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Inom ramen för Tema SMARTA vid Arbetslivsinstitutet har ett delprojekt
utgående från forskningsfrågan ”Hur bör en regional samverkan utformas för att
stödja arbetsmiljöarbete i en region?” genomförts. Projektet har varit uppdelat i
två etapper där den första delen givit förslag till en modell som beskriver hur en
regional samverkan kring arbetsmiljöfrågor kan utvecklas från det att ett initiativ
tas till avslut. Syftet med den andra etappen i projektet som redovisas i denna
rapport har varit att ge stöd till aktörer, såväl drivande som medverkande, som
avser att genom regional samverkan i projekt förbättra arbetsmiljö och
arbetsmiljöarbete. Detta syfte nås genom att skapa underlag för utformning av
stödmaterial.
Den under första etappen beskrivna modellen för samverkan har använts som
utgångspunkt för ett antal intervjuer av möjliga aktörer i en samverkan på en lokal
nivå inom kommunen Borlänge och regionalt inom träbranschen i Bergslagen.
Intervjuer har också gjorts på motsvarande sätt med centrala aktörer inom
träbranschen och med personer som ingått i en referensgrupp. Förutom detta har
också arbetsmöten genomförts tillsammans med centrala och regionala aktörer.
Analysen av de samlade resultaten har genomförts i form av tre koncensusmöten
där författarna deltagit.
Den framtagna processmodellen ansågs av de intervjuade aktörerna ge en bra
beskrivning av olika stadier i en samverkan.
Intervjuerna av potentiella regionala och lokala aktörer visar på ett tydligt
behov av och intresse för samverkan inom det aktuella området. Resultaten av
dessa intervjuer tillsammans med övriga intervjuer och arbetsmöten visar vidare
på vikten av att någon extern resurs kopplas in som drivande genom hela
samverkan.
De viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik samverkan kan
sammanfattas i åtta punkter: Förtroende och tillit; Gemensam värdegrund och
tydliga mål; Egen nytta; Tydlighet; Interaktivitet; Tid; Resurser; Eldsjäl.
Med utgångspunkt i resultaten bör ett fortsatt arbete inriktas mot att utveckla
stödmaterial för intresserade aktörer samt att sprida kunskap genom kurser,
seminarier etc.

