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SAMMANFATTNING  

Sjukhus är en betydande arena för folkhälsan då de har individers hälsa som huvuduppgift. 

Det hälsofrämjande sjukhuskonceptet innebär en strävan efter mer hälso- och 

helhetsorienterade sjukhus med tydlighet i hälsoresurser för det lokalområde som ska 

tillgodoses. Syftet med denna studie är att undersöka linjechefer uppfattningar av det 

hälsofrämjande arbetet som bedrivs vid ett hälsofrämjande sjukhus. En kvalitativ metod 

valdes där fem första linjens chefer intervjuades. En intervjuguide arbetades fram med 

semistrukturerade frågeställningar och materialet från intervjuerna analyserades sedan med 

hjälp av en manifest innehållsanalys.  

Resultatet visar att första linjens chefer ansåg att det fanns en tydlig organisation och 

struktur för det hälsofrämjande arbetet och att stödfunktioner existerar. Dock uppfattade 

linjecheferna att beslutsfattande på högre nivå inte kom ända ned till verksamheterna på 

sjukhuset och att det finns svårigheter i att föra ut information i hela organisationen. En viss 

avsaknad av stöd från ledningsgrupp och en problematik hos läkargrupp förekom vad gäller 

följsamheten i det hälsofrämjande arbetet. Utvecklingsmöjligheter som framkom var en mer 

vägledande kommunikation, bättre resursfördelning och andra tänkbara sätt att främja hälsa.  

Nyckelord: Första linjens chef, Hälsofrämjande arbete, Hälsofrämjande sjukhus, Kvalitativa 

intervjuer 



 

ABSTRACT 

Hospitals is an significant arena for the public health, since they have individuals’ health as 

the main focus. The concept of health-promoting hospitals involves a quest of more health 

and holistic oriented hospitals with a clear understanding of the health resources that are to 

be met for their local area. The purpose of this study is to investigate line managers 

perception of health-promoting work conducted at a health-promoting hospital. A qualitative 

approach was chosen where five first line managers in the health sector were interviewed. An 

interview guide was formed with semi-structured questions and the interviews were then 

analyzed using a manifest content analysis.  

The results show that first line managers felt that there was a clear organization and structure 

for the health-promoting work concept and support functions existed. However, the line 

managers perceived that decision-making at a higher level did not reach the whole way down 

to the operations in the hospital and there are difficulties in bringing out information 

throughout the organization. A certain lack of support from management and a problem with 

the physicians group occurred regarding the compliance in the health-promoting work. 

Development opportunities that emerged was a more guiding communication, better 

allocation of resources and other possible ways to promote health.  

Keywords: First line manager, Health-promoting hospital, Health-promoting work, 

Qualitative interviews
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1 INTRODUKTION   

Under studieperioden har praktik genomförts under fem veckor på ett hälsofrämjande 

sjukhus. Där gavs inblick i hur sjukhuset arbetade med hälsofrämjande frågor ur olika 

perspektiv. Upplevelser som framkom under denna period har handlat mycket om den 

samsyn som föreligger i förhållande till det hälsofrämjande sjukhuset men även hur det 

hälsofrämjande arbetet bedrivs utifrån detta förhållningssätt. Genom ett möte med 

processledare för hälsofrämjande sjukhus och arbetsmiljösamordnare diskuterades förslag 

på områden att belysa i en studie. Hur första linjens chefer uppfattar det hälsofrämjande 

arbetet som bedrivs på det hälsofrämjande sjukhuset var något som påtalades, samt huruvida 

relevanta principer som hör till utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet kan synliggöras. 

En tanke med denna undersökning är att den ska kunna bidra till kunskap kring hur ett 

hälsofrämjande arbete bedrivs på ett hälsofrämjande sjukhus. Detta kan möjligtvis generera 

en större helhetsbild kring subjektiva upplevelser av att vara första linjens chef i anknytning 

till det hälsofrämjande arbetet som pågår på det hälsofrämjande sjukhuset.   

Ämnesområdet är av relevans då hälso- och sjukvården behöver bli mer hälsofrämjande, och 

därför kan det vara av intresse att titta på ett hälsofrämjande sjukhus. Det är av betydelse att 

bidra med kunskap som kan bidra med ett bredare perspektiv inom området och stärka 

tidigare studier samt att ledningen på sjukhuset kan ha nytta av kunskapen.    

