan Druvan. Tvärtom kan man snarare anta att utvecklingen skulle ha 
gått i samma rikting som för de övriga kommunerna, d.v.s. stigit. I denna 
undersökning har man gjort det neutrala antagandet, att sjukfrånvaronivån skulle ha 
förblivit oförändrad ifall Druvan-projektet inte skulle ha inletts.
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Figur 81. Sjukfrånvarodagar/år/anställd i Dragsfjärd och Finlands kommuner
2001-2005 .

Källor: Dragsfjärds kommun, Työolobaometri 2003-2006. 

Satsningarna på företagshälsovård var synnerligen blygsamma då Druvan-projektet 
inleddes. År 2001 var de totala kostnaderna för företagshälsovården i Dragsfjärds 
kommun 20 € per person. Medeltalet för den offentliga förvaltningen var 162 € år 
2002 (Työterveyhuoltotilasto 2005). Dylik statistik om enbart den kommunala sektorn 
går inte att få. Den låga utgångsnivån innebär, att eventuella generaliseringar av 
resultatet gäller i första hand kommuner med blygsamma satsningar på 
företagshälsovården.

Evalueringsenkäten efter Druvan-projektet visade, att de äldre anställda upplevde 
större personlig nytta av projektet än de yngre trots att hela Druvan-verksamheten 
med undantag av  Sundia-rehabiliteringskurserna, riktade sig till hela personalen. 
Druvan-lika satsningar på hela personalens välbefinnande skapar god gemenskap utan 
konflikter mellan åldersgrupperna. Det är möjligt att det är bättre för helheten att rikta 
dylik verksamhet till hela personalen och inte enbart till de äldre anställda, som ibland 
är fallet. 
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Projektet marknadsfördes konsekvent som en satsning på personalens hälsa och 
välbefinnande, inte som ett försök att sänka sjukfrånvaron eller pensionskostnaderna. 
Principen är viktig, eftersom man eftersträvade en bestående förbättring av 
sjukdomskostnaderna. Det finns forskning som tyder på att kortsiktiga vinster gälland 
sjukdomskostnaderna (speciellt sjukfrånvaro) kan leda till större kostnader på sikt 
(förtidspensioner) (Otala & Ahonen 2005).

Becker, Huselid och Ulrich (2001, 17) framhåller att ett framgångsrikt ledarskap av 
personalen förutsätter att man i första hand betraktar personalen som en källa till 
kundvärde i stället för en kostnad.  I Druvan-projektet har denna princip tillämpats 
konsekvent under hela projektet. 

Becker, Huselid och Ulrich (Ibid.) har likaså visat att ett participativt ledarskap är 
framgångsrikt. I Druvan-projektet hade alla anställda möjlighet att påverka och 
komma till tals i utvecklandet av kommunens arbetsförhållanden. De facto ”tvingar” 
Metal Age-metoden alla deltagare till att uttrycka sig. På det viset kommer inte endast 
de mest högljudda till tals, vilket gjorde att projektet fick karaktären av ”vårt projekt”. 

Som ett resultat av den participativa ansatsen inkluderades ett stort antal olika typs 
åtgärder i Druvan-projektet. Detta har lyfts fram som ett särdrag hos den finländska 
stilen att befrämja arbetshälsa (Hussi 2005).  

Ledningen för Dragsfjärds kommun visade ända från begynnelsen av projektet sitt 
tydliga stöd för projektet. Det är osannolikt att projektet kunde ha blivit så 
framgångsrikt utan detta tydliga stöd. 

Det har i flera sammanhang framhållits att personalrepresentationen är nödvändig i 
personalutvecklingsprojekt redan i planeringsskedet (Ahonen 1998). Så var fallet 
också i detta projekt. 

Projektet hade en synnerligen sakkunnig och respekterad expertgrupp, som 
övervakade den vetenskapliga delen av projektet. Detta torde vara speciellt viktigt för 
detta projekt, eftersom det var ett pilotprojekt i sitt slag. Eventuellt är behovet av en 
dylik grupp mindre i fortsättningen, eftersom erfarenheterna redan en gång har 
dokumenterats. 

Man har i flera sammanhang påvisat att det finlandssvenska samfundet har större 
socialt kapital än den finskspråkiga befolkningen i vårt land (Hyyppä et.al. 2002). I 
och med att Dragsfjärd är en liten finlandssvensk kommun, är det möjligt att man i 
denna kommun varit mera benägen att samlas kring ett gemensamt projekt av Druvan-
karaktär än man skulle vara i stora, finskspråkiga kommuner. Detta begränsar givetvis 
möjligheten att generalisera Druvans resultat. 

