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FÖRORD

Ansökan till KOM-programmet skickades in 1991-09-30 och projektet beviljades

1991-10-10 dock bara med halva det belopp som söktes.

Redan under hösten 1991 började en eventuell omorganisation av Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTT) att diskuteras. Ju mer tiden gick desto mer stod det

klart att omorganisationen skulle bli genomgripande och att detta var orsakat av föränd-

ringar i VTT:s omvärld.

Beslutet om omorganisation kom att ta lång tid och det innebar att nästan samtliga var

osäkra på hur den egna arbetssituationen skulle bli.

Tyvärr sammanföll detta med TAPPRA-projektet (VTTI:s del av KOM-programmet),

vilket har inneburit att TAPPRA-projektet inte fått den genomslagskraft som det annars

troligen fått. (TAPPRA står för Tillvaratagande av personalresurser genom utbildning

och omfördelning av arbete.)

Detta skrivs redan i förordet eftersom det haft en så avgörande betydelse för projektets

genomförande att alla läsare bör veta detta från början.

I projektgruppen har följande personer ingått: Birgitta Jansson, Charlotte Lodens,

Monica Lorichs, Christina Ruthger samt Gunilla Sjöberg. Projektledare har varit

Gudrun Öberg.

Ett stort tack till Håkan Alm, VTT, som trots hög arbetsbelastning tagit sig tid att utvär-

dera enkäten om arbetsmiljö.
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TAPPRA (Tillvaratagande av personalresurser genom utbildning och omfördel-

ning av arbete) - Ett projekt inom KOM-programmet i Östergötland

av Birgitta Jansson, Charlotte Lodens, Monica Lorichs, Christina Ruthger, Gunilla

Sjöberg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTD, 581 95 LINKÖPING.

SAMMANFATTNING

VTI:s forskningsresultat publiceras i rapporter av olika slag, vilket innebär att en

stor del av arbetsinnehållet är textproduktion. Tidigare krävde detta stöd av sekre-

terare som skrev ut och sammanställde underlaget. Datoriseringen har inneburit att

en stor del av ordbehandlingen numera utförs av forskare/handläggare. Detta

innebär en ny arbetssituation för den personal som har sekreteraruppgifter. Det

finns genom detta också risk för viss övertalighet i sekreterargruppen.

Ansökan till KOM-programmet (Arbetsmiljöfondens satsning: Kvinnor och män i

samverkan) skickades in 1991-09-30 och projektet beviljades 1991-10-10 dock

bara med halva det belopp som söktes.

Beviljade medel: 300 000 kronor. Sammanlagd kostnad: 804 423 kronor.

Syftet med projektet var dels att sekreterarnas ledigblivna kapacitet skulle komma

till användning i vidgade arbetsuppgifter, dels att genom utbildning öka sekrete-

rarnas kompetens och därigenom deras självförtroende. Dessa förändringar skulle

öka arbetstillfredsställelsen hos sekreterarna men också öka respekten för sekrete-

rarna hos övriga yrkeskategorier inom VTT. Detta skulle i sin tur förebygga otriv-

sel på arbetsplatsen.

Målgrupp för projektet var VTT:s sekreterare - ungefär 25 personer, samtliga kvin-

nor - vars arbetsinnehåll förändrats genom datoriseringens utbredning.

Under projekttiden hösten 1991 - hösten 1993 har genomförts utbildningar, semi-

narier m m både internt och externt. Sekreterarna har också fört dagbok över sina

arbetsuppgifter för att på så sätt tydliggöra bredden av dessa. Utvecklingssamtal

har hållits mellan varje sekreterare och dennas respektive chef. En enkät angående

arbetstillfredsställelsen har fyllts i av samtliga i projektet berörda sekreterare vid

två tillfällen, dels initialt i projektet, dels i projektets slutfas. Syftet med detta är

att kartlägga om sekreterarnas arbetsuppgifter och/eller arbetssituation förändrats

genom TAPPRA-projektet och i så fall hur. Denna enkät har också fyllts i av en



II

kontrollgrupp bestående av personal som faller utanför projektet ram, detta för att

påvisa om eventuella förändringar beror på TAPPRA-projektet eller den omorga-

nisation som genomförts vid VTI.

Tyvärr har inget tillfredsställande resultat uppnåtts. TAPPRA-projektet har häm-

mats på grund av att projekttiden sammanföll med omorganisationen av VTI.

Sekreterarnas arbetssituation är idag sämre än den var när projektet startade. Detta

kan dock inte projektet lastas för utan det beror helt och hållet på yttre faktorer så-

som uppsägningar, nu liggande varsel om uppsägning (okt 1993) samt omorgani-

sation. Något som dock måste ses som positivt är den goda sammanhållning som

tillförts sekreterarna tack vare TAPPRA-projektet.
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1 BAKGRUND

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT) är en självständig statlig myndighet

under kommunikationsdepartementet. Då projektet startades var bilden den följande:

verksamheten finansierades dels genom bidrag över statsbudgeten, dels genom uppdrag

från främst myndigheter, organisationer och enskilda företag. Bidraget utgjorde knappt

hälften av intäkterna. Detta bidrag användes dels för vissa myndighetsuppgifter såsom

biblioteks- och dokumentationstjänst, dels för att utveckla och upprätthålla en kompe-

tensnivå och försöksresurser som håller hög internationell klass.

VTI hade vid projektets början ca 250 anställda. Verksamheten var uppdelad på fyra

forskningsavdelningar samt en administrativ avdelning.

Forskningsresultaten publiceras i rapporter av olika slag, vilket innebär att en stor del av

arbetsinnehållet är textproduktion. Tidigare krävde detta stöd av sekreterare som skrev

ut och sammanställde underlaget. Datoriseringen har inneburit att en stor del av ordbe-

handlingen numera utförs av forskare/handläggare. Detta innebär en ny arbetssituation

för den personal som har sekreteraruppgifter.

2 SYFTE

Datoriseringen inom arbetslivet har fått en mängd olika konsekvenser. För några yrkes-

grupper har datoriseringen inneburit att vissa arbetsuppgifter helt eller delvis har för-

svunnit. Yrkeskunnandet hos dessa grupper har överförts till olika typer av datoriserade

hjälpmedel. En annan konsekvens av datoriseringen är att för vissa arbetsuppgifter har

den direkta kontrollen över arbetssituationen minskat. Från att man tidigare själv har

kunnat kontrollera alla moment i arbetsprocessen så krävs nu i många fall kontakter med

en person som besitter specialkompetens inom dataområdet. Sekreterare som grupp har

drabbats av båda dessa konsekvenser. En del av sekreterarnas kunskap och färdigheter

är numera till stor del ersatt av ordbehandlingsprogram. Liksom många andra yrkes-

grupper har även sekreterare blivit delvis beroende av människor med specialkompetens

inom dataområdet.

För att den nu påbörjade utvecklingen inte skulle innebära att sekreterare/administrativ

personal på VTT skulle hamna i en situation med övertalighet var det viktigt att vidta åt-

gärder för att den ledigblivna kapaciteten skulle komma till användning genom vidgade

arbetsuppgifter. VTT hadetagit del av Universitetets satsning "Prima-projektet" och sett
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att det fanns möjligheter till förändring av arbetsinnehållet med ökad arbetstillfredsstäl-

lelse som följd.

Det fanns flera möjligheter till arbetsutvidgning:

O Biträda forskare i deras arbete, både med administrativa uppgifter och i forskningsar-

betet, vilket i sin tur skulle kunna innebära en närmare knytning till forskningen.

O Undvika tillfällig anställning av personal genom att använda redan befintliga resurser

(en möjlighet till vidareutveckling).

O Decentralisera vissa delar av administrationen för att få en mer sammanhållen bild av

verksamheten på avdelningarna.

Vi ansåg detta vara en unik möjlighet att omfördela arbetsuppgifter. Genom att ta vara

på denna situation skulle man också ha möjlighet att förebygga otrivsel på arbetsplatsen.

För att planmässigt underlätta dessa processer och göra dem synliga för alla berörda, an-

sökte VTI om 600 kkr ur KOM-programmet. Enligt ansökan skulle medlen användas till

att bekosta projektledning, kartläggning och påvisande av möjligheter till förändring,

vissa utbildningskostnader samt dokumentation av projektet. Vi beviljades 300 kkr och

VTT bidrog för egen del med motsvarande summa. Projekttiden beräknades till två år.

3 PROJEKTFÖRSLAG

En utveckling av sekreterarnas arbetsuppgifter, på så sätt som beskrivs ovan, är ett

mycket omfattande projekt, som stämmer väl överens med målen för KOM-pro-

grammet. Sekreterargruppen uppskattades till ca 25 personer, vilka samtliga förutsattes

omfattas av projektet.

3.1 Krav

Projektet ansågs kräva:

O Aktiv medverkan av institutsledningen.

O Beredskap bland sekreterarna inför förändrat arbetsinnehåll.

O Konsultinsatser (interna och ev externa, ULi) för processtöd.

O Omfattande utbildningsinsatser för sekreterarna.

O En projektgrupp och medel för projektets genomförande.
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3.2 Utformning

Meningen med projektet var att sekreterarna skulle få ökad kompetens, ökat självförtro-

ende och därigenom ges möjlighet till nya arbetsuppgifter.