2 BAKGRUND  

Hälsan kan ses som en viktig samhällelig resurs och tillgång som gynnar alla sektorer. 

Möjligheterna till att främja hälsa, förebygga ohälsa och öka välbefinnande kan gå förlorat 

om det inte finns ett aktivt deltagande från människor, vilket sålunda fastslår dess avgörande 

betydelse (Folkhälsomyndigheten, 2013). Vad en god hälsa innefattar kan enligt Hanson 

(2004) ha olika betydelse för olika människor. World Health Organizations [WHO] (1948) 

definition av hälsa som ett tillstånd av fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaro av sjukdom eller handikapp kan ses som en utgångspunkt vid planering av 

hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande arbetet kan beskrivas som enstaka eller flera 

samlade aktiviteter som syftar till att stärka människors hälsa (Hanson, 2004). WHO (1986) 

menar att ”hälsofrämjande är processen att göra det möjligt för människor att öka 

kontrollen över och förbättra sin hälsa” (s. 1). Vidare ska hälsan ses som en resurs i 

vardagen, och inte bara som målet i tillvaron (WHO, 1986). Basen för de hälsofrämjande 

insatserna är de ”vardagsarenor” som människor ofta vistas inom. I samband med den första 

internationella konferensen kring hälsofrämjande arbete, Ottawa Charter, förändrades 



2 

perspektivet gällande genomföranden av hälsofrämjande insatser från sjukdoms-

förebyggande insatser, främst inom hälso- och sjukvården, till mer hälsofrämjande arbeten 

som istället framhöll betydelsen av vardagsarenor som stödjande miljöer och som en 

hälsofrämjande resurs (Tillgren, Ringsberg & Olander, 2014). 

I den nationella folkhälsopolitiken har elva folkhälsomål utvecklats för att möjliggöra att det 

övergripande folkhälsomålet uppnås, det vill säga "att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Prop. 2002/03:35, s. 1). Ett av dessa mål 

som Regeringen har tagit fram är målområde sex; Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I 

detta mål betonas vikten av att de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven 

bör stärkas i hälso- och sjukvårdens verksamhet samt att utvecklingsarbete som Nätverket 

för hälsofrämjande hälso- och sjukvård [HFS] bedriver inom det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande perspektivet får stöd. Hälso- och sjukvården är en viktigt arena som 

har individers och befolkningens hälsa som sitt huvuduppdrag. För att detta uppdrag ska 

anses som trovärdigt måste vårdsektorn vara en förebild för andra (Prop. 2007/08: 110).  

2.1 Hälsofrämjande sjukhus 
Att åta sig arenaansatsen medför att det hälsofrämjande arbetet vänder sig till de som lever 

och arbetar inom arenan (Poland, Krupa & McCall, 2009; WHO, 1986). Arenatänkandet 

innebär att stor vikt läggs på människors livsmiljö och sociala sammanhang samt att 

hälsofrämjande arbete integreras i organisationers ordinarie verksamheter och processer 

(Hanson, 2004). Hälsofrämjande sjukhus eftersträvar en helhetssyn på faktorer som skapar 

god hälsa utifrån patient,- medarbetar,- organisations- och befolkningsperspektiv (HFS, 

2014; Johnson & Baum, 2001). Arenaansatsens tillvägagångssätt tenderar att vara det mest 

framträdande tillvägagångssättet som identifierats och exemplifierats utifrån WHO och deras 

hälsofrämjande nätverk där ett övervägande fokus är på att sjukhus ska bli en mer 

hälsofrämjande arena (Johnson & Baum, 2001). År 1991 skapades det första gemensamma 

dokumentet, Budapestdeklarationen, rörande visioner, koncept och strategier för sjukhus 

som vill arbeta hälsofrämjande (WHO, 1986). Övergripande styrdokument och nationella 

handlingsplaner för att utveckla hälso- och sjukvården är viktiga instrument vad gäller 

styrning och uppföljning av hälso- och sjukvården (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Vid ett 

hälsofrämjande sjukhus måste visioner, koncept, värderingar och grundläggande strategier 

införlivas i relation till hälsofrämjande arbete. Rättvisa, empowerment, delaktighet, 

samarbete samt hållbarhet är viktiga begrepp som ska in i struktur och kultur på ett sjukhus 

och sedan resultera i hälsa, menar Naidoo och Wills (2009). Således ger hälsofrämjande 