Samarbetet i arbetsutskottet, som skötte den praktiska ledningen av projektet, var 
genom hela projektet utmärkt, utan minsta friktion dess medlemmar emellan. Man kan 
bara tänka sig hurudana effekter meningsskiljaktigheter kunde ha haft på projektets 
genomförande. Denna omständighet är inte heller självfallen då ett dylikt projekt 
upprepas.
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För att hålla personalen upplyst om vad som händer inom ramen för Druvan-projektet 
inrättades genast från början en liten informationsskrift (Druvan-info), som utkom 
några gånger under projektets gång. I skriften underrättades om gångna och 
kommande aktiviteter inom projektet, samt om utfallet av Kiva-enkäten. I skriften 
gavs likaså information om personer som deltog i projektet samt praktiska 
upplysningar. Denna informationsverksamhet, såsom också lokalpressens bevakning 
av projektet bidrog med stor säkerhet till att upprätthålla 
”spiriten” för projektet. 

Ylöstalo (1999) har bl.a. påvisat, att en proaktiv hållning är förenlig med 
framgångsrik affärsverksamhet. Detta torde även gälla den typ av företagshälsovård 
som tillämpades inom Druvan-projektet. Företagshälsovården skötte största delen av 
all sjukvård för de anställda, vilket är väsentligt för att skapa förtroende mellan 
företagshälsovården och de anställda. Därutöver hade företagshälsovården en proaktiv 
preventiv verksamhet för ökat välbefinnande på arbetet och för att  förebygga 
sjukdomar och arbetsoförmåga. Som ett uttryck för detta kan tas t.ex. det starka 
engagemanget av företagshälsovården i Metal Age-processen 

Det presenterade resultatet innehåller givetvis många osäkerhetsmoment eftersom det 
är fråga om en fallstudie. Bland annat kan vi inte med säkerhet veta vilken 
utvecklingen skulle ha varit utan Druvan. I denna undersökning har man försökt ha en 
försiktig hållning till fakta. Man har utgått ifrån, att sjukfrånvaron utan Druvan skulle 
ha hållits på samma nivå, som vid begynnelsen av Druvan. I själva verket kunde man 
med fog ha antagit att sjukfrånvaron hade stigit, såsom den gjort i andra finländska 
kommuner. Med ett dylikt antagande skulle det ekonomiska resultatet ha blivit ännu 
bättre än det nu presenterade. Likaså utelämnades en del effekter för vilka man inte 
kunde erhålla pålitliga fakta, såsom produktivitetsutvecklingen, vilken i ett 
motsvarande projekt (Dalbo, Näsman, Ahonen 1999) visade sig stå för närmare 
hälften av nyttoeffekterna. 

Projektet gav många nya erfarenheter om den information som sammanhänger med ett 
dylikt projekt. Bland annat visade det sig synnerligen svårt att jämföra mycket av den 
information som samlades inom ramen för projektet med motsvarande 
landsomfattande information. Även kommunens egen information var i vissa fall 
svårtydig, för att inte säga mångtydig. T.ex. statistiken över förtidspensioneringar 
förekom i många olika varianter i olika sammanhang. Samma gäller statistiken över 
sjukfrånvaron, som visade sig vara rena rama djungeln. I vissa fall gällde den hela 
personalen, i vissa fall enbart den fastanställda. I vissa fall erhölls relationstalen 
genom att dividera med antalet anställda, i vissa fall med antalet årsverken.  
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Bilaga 1.               Kiva - Personalenkäten 

Inte trevligt    Mycket trevligt 
alls 
1          2          3          4          5          6          7          8           9           10 

2. Jag uppfattar mitt arbete som meningsfullt 
              Mycket 
fullt alls     meningsfullt 

3. Jag behärskar mitt arbete
Mycket      Mycket bra 

4. Jag trivs med mina närmaste arbetskamrater
Mycket      Mycket bra 
dåligt 

5. Min närmaste förman fungerar som förman
Mycket      Mycket bra 
dåligt 

6. Hur säkert är det, att din arbetsplats är bestående?
   Mycket säkert 

7. Hur mycket kan du påverka sådant, som berör ditt arbete? 
Inte alls            Mycket 

8. Jag hör till personalgruppen: 1. Ämbetshuset 
2. Skolornas personal 
3. Hannahemmet 
4. Barndagvården 
5. Hemvården 

    6. Övrig personal 

Inte menings-

dåligt

1          2          3          4          5          6          7          8           9           10 