Institutsledningen skulle därmed kunna utnyttja den utvecklingspotential som sekrete-

rarna besitter.

Andra myndigheter skulle sedan kunna tillgodogöra sig vunna erfarenheter via en bra

dokumentation.

4 MÅLGRUPP

Sekreterare vars arbetsuppgifter löpte risk att utarmas på grund av datoriseringens fram-

fart i samhället.

5 METOD

5.1 Kartlägga möjligheter och prova/utvärdera lösningar

Initialt skulle utvecklingssamtal med sekreterarna genomföras med upprättande av en

personlig utvecklingsplan. Chefer och projektansvariga skulle förberedas genom infor-

mationsinsatser, bl a visning av Utbildningsradions film "Inte bara kontorsslav". Enkät

och intervjuer med handläggare avsågs genomföras för att kartlägga möjliga arbetsupp-

gifter - ett viktigt led i processen att förändra rollerna. Vidare skulle utvecklingsvägar

provas och utvärderas.

5.2 Aktiviteter för att öka sekreterarnas beredskap inför kommande

förändringar

Det är viktigt att stärka sekreterarnas självförtroende och kunskaper inför förestående

förändringar. Detta ville vi uppnå genom fasta kontaktnät, gemensamma seminarier

m m, där man kan lära av och stödja varandra. Vidare planerades utbildning i t ex pre-

sentationsteknik, sammanträdesteknik och projektinriktat arbete.
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5.3 Utbildning

De planerade utbildningsinsatserna för sekreterargruppen var följande:

O Administration.

0 Ekonomi.

O ADB.

0 Fördjupning inom sakområden.

O Förändrat arbetssätt.

(Exempelvis Högre Administrativ Utbildning, se bilaga 1).

5.4 Förändrat arbetsinnehåll

Arbetsgivaren avsåg diskutera varje sekreterartjänsts befattningsbeskrivning efter det att

projektet genomförts. VTT:s ledning var positiv till ett förändrat arbetsinnehåll för sekre-

terarna som ett resultat av projektet.

6 RESURSER

Projektet har löpt över en tid av två år. I projektgruppen har ingått en representant per

avdelning, valda ur målgruppen. Som projektledare valde vi en forskningsledare som då

projektet startades ingick i VTTI:s ledningsgrupp som vikarierande forskningschef. Pro-

jektgruppen har planlagt hela projektet och projektledaren har mest funnits till hands för

uppmuntran och stöd. Redan i planeringsskedet poängterades vikten av att den berörda

personalen, som har kunskap om den aktuella situationen, skulle vara delaktig i kart-

läggning och analyser för att kunna komma åt problem och hitta lösningar.

7 GENOMFÖRANDE

Insikt om den egna kompetensen och delaktighet i verksamheten är nödvändiga förut-

sättningar för att sekreterarna själva skall kunna påverka utvecklingen av det egna

arbetet. Ett sätt att nå detta mål var att utveckla det redan befintliga Nätverket för

sekreterare. Genom att ha regelbundna möten, där man kunde diskutera gemensamma

problem, skulle inte bara insikt om den egna situationen nås utan man skulle också

bredda sitt kontaktnät inom VTT och stärka gemenskapen.
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Det är också viktigt med en personalpolitik där man aktivt tar fram och använder sig av

den dolda kompetens som många sekreterare förvärvat under sitt yrkesverksamma liv.

För att kunna veta vilka utbildningsinsatser som behövs är det nödvändigt att ta reda på

dels vilket behov av kompetens som behövs i verksamheten i framtiden och dels vari

sekreterarnas kompetens består (både den synliga och den dolda).

Gapet mellan handläggare och sekreterare är ofta stort men det går att bygga broar. Ett

sätt är att organisera arbetet i arbetsgrupper där sekreterarna är likvärdiga medlemmar.

Sekreterarna har där kvar sina traditionella uppgifter men har dessutom uppgifter med

eget ansvar. Vidare är det viktigt att de anställda känner trygghet i arbetet. Det finns

belägg för att människor arbetar effektivare när de har en grupp att få stöd hos. Detta

underlättar också för sekreterarna att komma in i sakverksamheten och få en naturlig

kompetensutveckling i arbetet.

För att ett utvecklingsarbete skall lyckas krävs engagemang både "uppifrån" och

"nerifrån" i organisationen. Det är alltså viktigt med en positiv inställning och ett aktivt

stöd från chefsnivå, både när det gäller utbildning och organisationsförändring. Det

måste också finnas en vilja och en lust hos den enskilde att prova nya lösningar. Denna

motivation förhindras ofta av rädsla för konsekvenser av förändringen och då är behovet

av stöd ännu viktigare.

7.1 Enkät om nya arbetsuppgifter

I januari 1992 skickades en enkät ut till chefer och projektansvariga för att kartlägga

arbetsuppgifter som sekreterarna skulle kunna hjälpa till med eller ta över från forskarna

(bilaga 2). Svarsfrekvensen var hög och det fanns en positiv inställning till att förändra

fördelningen av arbetsuppgifter.

Vissa yttre faktorer såsom VTT:s omorganisation påverkade i detta skede projektet och

försvårade insamlandet av uppgifter. De arbetsuppgifter som dock redovisades var av

följande art:

O Datainsamling, databearbetning.

O Layout.

O Litteratursökning.

0 Tjänsteresor (planering och service).
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0 Ekonomisk uppföljning.

O Enkäter (utskick, mottagning, bearbetning).

O Fältarbeten.

O Biblioteksarbete.

O Översättningsarbete.

7.2 Dagboksblad

Under en månads tid (februari 1992) förde sekreterarna dagbok för att på så sätt

tydliggöra bredden av sina arbetsuppgifter (bilaga 3). Syftet med dagboksbladen var

dessutom att de skulle ligga till grund för arbetsbeskrivningar och nya arbetsuppgifter.

7.3 Aktiviteter för att öka sekreterarnas beredskap inför kommande

förändringar

I processen att medvetandegöra sekreterarnas situation samt stärka sekreterarnas själv-

förtroende inför kommande förändringar satsades under våren 1992 på följande utbild-

ning:

Utbildning i syfte att utveckla yrkesrollen

Denna utbildning köptes av VTT, tillsammans med Statens Kriminaltekniska Laborato-

rium (SKL), från en extern konsult, Annicka Stenbeck. Förutom denna utbildningsmäs-

siga vinst, såg vi i samarbetet med SKL en mer långsiktig effekt, genom uppbyggnad av

ett kontaktnät och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna. Deltagandet var frivilligt

och från VTI deltog tolv sekreterare. Kursens innehåll lades upp utifrån ett antal inter-

vjuer med några kursdeltagare och anpassades på så sätt efter deltagarnas behov och

önskemål.

För att mer precist illustrera kursens innehåll kan nämnas några "rubriker":

O Olikheter mellan människor.

O Kvinnligt - manligt.

O Hur man får genomslagskraft i arbetslivet, d v s att synas.

O Presentationsteknik, etc.
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Detta innehåll fördelades över två kursdagar plus en uppföljningsdag, där presentations-

teknik tog upp större delen av dagen. Mellan de två kurstillfällena lästes och diskutera-

des i mindre grupper boken "Kvinnors vrede" av Goldhor Lerner.

Vidare genomfördes en Seminarieserie med Statshälsan i form av diskussionssemina-

rier. Första tillfället behandlade "Livskvalitet" tillsammans med en läkare. Vid det andra

seminariet belyste en sjuksköterska ämnet "Kost och förebyggande sjukvård". Vid det

tredje tillfället behandlades "Ergonomi" tillsammans med en sjukgymnast.

Kerstin Svensk, Länsarbetsnämnden i Stockholms län, informerade vid ett tillfälle om

breddat yrkesval och bättre utnyttjande av den resurs som personalen utgör

(1992-03-13). Projektansvariga forskare var inbjudna tillsammans med sekreterarna.

Där framkom från sekreterarna önskemål om inriktning av framtida arbetsuppgifter.

Detta var något vi tänkte bygga vidare på i utbildningsinsatserna.

7.4 Utbildning

Hösten 1992 påbörjades mer konkreta utbildningsinsatser. VTI befann sig mitt uppe i en

omorganisation, vilket medförde att det i detta läge var svårt att lägga upp en lämplig

utbildnings- och kompetensutvecklingsplan för varje enskild sekreterare. Det beslutades

därför att man skulle satsa på utbildning av mer grundläggande karaktär.

Redan innan projektet startades hade fyra personer beretts möjlighet att delta i Högre

Administrativ Utbildning (HAÄAU) anordnad av TBV (numera Eductus). Denna kurs

omfattade tre terminer och innehöll följande delmoment: företagsekonomi, marknads-

föring, arbetsorganisation, arbetsrätt, arbetsrelationer, kommunikationsteknik och data-

kunskap.

För de sekreterare som ej fått möjlighet att delta i HAU påbörjades under hösten 1992

följande utbildning.

Grundkurs iföretagsekonomi och projektmetodik

Kursen i företagsekonomi omfattade 32 timmar och behandlade följande områden: eko-

nomiska begrepp och samband, ekonomistyrning - budgetering, bokslut, marknads-

föring.
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Under kursen i projektmetodik (20 tim) studerades bl a metodiskt angreppssätt, kreativ

problemlösning och stimulerande samverkan.