sjukhus inte bara hög kvalitet omfattande vård och omsorg, utan utvecklar också en 

organisationsidentitet som omfamnar målen för hälsofrämjande där utveckling av 

hälsofrämjande organisationsstruktur och kultur, inklusive aktiva deltagande roller hos 

patienter och alla anställda ska existera (Naidoo & Wills, 2009). Johnson och Baum (2001) 

förtydligar också att organisationen engagerar sig i hälsofrämjande åtgärder i form av ett 

hälsofrämjande program och aktiviteter riktade mot patienternas hälsa och deras anhöriga, 

medarbetare, organisation samt sjukhusets fysiska miljö.  
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Att som sjukhus gå från att ha varit en plats för behandling, till en plats där hälsovinster 

värderas och ses som en del av dess syfte kan inte heller ske på kort sikt. Att åstadkomma en 

sådan förändring kräver också långsiktighet, helhetssyn och att sjukhusorganisationer ser det 

hälsofrämjande arbete som en viktig del av organisationens kärnverksamhet och 

förhållningssätt, och inte som en ytterligare börda (Naidoo & Wills, 2009; Tillgren et al., 

2014). Verksamheter som inom hälso- och sjukvården arbetar enligt ett hälsofrämjande 

koncept arbetar även mer aktivt med patient- och personalenkäter, avvikelserapportering, 

riskanalyser på arbetsplatsen och kliniska riktlinjer (Fredin, Forsberg & Allebeck, 2008). 

Annan forskning visar också på att hälso- och sjukvårdsorganisationer som arbetar 

hälsofrämjande har högre patientsäkerhet och ett lägre dödstal bland patienter (Heath, 

Johanson & Blake, 2004).  

2.1.1 Nätverket för HFS 

Det finns ett nätverk för sjukhus som arbetar med ett tydligt fokus på hälsofrämjande som 

initierades av WHO år 1993. Detta är ett internationellt nätverk som benämns som Health 

Promoting Hospitals and Health Service [HPH]. Utifrån HPH skapar hälsofrämjande sjukhus 

en helhet genom de olika perspektiven patient,- befolknings,- medarbetar,- och styr- och 

ledarskapsperspektiv (HFS, u.å.; Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2013). Genom att 

titta på frågor från flera perspektiv ger en tydligare förståelse, inte bara utifrån ekonomiska 

aspekter, utan också kulturella, personliga, psykologiska, hälso- och produktivitetsaspekter 

(Sivris & Leka, 2015). Det svenska Nätverket för HFS växte fram år 1996 och är en del av det 

internationella Nätverket HPH (Nätverket HFS, u.å.a). Att förtydliga är att Nätverket HPH 

består av mer än 40 nationella/regionala nätverk som tillsammans samlar mer än 700 

sjukhus och vårdorganisationer (HFS, u.å.b). Nätverket för HFS och deras utvecklingsarbete 

har spelat en strategiskt viktigt roll för integreringen av det hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande perspektivet i hälso- och sjukvården (Prop. 2007/08: 110). Till det svenska och 

internationella Nätverket för HFS finns angivna inträdeskrav. Dels måste sjukhus-

organisationen ange att de verkligen vill arbeta för en hälsoorientering av verksamheten, och 

dels att man ansluter sig till de värderingar som anges i Ottawadokumentet och 

Budapestdeklarationen (Statens folkhälsomyndighet, 2005). Sjukhuset som inkluderats i 

denna studie har ingått i nätverket sedan år 1997, och sammanlagt ingår 21 

landsting/regioner/vårdorganisationer samt ett enskilt sjukhus i det svenska Nätverket för 

HFS (personlig kommunikation, 25 oktober 2016; HFS, u.å.a). 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård innebär att samlade insatser bidrar till bättre hälsa för 

patienter och befolkning. Arbete sker genom ett fokus på att främja och bevara kvinnors och 

mäns hälsa, och på så sätt, inte enbart på teknisk eller farmakologisk behandling av sjukdom. 

Resurser riktas också till de grupper som har mest behov, vilket bidrar till en jämlik vård. Det 

hälsofrämjande arbetssättet anses vara tillämpbart i all vård, behandling och rehabilitering 

men kan innebära olika inriktning (SKL, 2013).  

