
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukhus som hälsofrämjande arbetsplats  
 

– mer än bara friskvård? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima Agnaou 
 

 

Handledare: Ulrica von Thiele Schwarz 

PSYKOLOGI III 

VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 HP, HT 2011 
 

Stockholms Universitet 

Psykologiska Institutionen  



 

SJUKHUS SOM HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS 

– MER ÄN BARA FRISKVÅRD?  

 

Fatima Agnaou 

 

 

Under de senaste åren har hälso- och sjukvårdens intresse för det 

hälsofrämjande arbetet ökat. Studiens syfte var att kontrastera hur det 

hälsofrämjande arbetet gentemot medarbetarna beskrivs mellan olika 

hierarkiska nivåer på ett medelstort sjukhus. Vidare var syftet att 

beskriva hur nyckelpersonerna på central nivå går tillväga för att nå ut 

till hela verksamheten, relaterat till teori om förändringsarbete. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem nyckelpersoner på 

central nivå. Vidare genomfördes en skriftlig kartläggning som 

besvarades av 58 deltagare beståendes av chefer, hälsoombud, HFS-

deltagare och kaizenkonsulter på lokal nivå. Resultaten, som tolkades 

utifrån en tematisk analys, indikerade att ett medelstort sjukhus arbetar 

hälsofrämjande gentemot medarbetarna genom friskvård och 

hälsoombud, samt genom att försöka få med alla delar av hälsa och 

via systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare visar resultaten att 

användandet av mänskliga resurser förekommer för att informera hela 

verksamheten. Slutsatsen av studien är att ett hälsofrämjande sjukhus 

bör ha ett helhetstänk kring hälsa samt använda sig av metoder som 

inom förändringsarbetet visat sig effektiva. Detta genom exempelvis 

tydligare och mätbara mål. Bättre målformulering kan även lösa 

problemet med bristfällig utvärdering och feedback. 

 

 

Förr var det hälsofrämjande arbetet en självklar del inom hälso- och sjukvården (Bjugård, 

Persson & Wallskär, 2005). Detta förändrades dock under 1900-talet till att vara mer 

sjukdomsbehandlande, men under de senaste åren har intresset för det hälsofrämjande arbetet 

kommit upp på nytt igen. Detta beror bland annat på att det har visat sig att det 

hälsofrämjande arbetet i många fall kan vara effektivare än sjukdomsbehandlande arbete. 

Wijk och Halling (2006) menar att det hälsofrämjande arbetet kan bero på ett ekonomiskt 

intresse från arbetsgivarens sida då de står för en del av sjukskrivningskostnaderna. Enligt 

bland annat Whitehead (2006) och McGillivray (2002) gynnas organisationer även av att vara 

en hälsofrämjande arbetsplats för att det leder till motiverad personal, minskad frånvaro samt 

ökad effektivitet och produktivitet. Men arbetet för en mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård tar lång tid (Hansson, 2004) och därför är det viktigt att chefer inom hälso- och 

sjukvården, som är nyckelpersonerna i utvecklingen, förstår nyttan av att vara en 

hälsofrämjande arbetsplats (Whitehead, 2006). Coffey och Dugdill (2006) och Ericsson 

(2007) menar även att det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet genomsyrar hela 

verksamheten, från ledningens policy till lokalnivå, för att det ska vara framgångsrikt.  

 

 

                                                 
 Ett stort tack tillägnas min handledare, Ulrica von Thiele Schwarz, för stöd och inspiration samt för snabb och 

konstruktiv feedback. Jag vill även tacka alla respondenter och kontaktpersonen på Lasarettet, utan Er hade 

föreliggande studie inte varit möjlig. Slutligen riktas ett stort tack till min bror, Rachid Agnaou, som hjälpt mig 

med figurerna samt min mamma och mina vänner som har varit ett gott stöd under arbetets gång.  
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Hälsa 

Enligt Ericsson (2007) finns det ingen definition av hälsa som är allmänt accepterad. Han 

menar att den som ofta används är Världshälsoorganisationens, WHO, definition (1948): 

”Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro 

av sjukdom eller svaghet” (Ericsson, 2007, sid. 23). Många ser dock fortfarande hälsa som 

”avsaknad av sjukdom”. Detta leder till att organisationer ofta mäter sjukfrånvaron före och 

efter en hälsoinsats och sedan använder sig av resultatet som ett mått på hälsoutvecklingen. 

Det som då kommer att mätas är hur mycket ”ohälsa” en individ eller grupp har istället för att 

mäta hur mycket ”hälsa” de har. Trots att detta tillvägagångssätt har låg validitet är det i 

dagsläget det vanligaste (Ericsson, 2007).   

 

Hälsofrämjande arbetsplatser och sjukhus. 

Vid Ottawakonferensen, som var WHO:s, första hälsofrämjande konferens, definierades 

begreppet hälsofrämjande till att vara ”den process som ger människor möjlighet att öka 

kontrollen över den egna hälsan och förbättra den” (WHO, 1986, sid. 1). I samband med 

konferensen beskrevs olika miljöer där förutsättningar för hälsa kan skapas vilket bland annat 

var skola, sjukhus och arbetsplatser (WHO, 1986). Thomson och Menckel (1997) har 

formulerat en svensk definition av hälsofrämjandet på arbetsplatser:  

 

”Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 

sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnande och hälsa. 

Hälsofrämjande befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på möjligheter till 

god hälsa. Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande 

människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden” (sid. 14).  

 

”The European Network for Workplace Health Promotion”, ENWHP, arbetar för att förbättra 

hälsan på arbetsplatser. År 1997 antogs Luxemburgdekalrationen som har stor betydelse för 

det hälsofrämjande arbetet. I dokumentet föreskrivs att det är viktigt att alla medarbetare i 

organisationen är delaktiga och att det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen ska vara en del 

av organisationen, vilket innebär att arbetet måste integreras i alla viktiga beslut (ENWHP, 

1997). 

 

I Sverige finns det, sedan år 1996, ett nätverk för Hälsofrämjande Sjukhus och 

Vårdorganisationer (HFS) som är en del av det internationella nätverket Health Promoting 

Hospitals (HPH) som grundades år 1993 av WHO. I dagsläget består HFS av cirka 80 

medlemssjukhus och vårdorganisationer. Nätverket har tillsammans med medlemmarna i 

uppgift att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård utifrån ett patient-, 

befolknings-, medarbetar- och styr/ledningsperspektiv (Hälsofrämjande sjukhus, 2011). Inom 

nätverket finns det även en temagrupp för hälsofrämjande arbetsplats (HFA). HFA definierar 

hälsofrämjande arbetsplats som ”Hälsofrämjande arbetsplatser fokuserar på god hälsa, 

förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering; på individ-, grupp- och organisationsnivå” 

(Hälsofrämjande arbetsplats, 2011).  

 

Hälsofrämjande arbete  

Bengtsson, Blomqvist, Edvardsson och Rälg (2002, refererat i Angelöw, 2002) har gjort en 

kartläggning av cirka 200 olika arbetsplatser som har lyckats med det hälsofrämjande arbetet 

för sina medarbetare. Angelöw (2002) har analyserat deras kartläggning och kommit fram till 

ett antal framgångsfaktorer, bland annat friskvård, ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete 

samt ett ökat inflytande och delaktighet. Friskvård är avgörande i det hälsofrämjande arbetet 

och är en av de vanligaste åtgärderna som organisationer använder sig av. Dock menar 



 4 

Angelöw (2002) att friskvården inte får bli den enda åtgärden som det satsas på i 

organisationer. Han menar att det är viktigt att organisationer har en helhetssyn och använder 

sig av olika strategier för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Även ett aktivt systematiskt 

arbetsmiljöarbete är väsentligt i det hälsofrämjande arbetet (Angelöw, 2002). 

Arbetsmiljöarbetet är även ett av de områden som Coffey och Dugdill (2006) fann var av 

betydelse inom hälsofrämjande arbetsplatser. Problemet var dock att det ofta inte fanns tid, 

resurser och tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta på rätt sätt. Till följd av detta menar 

de att det är betydelsefullt med stöd i form av information, resurser samt utbildningar för att 

det hälsofrämjande arbetet ska vara framgångsrikt. Detta leder in på att delaktighet och 

inflytande också är av betydelse för en hälsofrämjande arbetsplats (Angelöw, 2002).  

 

I en studie av Johnson och Baum (2001), som handlar om arbetet mot en mer hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård, visade resultatet på att de hälsofrämjande åtgärderna främst utgick ifrån 

patientperspektivet och att medarbetarperspektivet inte var prioriterat. Studien byggde på en 

litteraturundersökning av hälsofrämjande sjukhus, observationer på olika sjukhus i Australien 

samt en fallstudie på ett specialist sjukhus i Adelaide, Australien. Resultatet visade på att det 

hälsofrämjande arbetet gentemot medarbetarna bland annat var genom att ha hälsosam 

sjukhusmat för medarbetarna, erbjuda promenadgrupper under lunchtid samt aerobics -

klasser. Vidare fann de fem viktiga nyckelfunktioner för att en förändring inom hälso- och 

sjukvården ska ske. Dessa var (1) ett starkt ledarskap och stöd på flera olika nivåer i 

organisationen, men främst från ledningen, (2) införande av hälsofrämjande arbete i 

sjukhusets vision, policy och styrdokument, (3) hälsofrämjande handlingsplaner, (4) 

personalutveckling och utbildningar samt (5) tillgång till resurser. Johnson och Baum (2001) 

menar att alla dessa nyckelfunktioner måste uppfyllas för att uppnå en lyckad 

organisationsförändring mot ett mer hälsofrämjande sjukhus. De fann även att det 

hälsofrämjande arbetet ofta begränsades till vissa specifika medarbetare eller avdelningar och 

att arbetet sällan var integrerat i praktiken hos alla medarbetare i organisationen. De menar 

därför att det är viktigt att integrera det hälsofrämjande arbetet i hela organisationen för att 

uppnå ett önskvärt resultat.  

 

Põlluste et al. (2007) genomförde en studie av hälsofrämjande sjukhus och icke 

hälsofrämjande sjukhus. De samlande in enkäter från chefer på 54 etniska sjukhus, varav 20 

var hälsofrämjande sjukhus. Resultatet visade bland annat att de hälsofrämjande sjukhusen 

oftare genomförde utredningar av arbetstillfredsställelsen bland medarbetarna samt gällande 

deras rökvanor. Põlluste et al. (2007) menade vidare på att det hälsofrämjande arbetet och 

kvalitetsutveckling i många fall har liknande riktlinjer och därför bör integreras och inte 

utföras som separata projekt. Studien visade även att genom att implementera hälsofrämjande 

aktiviteter på sjukhus kommer detta främja både personalen samt patienterna. 

 

Organisationsförändring 

Hälsofrämjande arbete på en arbetsplats innebär ofta ett förändringsarbete vars syfte är att det 

hälsofrämjande arbetet ska bli en naturlig del av organisationens verksamhet samt av 

medarbetarnas liv (Johnson & Baum, 2001; Wijk & Halling, 2006). En planerad 

förändringsåtgärd brukar ske genom ett specifikt projekt som sätts i gång av organisationens 

ledning i syfte att uppnå bestämda mål och resultat (Abrahamsson & Andersen, 1996). Därför 

är det viktigt att organisationer som vill förändra sin verksamhet till att arbeta hälsofrämjande 

börjar med att ha hälsoutvecklingen som en strategisk fråga. Enligt Angelöw (1991) finns det 

tre olika förändringsstrategier för hur en organisationsförändring kan inledas, den toppstyrda -

, den representativa - och den delaktiga förändringsstrategin. Den första handlar om att 

förändringsarbetet startar från organisationsledningen som definierar problemet. Den andra 
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förändringsstrategin handlar om att representanter för olika grupper tillsammans bildar en 

grupp som arbetar med förändringsfrågorna och att resten av de anställda får information om 

hur det går. Den tredje strategin utgår från att alla de som berörs av förändringen är med i 

förändringsarbetet via sina bidrag och önskemål. Den delaktiga förändringsstrategin är därför 

den som tar mest tid men är den som oftast leder till förändringsvilja, motivation och 

engagemang. 

              

Organisation och Motivation. 

