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Bakgrund
En undersökning av friskfaktorer 2005
visade att stressnivån bland medarbetarna
var genomgående hög, delvis på grund
av den genomgripande förändringsprocess som var på gång inom hela SLU och
som skapade osäkerhet, instabilitet och
otydlighet i organisationen. Även arbetsbelastning, oro inför förändringar,
nedskärningar och anslagsbrist skapade
stress. Vidare förekom kritik mot osynlig
ledning, bristande information och svårigheter att veta vad som pågår inom SLU
i stort. Många anställda, som inte arbetar
med forskning och utbildning, kände ett
utanförskap i organisationen.
Mål
De övergripande målen för projektet var
• Förbättrad arbetsmiljö för de anställda
• Minskad sjukfrånvaro
• Ett utvecklat lokalt partsarbete för
bättre arbetsmiljö
Metod
Projektet indelades i fyra delprojekt:
• Friskfaktorer i arbetet
Målet var att identiﬁera friskfaktorer vid
SLU och att utarbeta strategier för institutioner eller motsvarande inom ramen
för samverkansorganisationen. Projektet
skulle leda till en ökad medvetenhet om
arbetsplatskulturen och behovet av att
vårda och utveckla densamma för att medarbetarna ska må bra i och av arbetet.
• Rehabilitering av långtidssjuka
Projektet innebar dels att man arbetade
med analyser av sjuktal omvandlat till
nyckeltal, dels utvecklade ett stödsystem
för uppföljning av sjuktalen. Projektet
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reviderades under gång och avrapporterades 2006.
• Skaraprojektet
Målet var att personalen skulle ha möjlighet att skaffa sig redskap och möjligheter
att själv kunna påverka sin situation i
positiv riktning. Projektet startade redan
våren 2004 med en inspirationsföreläsning om friskfaktorer i arbetslivet samt
stress och stresshantering. Bakgrunden
till seminariet var den hälsa- och arbetslivsundersökning som gjordes av företagshälsovården 2004 i syfte att kartlägga
personalens hälsotillstånd. Den visade
bland annat att cirka 40 procent av de
anställda befann sig på en hög stressnivå.
I projektet ingick bland annat analys och
översyn av arbetssituationen på individbasis, inspirationsföreläsningar på olika
teman, hälsofrämjande aktiviteter samt
strategier för att hantera och motverka
stressfaktorer i arbetet.
• Hälsofrämjande åtgärder
Anställda inom SLU har fått ta del av olika
Prova på-aktiviteter, till exempel kanoting,
bergklättring, ridning, ﬁske, power-yoga,
Qi-gong, stegräkning och danskurser.
I samarbete med företagshälsovården
arrangerades studiecirklar på tre olika
teman: Ergonomi och rörlighet, Kost och
motion samt Det gränslösa arbetet.
Resultat
Identiﬁkationen av friskfaktorer avrapporterades i en delrapport hösten 2006.
Ett år senare följdes den upp med en enkätundersökning. Då hade även merparten
av omorganisationerna genomförts. Den
uppföljande enkäten visade på en positiv
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utveckling. Trivseln hade ökat och stressen minskat avsevärt, dock med vissa
lokala variationer. Även sjuktalen hade
förbättrats.
Sjukfrånvaron vid SLU har minskat
sedan 2005, både bland män och kvinnor. Däremot har andelen långtidssjuka i
förhållande till den totala sjukfrånvaron
(60 dagar eller mer) ökat något.
Under projektets gång har intresset för
Satsa frisktprojektet och friskvårdsaktiviteter ökat.
Erfarenheterna från projektet visar på
behov av olika uppföljningar:
• Regelbundna och uppföljande arbetsmiljömätningar
• Uppföljande aktiviteter inom området
hälsa och arbetsmiljö. Under 2008-2009
koncentreras aktiviteterna till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Uppföljning av modeller som utvecklats
inom ramen för Satsa friskt i syfte att
arbeta på olika nivåer med arbetsmiljöfrågorna.
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