1          2          3          4          5          6          7          8           9           10 

1          2          3          4          5          6          7          8           9           10 

1          2          3          4          5          6          7          8           9           10 

1          2          3          4          5          6          7          8           9           10 

1          2          3          4          5          6          7          8           9           10 

 Mycket      
 osäkert  

Hur trevligt har det varit att komma på jobb under de senaste veckorna? 
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Bilaga 2.  Genomsnittsvärden för svaren till Kiva-enkäten enligt period och år

Mean

Enhe
t År

Hur trevligt 
har det varit 
att komma 
på jobb de 

senaste
veckorna?

Jag
uppfattar

mitt
arbete
som

Jag
behärskar
mitt arbete 

Jag trivs 
med mina 
närmaste
arbetskam

rater 

Min
närmaste
förman

fungerar 
som

förman 

Hur säkert är 
det att din 
arbetsplats

är bestående 

Hur mycket kan 
du påverka 
sådant, som 

berör ditt 
arbete? 

1 2002 7,94 7,56 8,50 8,88 8,31 7,88 8,06
2003 7,70 8,08 8,46 8,59 7,70 7,24 7,81
2004 7,92 8,32 8,35 8,65 8,16 7,43 8,22
2005 7,88 7,94 8,31 8,31 8,44 7,25 8,40
2006 7,67 8,20 8,20 8,47 7,73 5,80 7,73
Total 7,82 8,08 8,38 8,60 8,02 7,21 8,03

2 2002 8,14 8,37 8,27 8,63 8,49 6,98 7,76
2003 7,90 8,62 8,46 8,79 8,35 6,76 7,95
2004 7,92 8,54 8,36 8,59 8,34 6,54 7,71
2005 8,06 8,71 8,43 8,78 8,73 6,45 7,86
2006 8,30 8,95 8,58 8,88 8,88 6,37 7,79
Total 8,01 8,61 8,41 8,72 8,49 6,63 7,82

3 2002 8,34 8,55 8,41 9,24 8,07 7,10 7,52
2003 7,90 8,65 8,31 9,25 6,96 7,10 7,23
2004 8,52 8,76 8,41 9,14 7,50 7,26 7,24
2005 8,06 8,32 8,23 8,87 6,97 7,48 7,00
2006 8,13 8,57 8,10 9,17 7,67 7,30 7,37
Total 8,21 8,61 8,31 9,15 7,39 7,24 7,26

4 2002 7,57 8,46 8,00 8,93 7,46 5,11 6,79
2003 7,37 8,37 8,10 8,32 7,70 4,30 6,17
2004 7,84 8,47 8,08 8,54 7,59 4,53 6,35
2005 8,42 8,79 8,33 9,00 9,08 5,92 8,04
2006 8,43 8,61 8,70 8,74 8,17 7,04 7,61
Total 7,80 8,49 8,18 8,61 7,87 5,03 6,73

5 2002 8,75 8,63 8,75 8,00 8,38 8,25 7,50
2003 7,89 8,78 8,44 7,39 7,67 8,39 7,67
2004 7,36 8,09 8,18 7,76 7,45 7,05 7,27
2005 7,18 7,91 8,09 8,00 7,18 6,64 7,55
2006 7,91 8,36 8,09 7,91 7,36 8,09 7,73
Total 7,71 8,34 8,29 7,75 7,56 7,63 7,51

6 2002 8,07 8,34 8,14 8,38 7,83 6,72 7,28
2003 7,63 8,31 8,38 8,00 7,69 8,25 8,38
2004 7,06 8,13 8,19 8,00 8,20 7,44 6,75
2005 6,70 8,33 8,30 8,00 8,30 7,56 7,50
2006 7,43 7,86 8,43 8,00 8,57 7,57 7,86
Total 7,54 8,25 8,24 8,14 8,00 7,36 7,47