Redan på ett tidigt stadium fanns ett stort intresse av att studera marknadsföring. Då

detta krävde en del förkunskaper i bl a företagsekonomi sköts denna kurs på framtiden. I

kursen Företagsekonomi ingick marknadsföring som ett delmoment, vilket ytterligare

stärkte intresset. Kursen i marknadsföring genomfördes således våren 1993. Den

omfattade 32 timmar och visade sig vara mycket givande och innehöll följande del-

moment: Marknadsundersökningar, marknadsplanering, konkurrensmedel, positione-

ring, profilering och marknadsrätt.

Kurserna i företagsekonomi, projektmetodik och marknadsföring genomfördes med

hjälp av Eductus.

Vidare genomfördes en introduktionskurs i statistik med genomgång av statistiska

begrepp (6 tim). Kursledare var Hans Sävenhed, statistiker på VTI.

Alla sekreterare har utbildats i ordbehandlingsprogrammet Word för Windows under

1992 och våren 1993. Kursarrangör var ICL respektive U-forum.

Dessutom har flertalet sekreterare genomgått en grundkurs i kalkylprogrammet Excel

med Jan Lundgren, en ADB-ansvarig på VTT, som kursledare.

7.5 Arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse

För att bestämma de anställdas upplevelse av arbetstillfredsställelse och klimatet på

arbetsplatsen sändes i juni 1992 en enkät rörande arbetsmiljön vid VTT ut till alla sekre-

terare som omfattades av TAPPRA-projektet (bilaga 4). Enkäten ingick i den för- och

eftermätning som genomförts i projektet för att kartlägga eventuella förändringar, både

positiva och negativa. Samma enkät sändes sedan ut i slutet av augusti 1993, d v s strax

före projekttidens slut.

Enkäten har dessutom distribuerats till en kontrollgrupp bestående av personal som

faller utanför projektets ram. Avsikten med detta var att kunna påvisa om en eventuell

förändring av arbetsmiljön påverkats av omorganisationen eller av TAPPRA-projektet.

Resultatet av enkäten presenteras i en särskild bilaga (se bilaga 5).
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8 RESULTAT

8.1 Förändringar som påverkat projektet

Förutsättningarna för projektet har ändrats på grund av yttre omständigheter som högst

väsentligt berört VTT. De viktigaste externa förändringarna har varit följande:

0 Medelsbrist som tvingat fram uppsägning respektive tidigarelagda pensioneringar

enligt trygghetsavtalet av sammanlagt 23 personer.

O Institutets karaktär som forskningsinstitut har förändrats genom att 70% av finansie-

ringen ska ske genom uppdragsforskning mot tidigare drygt 50%.

Dessutom har interna förändringar skett:

O Forskningsverksamheten har organiserats i en matrisorganisation med resursgrupper

och programansvariga. Administrativt stöd "köps" från en serviceenhet där de flesta

sekreterare har sin hemvist.

O Ett nytt ekonomiadministrativt system, AGRESSO, infördes 1993-07-01.

En omorganisation av VTTI:s verksamhet påbörjades redan vid årsskiftet 1991/92. Så här

i efterhand måste man beklaga att projekttiden sammanföll med den tid det tagit att

utforma en ny organisation.

Arbetet i TAPPRA-projektet har försvårats väsentligt. Av dessa skäl genomfördes inte

de planerade utvecklingssamtalen i projektets inledningsskede utan beräknades komma

igång när den nya organisationen var klar, vilket visade sig vara till sommaren 1993.

Endast en bråkdel av projekttiden återstod då.

Den enkät rörande möjliga arbetsuppgifter, som sändes till chefer och projektansvariga,

fick inte heller den respons man förväntat sig, mycket beroende på att många i det läget

inte ansåg sig ha möjlighet att se vilka resurser de skulle förfoga över inom en över-

skådlig framtid.

Ett varsel om uppsägning av personal som berörde 20 personer lades under projektets

inledningsskede (1992-04-27). Varslet övergick i uppsägningar 1992-06-29.
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Ett nytt varsel om uppsägning lades den 2 april 1993, vilket omfattade 25 personer.

Dessa uppsägningar skulle komma att beröra administrativ och teknisk personal med

lägre utbildning. VTT:s ledning räknade med att verkställa uppsägningarna i början av

sommaren 1993. Tidpunkten uppsköts till efter sommaren men i dagsläget (oktober

1993) har ännu inga uppsägningar verkställts. Varslet ligger dock kvar i väntan på avtal

med uppdragsgivare. Det skall nämnas att sedan det första varslet lades 1992 har fem

personer med sekreteraruppgifter slutat på VTI.

Beskedet om varsel väckte stor oro i den av projektet berörda personalgruppen och

situationen upplevdes så pressande att man behövde stöd för att gå vidare. Personalen på

Statshälsan visade sig villig att leda en diskussionsserie om förändringsarbete. 20 delta-

gare uppdelade i två grupper träffades vid fem tillfällen på Statshälsan där Agneta

Johansson, sjuksköterska, Kerstin Hedby, sjukgymnast och Lennart Callenås, personal-

konsulent fungerade som samtalspartners. Följande punkter behandlades:

O Reaktioner inför förändringar, individuellt och i grupp.

0 Kvinnor och stress.

O Introduktion i mental träning (MEA, Skandinaviska Ledarskolan).

Varje sammankomst avslutades med avslappningsövningar.

8.2 Arbetsutvidgning

Vår målsättning med projektet var att genom vidgade arbetsuppgifter ta vara på den

kompetens som finns hos sekreterarna. Enkäten till resursansvariga och projektledare

var ett led i arbetet att påvisa var resurserna bäst skulle kunna utnyttjas. Projektledarna i

nya VTT fick åter en chans att specificera de arbetsuppgifter de ville delegera till sekre-

terarna. Genom att stämma av dessa enkätsvar med de uppgifter som inhämtats från ut-

vecklingssamtalen beträffande sekreterarnas framtida arbetsfält, får man en mer samlad

bild av situationen och kan på så sätt se möjliga utvecklingsvägar.

Nedan redovisas i korthet en sammanställning av enkät- och utvecklingssamtal. Vid en

jämförelse ser man att överensstämmelsen är god.



Intervju med gruppledarna (9305)

- Ekonomi: budgetering, AGRESSO,

offerter, fakturahantering, etc.

- Praktiska arrangemang vid konfe-

renser

- Insamling och bearbetning av data

- Försöksledare

- Sökning i databaser

- -Enkäthantering

- -Lab- och fältarbete

- Skrivjobb, redigering

- Layout

- Bilder och OH, diagram - Excel

- Rita i CorelDraw

- Översättning

- -Språkgranskning, korrekturläsning,

- Tidskriftsbevakning

- Resor: beställning, biljetter, rese-

räkningar

- Katalogisering

- Registerhantering

- Intervjuer, sammanställningar

(forskningsassistent)

- Telefonpassning

- -Speditionsärenden

11 (14)

Utvecklingssamtalen (9306)

- Ekonomisk uppföljning

- Konferenser

- Databearbetning

- Forsoksledare 1 simulator

- Databasanvindning

- Enkiter

- Faltmatningar

- Ordbehandling

- Desktop publishing och layout

- Figurritning, OH - Excel

- Oversittning

- Sprakgranskning, korrekturlasning

- Pressklipp - resultatuppfoljning av

VTI:s mediagenomslag

- Ansvar for skrivanvisningar

- Marknadsforing

- Kundkontakter

- Projektadministration

- -Statistik

- SAS-korningar

- Personaladministrativa fragor

Det som fortfarande kvarstar ir att man fran ledningens och forskarnas sida skall forsta

vikten av denna resurs och borja utnytta den.
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Dagens situation innebär att en myndighet som VTI måste skära ned kostnaderna.

Personalminskning är ett sätt men man kan också se personalen som en resurs och

utnyttja denna resurs bättre. Däri ligger ett ekonomiskt tänkande.

En positiv effekt av projektet är den utveckling av nätverket för sekreterare som skett

under projekttidens gång vilket medfört att samhörighetskänslan har ökat.

Utbildningsinsatserna har bidragit till att självkänslan stärkts samt skapat en nyfikenhet

att prova nya arbetsuppgifter.

9 KOSTNADSREDOVISNING

 

 

 

     

Budget Utfall

Tid Om- Summa

internt kostn.

Projektledning/projektgrupp 34 000 34 000 34 000

Projektarbete 166 000 128 960 128 960

(inklusive kartläggning och intervjuer

Utvecklingssamtal och 115 000 61 100 4 432 65 532

informationsinsatser

Kurskostnader

Utbildning i syfte att utveckla 84 480 45 338

yrkesrollen

Företagsekonomi och projekt- 139 890 46 500

metodik

Marknadsföring 92 160 38 343

Statshälsan - seminarieserie 19 200

Statshälsan - gruppen i förändring 43 200

285 000 509 111

Rapportskrivning och 66 820 66 820

enkätbearbetning

TOTALT 600 000 804 423
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10 SLUTSATSER

Stödet från ledningen har inte varit det vi hade förväntat oss. De har inte sett den

möjlighet till effektivisering som finns i denna typ av utvecklingsprojekt. Detta beror

troligen på den osäkra situation som VTI som helhet befinner sig i. Det har varit svårt

för oss att påverka och styra sådant som vi känt att vi inte haft stöd i.