Det har visat sig att ledningens och chefernas egen attityd och syn på medarbetarnas hälsa har 

stor betydelse för det hälsofrämjande arbetet och hur medarbetarna uppfattar förändringen och 

tar till sig den (Cronsell, Engvall & Karlsson, 2003; Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007). 

Vidare har ledningens, chefernas samt medarbetarnas inställning till det hälsofrämjande 

arbetet stor betydelse för hur bra förändringen blir (Wijk & Halling, 2006). En viktig 

förutsättning för en lyckad organisationsutveckling är alltså motivationen. För att en 

organisation ska lyckas med sitt förändringsarbete måste alla i organisationen, ledare som 

medarbetare, vara motiverade (Woods & West, 2010). Angelöw (1991) skriver att 

”motivationen är själva motorn i förändringsarbetet. För att konstruktiva förändringar ska 

kunna genomföras i en organisation måste det finnas en förändringsvilja” (sid. 87). 

 

                      Inre och yttre motivation. 

Motivationsteorier kan delas upp i två grupper, de som lägger tonvikten på förklaringen hos 

individen och de som lägger tonvikten på förklaringen i yttre förhållanden. För 

organisationsteorier är de yttre förhållanden de viktiga då det handlar om hur organisationen, 

ledningen och den sociala miljön påverkar individen (Abrahamsson & Andersen, 1996). En 

teori som beskriver yttre och inre motivation närmare är Ryan och Deci’s (2000) ”Self- 

determination theory”. Teorin beskriver beteenden utifrån en motivationsskala från yttre till 

inre motivation. När man befinner sig i den yttre delen av motivationsskalan saknar man helt 

inre motivation för att deltaga i arbetet. Yttre motivation uppkommer istället från 

konsekvenser från miljön som inte är kopplat till själva arbetet. Det kan vara saker 

medarbetarna vill åt exempelvis belöning, lön och beröm eller saker medarbetarna vill 

undvika exempelvis bestraffning, böter samt kritik. Anledningen till deltagandet beror då 

enbart på yttre faktorer exempelvis vinster eller att chefer och kollegor påpekar att personen 

bör engagera sig och deltaga. Sedan kan en person förflytta sig i motivationsskalan och 

gradvis gå mot att drivas av inre motivation. Då uppkommer motivationen exempelvis för att 

något är intressant och roligt att göra, vilket leder till att personen deltar för att denne 

verkligen vill och förstått syftet med arbetet (Ryan & Deci, 2000). Ryan och Deci (2000) 

menar att, för att inre motivation ska uppnås måste tre psykologiska behov uppfyllas. Det ena 

är kompetens, och med det menas att en person måste känna att denne har möjlighet att klara 

av arbetet. Det andra är autonomi, det vill säga att medarbetarna måste känna att de själva kan 

bestämma gällande sitt deltagande. Sista behovet är delaktighet, då det är viktigt för personer 

att känna sig delaktig i det som görs. 

 

Delaktighet är även en viktig förutsättning för ett lyckat förändringsarbete (Angelöw, 1991). 

Det är därför viktigt att så många medarbetare som möjligt inom organisationen känner sig 

delaktiga i förändringsprocessen genom att vara med och diskutera problem samt bidra med 

förslag till förändring. Viktiga delar för att de anställda ska känna sig delaktiga i arbetet är 

demokratiska beslutsprocesser, målstyrning, samarbete och självstyrande grupper. Det har 

även visat sig att anställda som känner delaktighet och har inflytande över sitt arbete leder till 

att de mår bättre (Eriksson, Jansson, Haglund & Axelsson, 2008), vilket kan ses som 

hälsofrämjande. Även Dellve et al. (2007) bekräftar detta, då de fann ett positivt samband 
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mellan att ha ökad frisknärvaro och en öppen diskussion, ökad respekt och förtroende på 

arbetsplatsen. Övriga faktorer som visade sig ha ett positivt samband med ökad frisknärvaro 

var belöning och erkännande från chefen samt att använda sig av en kombination av flera 

olika åtgärder. Delaktighet är också en viktig del av motivationen, på både individ- och 

organisationsnivå (Abrahamsson & Andersen, 1996; Cronsell et al., 2003).  

             

Motivation och mål. 

Angelöw (1991) menar att motivation och mål är nära sammankopplade med varandra samt 

att motivationen handlar om ”strävan att förverkliga ett visst mål” (sid. 87). Abrahamsson och 

Andersen (1996) hävdar att ”organisationsmässiga mål är önskade tillstånd, som 

organisationen söker uppnå, men som önskas i framtiden genom organisationens aktiviteter” 

(sid. 169). Dellve et al. (2007) menar att det är viktigt hur målen för det hälsofrämjande 

arbetet är definierade, då mål som var tydligt inriktade på föränderliga faktorer visade sig leda 

till ett långsiktigt arbete samt ha en ökad effekt på deltagandet. Vidare åsyftar Coffey och 

Dugdill (2006) att det är viktigt att organisationer sätter upp sina egna mål anpassade utifrån 

organisationen och dess förutsättningar. Detta kan antas bero på det Pritchard, Jones, Roth, 

Stuebing och Ekeberg (1988) funnit, att produktiviteten ökade med 75 procent om man satte 

upp mål jämfört med om det inte sattes upp några mål. Aujoulat, Le Faou, Berthon, Martin 

och Deccache (2001) har dock funnit att det fortfarande är brist på målsättningar gällande hur 

det hälsofrämjande arbetet ska bedrivas i praktiken inom hälso- och sjukvården.  

 

Lockes och Lathams målsättningsteori är den mest inflytelserika motivationsteorin gällande 

ledningsarbete (Woods & West, 2010). Målsättningsteorin är framförallt inriktad på hur mål 

motiverar personalen till deras prestation. Enligt målsättningsteorin finns det ett positivt 

samband mellan höga, tydliga mål och prestation eftersom personer som har ett mål presterar 

bättre än personer som inte har ett mål, samt att svåra mål är bättre än lätta eller inga mål alls 

(Kleingeld, Mierlo & Arends, 2011; Locke & Latham, 1990; Locke & Latham, 2002). Mål 

måste även vara mätbara för att kunna mäta när de är uppfyllda. Anledningen till att mål leder 

till bättre prestation är för att de riktar uppmärksamhet och ansträngning mot aktiviteter som 

är viktiga för att uppnå målet (Locke & Latham, 2002). Cronsell et al. (2003) anser även att 

målen för hälsoarbete bör ha en positiv ton. Detta för att man inte ska fastna i problemen och 

istället fokusera på det som ska uppnås samt att människan har lättare att komma ihåg och ta 

till sig positiva formuleringar. Däremot spelar det inte så stor roll om målen har tilldelats 

individerna eller om de sätter upp målen själva, då tilldelade mål kan utmana individen, vilket 

skapar motivation till att visa sin kompetens (Locke & Latham, 1990). Locke, Shaw, Saari 

och Latham (1981) menar till och med att tilldelade mål har en positiv effekt på individers 

prestation.  

 

En viktig aspekt av målsättningsteorin är feedback på prestationen (Locke & Latham, 1990; 

Locke & Latham, 2002). För att mål ska vara effektiva måste medarbetarna få feedback kring 

hur de presterat i förhållande till målen samt stöd från ledningen och chefer (Locke & 

Latham, 2002). Om det saknas kontinuerlig feedback är det svårt för dem att veta hur de 

ligger till i förhållande till målen (Locke et al., 1981) och mål utan kontinuerlig feedback ger 

inte långsiktig effekt eftersom mål då till viss del förlorar sin betydelse (Locke & Latham, 

2006). Locke och Latham (1990) skriver “Constructive feedback needs to be provided 

showing progress in relation to goals" (sid. 245). Resultatet i en studie gjord av Pritchard, 

Jones, Roth, Stuebing och Ekeberg (1988) visade att feedback på gruppnivå ökade 

produktiviteten hos de anställda med cirka 50 procent. Alvero, Bucklin och Austin (2001) 

menar dock att enbart feedback inte nödvändigtvis leder till ökade prestation men att det 

genom att kombinera feedback med andra faktorer kan leda till att produktiviteten ökar. 
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Resultatet i deras studie visade också på att feedback var mer effektivt på gruppnivå än på 

individnivå. Genom att använda sig av målsättning och feedback på ett bra sätt tror Gregory, 

Beck och Carr (2011) att chefer kan hjälpa sina medarbetare att vara effektivare.  

 

Frågeställning och syfte 

Utifrån ett arbetsplatsperspektiv bör personalens hälsa prioriteras högt i hälsofrämjande 

sjukhus (Pelikan, Krajic & Dietscher 2001). För att det hälsofrämjande arbetet ska lyckas är 

det viktigt att det hälsofrämjande arbetet når ut till hela organisationen (Coffey & Dugdill, 

2006; Ericsson, 2007). Syftet i föreliggande studie är således att kontrastera hur det 

hälsofrämjande arbetet gentemot medarbetarna beskrivs mellan olika hierarkiska nivåer på ett 

medelstort sjukhus. Vidare är syftet att beskriva hur nyckelpersonerna på central nivå går 

tillväga för att nå ut till hela verksamheten, relaterat till teori om förändringsarbete.  

 

 

Metod 

 

Bakgrund 

Föreliggande studie är en del av ett större forskningsprojekt, ”LeanHealth”, som påbörjades i 

oktober år 2011. Projektet handlar om att integrera hälsofrämjande arbete med lean/kaizen, 

som är ett kvalitets- och utvecklingsarbete, där föreliggande studie är en nulägesanalys. Att 

projektet har påbörjat innebär dock ingen förändring på arbetsplatsen i sig, utan själva 

integreringen startar i februari år 2012. Studien utgörs på ett medelstort sjukhus (kommer i 

fortsättningen att benämnas som Lasarettet) som har cirka 500 anställda fördelat på staben, tre 

centrum och tolv avdelningar. Staben består av fyra enheter, vilka är personalenheten, 

försörjningsenheten, kommunikationsenheten samt utvecklingsenheten. De olika centrumen 

och avdelningarna är Kirurgiskt centrum (kirurgmottagningen, kirurgavdelningen, 

operationsavdelningen, gynekologavdelningen), Medicinskt centrum (akutmottagningen, 

intensivvårdsavdelningen, medicinmottagningen, medicinavdelningen 1 och 2, 

närvårdsavdelningen, rehabforum) och Radioligiskt centrum (röntgenavdelningen). År 1997 

gick Lasarettet med i nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och Vårdorganisationer, HFS. 

Genom att vara med i nätverket arbetar Lasarettet hälsofrämjande inom patient-, befolknings-, 

medarbetar- och styr/ledningsperspektiv. Lasarettet har inom varje perspektiv formulerat mål 

som de ska uppnå.  Att vara en hälsosam arbetsplats för den egna personalen hamnar under 

medarbetarperspektivet (Hälsofrämjande sjukhus, 2011).  

 

Det hälsofrämjande arbetet för medarbetarna har funnits på Lasarettet sedan 1997, men år 

2001 lyftes det fram i form av projektet ”Lasarettet som hälsofrämjande arbetsplats”. 

Projektet innebar friskvårdssatsning, seminarier, planering för friskvårdslokal och anställning 

av hälsopedagog. Det som då ingick i projektet är idag permanent verksamhet. Det projektet 

avslutades år 2002 och ledde till att projektet ”Hälsolyftet” startade samt att en 

hälsosamordnare anställdes. Sedan dess är det hälsosamordnaren på personalenheten som har 

det övergripande ansvaret för det hälsofrämjande arbetet mot medarbetarna. 

 

Undersökningsdeltagare 

Utifrån syftet var det av intresse att få beskrivning av hur det hälsofrämjande arbetet gentemot 

medarbetarna går till utifrån de som är ansvariga för arbetet på centralnivå, staben, samt hur 

de går tillväga för att nå ut till verksamheten. Det var även av intresse att få beskrivningar av 

hur det hälsofrämjande arbetet går till på lokalnivå, centrumen och avdelningarna, för att 

kunna kontrastera beskrivningarna. Undersökningsdeltagarna delades därför upp i två olika 
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grupper. Första delen bestod av intervjuer med de ansvariga för det hälsofrämjande arbete på 

central nivå och andra delen bestod av skriftliga beskrivningar från medarbetare på lokal nivå.  