Total 2002 8,08 8,35 8,27 8,74 8,09 6,78 7,47
2003 7,75 8,50 8,35 8,62 7,79 6,55 7,43
2004 7,93 8,49 8,30 8,61 7,95 6,53 7,36
2005 7,94 8,46 8,32 8,66 8,22 6,76 7,71
2006 8,13 8,60 8,40 8,74 8,19 6,85 7,65
Total 7,93 8,48 8,32 8,66 8,00 6,65 7,48



     Bilaga 3. Öppna svaren till deltagarbedömningsförfrågan 

4. Det bästa med DRUVAN-
projektet har varit: 

5. I DRUVAN-projektet kunde 
ytterligare ha ingått: 

6. Övriga kommentarer om 
DRUVAN-projektet: 

har fungerat som incitament till ett 
bättre liv, och haft stor social 
betydelse

bör absolut fortsätta om än under 
annat namn 

Sähly
liikunta (sauvakävely, vesijumppa) 
Tanken att få personalen att må 
bra! Motionskortet är bra ide´. 

Bl.a. gratis resor till simutfärderna, 
mera "lyx" för personalen, typ 
fotvård, massage, 
avslappningterapier - inte bara 
koncentration på fysisk aktivitet. 

Idén god, men har ej själv rent 
konkret haft så mycket nytta av den.

hälsofrämjande gemenskap 
Motivera människor att motionera Mera motion på arbetstid 
motionens olika former bäst 
vattenjumpan

kan inte komma på nogåt nu 
dagar räcker inte till i veckan 

Hoppas det kan fortsätta ungefär 
som nu 

Veckan på Sjundeå Bad Kultur Aktiviteterna Dalsbruks-centrerade 
för min del Sjundeå-veckan exkursionsresor bra, för vi hade ju inget tatt jämföra 

med
Metalage Grupper för rökare/bantare Fungerat väl 
gratis fysioterapi, billigare 
specialläkarkonsultation 

Bra, ökat förståelsen och 
samhörighetskänslan 

Möjligheten att delta i Aslakkursen Vet inte så mycket om Druvan trots 
information

Gemensamma motionsformer Något om vett och etikett, visa 
mera hänsyn, bry sig mera om 
varandra! 

Helt OK 

urheilu-sähly sekä luennot urheilua onnistunut projekti 
Den positiva attityden och det att 
ALLA kan vara med, också vi 
klumpiga och inte så sportiga. 
Kamratandan har varit god. Jag 
tycker att den i viss måm suddat ut 
gränser mellan arbetstagarna 
inom kommunens olika områden. 
Mera sånt så slipper vi 
avundsjuka. 

Mera gemensamma dagar. Jag 
väntade på en vandringsutflykt i 
mänsklig svårighetsnivå. T.ex. 
Finnhova har int´ressanta 
äventyrsstigar. Eller så bara en 
vandring tillsammans i vilken skog 
som helst. Eller en dag med 
mycket smått, t.ex krocket och 
kubb. 

Synd att en del aktivitet kom av sig, 
t.ex. badmington. Hjälp skulle ha 
behövts när vi började spela. Råd 
om stretchning och lite spelregler. 

että se ylipäätään oli olemassa, 
että työntekijöistä välitettiin 

enemmän liikunnallisia, 
yksilöllisempiä vaihtoehtoja 

Hyvin organisoitu. Onnistui 
herättämään liikuntaharrastuksen 
aikaisemmin passiivisissa 
henkilöissä 

stavgång + simning i Ekenäs mera motion där man "tvingas" att 
delta

vistelsen i Sjundeå 
Flera konditionstest/muskeltest, 
må-bra dagar för personalen 

metalage ett bra projekt för intresserade 
motion t.ex. 
sähly,"puntisalli",stavgång 

motion för hela familjen , 
alternativa vårdmetoder 

dalmeds servis mycket bra 
(läkare,hälsovårdare,fysioterapeuter 
o. metaleage) 

diskussioner med andra som 
jobbar med samma sak 
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Svårt med sådana här projekt ute i 
skärgården. Det går inte att dra 
nytta av alla aktiviteter eftersom vi 
finns här bakom 
förbindelsebåtarna.Det har säkert 
varit bra för fastlandsboarna. 

Ett sunt tänkande hos personalen ? Är nöjd. Har inte hunnit delta själv. 
Nyanställd 

Saatiin ihmisiä liikkumaan 
enemmän ja säännöllisesti. 

esim. kuntonyrkkeilykurssi tai 
jotain itsepuolustukseen liittyvää, 
mutta kuntoilumielellä 

Tosi hyvä juttu, toivottavasti jatkoa 
on tiedossa! 