Den antydan till förändringsobenägenhet som funnits bland sekreterarna bottnar i en

osäkerhet om framtida arbetsuppgifter och den egna yrkesrollen. Detta har troligtvis

påverkats av att det saknats stöd både från närmaste chef och VTI:s ledning. Det är från

den enskilda sekreterarens sida svårt att se vilka möjliga utvecklingsvägar som finns.

Det är viktigt att se organisationen i ett helhetsperspektiv. Man kan inte förändra en del i

organisationen utan att det påverkar andra delar. Förändringsarbetet berör därför alla, i

synnerhet i en sådan stor process som datoriseringen faktiskt utgör.

Det skall också sägas att ett förändringsarbete inte sker över en natt utan måste få tid på

sig att verka. Projekttiden på två år kan därför tyckas kort och skall kanske bara ses som

ett inledningsskede i det förändringsarbete som faktiskt påbörjats. Det handlar ju även

om att påverka attityder och invanda tankemönster, en process som i sig tar lång tid.

11 HUR GÅR VI VIDARE?

I VTTI:s nya organisation tillhör större delen av sekreterarna den efter omorganisationen

nya enheten för administrativ och teknisk service, se figur 1. Dessa sekreterare är i sin

tur indelade i arbetslag, vilka har till uppgift att ge service åt sina respektive forskar-

grupper. I serviceenheten ingår förutom administrativ assistans (sekreterare) också

följande enheter: ADB, reception/växel, intendentur, registratur, verkstad samt mättek-

niskt laboratorium. Två sekreterare ingår numera i FoU-staben och en sekreterare

sorterar under informationsenheten. Dessa tre sekreterare tillhör alltså inte samma enhet

som de övriga sekreterarna.

Ett informationsblad som visar sekreterarnas respektive specialistkompetens kommer att

tas fram av chefen för serviceenheten. Han kommer dessutom att ta personlig kontakt

med samtliga gruppledare för att kartlägga nya arbetsuppgifter för sekreterarna. VTI

kommer därefter att se till att dessa, där så krävs, får utbildning och kompetensutveck-

ling för att kunna utföra arbetet. I en förlängning kan man se att specialistkompetensen
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fördjupas samt att nya tjänster, beroende på behoven, kan komma att inrättas - inom

eller utom enheten.

Nätverket för sekreterarna kommer att fortsätta då det haft stor betydelse för gruppens

sammanhållning. VTT:s ledning ser därför positivt på en sådan fortsättning. Till Nätver-

ket kan t ex olika föreläsare inbjudas. Där kan även gemensamma frågor tas upp, såsom

utbildnings- och samarbetsfrågor, intern marknadsföring m m.

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 
 

      
 

 
 

   

GD

1

FoU-stab |

Ekonomi J R _|- a
ministrativ

esursgrupper och teknisk
Personal I service

Information ]

Trafiksäkerhet/trafikteknik
 

Marknad > vaiiknik > Prqeki
Transportsystem/miljökollektivtrafik/järnväg

Uppdragsutbildning,konferenser/seminarier

 

 

 
 

Figur 1. VTTI:s organisation.
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Snälla flickor kommer till himlen.

Andra flickor kan nå hur högt som helst.

Klotter på damtoa,

Arlanda flygplats

 

Högre administrativ utbildning
 



Termin 1

 

Jag kan, jag vill, jag vågar

Erfarenheter visar att kvinnor oftare än män skyller sina misslyckanden på sig

själva och män oftare på bristande yttre förutsättningar.

Kvinnors misslyckanden påverkar alltså självförtroendet. Män bygger upp

erfarenheter av sina.

Utan att tro på sig själv är det inte lätt att förmå någon annan att göra det. Och

därmed blir bristande självförtroende snabbt till en ond cirkel som hämmar

all utveckling.

Det är också vanligt att kvinnor tycker att det är svårt att förmå andra

(och särskilt män) att förstå vad de menar.

Till viss del beror det på ovana och bristande träning i argumentationsteknik.

Men det beror också på skillnader i det manliga och kvinnliga språket.

Här är några exempel på vad vi tar upp i termin 1:

Hur blev jag den jag är och hur blir jag den jag vill?

Självförtroendeträning.

  Självkännedom.

Personlig utveckling.

Kommunikationsteknik.

Att framträda inför grupp.

Att arbeta i grupp.

Tala, lyssna, argumentera.

Problemlösning och beslutsfattande.

Klarspråk.

Målgruppstänkande.  

Ordförståelse och ordval.

 
Skrivregler.

Uttrycks- och argumentationsförmåga.



Termin 2

 

Från affärsidé till nöjda kunder

Många kvinnor arbetar i yrken med direkt koppling till företagets eller

förvaltningens ekonomi.

Det är till exempel oftast kvinnor som sköter redovisning, order, faktu-

rering och kassa.

Ändå saknar många kvinnor övergripande kunskaper och insikt i det

som skapar ekonomi i ett företag.

Från den utgångspunkten spelar det ingen roll om företaget är en

kommersiell eller offentlig institution. Båda tjänar sitt uppehälle på

samma sätt - genom att skaffa sig nöjda kunder.

Det kommersiella företaget gör det genom att tillhandahålla produkter

som marknaden är beredd att köpa. Den offentliga institutionen genom

att tillhandahålla tjänster som avnämarna, är beredda att finansiera.

Det här är några av de ämnen vi tar upp under terminen:

Grundläggande företagsekonomi.

Ekonomisk planering och budgetering.

Finansiering.

Kostnads- och intäktsanalys.

Redovisning.

Arbetsorganisation - att sträva mot samma mål.

Grundläggande organisationskunskap.

Resultat- och delegeringsansvar.

Integrerad organisation.

Projektorganisation och projektledning.

Marknadsföring.

Varu- och tjänstemarknadsföring.

 
Marknadsplanering.

Marknadskommunikation.

Konkurrensmedel.

 



Termin 3

 

Datorer i administrativt arbete.

ADB-systemens uppbyggnad.

Strategier i ADB-system.

Analys, konstruktion och införande.

Administrativ utveckling.

Datorn som redskap för informationssökning

och samarbete.

Datakommunikation.

Informationssökning i databaser.

Sortering, urval, bearbetning och presentation.

Datorarbete i praktiken.
   
- SEN JAG KOM MED | UTREDNINGEN
HAR SAMMANTRAÄDENA Börjat
KDMBINERAS MED BASTu '

Applikationer.

Arbetsmiljö och datasäkerhet.
 

  
Arbetsrelationer.

 

Modern ledningsfilosofi.  

Karriärplanering.

Lojalitet.
  

 
  Arbetsrätt.

Arbetsmiljö.

Medbestämmande.

Anställningsskydd.

            

Personlig effektivitet.

Prioritering.

Mål och arbetsuppgifter.

Stresshantering.
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1992-01-27

Till

resursansvariga/projektledare

TILLVARATAGANDE AV PERSONALRESURSER GENOM UTBILDNING OCH OMFÖRDEL-

NING AV ARBETE ("TAPPRA") .

Datoriseringen har inneburit att en stor del av ordbehandlingen

numera utförs av forskare/handläggare. Detta innebär en ny arbets-

situation för den personal som har sekreteraruppgifter. För att ta

tillvara den resurs/ledigblivna kapacitet som kommmer att uppstå är

det viktigt att redan nu påbörja en utveckling som innebär vidgade

arbetsuppgifter för sekreterarna.

Det finns flera möjligheter: biträda forskare i deras arbete, både

med administrativa uppgifter och i forskningsarbetet, vilket i sin

tur skulle kunna innebära en närmare knytning till forskningen.

Tillfällig anställning av personal, vilket innebär en merkostnad för

VTI, kan på så sätt undvikas genom att man använder redan befintliga

resurser (en möjlighet till vidareutveckling).

VTI har nu en unik möjlighet att omfördela arbetsuppgifter. Det är

av stor vikt att ta vara på denna situation för att skapa ännu

bättre trivsel på arbetsplatsen. För att det skall bli möjligt behö-

ver vi Dina idéer och tips. Därför ber vi Dig besvara enkäten och

lämna den till Din avdelningsrepresentant i projektgruppen senast

92-02-12 .

Projektet kommer att pågå under två år och berör samtliga sekrete-

rare på VTI. I projektgruppen för TAPPRA ingår:

Birgitta Jansson (D), Monica Lorichs (T), Christina Ruthger (TF),

Gunilla Sjöberg (V) samt Charlotte Tornborg (J).
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Hur ser Din arbetssituation ut - finns det något sekreterarna kan

göra för att avlasta Dig?

Exempelvis: 

a) Datainsamling, databearbetning

b) Hjälpa till vid fältarbeten

c) Annat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn i 2 v 2 v v v e e k e k k k k k k k k k k k k k k k k k k Avdelning: ...............

Har Du några frågor, så hör gärna av Dig till någon i projekt-

gruppen.
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FRÅGEFORMULÄR OM DIN ARBETSMILJÖ

Projekt av typen TAPPRA som avser genomgripande förändringar i arbetets karaktär kan ofta

också medföra förändringar i arbetsklimatet. Denna enkät har framtagits för att kartlägga de

eventuella förändringar som kan uppstå. Enkäten distribueras både i inledningsskedet och i

projektets slutskede.