 

Del 1. 

Via min handledare fick jag kontaktuppgifter till hälsosamordnaren på Lasarettet. Jag tog 

kontakt med henne via mail och informerade om syftet med studien och frågade vilka 

personer som hade ansvaret för det hälsofrämjande arbetet på Lasarettet. Hälsosamordnaren 

skickade ut ett mail till de personer vi ansåg var nyckelpersoner i det hälsofrämjande arbetet 

och tillsammans bestämde vi när intervjuerna skulle ske. Den undersökta gruppen på 

centralnivå bestod av hälsosamordnaren, utvecklingschefen, processledaren, 

verksamhetssamordnaren och livsstilskoordinatorn.  

 

Hälsosamordnaren tillhörde personalenheten och var den som i första hand arbetade 

hälsofrämjande mot personalen. Tjänsten som hälsosamordnare tillsattes år 2002 och då 

började arbetet med ”Hälsolyftet” som är ett personalgym. De andra som arbetade med det 

hälsofrämjande arbetet på Lasarettet tillhörde utvecklingsenheten. Det var utvecklingschefen, 

processledaren, verksamhetssamordnaren och livsstilskoordinatorn. Utvecklingschefen hade 

arbetat på Lasarettet sedan år 2000 och var väl insatt i Lasarettets hälsofrämjande arbete. Han 

hade i princip varit med sedan Lasarettet gick med i HFS-nätverket. Processledaren var den 

som ledde processer när det gällde det hälsofrämjande arbetet och det var hon som skulle se 

till att det hälsofrämjande arbetets alla perspektiv fanns med i styrdokumenten. 

Verksamhetssamordnaren var främst ansvarig för att kaizenarbetet (kvalitets- och 

utvecklingsarbete) på Lasarettet bedrevs, men arbetade även en del med det hälsofrämjande 

arbetet. Livsstilskoordinatorn, som även var sjukgymnast, arbetade med det hälsofrämjande 

arbetet främst gentemot patienterna. Anledningen till att dessa personer valdes som deltagare 

var för att få beskrivning av hur staben på Lasarettet arbetar med hälsofrämjande arbete 

gentemot medarbetarna samt hur de går tillväga för att nå ut till hela verksamheten.  

 

Del 2. 

Vidare bestod undersökningsdeltagarna av chefer, hälsoombud, HFS-deltagare och 

kaizenkonsulter. Cheferna fanns på varje nivå, dessa var sjukhuschefen, centrumchefer och 

enhets- och avdelningschefer. Hälsoombuden var en till två personer från varje 

avdelning/enhet som frivilligt ställt upp som hälsoombud för att de var intresserade av hälsa. 

Dessa var undersköterskor, sjuksköterskor och någon enstaka sekreterare samt 

hälsosamordnaren. Även HFS-deltagarna och kaizenkonsulterna representerades av olika 

yrkeskategorier. HFS-deltagarna bestod av 1-2 sjuksköterskor från varje avdelning, någon 

chef samt hälsosamordnaren och livsstilskoordinator från staben. Bland kaizenkonsulterna 

fanns det chefer, läkare, sjuksköterskor samt en från alla enheter från staben. I denna studie 

sågs cheferna samt hälsoombuden som nyckelpersoner i det hälsofrämjande arbetet, medan 

HFS-deltagarna och kaizenkonsulterna sågs som representanter för ”vanliga” medarbetare, i 

bemärkelsen att de inte förväntades ha särskilt intresse och kännedom om det hälsofrämjande 

arbetet gentemot medarbetarna. 

 

Datainsamling 

Eftersom syftet i föreliggande studie var att kontrastera hur det hälsofrämjande arbetet 

gentemot medarbetarna beskrivs mellan olika hierarkiska nivåer på ett medelstort sjukhus 

samt beskriva hur de går tillväga för att nå ut till hela verksamheten, grundade sig studien på 

kvalitativ metod, som enligt Patton (2002) används så då djupare förståelse kring ett ämne vill 

uppnås. Studiens empiriska material samlades in dels genom kvalitativa intervjuer av 

nyckelpersoner på centralnivå, dels genom skriftliga beskrivningar från chefer och 



 9 

medarbetare på lokalnivå. Under arbetets gång hölls det även en kontakt via mail med 

hälsosamordnaren som kompletterade med information och dokument gällande mål, 

handlingsplanen och riktlinjer för det hälsofrämjande arbetet och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Procedur 

 

Del 1: Intervjuer. 

Datainsamlingen utgjordes dels av semistrukturerade intervjuer med fem nyckelpersoner på 

central nivå. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide med övergripande frågor samt 

underfrågor. Dessa formulerades till att vara öppna, klara och skulle sakna dubbla 

frågeställningar eller ledande ton i så stor utsträckning som det var möjligt. Frågorna handlade 

om hur det hälsofrämjande arbetet bedrivs på Lasarettet samt hur de går tillväga för att nå ut 

till hela verksamheten. Frågorna finns bifogade i intervjuguiden (Bilaga 1). Deltagarna 

intervjuades var för sig, varav fyra intervjuer ägde rum inne i ett enskilt konferensrum på 

Lasarettet för att undvika yttre störningar. På grund av tidsbrist genomfördes intervjun med 

verksamhetssamordnaren via telefon. Tidsåtgången var 45-60 minuter för varje intervju. 

Samtliga intervju ljudinspelades och inspelningarna transkriberades sedan innan de raderades.   

 

Del 2: Skriftlig kartläggning. 

Inom ramen för projektet ”LeanHealth” genomfördes datainsamling gällande hur Lasarettets 

alla enheter, centrum samt avdelningarna i dagsläget arbetar för att vara en hälsofrämjande 

arbetsplats. En skriftlig kartläggning/nulägesanalys utfördes genom att skicka ut en enkät med 

tre frågor, varav fråga två och tre handlade om det hälsofrämjande arbetet, via mail till en 

kontaktperson på Lasarettet (se Bilaga 3). Frågorna konstruerades av en forskningsgrupp och 

distribuerades via hälsosamordaren. Kontaktpersonen, som var hälsosamordnaren, var 

ansvarig för att vidarebefordrade frågorna till hälsoombuden, HFS-deltagarna och 

kaizenkonsulterna. Enkäterna delades ut till 70 personer varav 58 personer svarade. 

Fördelningen mellan chefer, hälsoombud, kaizenkonsulter och HFS-deltagare varierade 

eftersom 10 personer ingick i två av grupperna och en person ingick i alla tre grupperna.  

 

Eftersom hälsoombuden precis hade haft ett möte när det bestämdes att enkäterna skulle delas 

ut hade kontaktpersonen ingen möjlighet att träffa alla personligen innan svarstiden var slut. 

Därför skickade hon ut frågorna via mail med en kortare instruktion till alla hälsoombuden. 

Kontaktpersonen ingick även i kaizenkonsultgruppen och HFS-deltagargruppen. Båda dessa 

grupper hade möten sedan tidigare inplanerade och de sammanföll med utdelningen av 

enkäten. Vid kaizenkonsultträffen respektive HFS-deltagarmötet berättade kontaktpersonen 

kort om frågorna och proceduren för ifyllnaden. Sedan erhöll de frågorna i pappersform. De 

hade möjlighet att svara på plats men alla valde att svara på annan tid och plats. Sedan 

skickade kontaktpersonen vidare frågorna till personalchefen som vidarebefordrade frågorna 

till avdelningscheferna. Svaren samlades sedan in utav hälsosamordnaren och personalchefen 

och vidarebefordrades till forskningsgruppen.  

 

Bortfall. 

Svar erhölls av 17 hälsoombud (bortfall på fem personer; två från avdelning 1, en från 

avdelning 2, en från närvårdavdelningen och en från rehabforum), 28 kaizenkonsulter (bortfall 

på tre personer; en från närvårdsavdelningen, en från ledningsgruppen och en MC-läkare), 11 

HFS-deltagare (bortfall på två personer; en från avdelning 1 och en från 

medicinmottagningen) samt 13 chefer (bortfall på två personer; en från staben och en från 

avdelningarna). 
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Etik 

Intervjuerna påbörjades med att informera intervjupersonen om vad ämnet för studien var och 

att all information skulle behandlas konfidentiellt och endast i syfte för studien samt att deras 

namn inte kommer att nämnas (se Bilaga 2). Intervjupersonerna informerades vidare om att 

deltagandet var frivilligt och om möjligheten att avbryta intervjun om/när de ville i enlighet 

med vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Även vid den skriftliga karläggningen så informerades 

deltagarna om i vilket syfte informationen skulle användas samt att deltagandet var frivilligt 

(se Bilaga 3). Deltagarna informerades muntligt om att deras namn och befattnings skulle 

behandlas konfidentiellt samt att materialet från datainsamlingen endast kommer att användas 

i undersökningssyfte. Som en del av det större projektet, ”LeanHealth”, har föreliggande 

studie även genomgått och fått godkänt av den etiska nämnden i Stockholm. 

 

Analys 

För att bearbeta materialet av intervjuerna användes en tematisk analysmetod med induktiv 

inriktning, vilket innebar att materialet strukturerades utan några förbestämda teman utan 

istället utifrån teman som framkom i intervjuerna (Hayes, 2000, refererad i Langemar, 2008, 

Patton, 2002). För att underlätta bearbetningen av de skriftliga beskrivningarna genomfördes 

det först en innehållsanalys på det materialet. Enligt Patton (2002) innebär en kvalitativ 

innehållsanalys att materialet kodas och kategoriseras i olika teman.   

 

Del 1. 

De inspelade intervjuerna avlyssnades och transkriberades till sammanställd dataskriven text. 

Därefter genomfördes det en genomgående och upprepad läsning av texten för få en 

helhetsbild av materialet. De delar som var relevanta för syftet markerades i olika färger efter 

sitt innehåll och olika teman utvecklades. Materialet delades sedan in under lämpligt tema. 

Teman utvecklades och justerades i takt med att mer information tillkom.  

 

Del 2. 

Utifrån de teman som funnits i intervjuerna ”kodades” de skriftliga beskrivningarna av hur 

man arbetar i praktiken på de olika avdelningarna utifrån studiens syfte (se Tabell 1 i Bilaga 

4). Detta för att tydliggöra ett stort material och underlätta analysen. Sedan jämfördes 

resultatet med det som kommit fram ur intervjuerna.  

 

De olika temana från del 1 och del 2 redovisas tillsammans och hittas som rubriker i 

resultatdelen som följer nedan. Under vissa teman medtogs citat som ansågs relevanta för att 

illustrera innehållet. I presentationen av resultatet har nyckelpersonernas yrkestitel, det vill 

säga hälsosamordnaren, utvecklingschefen, processledaren, verksamhetssamordnaren och 

livsstilskoordinatorn, använts i de fall resultaten skiljer dem emellan. Då alla 

nyckelpersonerna på staben angivit samma svar används begreppet intervjupersoner. Vidare 

har resultatet som kommer från avdelningarna skiljts åt på olika kategorier, chefer, 

hälsoombud, HFS-deltagare och kaizenkonsulter, i de fall resultatet skiljer dem emellan, 

annars används begreppet deltagarna.  

 

 

Resultat 

 

Under rubriken ” Hälsofrämjande arbete mot medarbetarna” redovisas den första delen av 

frågeställningen. De övergripande teman för hur Lasarettet arbetar för att vara en 

hälsofrämjande arbetsplats, utifrån nyckelpersoner på central nivå samt olika medarbetare på 

lokal nivå presenteras i Figur 1. I den andra delen av frågeställningen, som återfinns under 
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rubriken ”Det hälsofrämjande arbetets väg ut i verksamheten”, redovisas teman för hur 

Lasarettet går tillväga för att det hälsofrämjande arbetet ska genomsyra hela verksamheten 

och presenteras i Figur 2. Båda delarna börjar med en kort bakgrund och sedan följer teman 

och underteman.  

 

Hälsofrämjande arbetet mot medarbetarna  

 

Bakgrund 

Utvecklingschefen är av den bestämda uppfattningen att för att Lasarettets hälsofrämjande 

arbete ska vara trovärdigt måste Lasarettet som arbetsgivare vara hälsofrämjande för de egna 

medarbetarna. Han säger: ”Jag tycker att det är viktigt att vi satsar på vår personal och det är 

en viktig del för att uppnå de alla andra perspektiven”.  