Patientperspektivet ska drivas av en vilja i att alla patienter ska mötas med respekt för sina 

olikheter i behov, värderingar och kultur samt att patientens tillit till sin egen förmåga att 

hantera sin sjukdom stärks i patientmötet, i syfte att förbättra hälsa och livskvalitet (HFS, 
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u.å.a). Patienter och anhöriga ska i vården uppleva ett positivt och hälsofrämjande 

bemötande och patientmedverkan i planering, genomförande och uppföljning ökar kvalitén 

och effektiviteten i vården (SKL, 2013). För att göra patienter mer delaktiga och insatta i 

vården kan en så kallad bedside rapportering1 tas fram. Detta kan minska risken för misstag 

samt öka kontinuitet i vården (Vårdfokus, 2013; Lu, Kerr & McKinley, 2014). Medarbetar-

perspektivet ska vara en förebild för en god arbetsmiljö (personlig kommunikation, 25 

oktober 2016). Vidare menar Johnson och Baum (2001) att medarbetare utför en rad 

hälsofrämjande aktiviteter som inte bara påverkar patienterna och deras anhöriga, utan även 

på medarbetarna, organisationen, den fysiska miljön och det bredare samhället. De 

anställdas hälsa och levnadsvanor har även betydelse för hur man arbetar hälsofrämjande i 

kontakt med patienter och brukare (SKL, 2013). Det är också viktigt att styr- och 

ledningsnivå har en helhetssyn på vårdens uppdrag. Fokus är också på att vårdens resultat 

ska utvecklas i form av värdeskapande vård där resurser används klokt (HFS, u.å.a). Utifrån 

ett befolkningsperspektiv kan hälso- och sjukvården också bidra med kunskap om 

sjukdomsorsaker genom att kontinuerligt rapportera befolkningens hälsoutveckling i form av 

sjukdom, skador, ohälsa och för tidig död (SKL, 2013).  

2.1.2 HFS-organisation och strategiskt arbete 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för patienter och medarbetare på det 

hälsofrämjande sjukhuset leds av en HFS-styrgrupp, tillika sjukhusets ledningsgrupp. Därtill 

finns HFS-team och HFS-ombudsgrupper som tillsammans med HFS-beredningsgrupp och 

HFS-styrgrupp utgör grunden för en fungerande struktur för det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet på sjukhuset. Det hälsofrämjande arbetet på sjukhuset 

organiseras genom HFS-team på enheter och avdelningar. I HFS-teamet ingår första linjens 

chef, skyddsombud, HFS-ombud och Kaizenkonsult (Landstinget i Uppsala län, 2016).  

Ett utformat årshjul finns för de olika verksamheternas HFS-team där alla HFS-teamsträffar 

beskrivs samt vid vilka tidpunkter på året samtliga tre träffar äger rum för HFS-teamen 

(Landstinget i Uppsala län, 2016). På träffarna används verktyget Hälsomatrisen2 som avser 

att vara ett stöd för första linjens chefer i utvecklingen av en mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård. Genom den ska medvetenheten öka om hälsa och förutsättningar för att kunna 

bibehålla eller skapa hälsa hos både medarbetare och patienter. Hälsomatrisen baseras på 

Vinnovas (2008) så kallade Niofältaren3. På sjukhuset tar Hälsomatrisen också hänsyn till 

hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och efterhjälpande, samt till perspektiven 

styrning/ledning, grupp/arbetsplats och individ. Inom dessa fält återfinns olika områden 

med frågor som berör medarbetare och patienter, som HFS-teamen kan analysera, reflektera 

och utveckla för att bli ett mer hälsofrämjande sjukhus. Som verktyg i detta används också 

                                                        

1 Innebär att rapportering förflyttas från expeditionen ut till patienten där rapporten genomförs i 
närvaro av patienten för att skapa mer delaktighet i vårdprocesser. 
2 Ett strukturerat verktyg för att arbeta hälsofrämjande med tre perspektiv; hälsofrämjande, 
sjukdomsförebyggande och efterhjälpande på tre nivåer; styrning/ledning, grupp/arbetsplats och 
individ. 
3 Ett verktyg som utgår från hälsoarbetets olika inriktningar; hälsofrämjande, förebyggande och 
efterhjälpande samt rehabilitering på tre perspektiv; individ, grupp och organisation. 
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Kaizen4 som metod för förbättringsarbetet inom området (personlig kommunikation, 23 

oktober 2016; Landstinget i Uppsala län, 2016). Mazzocato, Stenfors-Hayes, Von Thiele 

Schwarz, Hasson och Nyström (2016) förtydligar i sin studie att förbättringsförslag skrivs 

ned på kaizenlappar för att sedan resultera i förbättringar. I detta bör även Kaizens 

förbättringspraxis kombineras med innovationsmetoder som kan hjälpa första linjens chefer 

och medarbetare att hantera komplicerade frågor. Under samtliga träffar görs också en 

genomgång av bland annat aktuell statistik kring utdata av levnadsvanor och uttag av 

friskvårdstimme (personlig kommunikation, 23 oktober 2016).   