Projektets andemening har varit 
bra 

Mera information, det senaste 
halvåret, om verksamheten. 

På det negativa kontot kan nämnas 
att "inplanerade uppföljningsmöten" 
det senaste halvåret bara uteblivit 
utan förklaring. 

"Gemenskapen med 
arb.kompisarna har ökat-trevligt". 
Ge akt på ens ägen hälsa har blivit 
naturligare.a

Gemensamma idrotts-utekväll-
dag. Fått träffa andra kolleger från 
övriga arbetsplatser. 

Fortsatta träffar med kolleger från 
andra enheter och ett litet 
ekonomiskt stöd att göra t.ex. 
utflykter och utbyta tankar o 
erfarenheter skulle vara önskvärt. 

Att få göra något roligt 
tillsammans. Metal Age var en 
positiv sak. 
Sjundeå Fortsättning av Sjundeå 
Det har varit lättare att komma 
igång med motionen. 
Lätt att nå läkarhjälp. Lätt att få 
råd och prov tagna 
(hälsovårdaren). Alltid någon av 
personalen anträffbar. 

Föreläsninar om t.ex. egen vård, 
hur förebygga kondition, att orka 
till pensionering. 

Hoppar det fortsätter! 

Känslan av att kommunens 
ledning bryr sig om hur de 
anställda mår. 

En satsning på det psykiska 
välbefinnandet.

För mej har det varit egentligen 
ingenting.

Vet inte. Har inga. 

Att få bättre motion. Att fortsätta som förut. 
Samvaro med arbetskamrater. Oklart vem som skulle vara med. 

10mån på arbete? Hälsovården hör 
ej till men Druvanmöten hör till. 

Har träffat andra i samma 
bransch, blir lite ensamt ibland när 
man arbetar ensam. 

Mera personlig kontakt, 
utvärdering! 

Har känts bra att arbetsgivaren har 
tänkt på sina arbetstagare konkret, 
inte bara som kostnader. 

Förbättrat sammanhållningen 
inom vår arbetsgrupp(enhet). 
Handledningen, Metal Age Det är kiva att någon bryr sig om 

hur man mår. 
Sai minut liikkumaan enempi. En osaa sanoa. En osaa sanoa. 
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Metal Age metoden och 
gemenskapen runt det. Bästa 
nyttan i arbetet. 

Bra med satsandet på anställdas 
välbefinnande. Men det är ändå 
grundtryggheten i arbetet som är 
viktigast och som fortfarande inom 
barndagvården är i gungning. 

Arbetsgemenskap i olika former - 
ger på längre sikt effektivitet. 
Möjligheter till ordnad 
motionsverksamhet t.ex. 
simning,kondis etc. Bra att få folk 
att tänka på hälsan och 
välbefinnandet. Ut o röra på sig.. 

Tacksam för möjlighet till Aslak-
kurs. Kändes motiverat!! 

Sysäys liikkumiseen, vaikkei se 
ihan mieliharrastus olisikaan. 

Työnohajauksen tms. tapaista 
"pään tuuletusta" meille henkisen 
työntekijöille, jonkinlaista 
stressinpurkua. 

Isot kiitokset kuntoutusviikosta 
Siuntiossa, rankkaa oli, mutta 
mukavaa!

Fyysiseen kuntoon on alettu 
kiinnittää enemmän huomiota . 
Olen jopa itsekin joskus 
sauvakävellyt. 

Työnohjaustyyppistä henkistä 
tuuletusta. 

Sählypeli on motivoinut liikkumaan 
tehokkaasti. Se on myös lisännyt 
sosiaalista kanssakäymmistä! 

Kasnäsin uimahallin valmistuessa 
toivoisin uintivuoroja myös 
henkilöstölle.

Möjlighet till arbetshandledning. 
Insikt om att nyttan i att göra saker 
tillsammans på fritiden. 
Gruppkänslan har ökat. 
Att man tagit upp olika sorters 
problem som kan uppstå på 
arbetsplatsen mellan de anställda. 

Enskilda samtal, där man fått ta 
upp problem på arbetsplatsen. 
Ofta svårt att få det sagt när de 
inblandande hör på. 

Kommit ut och träffat andra som 
också jobbar inom kommunen. 

Hoppas att det fortsätter på samma 
sätt fast projektet är slut. 