 

 
Figur 1. Hälsofrämjande arbetet mot medarbetarna. Teman som framställts ur resultatet. 

 

Huvudsakligen genom friskvård och hälsoombud  

Enligt intervjupersonerna sker det hälsofrämjande arbetet gentemot medarbetarna i första 

hand via ”Hälsolyftet” som är ett koncept där olika hälso- och friskvårdsfrågor tas upp samt 

ett personalgym. Inom ”Hälsolyftet” erbjuds en friskvårdstimme/vecka eller rabatt på 

träningskort. Hälsosamordnaren berättar att det inom friskvårdsriktlinjerna står att Lasarettet 

ska erbjuda kostnadsfria aktiviteter för de anställda, kostnadsfri rökavvänjning samt att alla 

avdelningar ska ha hälsoombud. På avdelningarna menar deltagarna framförallt att de arbetar 

med hälsofrämjande frågor genom att ha en till två hälsoombud. Sedan är det inte alla som vet 

vad dessa gör, mer än att de informerar om olika aktiviteter på möten och liknande. 

Hälsoombuden arbetar lite olika beroende på avdelning. Vissa anordnar olika aktiviteter för 

medarbetarna på avdelningen som exempelvis blodomloppet, golf, stegräknetävling och 

skidåkning där några av medarbetarna brukar deltaga. Deltagarna tar också upp friskvården 

och menar att de försöker använda sig av friskvårdstimmen i största möjliga mån, men att det 
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ibland tyvärr kan vara svårt att komma iväg från arbetet. Friskvårdstimmen tas ut om arbetet 

tillåter och används i slutet av ett dagarbetspass.  

 

Alla delar av hälsa 

På vissa avdelningar, menar hälsoombuden, är intresset för hälsofrämjande frågor inte stort 

och det är alltid samma personer som tar del av utbudet av fysiska aktiviteter, trots att alla vet 

vad som erbjuds. Även intervjupersonerna säger att som det ser ut i dagsläget är det de som 

sedan tidigare tränar och har intresset för hälsa som använder sig av friskvårdstimmen och går 

till gymmet. Därför menar intervjupersonerna att det är viktigt att få med alla delar av hälsa 

för att tillfredställa allas intressen. Detta görs bland annat genom att erbjuda olika former av 

aktiviteter som på ett eller annats sätt lockar de flesta. Hälsosamordnaren berättar att de 

brukar erbjuda olika tävlingar där de anställda får skriva på en lapp hur mycket de har tränat 

som sedan lämnas in till henne och sedan dras en vinnare varje månad. Men det visade sig 

vara samma personer som var med i den formen av tävling. Hälsosamordnaren berättar ett 

exempel på hur de gjorde då. 

  

”Då kom jag på en annan grej som jag kallade för ”må bra bingo”. Då har man 

liksom gjort en bingobricka med olika aktiviteter, så då är det bland annat att 

man ska promenera 4 km, och så har jag lagt in att man ska sova 8 timmar i 

sträck, äta frukt 5 gånger i veckan, lösa korsord osv. Jag har försökt få in alla 

delar av hälsan och när man har gjort de olika sakerna så ska man kryssa i den 

rutan. Har man då fått en hel rad så får man lämna in brickan för utlottning.” 

 

Genom ”må bra bingo” deltog fler medarbetare eftersom det blev ett bredare hälsotänk genom 

att ta med andra delar av hälsa än att enbart fokusera på fysisk aktivitet. Förhoppningarna är 

att det hälsofrämjande arbetet för medarbetarna blir bredare i och med projektet 

”LeanHealth”. Utöver friskvård och fysisk aktivitet erbjuds det även personalsociala 

aktiviteter som är gamla traditioner som Lasarettet försökt bevara. Dessa är främst sommar- 

och jullunch som hålls för all personal. Detta är dock inget som deltagarna tar upp som 

hälsofrämjande. Däremot tar de upp andra delar som exempelvis att röntgenavdelningen har 

utsett två ryggombud som ska utbildas i överviktsförflyttningar samt har en massagestol och 

andra avdelningar har fruktkorgar, fredagsfika eller har införskaffat gångstavar.   

 

Även via systematiskt arbetsmiljöarbete 

Hälsosamordnaren tog även upp arbetsmiljöarbetet som en del av det hälsofrämjande arbetet. 

När de övriga intervjupersonerna tillfrågades om det systematiska arbetsmiljöarbetet berättar 

även de att det är en del av det hälsofrämjande arbetet mot medarbetarna. Ingen av 

intervjupersonerna arbetar själva så mycket med arbetsmiljöarbetet utan fokus ligger på att få 

medarbetarna att arbeta mer systematiskt med det. Även deltagarna tillfrågades om det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och det är väldigt varierat hur mycket kunskap deltagarna har 

gällande hur arbetet bedrivs i praktiken. Vissa säger sig ha arbetat för kort tid för att ha 

inblick i det, medan andra säger att de inte vet. Många deltagare berättar iallafall att 

arbetsmiljöarbetet finns med som stående punkt på arbetsplatsträffarna där alla har möjlighet 

att väcka arbetsmiljörelaterade frågor. De berättar att största ansvaret för arbetsmiljöarbetet 

ligger hos cheferna, men att det är allas ansvar att följa rutiner och regler.  

 

Det är främst chefer, avdelningschefer samt fackliga representanter som arbetar med 

arbetsmiljön. Vissa avdelningar har inget skyddsombud eftersom de saknar fackliga 

representanter och där är det dåligt engagemang i arbetsmiljöarbetet. Många av cheferna gör 

skyddsronder, använder sig av MedControll (system för att rapportera tillbud och 
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arbetsskador) samt gör riskanalyser vid förändringar. Vissa avdelningschefer tar upp 

arbetsmiljö vid planeringsdagar, arbetsplatskontrakt samt vid medarbetarsamtal en gång per 

år. Som en chef berättade: ”Som chef försöker jag få in så mycket arbetsmiljö som möjligt i 

medarbetarsamtalen, både socialt – fysiskt”. Vissa deltagare är insatta och berättar att 

skyddsronder utförs i början av året och att de anställda påtalar brister i arbetsmiljön via 

skyddsombuden eller direkt till chefen beroende på vad saken gäller. Avdelningschefen och 

ansvariga går tillsammans igenom checklistan för arbetsmiljön och åtgärdar det som direkt 

kan åtgärdas och dokumenterar övriga åtgärder i en handlingsplan. Ansvariga ska sedan 

arbeta med åtgärderna och sen återkoppla till avdelningschefen. Eftersom Lasarettet inte är en 

stor arbetsplats är det korta vägar mellan medarbetare och chefer vilket gör att det mesta 

rapporteras muntligt och åtgärdas snabbt. De frågor som inte kan hanteras inom avdelningen 

förs upp till centralnivå. Många deltagare berättade att det finns en eller två miljöombud per 

avdelning och att de på vissa avdelningar är engagerad genom att källsorterar olika material. 

Detta är dock inget som tas upp av intervjupersonerna, då miljöarbetet inte är en del av 

arbetsmiljöarbetet, vilket deltagarna tycks tro är samma sak. 

 

Kaizenarbete. 

Lasarettet har sedan tidigare arbetat med kvalitets- och utvecklingskonceptet kaizen, där fokus 

ligger på att arbeta med ständiga förbättringar samt att få fler medarbetare delaktiga. Både 

intervjupersonerna och deltagarna berättade att det förr genomfördes skyddsronder utifrån en 

checklista en gång per år då man tittade på den fysiska och psykiska arbetsmiljön och sen 

verkställdes en handlingsplan utifrån vad man såg. Det visade sig dock att handlingsplanen 

glömdes bort mellan skyddsronderna. Sedan november 2011, i och med ”LeanHealth” 

projektet, har Lasarettet valt att smygstarta arbetet genom att integrera arbetsmiljöarbetet med 

kaizen i syfte att ha ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete. I dagsläget verkar det nästan bara 

vara cheferna som vet hur arbetsmiljöarbetet fungerar på avdelningarna, men tanken är att det 

kommer att bli bättre i och med integreringen. Därför har handlingsplanen tagits bort och 

istället skrivs problem och risker upp på kaizenlappar. Genom kaizenlapparna blir 

arbetsmiljöarbete mer systematiskt då arbetet sker kontinuerligt och problem följs upp i 

samband med att de uppkommer.  Alla medarbetare blir även delaktiga och informerade om 

taget beslut genom en signeringslista som finns på baksidan av varje kaizenlapp. 

Hälsosamordnaren säger: 

 

”Så kaizenlapparna är ett sätt att få alla mer delaktiga i arbetet. Vi har ju 

kaizentavlor där man sätter upp kaizenlappar och dom går man då igenom en 

eller två gånger i veckan. Så det blir ju inte så att man bara kan lägga ifrån sig 

synpunkterna i en hög, utan de finns där synliga och de tas upp och diskuteras 

minst en gång i veckan, istället för att de ska läggas i en låda och gås igenom ett 

år senare. Så förhoppningen är att det ska fungera mycket bättre nu.” 

 

Dessutom menar intervjupersonerna att kaizenarbetet i sig kan ses som hälsofrämjande då 

medarbetarna känner sig delaktig i sitt arbete i och med att de själv får komma med konkreta 

förslag gällande lösningar på problem man upplever istället för att hela tiden få direktiv 

uppifrån.  

  

Patientperspektivet. 

Trots att frågan ställdes hur Lasarettet arbetade för att vara en hälsofrämjande arbetsplats för 

medarbetarna är det lätt för intervjupersonerna att svara utifrån ett patientperspektiv. Det är i 

princip enbart hälsosamordnaren som kan beskriva mer ingående hur de arbetar 

hälsofrämjande mot medarbetarna. Övriga intervjupersoner tar främst upp hälsosamordnaren 
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samt friskvården. Samtliga intervjupersoner framhåller att det är patientperspektivet som 

många medarbetare i första hand tänker på då det talas om det hälsofrämjande arbetet och att 

medarbetarperspektivet hamnar i andra hand. Som en av intervjupersonerna säger:  

 

”Jag tror att det är ganska många som inte riktigt vet vad som görs för 

personalen. Det är nog inte så många medarbetare som tänker på det när vi 

pratar hälsofrämjande arbete, utan många tänker nog på patienterna som är våra 

kunder”.  

 

När deltagarna beskriver hur de arbetar med hälsofrämjande frågor gentemot medarbetarna 

svarar de dock utifrån ett personalperspektiv, däremot är det framförallt hälsoombuden och 

cheferna som kan ge mer ingående svar, medan HFS-deltagarna och kaizenkonsulterna menar 

att det hälsofrämjande arbetet främst sker via hälsoombuden.  

 

Det hälsofrämjande arbetets väg ut i verksamheten 

 

Bakgrund 

Intervjupersonerna beskriver att implementeringen av det hälsofrämjande arbetet går som i 

någon form av trappa neråt i verksamheten. Målen som sätts upp av staben presenteras för 

beredningsgruppen, som bereder ärendet för ledningsgruppen som i sin tur tar det slutgiltiga 

beslutet. När målen i handlingsplanen är fastställda informerar staben vidare till 

centrumcheferna, som informerar avdelningscheferna som i sin tur ska informera 

medarbetarna på avdelningarna. Vidare använder sig Lasarettet av att ha grupper som är 

ansvariga för det hälsofrämjande arbetet. På staben är det utvecklingsenheten samt 

hälsosamordnaren på personalenheten som är ansvariga. Dock är det enbart hälsosamordnaren 

som har medarbetarperspektivet som sitt huvudperspektiv, resterande intervjupersoner arbetar 

mer mot ett patientperspektiv. Men alla ska ha medarbetarperspektivet i åtanke då tanken är 

att frisk personal presterar bättre i sitt arbete vilket påverkar patienterna.  

 

 
Figur 2. Det hälsofrämjande arbetets väg ut i verksamheten. Teman som framställts ur resultatet. 
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Mål 

Varje år formuleras mål gällande hur det hälsofrämjande arbetet på Lasarettet ska bedrivas. 