2.2 Första linjens chefers arbetsuppgifter 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att det ska finnas någon som svarar för 

en verksamhet. På det hälsofrämjande sjukhuset finns tre centrumchefer för olika 

avdelningar och mottagningar. På dessa avdelningar och mottagningar finns chefer, 

benämnda som första linjens chefer som ansvarar för respektive verksamhetsområden. Dessa 

chefspositioner är företrädare för olika vårdverksamheter och kan betraktas som en 

mellanposition som har kontakt med både överordnade chefer, medarbetare och patienter 

samt anhöriga (personlig kommunikation, 02 oktober 2016). Skagert, Dellve och Ahlborg 

(2012) menar att chefer inom hälso- och sjukvården försöker uppfylla kraven på ledarskap, 

ofta i avsaknad av stöd och med begränsat handlingsutrymme med avseende på 

beslutsfattande, samtidigt som de försöker upprätthålla förtroendet hos både överordnade 

och underordnade.  

Arbetsuppgifter som hör till chefer på vårdavdelningar är personalplanering, inköp och 

arbetsfördelning på en operativ nivå för verksamheten. I relation till detta ska också 

tillgängliga resurser balanseras. Utifrån Skagert, Ahlborg, Bergman, Dellve och Hultberg 

(2015) upptas en tredjedel av linjechefers arbetstid av bemannings- och schemafrågor. 

Studier har påvisat att första linjens chefer har mindre kontroll och möjligheter att anpassa 

detta till sitt arbete i jämförelse med chefer på högre nivå (Dellve, Andreasson & Jutengren, 

2013). Linjechefer uppger även att de ofta får lösa arbetsuppgifter i förhållande till angiven 

budget (Arbetsmiljöverket, 2016). Linjechefer inom hälso- och sjukvård anser också att IT-

system är ett av de största hindren vid utvecklingsarbete i verksamheten. Färre läkare 

involverar sig även i utvecklingsarbetet, vilket kan bero på att läkare har en svårighet i att 

omsätta det hälsofrämjande arbetet i praktiken (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 

2016; Mckinlay, Plumridge, Mcbain, Mcleod, Pullon & Brown, 2005).  

Mer strategiska arbetsuppgifter återfinns längre ned i prioriteringslistor (Orvik, Dellve & 

Eriksson, 2013). Rutiner och strukturerade program för åtgärder mot ohälsosamma 

levnadsvanor är exempel på sådant som ska finnas i det praktiska arbetet för verksamheterna 

utifrån Socialstyrelsens internationella riktlinjer, och som vänder sig till bland annat första 

linjens chefer. Detta ska förekomma i patientmöten, där ett aktivt arbete finns mot att stödja 
                                                        

4 En metod där små förbättringar sker kontinuerligt genom att optimera kvaliteten via ständiga 
förbättringsprocesser och eliminera onödigt slöseri av naturliga, mänskliga och företagsrelaterade 
resurser. 
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individer att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Råd om sunda levnadsvanor är en sådan 

viktig åtgärd (Socialstyrelsen, 2011). Arbetslivsinstitutet (2006) påtalar även att det är 

ledningens ansvar att stödja verksamheter och första linjens chefer i det hälsofrämjande 

arbetet. Ett hinder som framkom enligt Skagert et al. (2015) var att chefer på sjukhus enbart 

träffade sin egen chef på tu man hand en procent av den observerade tiden som gjorts under 

en viss period. Detta kan anses vara ett hinder för möjligheten att kunna diskutera 

verksamhetsfrågor samt den egna arbetssituationen med högre chef. Vidare hade knappt en 

femtedel av linjecheferna kontakt med medarbetare på arbetstid, vilket kan stödja 

tillämpningen av ett hälsofrämjande perspektiv, då medarbetares delaktighet och inflytande 

över arbetet ses som grundbultar på ett hälsofrämjande sjukhus.  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras teoretisk förankring, där utgångspunkt tas i teorier och 

modeller för att få en djupare förståelse för det hälsofrämjande sjukhuset. Presenterad teori 

och modell kommer att knytas an till arbetets resultatdiskussion.  