ANVISNING

Innan Du fyller i formuläret ber vi Dig först noga läsa igenom varje fråga. Sätt därefter ett

kryss (x) i den ruta som står vid det svar Du tycker stämmer bäst med Din erfarenhet. Finns

det inget svar som stämmer helt, så välj det som mest liknar Din uppfattning. Dina svar blir

meningsfulla först när Du besvarat hela formuläret. Om Du vill förtydliga Dina svar finns det

utrymme för detta i slutet av formuläret.

Frågorna är ställda till dig personligen och det är just Din uppfattning vi är intresserade av. Vi

ber Dig därför svara så uppriktigt som möjligt och utan att samråda med andra personer. De

uppgifter Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt.

Har du några frågor så hör av Dig till Christina Ruthger, tel 4194.

A. Några frågor om dig själv

1. Vilken är Din ålder?

D Y¥ngre in 20 ar

[L] 20-29 &r

[L] 30-39 &

[] 40-49 ar

L] so-s9 a

[_] 60 år eller äldre

2. Hur länge har Du varit anställd på VTT?

[:| Mindre an 2 ar

2-5 ar

6-10 Ar

Mer an 10 Ar

3. Arbetar Du hel- eller deltid?

Heltid

Deltid, fordelad pa 5 dagar i veckan

Deltid, fordelad pa mindre an 5 dagar 1 veckan

Annat, namligenL
L
L
O
O
U
O

 



B.

Sysselsättning/arbetsuppgifter? (Ange med egna ord)

 

 

Tjänstebenämning

[| Assistent

1:e assistent

D 1:e byrasekreterare

Arbetar Du tillsammans med andra ( 1 arbetsgrupper, projektgrupper e dyl)?

D Ja, ofta

[_] Ja, ibland

D NeJ, sallan

[_] Nej, aldrig

Nagra fragor om Ditt arbete

Tycker Du foljande om ditt arbete:

10.

11.

Kan Du sjaly bestamma hur Du

skall lagga upp och utfora Ditt arbete

Far Du i god tid information om
planer for framtiden e dyl

Har Du mojlighet till personlig

utveckling 1 arbetet

Kan Du tala med Din narmaste chef

nar Du har svarigheter 1 arbetet

Far Du hjalp av Dina arbetskamrater

nar det kor thop sig i arbetet

Ja,
ofta

U
_

-C
O

O

Ja, NeJ, NeJ, Ar du nojd
ibland sallan aldrig med detta

_]

U
-
O

-
O

U
O

-
O

O

U
J
-
O

-
G

_ _] 5 G

ale

o o

alle

ale



Anser Du att:

12. Dina arbetsuppgifter är för svåra

13. Dina arbetsuppgifter är för enkla

14. Det är för mycket att göra på arbetet

15. Det är för litet att göra

16. Ditt arbete innebär ett tillräckligt stort ansvar

17. Ditt arbete är tillräckligt omväxlande

Hindras Du i arbetet eller försvåras Ditt arbete av

18. Oklara arbetsinstruktioner, dålig plane-

ring eller information

19. Ont om tid att utföra arbetsuppgiften

20. Du och Din närmaste chef har olika

uppfattning

Förekommer det i din arbetsgrupp

21. Tillfredsställande samråd beträffande

uppläggning och fördelning av arbets-

uppgifterna

22. Möjligheter att reda ut problem inom

gruppen
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Ja, Ja, Nej, Nej,

ofta ibland sällan aldrig

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Ja, Ja, Nej, Nej,

ofta ibland sällan aldrig

10 0-0

01 T T 9

010 0-0

Ja, Ja, Nej, Nej,

ofta ibland sällan aldrig

0 IT 0 O

01 T 0 O

23. Har Du på senaste tiden allvarligt funderat på att byta arbetsplats (utom VTD)?

D Ja

D Ney

24. Har Du pi senaste tiden allvarligt funderat pa att byta arbetsuppgifter (inom VTI)?

D Ja

D NeJ



25. Händer det att Du känner oro och otrygghet angående framtidsutsikterna i Ditt arbete?

D Ja, ofta

D Ja, ibland

D NeJ, sallan

[_|] Nej, aldrig

C. Fysisk Milyo

Vad anser Du om foljande forhallanden pa Din arbetsplats? Markera med ett kryss i varje rad.

God- Taml.

Bra tagbar dalig Dalig

i _
_

I26. KlimatforhAllanden (ventilation, luftfuktighet,

temperatur)

27. Ljudniva

28. Belysning

29. Tillgang till och utrymme pa arbetsplatsen

30. Utformning och disposition av arbetsplatsen

31. Arbetsstallning

32. Personalutrymmen

33. Kemiska amnen o dyl

34. Ovrigt, nimligen

-
O

L
L
L
0
0
0
0
0

L
L
L

 

 

35. Hinder det att Du kainner oro for halsorisker i arbetet?

D Ja, ofta

[_] Ja, ibland

D Ne, sallan

[_] Nej, aldrig

Om ja: Varfor? 

 



36. Tycker Du att Ditt arbete är psykiskt påfrestande?

D Ja, ofta

L] Ja, ibland

D NeJ, sallan

[] _Nej, aldrig

Om ja: Varfor? 

 

D. Nagra fragor om Ditt allmanna halsotillstand

37. Hur tycker Du att Ditt allminna halsotillstand har varit de senaste 12 manaderma"?

D Mycket bra

D Ganska bra

D Nagorlunda

[_] Ganska daligt

D Mycket dåligt

Har Du under de senaste 12 månaderna haft besvär av följande:

Ja, Ja, Nej, -Nej,

ofta ibland sällan aldrig

38. Förkylningar, hosta 0 dyl

39. Hudutslag eller klåda

40. Huvudvärk

41. Värk i nacke eller armar

42. Värk i rygg eller ben

43. Magbesvär eller tarmbesvär

0
0
0
0
0
0

[
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

44. Perioder av snabb eller oregelbunden

hjärtklappning



Har du under de senaste 12 månaderna känt Dig (eller upplevt följande):

Ja, Ja, Nej, Nej,

ofta ibland sällan aldrig

45. Ledsen och nedstämd

46. Sömnsvårigheter

47. Trötthetskänsla

48. Oro och rastlöshet 0
0
0
0

D
O
D

0
0
0

0
0
0

E. Hälsorelaterat

Hur vill Du beskriva Dina arbetsvanor:

Ja Ja Nej

mycket ganska Ja sällan/

ofta ofta ibland aldrig

49, Kommer Du på Dig själv med att [10 0 O

skynda även när Du har gott om tid

50. Föredrar Du att ha många arbetsupp- |:] D D D
gifter pa gang samtidigt, framfor att
genomfora en it gangen

51. Brukar Du pressa Dig sjalyv hart for att D D D D
klara av vad Du har foresatt Dig

52. Tror Du att personer som kinner Dig D D D D
val, tycker att Du litt blir irriterad

Om vi tinker oss en grov indelning av tillvaron i tre omraden, vill Du da ange i vilken grad
vart och ett av dessa tre for narvarande bidrar till Din tillfredsstallelse

Bidrar 1 Bidrar i Bidrar
hog grad nagon man inte alls

53. Forvaryvsarbete D D D

54. Familje- och hemliv. (Kontakt och

samvaro inom familjen, hemmets D E] D
skotsel men ocksa sport, hobbies

etc tillsammans med familjen)

55. Fritidssysselsittningar. (Samvaro

utanfor familjen, kurser, dans, D D D

sport men ocksa TV, lasning,

hobbies, etc)



Bilaga 4

7 (7

Berätta kort vad som är det bästa med Ditt arbete: 

 

 

 

Berätta kort vad som är det sämsta med Ditt arbete: 

 

 

 

Ovrigakommentarer: 
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ARBETSMILJÖ - UTVÄRDERING

av Håkan Alm och Christina Ruthger

För att studera effekterna av TAPPRA-projektet beslutades att genomföra en utvärdering, med

en mätning före respektive efter projektets genomförande. Om TAPPRA-projektet har avsedd

effekt bör man kunna förvänta sig positiva effekter med avseende på sekreterarnas arbetsmiljö

och/eller arbetsbelastning.

Arbetsmiljö

Begreppet "arbetsmiljö" kan enligt Lennerlöf (1984) ges en vidsträckt definition som: "Alla de

förhållanden som omger människan i arbetslivet." Denna vida definition är i

överensstämmelse med 1978 års arbetsmiljölag. Naturligtvis måste man identifiera olika

komponenter eller aspekter i arbetsmiljön och Lennerlöf föreslår följande:

O Fysisk-kemisk komponent, med vilket man avser aspekter av typen buller, belysning, luft-

kvalitet, etc.

O Teknisk komponent, vilket åsyftar de maskiner, hjälpmedel eller verktyg som finns på

arbetsplatsen och som används för att utföra arbetsuppgiften(-erna).

0 Ekonomisk komponent, exempelvis lönesystem, kapitaltillgång, budget m m.

O Organisatorisk komponent, hur verksamheten är inordnad i grupper, enheter, befattningar

och hur dessa enheter m m relateras till varandra.

O Administrativ komponent, vilket omfattar de regler för hur arbetet ska bedrivas, hur beslut

ska fattas, vilka befogenheter olika grupper, enheter m m har.