Målen sätts upp utifrån riktlinjer från HFS-nätverket och politikerna. De mål som står i 

handlingsplanen gällande medarbetarperspektivet formuleras främst av hälsosamordnaren i 

samråd med de övriga intervjupersonerna som alla är ansvariga för det hälsofrämjande arbetet 

på Lasarettet. Målen ska sedan godkännas av ledningen. Intervjupersonerna tycker att målen 

för att vara en hälsofrämjande arbetsplats är bra men anser att målen bör bli tydliga, tuffare 

och spetsigare. Målen är att få friskare personal, lägre sjukfrånvaro, personal som är hälsosam 

och frisk samt att medarbetarna ska vara hälsomedvetna. Eftersom det inte är några siffror i 

målen är det svårt att se när de uppfyllts. Hälsosamordnaren säger: ”Målen är lite luddiga, jag 

kan ju inte säga att nu är vi hälsosamma eller så bara”. Intervjupersonerna menar att målen 

skulle kunna vara hårdare på vad Lasarettet faktiskt ska prestera. Lasarettet bör även bli bättre 

på att mäta i pengar och i effektivitet för att se hur det hälsofrämjande arbetet påverkar 

Lasarettet. Det som kan mätas är sjukfrånvaron men där är det svårt att se vad som har gett 

effekt då det kan vara en kombination av flera olika faktorer.  

 

Deltagarna anser att det är otydliga mål gällande det hälsofrämjande arbetet för medarbetarna. 

De är medvetna om att målen för arbetet finns angivna i handlingsplanen, men det är främst 

cheferna samt hälsoombuden som vet vilka målen är. Dock är målen inte specifika utan 

väldigt allmänna. Deltagarna säger exempelvis att målet är friskare personal, minskad 

frånvaro och att medarbetarna ska hålla sig friska och förebygga sjukdom. Sedan är målen 

olika beroende på avdelning. Vissa avdelningar har inga specifika mål alls medan andra har 

det exempelvis att inspirera medarbetarna att röra på sig och hålla sig friska samt att få frisk 

personal som mår bra fysiskt och psykiskt. Hälsoombuden menar även att målen är 

individuella för medarbetarna beroende på vad de vill få ut av det hälsofrämjande arbetet. 

Detsamma gäller målen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är framförallt cheferna 

som tar upp vilka mål som finns, men även dessa är lite olika. Vissa menar att målen är att 

Lasarettet ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats som arbetar för jämställdhet 

och mångfald samt att medarbetarna ska värna om sin arbetsplats. Vidare säger vissa att målet 

är att ha en bra/god fysisk och psykisk arbetsmiljö eller att målet är att i tid upptäcka risker 

och förebygga ohälsa som kan kopplas till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Någon 

avdelning har mer konkreta mål som att på sikt ha höjbara och sänkbara skrivbord. Målen för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet förefaller inte vara allmänt kända bland medarbetarna. 

Inte heller intervjupersonerna tar upp målen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, då de 

knappt tar upp arbetsmiljöarbetet förrän de blir tillfrågade om det. Hälsosamordnaren berättar 

dock att det på Lasarettets intranät finns tydliga riktlinjer för när, hur och av vem 

arbetsmiljöarbetet ska göras och att målet är att förbättra arbetsmiljön. Detta tycks dock inte 

vara allmänt känt eller vara något som medarbetarna tar del av. 

 

Stöd 

Allt förändringsarbete tar tid och det hälsofrämjande arbetet är endast en del av allt som 

medarbetarna ska göra. Om medarbetarna har mycket att göra kommer 

verksamhetsutvecklingen ofta i andra hand. En förändring i den här typen av frågor kräver 

därför ledningens stöd. Det har visat sig vara svårt att få alla delaktiga i ett förändringsarbete. 

Intervjupersonerna tror att anledningen till detta är att de flesta antagligen inte förstått vidden 

av det hälsofrämjande arbetet, vare sig mot patienterna eller mot medarbetarna. Där är det 

viktigt att göra medarbetarna medvetna på vilket sätt det hälsofrämjande arbetet för 

medarbetarna är viktigt. Intervjupersonerna menar dock på att det är svårt att komma ifrån att 

patientperspektivet är det som prioriteras av medarbetarna. Den viktigaste rollen för 

nyckelpersonerna i staben är därför att stötta medarbetarna i sitt arbete och underlätta så 
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mycket som möjligt för dem. Vidare menar vissa att medlemskapet i HFS har haft betydelse i 

form av att ledningen samt medarbetarna är mer öppna för det hälsofrämjande arbetet, vilket 

visar på att det är lättare att arbeta med förändring när man har stöd högre uppifrån.  

 

Mänskliga resurser 

 

Hälsosamordnare. 

Hälsosamordnaren är den som har största ansvaret för att Lasarettet ska vara en 

hälsofrämjande arbetsplats för medarbetarna samt att de ska vara friska. Hälsosamordnaren 

försöker förmedla så mycket som möjligt till hälsoombuden genom information gällande vilka 

aktiviteter som finns men även genom att ge dem kunskap om vad hälsa är och varför det är 

viktigt. Hon använder sig även av småuppgifter som hälsoombuden kan genomföra på sina 

avdelningar i hopp om att få med sig sina kollegor.  

 

Hälsoombud. 

För att nå ut med det hälsofrämjande arbetet för medarbetarna använder sig hälsosamordnaren 

således av hälsoombuden. Hälsoombudens uppgift är att lyssna och ta till sig av information 

från hälsosamordnaren på möten samt vara uppdaterad gällande vilka aktiviteter som erbjuds. 

Hälsosamordnaren informerar dem muntligt om vilka mål som finns och visar 

handlingsplanen. Det finns även information på Navet, Lasarettets intranät, gällande det 

hälsofrämjande arbetet men det är upp till varje hälsoombud och övriga medarbetare att själva 

leta fram och ta del av den informationen. Det är hälsoombudens ansvar att föra vidare 

informationen till deras kollegor gällande vad som sagts på hälsoombudsträffarna, aktuella 

hälso- och friskvårdsaktiviteter samt försöka engagera och motivera kollegorna till att deltaga. 

Då är det viktigt att de kommer ihåg all information och ser till att alla kollegor tar del av den. 

Hälsoombuden berättar att de informerar nyanställda om ”Hälsolyftet” och om vilka pass som 

erbjuds. Dock verkar de nyanställda deltagarna inte ha kunskap om hur de arbetar med 

hälsofrämjande frågor på sin avdelning. Det är olika hur hälsoombuden går tillväga för att nå 

ut med informationen och hur bra de gör det. De flesta når ut med informationen främst vid 

veckomöten och arbetsplatsträffarna, där hälsofrämjande arbetet är en stående punkt. På vissa 

avdelningar sätter hälsoombuden upp skriftlig information i köket eller i personalrummet 

gällande vilka aktiviteter som finns att tillgå exempelvis Friskis och Svettis, vattengympa osv. 

Vissa hälsoombud skickar även ut mail om träning, olika pass, tider osv. Även Navet används 

som en informationskälla. Vidare ska hälsoombuden vara lyhörda för synpunkter och idéer 

från sina medarbetare som de sedan ska föra vidare till hälsosamordnaren. På så sätt fungerar 

hälsoombuden som en länk mellan hälsosamordnaren och medarbetarna på avdelningarna. 

 

 Chefer. 

Utöver hälsosamordnaren och hälsoombuden är cheferna engagerade i det hälsofrämjande 

arbetet. Cheferna tar upp det hälsofrämjande arbetet vid medarbetarsamtal och, om behov 

finns, vid andra tillfällen under årets gång. Intervjupersonerna berättar att cheferna ofta är 

positiva till motion men att de inte försöker hjälpa till för att medarbetarna ska ta ut sin 

friskvårdstimme. Cheferna är vidare de som är mest insatta i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och ser till att det sker skyddsronder och riskanalyser.  

 

Det egna intresset 

Den allmänna uppfattningen hos samtliga intervjupersoner är att det hälsofrämjande arbetet är 

väldigt personbundet då det i grund och botten handlar om de anställdas eget intresse för 

hälsa. Mycket av det hälsofrämjande arbetet handlar också om hur intresserade cheferna är i 

dessa frågor sedan tidigare och hur viktigt de anser att de är. Är cheferna intresserade och 
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tycker att det är viktigt går arbetet mycket lättare och annars går arbete trögt. Chefens eget 

intresse för hälsa påverkar även vilken roll hälsoombuden får. I avdelningar där cheferna inte 

tycker att det hälsofrämjande arbetet är viktigt får hälsoombuden inte stor roll och tvärt om. 

Intervjupersonerna tror att Lasarettet kommit en bit på vägen till att vara en hälsofrämjande 

arbetsplats vilket främst antas bero på att Lasarettet har många personer på central nivå som 

har det intresset och därmed är väldigt drivande. Dessa personer har lagt ner mycket tid på att 

det hälsofrämjande arbetet för medarbetarna hålls vid liv och införskaffat mänskliga resurser i 

staben som ser till att det når ut till hela verksamheten. Medarbetarnas intresse har också 

betydelse. Hälsosamordnaren säger:  

 

”Är det exempelvis många träningsintresserad på en avdelning så tror jag 

absolut att man bryr sig mer om hälsofrämjande arbetet medan är det bara två 

träningsintresserade på en avdelning så blir det ju mycket svårare.” 

 

 Att vara hälsoombud är ett frivilligt åtagande av medarbetarna men det krävs att de har ett 

intresse för hälsoarbetet. Intervjupersonerna menar dock att intresset kan variera mellan 

hälsoombuden. Alla avdelningar måste ha minst ett hälsoombud och på vissa avdelningar 

ställer någon mer än gärna upp medan det i andra avdelningar kan vara någon som ställer upp 

för att ingen annan vill. Detta gör att deras eget intresse för hälsa är olika stort vilket påverkar 

deras arbete och engagemang.  

 

Utvärdering och feedback 

De flesta av intervjupersonerna tycker de borde bli bättre på att utvärdera arbetet för att se 

vilka resultat som det hälsofrämjande arbetet har gett samtidigt som de menar på att det är 

svårt. I dagsläget utvärderas arbetet mest genom att titta på sjukskrivningar, men även där är 

det svårt att veta exakt vad som påverkat siffrorna. Hälsosamordnaren säger: ”Man kan till 

exempel titta på hur sjukskrivningarna var innan vi hade gymmet här och så. Men det är som 

sagt långsiktiga grejer det här.” 

 

Intervjupersonerna framhåller även att det är dåligt med feedback gällande hur det 

hälsofrämjande arbetet bedrivs. Feedbacken från nätverket är i form av utdata och resultat 

jämfört med de övriga medlemmarna i hela landet, men det är ingen personlig och konkret 

feedback just till Lasarettet. Via nätverket fås det främst råd och tips från andra medlemmar 

gällande vad som fungerat bra eller dåligt. Hälsosamordnaren ger inte heller hälsoombuden 

mycket feedback, vilket främst beror på att det är svårt för henne att veta hur de informerar 

sina kollegor. Ännu en anledning till att det är dåligt med feedback menar intervjupersonerna 

beror på att det arbetet inte utvärderas samt att det är svårt att se om arbetet har gett resultat. 

Det är svårt att mäta hälsa och se ifall just friskvårdstimmen påverkar medarbetarnas hälsa 

eller om det är andra faktorer som också spelar in, samt att det handlar om långsiktiga resultat. 

Feedbacken från staben till avdelningarna är också främst genom utdata och resultat. 

Hälsosamordnaren berättar att medarbetarna skulle kunna få feedback genom att uppmuntra 

de som kommer till ”Hälsolyftet”, men även på den fronten är det i dagsläget dåligt. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet i föreliggande studie var att kontrastera hur det hälsofrämjande arbetet gentemot 

medarbetarna beskrivs mellan olika hierarkiska nivåer på ett medelstort sjukhus. Vidare var 

syftet att beskriva hur nyckelpersonerna på central nivå går tillväga för att nå ut till hela 

verksamheten, relaterat till teori om förändringsarbete.  
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Resultatet visade att det hälsofrämjande arbetet gentemot medarbetarna främst sker genom 

friskvård och hälsoombud, men även genom att försöka få med alla delar av hälsa samt via det 

systematiska arbetsmiljöarbetet som nu ska integreras med kaizen. Det framkom även av 

intervjupersonerna att patientperspektivet var det som oftast kopplas till det hälsofrämjande 

arbetet. Resultatet visade vidare att nyckelpersonernas tillvägagångssätt för att nå ut till hela 

verksamheten var genom att ha mänskliga resurser i form av en hälsosamordnare i staben och 

en till två hälsoombud på avdelningarna som använde sig av muntlig information. Även 

cheferna spelade en betydande roll. Där visade det sig att resursernas eget intresse för hälsa 

samt deras stöd var av betydelse. Det formulerades även mål gällande det hälsofrämjande 

arbetet som fanns i handlingsplanen, dock visade det sig att dessa var otydliga vilket ledde till 

att feedback och utvärdering i dagsläget var bristfälligt.   

