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Problemformulering: Arbetsgivare har inte tillräcklig förståelse eller 

förutsättningar för hur de kan fånga upp medarbetares behov för att sedan 

kunna förebygga och motverka ohälsa som kan leda till lång sjukfrånvaro.

Aktiviteter Resultat Effekter (kort sikt) Effekter (lång sikt)

Ökad förståelse bland chefer 

för vad som är orsaker till 

ohälsa med risk för lång 

sjukfrånvaro samt hur man 

skapar behovsanpassade 

lösningar i sitt arbete med att:

• främja hälsa, 

• förebygga ohälsa,

• eller skapa hållbar 

återgång i arbete efter 

sjukfrånvaro.

7 delprojekt som genomförs enligt 

projektets iterativa designprocess. 

Prestationer

Samtliga delprojekt har 

genomfört samtliga steg i 

designprocessen.

Horisontella principer ska 

genomsyra projektets alla delar 

och viktiga beslut.

Samtliga delprojektledare har, 

tillsammans med 

medarbetare, chefer och 

stödfunktioner, testat 

tjänstedesignmetodik genom 

utbildningar, workshops och 

intervjuer. Metodiken används 

för att förstå deltagande 

arbetsplatsers styrkor och 

utmaningar inom frisk-,risk-

och skyddsfaktorer för ohälsa 

samt skadliga normer och 

strukturer.  

Samtliga delprojektledare har 

fått verktyg att identifiera och 

motverka skadliga normer på 

arbetsplatsen och sprider 

kunskapen till chefer och 

medarbetare genom att 

involvera dem med 

tjänstedesignmetoder.

Ökad kunskap om 

tjänstedesign som metod bland 

delprojektledarna, medarbetare 

och chefer.

Ökad förmåga på deltagande 

arbetsplatser och 

stödfunktioner att använda  

tjänstedesign som metod i sitt 

arbete med att: 

• främja hälsa, 

• förebygga ohälsa,

• eller skapa hållbar 

återgång i arbete efter 

sjukfrånvaro.

Ökad kunskap hos 

arbetsgivarna kring 

orsaker till ohälsa och 

förmåga att omsätta 

kunskapen till 

behovsanpassade 

lösningar.

INDIVID

ORGANISATION Chefer fortsätter att 

utveckla arbetsplatsen 

tillsammans med 

medarbetarna utifrån 

de specificerade 

principerna.

Samtliga deltagande 

arbetsplatser har identifierat 

och formulerat nya insikter 

kring orsaker till ohälsa med 

risk för lång sjukfrånvaro

Chefer: 

• bygger empati och förståelse 

för medarbetares situation

• känner sig trygga i att 

använda 

visualiseringsverktyg

• agerar aktivt i de främjande, 

förebyggande och 

rehabiliterande processerna

• involverar medarbetare i 

utvecklingen av lösningar 

genom att skapa prototyper 

och utveckla iterativt

INDIVID

ORGANISATION

Ökad kunskap bland 

medarbetare och chefer att 

motverka skadliga normer och 

strukturer.

Arbetsgivarna 

upprätthåller 

kompetens inom 

tjänstedesign och 

fortsätter att använda 

metoden.

Arbetsgivare arbetar mer 

normmedvetet och erbjuder 

stödjande insatser utifrån olika 

gruppers behov.

Arbetsgivare:

• förstår individuella och 

organisatoriska behov

• skapar behovsanpassade 

lösningar tillsammans med 

medarbetare

Deltagande 

organisationer når 

sjukfrånvaron som 

motsvarar 

organisationens 

målsättning.

Fler medarbetare är i 

arbete hos deltagande 

organisationer.

Hälsofrämjande-

/förebyggande arbete 

och arbetsmiljöarbetet 

är jämlikt.

Förbereda

Implementera

Arbetsgivarna har 

utvecklat, testat och 

implementerat minst en 

ny lösning per delprojekt.

Ökad kunskap och 

förmåga hos 

arbetsgivarna att 

använda tjänstedesign 

som metod samt nå 

resultat genom att agera 

utifrån dessa principer:

• Användarorientering

• Processorientering

• Visualisering

• Prototyper/test

• Tvärfunktionellt 

samskapande

• Iterativt
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