O Social komponent, vilket åsyftar olika typer av sociala relationer mellan de som befinner

sig på arbetsplatsen.

Om man utgår från Lennerlöfs olika komponenter i arbetsmiljön skulle en heltäckande

undersökning kräva att alla dessa olika komponenter eller aspekter belystes. Ambitionen med

enkäten har inte varit att genomföra en heltäckande analys av alla dessa olika komponenter.

Detta skulle kräva alltför stor arbetsinsats och bedömdes inte nödvändigt för projektets syfte.

Tonvikten har snarare lagts vid att i viss omfattning kartlägga den sociala, organisatoriska och

den fysisk-kemiska komponenten.
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Arbetsbelastning

Karasek (1979) har föreslagit och empiriskt testat en modell för arbetsbelastning där begrep-

pen "arbetskrav" och "handlingsfrihet" ingår. För att kunna studera de effekter en arbetsmiljö

ger upphov till måste hänsyn tas dels till de krav som arbetsuppgiften ställer på individen, dels

till den grad av kontroll (handlingsfrihet, självbestämmande) som individen har över sitt

arbete. Den kombinerade effekten av dessa två faktorer får konsekvenser för den press eller

spänning individen utsätts för. Följande modell kan tjäna som illustration av dessa variablers

kombinerade effekter.

 

 

    

Oförlöst

spänning

Liten

Passiva Mycket
arbeten pressande

arbeten

Handlings-

frihet

Föga o

pressande Aktiva
atbeten arbeten

Stor /

Laga Hoga

Arbetskrav Aktivitets-

niva

Figur 1. Modell for arbetsbelastning enligt Karasek (1979P1gUT 8

Som framgar av modellen antas laga arbetskrav kombinerade med stor handlingsfrihet ge

upphoy till vad som i modellen kallas "Foga pressande arbeten". Om laga arbetskrav kombi-

neras med liten handlingsfrihet skapas enligt modellen "Passiva arbeten". Vad gialler hoga

arbetskrav sa kan dessa ge upphoy till "Aktiva arbeten" om handlingsfriheten iar stor, eller

"Mycket pressande arbeten" om handlingsfribeten ir liten. Med utgangspunkt fran denna

modell blir det viktigt att dels undersoka vilka krav som stills pa individerna dels vilken frihet

de har niir det galler utforandet av arbetsuppgifterna.
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Socialt stöd

Inom arbetsmiljöforskningen finns en mängd forskningsresultat som visar att de påfrestningar

en individ utsätts för, exempelvis genom en olycklig kombination av arbetskrav och

handlingsfrihet, kan motverkas om individen har socialt stöd från andra. Socialt stöd innebär i

detta sammanhang att en enskild individ har upprepade kontakter med en eller flera individer

som han eller hon är positivt inställd till. Dessutom att denna eller dessa personer kan ge

någon form av hjälp när påfrestningarna blir alltför stora. Socialt stöd kan ta olika former och

en vanlig indelning är i följande enheter:

O Emotionellt stöd, vilket kan betyda att andra personer i arbetsmiljön har förmåga att förstå

individens arbetssituation och kan visa omtanke för individen.

O Värderande stöd, vilket avser att individen får hjälp med att värdera sin egen arbetsinsats, i

förhållande till uppsatt mål, arbetskamraters prestationer, eller både och.

O Informativt stöd, vilket betyder att individen får hjälp med att skaffa sig den information

som behövs för att genomföra arbetsuppgiften.

O Instrumentellt stöd, vilket avser handgripligt stöd när det gäller arbetsuppgiftens utförande.

En genomgripande undersökning av arbetsmiljön skulle alltså kartlägga förekomsten av alla

dessa olika typer av socialt stöd. Ambitionen med enkäten har främst varit att undersöka före-

komsten av informativt och instrumentellt stöd, d v s i vilken grad det upplevs som möjligt att

få den information och handgripliga hjälp som behövs för att kunna lösa arbetsuppgifterna.

METOD

Urval. Den undersökta gruppen bestod vid första mättillfället av 20 personer som alla deltog i

TAPPRA-projektet. Vid andra mättillfället bestod gruppen av 17 personer. Fyra hade slutat

vid andra mättillfället. Som referensgrupp utvaldes 20 personer med likartade arbetsuppgifter,

som inte deltog i TAPPRA-projektet. Vid andra mättillfället var fyra ur den gruppen

uppsagda.

Instrument. Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät, ett fullständigt exemplar finns i

bilaga 4. Enkäten innehöll följande avsnitt: Allmän bakgrund om den svarande (fråga 1-6),

frågor angående arbetet avsedda att kartlägga handlingsfrihet (fråga 7-8), utvecklings-

möjligheter (fråga 9), tillgång till socialt stöd under arbetet (fråga 10-11), krav från arbets-

uppgifterna (fråga 12-17), hinder vid utförande av arbetsuppgifterna (fråga 18-20), arbets-

gruppens funktionssätt (fråga 21-22). Vidare två frågor inriktade mot önskan att byta arbets-
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plats (fråga 23-24) och en fråga om framtidsutsikterna i arbetet (fråga 25). Olika aspekter på

arbetsplatsens fysiska miljö behandlades via fråga 26-34, oro för hälsorisker och upplevd

psykisk påfrestning behandlades i fråga 35-36. Allmänt hälsotillstånd behandlades via fråga

37-48, arbetsvanor via fråga 49-52. I vilken utsträckning arbetet bidrar till individens tillfreds-

ställelse behandlades i fråga 53-55. Enkäten avslutades med tre öppna frågor där de svarande

fritt kunde utveckla vad som är det bästa respektive sämsta med arbetet samt ge övriga

kommentarer.

Design. Undersökningen gjordes som en för- och eftermätning, där första mätningen gjordes

vid TAPPRA-projektets start och andra mätningen omedelbart före projektets slutförande.

Orsaken till att andra mätningen genomfördes innan projektet hade slutförts var att projektet

skulle vara avrapporterat den 1 november 1993 samt att de aktiviteter som planerats inom

ramen för projektet hade genomförts.

För att i någon mån kunna dra slutsatser om hur TAPPRA-projektet påverkade undersök-

ningsgruppen gjordes även för- och eftermätningar på en annan, ur befattningssynpunkt täm-

ligen likvärdig grupp som inte deltog i TAPPRA-projektet. I strikt bemärkelse kan denna

grupp inte anses vara en kontrollgrupp utan får snarare ses som en referensgrupp/jämför-

elsegrupp.

Procedur. Distribueringen av enkäter skedde via internposten. Till enkäten bifogades ett

följebrev där syftet med undersökningen beskrevs. Se bilaga 4. Vidare gavs information om

undersökningens syfte vid några nätverksmöten. Under dessa möten uppmanades även de som

inte svarat att snarast göra detta. Första enkäten sändes ut under juni 1992 och andra enkäten

under augusti 1993.

RESULTAT MED KOMMENTARER

Svarsfrekvens. Totalt utsändes 80 enkäter, fördelade på den undersökta gruppen och refe-

rensgruppen, före respektive efter genomförandet av TAPPRA-projektet. Svarsfrekvensen var

86 % för undersökningsgruppen och 56 % för referensgruppen. Uppdelat på för- och efter-

mätningen var svarsfrekvensen vid förmätningen 95 % för undersökningsgruppen och 50 %

för referensgruppen. Motsvarande uppgifter vid eftermätningen var 76 % för undersöknings-

gruppen och 63 % för referensgruppen.
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Vi kan alltså notera att svarsfrekvensen i referensgruppen var mycket låg i jämförelse med

svarsfrekvensen i undersökningsgruppen.

Bortfallsanalys. En undersökning av bortfallet visade att fyra personer ur undersöknings-

gruppen och fyra personer ur referensgruppen hade slutat innan andra mätningen

genomfördes. Orsaker till att så många av de övriga inte svarade kan bero på att den nya

organisatoriska tillhörigheten ställde till problem vid besvarandet av frågor. Det var t ex svårt

att avgöra vem man skulle anse som närmaste chef. Viss rädsla för eventuell identifiering av

enkätsvaren förelåg också.

Kodning av svaren. För frågor som besvarades med skalor av formen "ja, ofta" till "nej,

aldrig" poängsattes de olika svaren så att det minst önskvärda alternativet fick värdet 1, nästa

alternativ värdet 2, osv. Dessa värden användes därefter i den statistiska analysen. Den statis-

tiska analysen genomfördes därefter med t-test.

Presentation av resultaten. För att göra rapporten lättläst redovisas resultaten på ett något

förenklat och möjligen en aning oprecist sätt. Den intresserade läsaren kan hämta mer detalje-

rad information genom att vända sig till projektgruppen.