 

Vid Ottawakonferensen togs det upp att skola, sjukhus och arbetsplatser var miljöer där 

förutsättningar för hälsa kan skapas (WHO, 1986). Att Lasarettet är med i HFS-nätverket gör 

att de både arbetar hälsofrämjande som sjukhus och arbetsplats (Hälsofrämjande Sjukhus, 

2011). Det hälsofrämjande arbetet för medarbetarna har funnits på Lasarettet sedan år 1997, 

men år 2001 lyftes det fram specifikt i form av projektet ”Lasarettet som hälsofrämjande 

arbetsplats”, vilket är ett vanligt sätt att starta en förändringsåtgärd (Abrahamsson & 

Andersen, 1996). Nu, 10 år senare, arbetar de hälsofrämjande via ett annat projekt, 

”Hälsolyftet”. För att arbetet ska bedrivas bra har Lasarettet satsat på en hälsosamordnare som 

arbetar heltid med medarbetarperspektivet på staben och till sin hjälp har hon en eller två 

hälsoombud på varje avdelning. Detta överensstämmer med det Hansson (2004) menar, att 

förändringsarbete tar tid, samt det Coffey och Dugdill (2006) och Ericsson (2007) tar upp, att 

det därför behövs insatser av nyckelpersoner på organisationens alla nivåer samt att det 

hälsofrämjande arbetet genomsyrar hela organisationen.  

 

Lasarettet arbetar i dagsläget hälsofrämjande främst via friskvård, vilket är en viktig del av ett 

hälsofrämjande arbete (Angelöw, 2002). Intervjupersonerna påtalar dock att de bör försöka få 

in ett helhetstänk i det hälsofrämjande arbetet eftersom de anser att den fysiska delen i 

dagsläget har ett övertag. Detta helhetstänk som de försöker få in är i linje med WHO:s 

definition av hälsa där de delar in hälsa i fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Ericsson, 

2007). Även Angelöw (2002) förklarar att det är viktigt att se en helhet av det hälsofrämjande 

arbetet och inte enbart fokusera på den fysiska delen av hälsa.  

 

Ett problem som påtalas i resultatet är att det systematiska arbetsmiljöarbetet på Lasarettet är 

otydligt. I dagsläget verkar det framförallt vara cheferna som är insatta i det området, men de 

flesta deltagare är medvetna om att det finns skyddsronder samt att arbetsmiljöarbetet tas upp 

på arbetsplatsträffar. Några deltagare berättar om miljöarbetet i form av miljöombud och 

källsortering, vilket kan bero på att de blandar ihop arbetsmiljöarbetet med miljöarbetet. Detta 

kan antas bero på det Coffey och Dugdill (2006) funnit, att det ofta inte finns tid, resurser och 

tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta på rätt sätt med arbetsmiljöarbetet. 

Intervjupersonerna tror att arbetsmiljöarbetet förhoppningsvis kommer att bli bättre och mer 

systematiskt när det integreras med kaizen vilket får stöd i Põlluste et al. (2007) studie, som 

menar att man bör integrera hälsoarbete med kvalitetsutveckling. Därför kan integreringen 

med kaizen ses som ett steg framåt i det hälsofrämjande arbetet. Om Lasarettet fortsätter med 

att integrera det hälsofrämjande arbetet i alla viktiga beslut i organisationen kommer det 

hälsofrämjande arbetet troligtvis att utvecklas ännu mer (ENWHP, 1997). 

 

I och med att Lasarettet nu ska börja integrera hälsa med kaizen kan det ses som en förändring 

från en representativ förändringsstrategi mot en mer delaktig förändringsstrategi (Angelöw, 
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1991). Till följd av det nya sättet att arbeta tror intervjupersonerna och deltagarna att det 

hälsofrämjande arbetet, främst det systematiska arbetsmiljöarbetet, kommer att vara mer känt 

bland medarbetarna samt att problem och frågor kommer att tas om hand i samband med att 

de uppkommer. I och med detta blir medarbetarna mer delaktiga i förändringsarbete vilket 

tidigare har visat sig vara en avgörande framgångsfaktor (Angelöw, 2002) bland annat genom 

ökad motivation, på både individ- och organisationsnivå (Abrahamsson & Andersen, 1996; 

Angelöw, 1991; Cronsell et al., 2003). Då delaktighet är ett av de tre psykologiska behoven 

som finns i ”Self determination theory”, kan det tänkas vara den inre motivationen hos 

medarbetarna som ökar (Ryan och Deci, 2000). Att den inre motivationen ökar hos 

medarbetarna skulle vara bra då de skulle delta i det hälsofrämjande arbetet för att de förstått 

dess syfte samt för att de verkligen vill. Dessutom har delaktighet och inflytande i sig visat sig 

ha positiva hälsoeffekter (Dellve et al., 2007; Eriksson et al., 2008). Den ökade delaktigheten 

är även i linje med ENWHP’s (1997) riktlinjer. 

 

Något som framkommit i föreliggande studie och som får stöd i tidigare forskning (Johnson & 

Baum, 2001) är att intervjupersonerna lätt svarar utifrån ett patientperspektiv och att 

kunskapen kring det hälsofrämjande arbetet mot medarbetarna inte var så hög. Dock höll sig 

deltagarna, i motsatt till intervjupersonerna, till medarbetarperspektivet, men utifrån deras 

svar märktes det att det framförallt var hälsoombuden och cheferna som kunde ge mer 

ingående beskrivningar. Många av deltagarna beskrev att de arbetade med det hälsofrämjande 

arbetet i praktiken via hälsoombuden. Att säga att det praktiska arbetet sker via hälsoombud 

visar dock på att de inte gör så mycket inom medarbetarperspektivet, för hälsoombuden i sig 

är inget hälsofrämjande arbete utan de är nyckelpersoner i det arbetet. Detta gör att det kan 

antas vara att patientperspektivet är mer prioriterat, vilket förklarades av intervjupersonerna 

som att det beror på att patienterna är Lasarettets kunder. 

 

Anledningen till att intervjupersonerna inte tror att medarbetarna arbetar så mycket med det 

hälsofrämjande arbetet anses vara att de frågorna inte prioriteras samt att det är svårt att se 

effekterna på det hälsofrämjande arbetet då det inte ger resultat på en gång. Om medarbetarna 

har mycket att göra kommer verksamhetsutvecklingen ofta i andra hand. Anledningen till 

detta är att de flesta antagligen inte förstått vidden av det hälsofrämjande arbetet, varken mot 

patienterna och medarbetarna. Därför bör Lasarettet satsa på att göra medarbetarna medvetna 

på vilket sätt det hälsofrämjande arbetet för medarbetarna är viktigt, då tidigare studier visat 

att en hälsofrämjande arbetsplats inte enbart främjar personalen utan även patienterna 

(Põlluste et al., 2007). Att de hälsofrämjande frågorna inte prioriteras kan bero på att 

medarbetarna inte drivs av inre motivation och att de snarare befinner sig mer mot den yttre 

delen av motivationsskalan (Ryan & Deci, 2000). Här menar Abrahamsson och Andersen 

(1996) att det dock just är de yttre förhållanden som är viktiga för organisationer. 

Anledningen till att man är aktiv i det hälsofrämjande arbetet beror då främst på yttre faktorer 

exempelvis som när Lasarettet försöker locka med olika tävlingar med vinster (Ryan & Deci, 

2000). 

 

I resultatet framkom att tillvägagångssättet för att nå ut med det hälsofrämjande arbetet till 

hela verksamheten skedde genom mänskliga resurser som använde sig av muntlig 

information. Resultatet visade dock på att det hälsofrämjande arbetet i praktiken inte var så 

utbrett. Detta i och med att nästan alla intervjupersoner och deltagare menade att det praktiska 

hälsofrämjande arbetet skedde genom hälsoombuden som informerar om aktiviteter eller att 

det systematiska arbetsmiljöarbetet var en punkt på arbetsplatsträffarna. Det var dock inte 

många som sa vad som faktiskt utfördes i praktiken. Att ha hälsoombud och att ha hälsofrågor 

som punkt på möten är inte ett hälsofrämjande arbete i sig, utan det är mer ett sätt om hur 



 20 

informationen nås ut. Resultatet visade på att det hälsofrämjande arbetet begränsas till de 

mänskliga resurserna, främst hälsoombuden. Detta är något som får stöd i Johnson och 

Baum’s (2001) studie då de funnit att det hälsofrämjande arbetet begränsas till vissa specifika 

medarbetare samt att hälsoarbetet sällan var integrerat i praktiken hos medarbetarna.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade vidare på att det är viktigt med mänskliga resurser och 

att dessa, hälsosamordnaren, hälsoombuden och cheferna, deltar aktivt i det hälsofrämjande 

arbetet för att det ska nå ut till hela verksamheten. Detta är bra då hälsosamordnaren, 

hälsoombuden och chefernas förhållningsätt påverkar hur medarbetarna uppfattar 

förändringen och tar till sig den (Cronsell et al., 2003; Whitehead, 2006). Även Woods och 

West (2010) skriver att det viktigt för ledare i en organisation att förstå och kunna hantera 

förändringar i organisationer. Detta är intressant då intervjupersonerna menar att en 

förändring kräver stöd från ledningen samt att de påtalade vikten av resursernas eget intresse i 

de hälsofrämjande frågorna och att de har motivationen för att bedriva arbetet. Detta är i linje 

med Dellve et al.’s (2007) resultat som visar att chefens egen attityd och syn på 

medarbetarnas hälsa har stort betydelse för det hälsofrämjande arbetet. Det framkom även i 

resultatet att medarbetarnas eget intresse självklart också har betydelse. Detta kan kopplas till 

ett problem som tas upp i resultatet, nämligen att det i dagsläget i princip bara är de som sedan 

tidigare tränar och har intresset för hälsa som använder sig av friskvårdstimmen och de 

fysiska aktiviteterna som erbjuds. Det kan ses som att de personer som tar del av utbudet gör 

det för att de har ett intresse för fysisk aktivitet, det vill säga att de har en inre motivation för 

träning (Ryan & Deci, 2000). Att enbart erbjuda friskvård begränsar dock många medarbetare 

att deltaga då alla inte har den inre motivationen till att träna. Därför är det viktigt att 

Lasarettet erbjuder en bredd av aktiviteter för att kunna locka en varierande målgrupp. För att 

nå ut till fler brukar hälsosamordnaren därför anordna olika former av tävlingar där det dras 

en vinnare varje månad. Att anordna tävlingar med vinster kan ses som yttre motivation (Ryan 

& Deci, 2000).  

 

Enligt hälsosamordnaren är målen för det hälsofrämjande arbetet på Lasarettet att få friskare 

personal, lägre sjukfrånvaro, personal som är hälsosam och frisk samt att medarbetarna ska 

vara hälsomedvetna. Studiens resultat pekade dock på en avsaknad kunskap kring vilka mål 

som fanns gällande det hälsofrämjande arbetet. Detta kan bero på det Aujoulat et al.’s (2001) 

studie visar, att det fortfarande är brist på riktlinjer gällande hur det hälsofrämjande arbetet 

ska bedrivas i praktiken inom hälso- och sjukvården. Bristen på kunskap gällande vilka mål 

som finns på Lasarettet kan även antas bero på hur de är definierade (Dellve et al., 2007) det 

vill säga att målen varken är tydliga eller mätbara (Kleingeld et al., 2011; Locke & Latham, 

1990; Locke & Latham, 2002) vilket även intervjupersonerna och deltagarna själva säger. 