Olika program för personalen-
simresor, gångtest m.m. 
Rehabiliteringsprogram. Intresse 
för personalens välbefinnande. 
Att komma igång med motion. Mera ledd verksamhet i byarna. 
Metla Age projektet 
Olika aktiviteter. 

Vänlig och snabb "service"/hjälp. 
Ordnat olika motionstillfällen, men 
tyvärr borde man själv vara mer 
aktiv.
1 hel dag i Labbnäs. Där alla kan 
diskutera i grupp, ostört. 
Man kommer snabbt till läkare o 
ev. vidare om så behövs. 
Mahdollisuuksia on ollut valita 
itselleen sopivia "hoitomuotoja" ja 
myös vastaanotto terv.hoitajilta ja 
halutessa tiedonsaanti eri asioista 
(luennot,keskust.)

Valitettavasti itse en juuri ole 
hyödyntänyt mahdollisuuksia, koska 
itselläni menee 2 iltaa/vk ryhmien 
vetämiseen ja liikun muuten! 

Fått fram gemensamma mål. Senare uppföljning. Väl uppl. Saklig disk. 
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Information - handledning på ett 
positivt sätt, lämpligt "spark i bak". 

Arbetshandledning. Hoppas på en fortsättning. 

Metal-age. 
Har inte varit med från början så jag 
kan inte uttala mig om förbättringar 
eller försämringar. 

Uppmuntran att aktivera 
personalen både fysiskt 
(stavgång,simning odyl.) och 
psykiskt (samarbete i olika 
grupper) 
Innebandyn, intresset för 
arbetstagarnas välbefinnande. 
Att arbetsgivaren visar intresse för 
hur personalen mår! 

Något för själen ytterligare och 
inte mest för kroppens fysiska 
hälsa.

Med hopp om fortsättning! 

Uppföljningen av konditionen. Allt har varit jätte centralicerat kring 
Dalsbruk. Gärna utspritt på olika 
ställen i Dragsfjärds kommun. 

Innebandy 

Samvaro med kollegor + motion. Hoppas det fortsätter i någon form. 
Uppmuntrar personalen med olika 
motionsprogram. Hjälper till att 
vara aktiv i arbetet. 

Mera frågeformulär åt personalen 
vad man tycker och vill förbättra 
inom projektet. 

Sparar in på sjukled. hos 
personalen så att statistiken ser 
bättre ut. Inte bra!! 

Positiva tankar o satsning på 
personalens välbefinnande. 
Möjligheten att delta i olika 
verksamheter. 
Att få utbyta åsikter med andra. Ergonomi 
Att programmet varit mångsidigt o 
frivilligt.

Personligen har jag inte kunnat 
delta i de flesta akriviteter pga 
studier o mycket arbete, men viljan 
har funnits. Tycker att det skulle 
vara bra om ngn. gemensam 
aktivitet skulle kunna fortsätta så att 
man kunde börja delta nu då det 
finns mera tid. 

Svårt att kommentera, har deltagit 
så lite.... 

Erbjudits motion av olika slag. Jippon, turneringar, resor till 
matcher...

Man känner att man måste rör apå 
sig. Det finns inte direkt någon 
orsak att låta bli. Druvan drar lite i 
alla fall. 
Stödet vi fått av Kati Wänninen! 
Hälsovårdarna 
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Aslak rehb. Sjundeå. 
Gemenskap och aktiviteter såsom 
innebandy och stvgång. 

Volleyboll.

Vattengymnastik. 

Ingen kö till labben. Snabb 
läkarbesök. 

Alla dessa 3 st. mötena. 
Sabba lab.besök. Snabba 
läkarbesök ej väntetider. 
Metal Age. Gångtest, gick ju 
4km.... Alkohol eller missbrukar 
informationen med Leif Lindström. 

Mera obligatorisk gymnastik. 

Man har börjat röra på sig mera. 
Sjundeå rehab. Man har haft 
samma läkare och 
sjukvårdspersonal hela tiden. Man 
har haft möjlighet till fysioterapi 
och vidare vårdformer som 
behövts. 

Det har varit ekonomiskt bra för 
oss, då vi har fått tillbaka pengarna 
som vi har lagt ut, då vi t.ex besökt 
privata läkare med remiss. 

Fortsättning?
Alla skall tala med alla och inte 
alltid bakom ryggen. Tänka lite 
mera på varandra om man är trött 
eller sjuk. 
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