Bakgrundsfaktorer. En analys av bakgrundsfaktorerna visade att medelåldern var likartad i

referens- och undersökningsgrupperna (39 respektive 43 år). Majoriteten av de anställda i

referensgruppen har arbetat på VTI 2-5 år, medan majoriteten av de anställda i undersök-

ningsgruppen arbetat mer än 10 år på VTI. Majoriteten i referensgruppen arbetar deltid,

medan majoriteten i undersökningsgruppen arbetar heltid. Båda grupperna utför en mängd

olika typer av arbetsuppgifter, där den dominerande sysselsättningen lite slarvigt uttryckt

utgörs av "administrativa uppgifter". Den dominerande tjänstebenämningen i båda grupperna

är assistent och arbetet innebär att man måste arbeta tillsammans med andra människor till

stor del. Jämförelser med avseende på bakgrundsfaktorer visar att grupperna uppvisar såväl

likheter som olikheter. Det faktum att vissa olikheter existerar mellan grupperna gör att viss

försiktighet är befogad när vi jämför grupperna vid för- och eftermätningen.

Handlingsfrihet. För att kartlägga individernas upplevda handlingsfrihet användes svaren på

fråga 7, "Kan Du själv bestämma hur Du skall lägga upp och utföra Ditt arbete". En analys av

undersöknings- och referensgruppernas svar före respektive efter TAPPRA-projektet visade

ingen signifikant skillnad. Den upplevda handlingsfriheten vad gäller att lägga upp och utföra

arbetet föreföll vara relativt hög, mellan alternativen "ja, ibland" och "ja, ofta". Resultaten från

referensgruppen avvek inte från detta mönster.
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En förutsättning för att kunna planera sitt arbete är att man får information om framtiden i

tillräckligt god tid. Fråga 8 belyste detta. För- och eftermätningen för undersökningsgruppen

visade inte på någon signifikant skillnad. Samma gällde även för referensgruppen. Skattning-

arna för båda grupperna var lägre än på föregående fråga, mellan "Nej. sällan" och "ja,

ibland".

Personlig utveckling i arbetet. En analys av för- och eftermätningarna visade ingen skillnad

för någon av grupperna. Nivån på skattningarna låg mellan alternativen "nej, sällan" och "ja,

ibland".

Socialt stöd. För att kartlägga förekomsten av socialt stöd i arbetsmiljön undersöktes om de

svarande kunde få hjälp av närmaste chef eller arbetskamrater vid behov. Inte heller här fanns

några signifikanta skillnader vid för- respektive eftermätningen, för någon av grupperna.

Nivån på skattningarna låg kring alternativet "ja, ibland".

Krav från arbetsuppgifterna. Frågorna 12-17 användes som indikatorer på arbetsuppgif-

ternas svårighetsgrad. Inte heller för någon av dessa frågor fanns någon signifikant skillnad

mellan för- och eftermätningen, varken för undersöknings- eller referensgruppen. Nivån på

skattningarna låg relativt högt på fråga 12, "Dina arbetsuppgifter är för svåra", där nivån låg

mellan "nej, sällan" och "nej, aldrig". Skattningarna på frågorna 13-15 låg mellan alternativen

"nej, sällan" och "ja, ibland". Beträffande frågan om arbetet innebär ett tillräckligt stort ansvar

låg bedömningarna mellan alternativen "nej, sällan" och "ja, ibland". På frågan om arbetet är

tillräckligt omväxlande låg skattningarna kring alternativet "ja, ibland".

Hinder vid utförande av arbetet. Kraven från arbetsuppgifterna kan påverkas av ett antal

olika faktorer såsom oklara instruktioner, tidspress och olika uppfattningar om hur uppgiften

bör utföras. Frågorna 18-20 syftade till att kartlägga dessa eventuella hinder. Inte heller här

finns några skillnader mellan för- respektive eftermätningen för vare sig undersöknings- eller

referensgrupp. Nivån på skattningarna vad gäller oklara instruktioner och tidspress låg kring

alternativet "ja, ibland". Att man själv och chefen har olika uppfattningar om hur arbetet bör

utföras låg på en nivå nära "nej, sällan".

Andra hinder vid utförande av arbetet. Andra tänkbara hinder vid utförande av arbetet kan

vara bristande samråd och dåliga möjligheter att reda ut problem inom gruppen. Frågorna 21

och 22 inriktades mot dessa hinder. Beträffande samråd vid uppläggning och fördelning av

arbetsuppgifter och möjligheter att reda ut problem inom gruppen fanns inte heller här några
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skillnader mellan för- och eftermätning för någon av grupperna. Tillfredsställande samråd

bedömdes förekomma kring alternativet "ja, ibland" och även "möjligheter att reda ut problem

inom gruppen" låg kring alternativet "ja, ibland".

Som indikatorer på tillfredsställelse med arbetsplatsen användes frågorna 23 och 24, vilka

undersökte önskan att byta arbetsplats (lämna VTT respektive byta arbetsuppgifter (inom

VTT. Vid förmätningen angav 42% i undersökningsgruppen att de allvarligt har funderat på

att lämna VTL Vid eftermätningen var denna siffra 62%. Motsvarande siffror för

referensgruppen var 50 respektive 40%. Ökningen i undersökningsgruppen är något

svårtolkad. Lika stort antal svarade "ja" på frågan om önskan att lämna arbetsplatsen vid för-

respektive eftermätningen. Skillnaden var att färre personer svarade på enkäten vid

eftermätningen. Det kan röra sig om samma personer vid båda tillfällena som uppvisar ett

stabilt missnöje. En annan möjlighet är att nya missnöjda personer har tillkommit.

Trots denna oklarhet måste det anses som allvarligt att omkring 40 % av de tillfrågade allvar-

ligt har funderat på att byta arbetsplats.

Allvarligt funderat på att byta arbetsuppgifter inom VTI hade 37 % i undersökningsgruppen

vid förmätningen och 38 % i eftermätningen. Motsvarande siffror för referensgruppen var

40 % vid båda mätningarna.

Fråga 25 behandlade upplevd oro och otrygghet vad gäller framtidsutsikterna i arbetet. Inga

skillnader existerade mellan för- respektive eftermätningen för någon av grupperna. Skatt-

ningarna av upplevd oro och otrygghet var relativt höga för den undersökta gruppen, mellan

alternativen "ja, ibland" och "ja, ofta". Referensgruppens skattningar låg något lägre, dock inte

signifikant skilt från undersökningsgruppens skattningar.

Fysisk arbetsmiljö. Fråga 26 till 34 behandlade diverse aspekter på arbetsmiljön, klimatför-

hållanden, ljudnivå, belysning, tillgång till utrymme, utformning och disposition,

arbetsställning, personalutrymmen, förekomst av kemiska ämnen. Inga skillnader fanns vad

gäller undersökningsgruppens skattningar på för- och eftermätningen. Samtliga skattningar låg

kring alternativet "godtagbart". Samma förhållande gällde referensgruppens bedömningar.

Oro för hälsorisker. Fråga 35 behandlade detta ämne. Ingen skillnad förelåg vad gäller oro

för hälsorisker mellan för- respektive eftermätningen. Inte heller någon skillnad mellan

undersöknings- eller referensgruppen. Skattningarna låg kring alternativet "nej, sällan". De

hälsorisker man oroade sig för uppgavs vara problem med ryggen, "sekreterarsyndromet" med
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rygg-, axel- och nackvärk, synförsämring på grund av bildskärmsarbete, strålrisk, elallergi,

värk i leder och cirkulationsrubbningar.

Fråga 36 var inriktad mot upplevd psykisk påfrestning från arbetet. Ingen skillnad förelåg

mellan de olika mätningarna eller grupperna. Nivån på bedömningarna låg mellan alternativen

"ja, ibland" och "nej, sällan". Följande orsaker till psykisk stress nämndes: Tidspress för vissa

uppgifter, brist på kompetens hos närmaste chef, stress för att försöka tillgodose andra, käns-

lor av att vara nedvärderad i sin yrkesroll, understimulans, brist på respekt från överordnad,

stress på grund av bristande kontroll över arbetssituationen, stress på grund av det klimat

omorganisationen medfört, stress på grund av nya arbetsuppgifter, stress beroende på ej funge-

rande regelsystem, stress på grund av dålig information från institutsledningen

Allmänt hälsotillstånd. Fråga 37 syftade till att undersöka det allmänna hälsotillståndet under

de senaste 12 månaderna. Inga skillnader förelåg mellan de olika mätningarna eller grupperna.

Skattningarna av hälsotillståndet låg tämligen högt, kring "ganska bra". Frågorna 38 till 44

gick mer specifikt in på olika typer av besvär under de senaste 12 månaderna såsom

förkylningar, hudutslag, huvudvärk, värk i nacke, armar, rygg, ben, magbesvär, oregelbunden

hjärtklappning. Inga skillnader förelåg mellan mättillfällen eller grupper. Skattningarna låg i

allmänhet kring alternativet "nej, sällan".

Frågorna 45 till 48 behandlade psykiskt betingade reaktioner inför arbetet såsom nedstämdhet,

sömnsvårigheter, trötthetskänsla, oro och rastlöshet. För undersökningsgruppen förelåg en

signifikant skillnad (t = 2.16, p .05) i för- respektive eftermätningen med avseende på fråga

45. Fråga 45 var inriktad mot upplevelser av att vara ledsen och nedstämd. Inga andra skill-

nader var signifikanta. Skattningarna på frågorna 45 till 48 låg i allmänhet mellan alternativen

"ja, ibland" och "nej, sällan".

Arbetsvanor. Frågorna 49 till 52 avsåg att täcka olika aspekter på arbetsvanor, med inriktning

mot olika aspekter av stress, exempelvis upplevelser av tidspress utanför arbetet, vilken

aktivitetsnivå man föredrar, hur hårt man pressar sig i arbetet, och stressymptom typ irritation.