Utifrån målsättningsteorin bör Lasarettets hälsofrämjande mål formuleras till att bli tydligare 

och mätbara. Ett exempel skulle kunna vara att Lasarettet har som mål att ”all personal ska 

använda sig av Hälsolyftet 2 gånger i veckan” istället för att ha allmänna mål som ”att må bra 

och främja hälsan”. Vidare bör målen vara positivt formulerade (Cronsell et al., 2003) 

exempelvis att ha som mål att ”öka frisknärvaron med 5 procent” istället för att ”sänka 

sjuknärvaron med 5 procent”.  

 

Resultatet visade vidare på att det är svårt att se när målen uppfylls eftersom de inte är 

formulerade med siffror, vilket bekräftas av tidigare studier (Locke & Latham, 1990; Locke & 

Latham, 2002). Det som i dagsläget mäts är sjukfrånvaron men där menar intervjupersonerna 

att det är svårt att se vad som har gett effekt då det kan vara en kombination av flera olika 

faktorer. Att mäta sjukfrånvaron är dock det vanligaste sättet att mäta effektiviteten av 

hälsoarbete (Ericsson, 2007). Resultatet visar även att vissa avdelningar har satt upp egna 



 21 

konkreta mål som exempelvis att på sikt ha höjbara och sänkbara skrivbord. Detta kan göra att 

just de avdelningarna lättare uppfyller sina mål, men enligt Locke och Latham (1990) har 

tilldelade mål lika stor påverkan på prestation som mål som man satt upp själva. Coffey och 

Dugdill (2006) förklarar att det är viktigt att organisationer sätter upp sina egna mål anpassade 

utifrån dess förutsättningar. Att avdelningarna sätter upp sina egna mål och anpassade efter 

deras verksamhet skulle därför kunna vara ett steg i rätt riktning, då tidigare studier visat att 

produktiviteten ökade med 75 procent om man satte upp mål (Pritchard et al., 1988). 

 

Av resultatet att döma genomförs det inte någon egentlig utvärdering av det hälsofrämjande 

arbetet gentemot medarbetarna. Intervjupersonerna tyckte att de borde bli bättre på att 

utvärdera arbetet för att se vilka resultat som det hälsofrämjande arbetet har gett samtidigt 

som de menar på att det är svårt. I dagsläget sker utvärderingen mest genom att titta på 

sjukskrivningar, men där är det svårt att veta exakt vad som påverkat siffrorna. Detta 

tillvägagångssätt är tyvärr bland de vanligaste vilket antagligen beror på att många fortfarande 

ser hälsa om ”avsaknad av sjukdom” (Ericsson, 2007). Intervjupersonerna berättar även att 

det är brist på feedback gällande hur det hälsofrämjande arbetet lyckas. Detta gäller både från 

HFS-nätverket till Lasarettet, samt från staben till avdelningarna. Detta är till en nackdel då en 

viktig aspekt av målsättningsteorin är just feedback på prestationen (Locke & Latham, 1990; 

Locke & Latham, 2002). Hälsosamordnaren är medveten om att feedback är viktigt men av 

olika anledningar ger hon ändå inte medarbetarna mycket feedback. Utan kontinuerlig 

feedback förlorar målen till viss del sin betydelse (Locke et al., 1981; Locke & Latham, 

2006). Enligt Alvero, Bucklin och Austins (2001) resultat är det dock rimligt att anta att 

feedback i sig självt inte kommer att ge någon större effekt men att feedback i kombination 

med andra faktorer är av betydelse. Det finns dock tidigare studier som funnit att feedback 

ökade produktiviteten hos de anställda (Pritchards et al., 1988).  

 

Resultatet visade att utvärdering samt feedback var bristfälligt vilket kan vara kopplat till att 

det saknas tydliga och mätbara mål. Detta för att otydliga mål gör det svårt att utvärdera 

arbetet samt ge feedback på hur det går. En bra start skulle kunna vara att hälsosamordaren 

samt cheferna på Lasarettet fokuserade på målformulering och då skulle antagligen de andra 

delarna automatiskt förbättras, vilket bekräftas av Gregory et al. (2011). Vidare skulle 

antagligen feedback även kunna upplevas som stöd från ledningen, vilket i resultatet visade 

sig vara viktigt.  

 

Slutligen, kan det antas, utifrån Johnson och Baum (2001) fem nyckelfunktioner, att 

Lasarettet har en bit kvar i det hälsofrämjande arbetet, men att de arbetar i rätt riktning. 

Lasarettet kan anses ha ett relativt starkt ledarskap eftersom de har hälsosamordnare, 

hälsoombud samt chefer som är fördelade på Lasarettets alla nivåer. Vidare kan de fem 

nyckelpersoner, som alla arbetar med hälsofrämjande frågor på staben, ses som ett starkt 

ledarskap från ledningen. Det som är bristfälligt är dock målformuleringen (1). 

Nyckelpersonerna på staben, hälsoombuden och cheferna kan vidare ses som mänskliga 

resurser i det hälsofrämjande arbetet på Lasarettet (5). De hälsofrämjande målen finns med i 

handlingsplanen (3) och det finns en processledare som ska se till att alla de hälsofrämjande 

perspektiven finns med i styrdokumenten (2). Detta var dock inget som fokus låg på i 

resultatet. Den nyckelfunktion som helt saknas i föreliggande resultat är att det inte erbjuds 

personalutveckling/utbildningar (4). Då studiens resultat pekade på en avsaknad av kunskap 

inom hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs, men även gällande de andra delarna, 

skulle förslag på lösningar vara att erbjuda just utbildningar. Enligt Johnson och Baum (2001) 

är det svårt att uppnå en lyckad organisationsförändring om inte alla nyckelfunktioner är 
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uppfyllda, men utifrån resultatet kan det ändå antas att Lasarettet är på väg mot en mer 

hälsofrämjande arbetsplats trots att nyckelfunktionerna inte uppfylls fullt ut.  

 

Slutsatsen som kan dras av studien är att hälsofrämjande sjukhus bör fokusera på att ha en 

helhetssyn av det hälsofrämjande arbetet gentemot medarbetarna för att kunna tillgodose allas 

behov. Att erbjuda en friskvårdstimme/vecka och fysiska aktiviteter är alltid en början, men 

som det framkommer måste det finnas ett bredare tänk kring hälsa för att hälsans alla delar 

ska tas i beaktning. Större fokus bör även ligga på det systematiska arbetsmiljöarbetet, som 

ofta lämnas över till cheferna. Att erbjuda övriga hälsofrämjande åtgärder än enbart fysiska 

aktivitet samt få alla medvetna och delaktiga, i framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

är att rekommendera. Ett sätt att försöka lösa detta är att integrera hälsa i den övriga 

verksamheten, vilket har visat sig vara ett vinnande koncept. Det är även viktigt att ett sjukhus 

har de mänskliga resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. 

Som resultatet visar hamnar dock ett stort ansvar gällande de hälsofrämjande frågorna på 

hälsoombuden. För att det hälsofrämjande arbetet ska lyckas krävs det att dessa frågor är allas 

ängelägenhet och att inte ansvaret enbart hamnar hos specifika personer. Därför är det viktigt 

att se till att alla medarbetare på alla nivåer i organisationen förstår vikten av att vara en 

hälsofrämjande arbetsplats. Resultatet visar att det är brist på tydliga och mätbara mål, samt 

utvärdering och feedback på det hälsofrämjande arbetet. Med tydligare, mätbara samt positiva 

mål skulle arbetet troligtvis utvärderas i större utsträckning samt ges feedback, då det är svårt 

med detta om målformuleringen är bristfällig.  

 

Metoddiskussion 

Studien utgick ifrån en tematisk analys och med medvetenheten att det med få deltagare i 

studien är lätt att tematisera utifrån frågorna i intervjuguiden har det funnits i åtanke att enbart 

fokusera på svaren vid tematiseringen (Langemar, 2008). I och med att data lästes igenom ett 

flertal gånger för att uppnå förståelse och inte utesluta någon viktig information åstadkoms 

förankring i data. Med vetskap om att subjektiva tolkningar kan spela in har det funnits i 

åtanke att det kan ha påverkat vilka aspekter av ämnet som har tagits upp och studerats. Att 

det endast är en person som har analyserat data gör att vissa tolkningsfel kan förekomma. För 

att få högre validitet på studien hade eventuellt ytterligare en person kunnat läsa igenom 

rådata till intervjuerna samt de skriftliga beskrivningarna och gjort en oberoende analys av 

dessa för att sedan se om tolkningen är överensstämmande (Patton, 2002). Detta var dock inte 

möjligt på grund av tidsbegränsningen som förelåg för studien. 

 

Utformning av intervjuguiden genomfördes i samråd med handledaren samt forskare i 

”LeanHealth” projektet. Därav är inte resultatet i denna studie baserat på all insamlad data, då 

enstaka frågor ställdes i ett annat syfte. Detsamma gällde den skriftliga kartläggningen. 

Deltagarna skulle besvara tre frågor, varav data från fråga två och tre användes i föreliggande 

studie. Dettas antas dock inte ha haft någon negativ påverkan på resultatet i föreliggande 

studie. Vid intervjuer är det viktigt att tänka på att en viss försiktighet bör tas när slutsatser 

dras av materialet eftersom intervjupersonerna kan ha velat vara till lags för intervjuaren och 

format svaren utifrån vad de trodde att denne ville höra.  

 

Behovet av studier som undersöker det hälsofrämjande arbetet gentemot medarbetarna på 

sjukhus är stort, då det finns få vetenskapliga studier på området. Samtidigt gör det 

föreliggande studie svagare, då det finns färre tidigare empiriska studier att relatera 

undersökningen till. Därför har istället en hel del litteratur inom hälsa fått utgöra stöd för de 

slutsatser som dras i studien.  
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Studien bygger på data från alla nyckelpersoner i det hälsofrämjande arbetet på central nivå 

samt 58 medarbetare på lokalnivå, som kan ses som två grupper, de som är insatta i det 

hälsofrämjande arbetet och de som kan ses som vanliga medarbetare. I och med detta 

kontrasterar resultatet hur det hälsofrämjande arbetet gentemot medarbetarna beskrivs mellan 

olika hierarkiska nivåer. Därmed har en god förståelse för hur det hälsofrämjande arbetet 

bedrivs på Lasarettet uppnåtts. Vidare har data från intervjuerna beskrivit hur de går tillväga 

för att nå ut till verksamheten. Resultatet anses därför vara meningsfullt, då syftet med studien 

är uppfyllt (Langemar, 2008). 

 

Ett av problemen kring validitet gäller frågan om urval av undersökningsdeltagare. Eftersom 

studien skrivs inom ramen för det pågående forskningsprojekt ”LeanHealth” kunde jag med 

hjälp av en kontaktperson handplocka de personer som för studiens syfte var relevanta. 

Urvalet i studien representerades dels av fem nyckelpersoner i det hälsofrämjande arbetet på 

centralnivå (staben) och dels olika grupper av medarbetare på lokal nivå. Dock var det enbart 

en av nyckelpersonerna, hälsosamordnaren, som arbetade främst med det hälsofrämjande 

arbetet mot medarbetarna och resterande hade mest fokus på patientperspektivet. Detta ses 

dock inte som ett problem då det är de resurser som Lasarettet har och trots att de övriga 

intervjupersonerna inte främst arbetar mot medarbetarna ska alla ha ett helhetstänk kring det 

hälsofrämjande arbetet. I och med detta har mättnad i data uppnåtts gällande 

intervjupersonerna. Vidare bestod andra delen av resultatet av en skriftlig kartläggning från 

chefer, hälsoombud, HFS-deltagare och kaizenkonsulter. Deltagarna kom från Lasarettets alla 

tre centrum, tolv avdelningar samt från staben. Detta gjorde att materialet blev varierat och 

omfångsrikt utifrån olika hierarkiska nivåer och gav därmed förhoppningsvis en representativ 

bild av hur det hälsofrämjande arbetet faktiskt bedrivs i praktiken på Lasarettet. Av deltagarna 

kan cheferna samt hälsoombuden ses som nyckelpersoner i det hälsofrämjande arbetet på 

lokal nivå medan HFS-deltagarna och kaizenkonsulterna kan ses som ”vanliga” medarbetare 

eftersom de inte har något uttalat uppdrag inom ramen för det hälsofrämjande arbetet. 

Samtidigt har de dock visat särskilt intresse och engagemang för andra uppgifter (HFS och 

kvalitet - och verksamhetsutveckling) och möjligen har de i dessa roller fått en annan bild av 

det hälsofrämjande arbetet gentemot medarbetarna än övriga medarbetare. Därav kan 

mättnaden i data gällande deltagarna ifrågasättas. Av det skälet hade det även varit av intresse 

att undersöka hur övriga medarbetare, som inte tillhör någon ”grupp”, ser på det 

hälsofrämjande arbetet och på så sätt uppnå mättnad i materialet. Validiteten i undersökningen 

anses trots detta vara god gällande urval.  

 

Syftet med föreliggande studie har inte varit att skapa en grund för generaliserbarhet till andra 

organisationer än medelstora sjukhus. Viktigt att ha i åtanke är därför att det är svårt att säga 

om resultatet kan generaliseras till större sjukhus. Då Lasarettet är med i HFS nätverket kan 

det även vara svårt att generalisera till sjukhus som inte är HFS medlemmar. Trots vissa 

begränsningar finns det förtjänster med studien och den ses som meningsfull och användbar 

då resultatet kan generaliseras främst till andra medlemssjukhus men även kan vara användbar 

för icke-medlemssjukhus och möjligtvis även övriga organisationer som har ett intresse av att 

ta del av ett tillvägagångssätt att arbeta med hälsofrågor på en arbetsplats. 

 

Framtida forskning. 

Förslag på framtida forskning är att i en liknande studie undersöka hur större sjukhus arbetar 

för att vara en hälsofrämjande arbetsplats samt hur de går tillväga för att nå ut till hela 

verksamheten. Andra intressanta undersökningar är att göra en jämförelse med andra sjukhus 

som inte är medlemmar i HFS-nätverket. Det vore även av intresse att genomföra en liknande 
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studie som denna i en annan typ av organisation, för att på så vis kunna jämföra olika 

organisationers förutsättningar att arbeta hälsofrämjande gentemot medarbetarna. 

 

Praktiska implikationer 

Avslutningsvis finns det en mängd praktiska implikationer för sjukhus som vill arbeta 

hälsofrämjande för medarbetarna utifrån resultatet. För att ett sjukhus ska bedriva ett 

hälsofrämjande arbete gentemot medarbetarna är det eftersträvansvärt att ha ett helhetstänk 

kring hälsofrämjande åtgärder. Friskvård är en vanlig början, men det hälsofrämjande arbetet 

får inte begränsas till enbart denna åtgärd. Vidare måste det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bli en gemensam fråga för alla medarbetare, det får inte bara vara en angelägenhet för chefen 

eller övriga mänskliga resurser. Om hälsofrämjande sjukhus erbjuder ett större utbud av 

hälsofrämjande åtgärder som tar hänsyn till hälsans alla aspekter kommer troligtvis fler 

medarbetare att deltaga. Detta leder förhoppningsvis till hälsosam personal och om sjukhusen 

får ner sjukskrivningarna hos medarbetarna har det betydelse för sjukhusets ekonomi, 

samtidigt som hälsosam personal gynnar patienterna. Generella tips för att nå ut med det 

hälsofrämjande arbetet till hela verksamheten är, förutom att ha mänskliga resurser, att satsa 

på att formulera tydliga, mätbara och positiva mål som kan förstås av alla. Då kommer 

kunskapen kring vilka mål som finns öka, samtidigt som det är lättare att utvärdera arbetet, ge 

feedback och stöd till medarbetarna.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Syftet 

Syftet i föreliggande studie är att kontrastera hur det hälsofrämjande arbetet gentemot 

medarbetarna beskrivs mellan olika hierarkiska nivåer på ett medelstort sjukhus. Vidare är 

syftet att beskriva hur nyckelpersonerna går tillväga för att nå ut till hela verksamheten, 

relaterat till teori om förändringsarbete. 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat här? 

Vilken position/arbetstitel har du? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

Intervjufrågorna 

 

Beskrivning av hälsofrämjande arbetet 

 

Hur skulle du beskriva att arbetet för att vara en hälsofrämjande arbetsplats enligt 

policys/planen bedrivs? 

 

Hur arbetar du konkret med hälsofrämjande frågor? 

 

Tror du att de olika avdelningarna arbetar på samma sätt? 

Hur ska de arbeta? Ge gärna exempel. 

 

Hur arbetet du konkret med systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Tror du att de olika avdelningarna arbetar på samma sätt? 

Hur ska de arbeta? Ge gärna exempel. 

 

Innebar medlemskapet i HFS-nätverket någon förändring i det hälsofrämjande arbetet? 

 På vilket sätt? Ge exempel. 

 

Mål 

 

Arbetar du utifrån uppsatta mål gällande det hälsofrämjande arbetet? 

Sätter du upp egna mål (riktlinjer, policys) gällande det hälsofrämjande arbetet? 

Hur går det till? Påverkar det din motivation? 

 

Hur arbetar du för att de dokumenten/policyn/reglerna/ ska genomsyra hela verksamheten? 

 

Hur gör du för att det hälsofrämjande arbetet ska nå ut till de olika avdelningarna? 

 

Implementering 

 

Vad har ni haft för strategi för implementeringen av hälsofrämjande sjukhus? 

  Information? Delaktighet? 

 

Vad har du (och andra i organisationen) gjort för att implementera hälsofrämjande sjukhus?  

Kan du berätta om några avgörande situationer för implementeringen – som 

antingen lett till framgång eller gjort att arbetet stannat upp?  
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Vilken roll upplever du att du själv haft i implementeringen? 

T.ex. vad har ditt engagemang, din erfarenhet, din kunskap om hälsofrågor, din 

legitimitet i organisationen haft för betydelse? 

Motivation 

 

Hur ges stöd till cheferna på varje avdelning?  

 

Hur påverkar ni vad folk gör i organisationen?  

 

Hur gör ni för att få chefer och medarbetare delaktiga? 

 

Feedback 

 

Får du på centralnivå feedback av HFS-nätverket gällande ert arbete? 

 På vilket sätt? Exempel. 

 

Ger ni på centralnivå feedback till chefer och medarbetare på avdelningsnivå? 

 Ja – Hur? Vad för slags feedback? Nej – Varför inte? 

 

Återkoppling 

 

Hur ser kommunikationen ut med HFS-nätverket? 

 

Hur följs arbetet upp? Exempelvis möten med nyckelpersonerna på avdelningsnivå? Hur ofta? 

 

Utvärderar ni arbetet på något sätt? 

 

Avslutande fråga 

 

Hur tycker du att sjukhuset hittills har lyckats genomföra förändringen att vara en hälsosam 

arbetsplats? 

 

Är det något som du känner att ni kan bli bättre på? 

I ledarskapet? Implementering? I stöden till avdelningarna? 

Tydligare mål? Mer feedback? Återkoppling? Utvärdering? 

 

Vad skulle ni kunna göra annorlunda/vill förändra? 

 

Om du får tänka efter en stund, kan du komma på något (om ämnet vi har tagit upp) som Du 

vill tillägga som Du tycker att vi inte har pratat om? 
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Bilaga 2:  

 

Förfrågan om deltagande i studentprojekt samt forskning  
 

Jag heter Fatima och går på Stockholms Universitet och skriver en C-uppsats om arbetet med 

att vara en hälsofrämjande arbetsplats. 

 

Detta studentprojekt genomförs i samarbete med forskningsprojektet Hälsofrämjande arbete 

med Lean (KaizenHälsa) som syftar till att undersöka hur hälsofrämjande arbete kan 

integreras i kvalitets- och utvecklingsarbete samt studera vilka effekter detta har för 

effektivitet, arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa.  

 

Vad innebär det att delta i studien? 

Du kommer att bli intervjuad av mig, Fatima. Intervjun kommer att handla om hur det 

hälsofrämjande arbetet genomförs i lasarettet. Intervjun kommer att spelas in, transkriberas 

och sedan analyseras av mig, i samråd med min handledare.  

 

Hantering av lämnade uppgifter 

De uppgifter som du lämnar skyddas av sekretesslagen samt av bestämmelserna i 

personuppgiftslagen. Statistiksekretessen enligt 9 kap. 4§ sekretesslagen innebär bl.a. att alla 

som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår aldrig 

namn på personerna som svarat.  

 

Att bli intervjuad är frivilligt och du kan alltid avbryta din medverkan, under pågående 

intervju eller genom att höra av dig till kontaktpersonerna nedan. Din medverkan är dock 

viktig för studien då den bidrar till tillförlitligheten och du är speciellt utvald att delta pga. din 

kompetens inom området.  

 

Vill du veta mer? 

Intervjuerna kommer först och främst redovisas som ett studentarbete, (en c-uppsats i 

arbetspsykologi).  

 

I samarbete med KaizenHälsaprojektet kan resultat även komma att publiceras som artiklar i 

olika vetenskapliga tidskrifter. Vår ambition är att alla deltagare som så önskar ska få 

möjlighet att ta del av det vi lär oss genom studien. Om du undrar något eller vill veta mer är 

du varmt välkommen att kontakta Fatima Agnaou som kommer att genomföra intervjun eller 

Ulrica von Thiele Schwarz som handleder studentprojektet och medverkar i 

KaizenHälsaprojektet. 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

Bästa hälsningar 

 
Fatima Agnaou Ulrica von Thiele Schwarz   

Tel nr 073- XXX XX XX Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 

Tel nr 070-XXX XX XX  
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Bilaga 3: Skriftlig Kartläggning 

 

Kaizen - och hälsofrämjande arbete vid ”Lasarettet” 
  

Med dessa frågor önskar vi få svar på hur er organisation arbetar med 

Kaizen/kvalitetsutveckling och hälsofrämjande frågor. Syftet med frågorna är att skapa en 

bild av hur nuläget ser ut inom dessa två områden på respektive avdelning på ert lasarett.  

  

I allt förbättringsarbete är nuläget en viktig punkt på kartan för att man senare ska kunna se 

åt vilket håll man har rört sig, och hur långt. Frågorna ger också en viktig bild av hur ni 

arbetar. Besvara enkäten utifrån hur ni arbetar idag på just din avdelning/enhet.  

  
  

Enhet/Avdelning: 

_____________________________________________________________ 

  

  

Uppgiftslämnare (funktion): 

____________________________________________________ 

  

  

Om utrymmet vid respektive fråga inte räcker till, fortsätt gärna skriva på lösa blad eller 

baksidan.  

  

  

1. Beskriv hur ni arbetar praktiskt med kaizen på er enhet/avdelning. 

(Vilka är engagerade? Vilka roller finns? Hur arbetar ni? Hur ser arbetsfördelningen ut? Vilka 

”verktyg” används? Hur ser målen med arbetet ut?) 
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 2. Beskriv hur ni arbetar praktiskt med hälsofrämjande frågor på er enhet/avdelning, 

gentemot personalen. 

(Vilka är engagerade? Vilka roller finns? Hur arbetar ni? Hur ser arbetsfördelningen ut? Vilka 

”verktyg” används? Hur ser målen med arbetet ut?) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beskriv hur ni arbetar praktiskt med systematiskt arbetsmiljöarbete på er 

enhet/avdelning.  

(Vilka är engagerade? Vilka roller finns? Hur arbetar ni? Hur ser arbetsfördelningen ut? Vilka 

”verktyg” används? Hur ser målen med arbetet ut?) 
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Bilaga 4: Tabell 1  

 

Tabell 1. ”Kodning” från den skriftliga kartläggningen av det hälsofrämjande arbetet. 

 
Hälsoombud Chefer HFSdeltagare        Kaizenkonsulter Totalt 

 

Deltagare  11 17  13 28  69 

 

Hälsoombud  16 14 5 7 42 

 

Friskvård/  9 10 4 13 36 

Hälsolyftet  

 
Alla delar  0 3 0 4 7 

av hälsa 

 
SAM – stående  4 7 4 7 22 

punkt på APT 

 
            Kaizen  3 5 2 9 19 

             

            Skyddsronder/ 3 8 2 2 15 
            checklista  

 

            Miljö 
                  Miljöombud  3 6 2 8 19 

                  Källsortera 1 0 2 6 9 

             
            Vet ej  6 0 2 5 13 

 
 

 