Det förelåg inga skillnader mellan mättillfällen eller grupper. Svaren på frågorna 49 till 50,

skynda även när man har gott om tid, föredra många uppgifter samtidigt, låg mellan

alternativen "ja, ganska ofta" och "ja, ibland". På frågan om man brukar pressa sig hårt för att

klara av det man föresatt sig låg svaren kring alternativet "ja, ganska ofta". På frågan om

personer man känner väl, tycker att man blir lätt irriterad låg bedömningarna mellan "ja,

ibland" och "nej, sällan".



Bilaga 5

Sid 9(11)

Frågorna 53 till 55 syftade till att sätta arbetet i relation till familje- och hemliv samt fritids-

sysselsättningar när det gäller bidrag till individens tillfredsställelse. För fråga 53, till vilken

grad förvärvsarbetet bidrar till personernas tillfredsställelse, fanns en tendens till nedgång

(t (30) = 1.74, p= .10) för undersökningsgruppen. Inga andra skillnader förelåg. Som väntat

uppgav majoriteten att familjeliv och fritidssysselsättningar ger största bidragen till tillfreds-

ställelse.

Den sista sektionen av enkäten innehöll tre öppna frågor, vilka innebar att de svarande om-

bads berätta vad som är det bästa respektive sämsta med arbetet. Enkäten avslutades med plats

för övriga kommentarer.

Det bästa med arbetet. Ett antal olika svar gavs på denna fråga. Svaren kategoriserades och

de mest vanliga fördelarna med arbetet var: Frihet när det gäller att lägga upp arbetet, kontak-

ter med andra människor, bra arbetskamrater och omväxlande arbetsuppgifter. Detta var de

dominerade positiva aspekterna för båda grupperna.

Det sämsta med arbetet. En kategorisering av svaren lämnade av undersökningsgruppen

visade att de vanligaste nackdelarna ansågs vara: Låg status för sekreteraryrket, arbetet kan

stundtals vara stressigt på grund av alltför mycket arbete varvat med undersysselsättning.

Arbetsuppgifterna är ibland monotona. Oro för framtiden förekommer samt otrygghet som har

sin grund i brist på regler och riktlinjer. Oförmåga att påverka sin arbetssituation. Referens-

gruppen angav i sina svar stress som den allvarligaste sämsta aspekten, brist på utvecklings-

möjligheter och dålig information från närmaste chef som andra viktiga aspekter.

Övriga kommentarer. Den vanligaste övriga kommentaren var en maning riktad till led-

ningen för institutet - ta tillvara de resurser som finns inom institutet. Den näst vanligaste

kommentaren var ett påpekande om oro för uppsägningar.

DISKUSSION

Syftet med undersökningen var att studera effekterna av TAPPRA-projektet med avseende på

arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Tyvärr sammanföll genomförandet av TAPPRA-

projektet med en mängd andra förändringar som berörde VTT. En omorganisation innefattande

bla uppsägningar, förtidspensioneringar och nya varsel har inneburit att vissa delar av

TAPPRA-projektet har modifierats eller utgått. Det har även varit nödvändigt att utföra
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eftermätningen med avseende på effekter av TAPPRA-projektet innan projektet var helt

avslutat. För att ytterligare komplicera bilden hade fyra personer ur varje grupp slutat vid

eftermätningen, vilket även skapar ett problem med bortfall. Det bör dessutom noteras att

svarsfrekvensen i referensgruppen var mycket låg, vilket är förvånande. En möjlig förklaring

är att man i referensgruppen av rädsla för "att hamna i onåd" inte har vågat svara. Den

hårdnande attityden på arbetsmarknaden och bristen på arbetstillfällen kan här ha spelat viss

roll.

Det faktum att ett antal personer ur sekreterargruppen har blivit uppsagda skulle kunna ses

som en utvärdering av TAPPRA-projektets effektivitet. Om projektet hade fungerat helt enligt

planerna skulle detta inte ha hänt, utan nya arbetsuppgifter skulle ha tagits fram för de nu

uppsagda personerna. Å andra sidan är det naturligtvis möjligt att fler personer hade sagts upp

om inte TAPPRA-projektet hade funnits. Andra åtgärder har satts in för att hjälpa drabbade

personalgrupper att hantera den situation som varslen skapade. De eventuella effekterna av

TAPPRA-projektet är därför sammanblandade med ett stort antal andra faktorer och slut-

satserna om projektets effekter är mycket osäkra. Vad som kommer att diskuteras nedan är

enbart förändringar från för- till eftermätningen och vi har ingen möjlighet att avgöra om

dessa förändringar har något samband med TAPPRA-projektet.

En signifikant förändring vad gäller för- och eftermätningen för undersökningsgruppen var att

man vid eftermätningen upplevde sig som mer ledsna och nedstämda. Det fanns även en

tendens till att undersökningsgruppens värdering av arbetets bidrag till den allmänna tillfreds-

ställelsen hade minskat vid eftermätningen. Reaktionen kan tolkas som någon form av resig-

nation och/eller besvikelse. Analys av de öppna svaren tyder på att oro för framtiden och den

situation av oklarhet som har uppstått vid omorganisationen spelat viss roll här. Undersök-

ningsgruppen har i högre grad än referensgruppen angivit "oro för framtiden", "brist på

rutiner/riktlinjer" och "låg status" som det sämsta med arbetet. Det bör noteras att en mycket

stor del av båda grupperna, 40 - 60 %, uppgav att de allvarligt funderat på att byta arbetsplats.

Att så stor del av kategorin sekreterare allvarligt överväger att byta arbetsplats innebär

naturligtvis inget gott betyg för arbetsmiljön.

Vad gäller arbetsmiljön finns vissa likheter för båda undersökta grupperna. Om vi använder

Karaseks modell för arbetsbelastning som mall för tolkning av gruppernas arbetssituation är

de viktiga begreppen "handlingsfrihet" och "arbetskrav".

Vad gäller handlingsfriheten förefaller det som att den förekommer i viss omfattning om man

ser till medelvärdet av de svar som gavs. Bedömningarna av den egna handlingsfriheten, d v s
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att själv kunna bestämma hur arbetet utförs, låg relativt högt för majoriteten av de svarande.

De öppna svaren gav där samma bild, där det mest positiva med arbetet uppgavs vara att man

själv kunde lägga upp arbetet som man vill. Det förekommer variationer mellan individer och

i vissa fall har bedömningen av handlingsfriheten varit att den är låg eller rent av obefintlig.

Eftersom handlingsfrihet allmänt anses som en mycket viktig komponent för arbetstillfreds-

ställelse är det viktigt att se vilka hinder som förekommer när det gäller handlingsfrihet.

Kunskap om hinder gör det möjligt att rikta åtgärder mot dessa. Ett av dessa hinder angavs

vara att man inte får information om framtida planer i tid, eller får oklara instruktioner. I viss

mån kan detta vara möjligt att åtgärda genom att hitta bättre rutiner för spridning av informa-

tion. Ett annat hinder är tidsbrist för uppgiftens utförande. Tidsbrist kan delvis vara en följd av

föregående problem och kan förbättras med bättre rutiner för spridning av information. Ett

tredje problem som nämndes är att man själv och närmaste chef har olika uppfattningar om

hur arbetet ska utföras. Det är naturligtvis ett komplext samspelsproblem där de olika parterna

har olika grad av kunskap, makt och personlighet. Tyvärr finns sällan några enkla "knep" som

kan lösa denna typ av problem.

Med vissa undantag förefaller kraven från arbetsuppgifterna vara relativt låga. Många arbets-

uppgifter tycks ha karaktären av rutinuppgifter, ibland med monotona inslag. Däremot kan det

förekomma att man har alltför kort tid till förfogande för att utföra dessa arbetsuppgifter.

Sammantaget gör detta att huvuddelen av sekreterarnas arbetsuppgifter skulle kunna

klassificeras i termer av Karaseks modell som relativt höga i handlingsfrihet och relativt låga

vad gäller arbetskrav. Denna typ av arbete kan, enligt Karaseks undersökningar, ha negativa

effekter på individers reaktioner. I vissa fall kan den ge upphov till depressioner. Enligt

Karaseks modell bör man eftersträva arbeten där både handlingsfriheten och arbetskraven är

relativt höga. Det betyder alltså att arbetsmiljön för gruppen sekreterare skulle kunna

förbättras genom att tillföra fler avancerade arbetsuppgifter och samtidigt ge spelrum för den

egna förmågan att utföra ett bra arbete.

Socialt stöd utgör en viktig variabel med förmodad stor betydelse för arbetstillfredsställelse.

Ett bra socialt stöd anses allmänt kunna motverka de negativa effekterna av ogynnsamma

kombinationer av arbetskrav och handlingsfrihet. Av svaren att döma förekommer socialt stöd

i viss omfattning. Ett rimligt antagande verkar vara att TAPPRA-projektet kan ha haft en

positiv effekt här. Projektet har lett till att man har bildat ett nätverk där problem kan

diskuteras och där man kan ge varandra olika typer av socialt stöd. Andra initiativ har också

tagits, bland annat via Statshälsan, vilket sannolikt har förbättrat situationen för gruppen.