2.3.1 Vägledande principer  

Principerna är vägledande för hälsofrämjande arbete och utgår från grundläggande 

värderingar och förhållningssätt för området, se tabell 1 (Tillgren et al., 2014). Eftersom det 

är det hälsofrämjande arbetet som tittats på anses det vara logiskt att luta sig mot dessa sju 

principer. Detta även för att se huruvida de kan kopplas samman till det hälsofrämjande 

arbetet som görs på det hälsofrämjande sjukhuset på ett praktiskt sätt.  

Tabell 1: Vägledande principer för hälsofrämjande arbete som grund för utformning av program, 

policy och andra organiserade aktiviteter baserat utifrån Tillgren et al. (2014) och Rootman (2001). 

 



7 

2.3.2 KASAM 

Känslan av sammanhang, även kallat KASAM, är en teori som skapades av Aron Antonovsky 

(2005) då han undersökte vad som gjorde att vissa människor klarade av svåra påfrestningar 

och fortfarande kunde uppleva hälsa. Antonovsky sammanfattar KASAM med följande tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och i anknytning till dessa 

kom han fram till att vissa individer kunde uppleva en högre grad av KASAM trots 

påfrestningar och kriser (Hanson, 2004). Meningsfullhet innebär att individer vet varför 

något sker, vilket bidrar till en känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Hanson (2004) 

förtydligar att detta är motivationskomponenten som svarar på alla varför-frågor och att 

individer även reagera på två olika sätt när de ställs inför en uppgift, antingen som en tung 

börda eller som en lockande utmaning värd att engagera sig i. Utifrån Antonovsky (2005) är 

denna komponent den viktigaste av dessa tre, särskilt när det som sker i tillvaron inte 

upplevs som meningsfullt, vilket bidrar till att hanterbarhet och begriplighet blir kortvarig.  

I vilken utsträckning individen upplever tillvaron och förståelse för den handlar om 

begripligheten (Antonovsky, 2005). Likaledes, i vilken utsträckning individer upplever all 

information och alla intryck i tillvaron som relativt förnuftsmässigt gripbara, strukturerade 

och förutsägbara. Detta innebär också att individen har en stabil förmåga att bedöma 

verkligheten och att en förståelse finns för varför det är som det är eller blir som det blir. 

Detta anses vara en grundläggande förutsättning för nästa komponent, hanterbarheten, då 

man måste veta hur olika saker förhåller sig till varandra och hur problem kan angripas för 

att kunna hantera en problematisk situation (Hanson, 2004). Hanterbarheten innefattar 

vilka resurser som individer upplever sig att ha för att kunna agera och ta kontroll över 

situationer som den ställs inför (Antonovsky, 2005). Det vill säga, huruvida individer 

upplever att det finns resurser till förfogande och möjlighet att agera utifrån krav som ställs 

på den. Antingen kan det vara egna resurser som man själv kontrollerar eller de som finns 

hos människor i ens närhet. I KASAM:s hanterbarhet ingår också tron på att man kan klara 

av de krav eller svårigheter som livet kan innebära med sin egen, och andras hjälp (Hanson, 

2004). 

2.4 Problemformulering 
Första linjens chefer inom hälso- och sjukvården har en betydande roll i det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet. Därför är det angeläget att utforska hur det hälsofrämjande arbete 

bedrivs på det hälsofrämjande sjukhuset utifrån första linjens chefers perspektiv. Detta då 

det kan tyckas behövas mer kunskap om första linjens chefer och vilken roll de har i det 

hälsofrämjande arbetet vid ett hälsofrämjande sjukhus. Denna studie kan förhoppningsvis 

bidra till en bredare erfarenhet angående första linjens chefers uppfattningar av att arbeta 

med hälsofrämjande arbete vid ett hälsofrämjande sjukhus samt skapa intresse för utveckling 

och fortsatta studier.      
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka första linjens chefers uppfattningar av det 

hälsofrämjande arbetet som bedrivs vid ett hälsofrämjande sjukhus. 

3.1 Frågeställningar 

• Hur uppfattar första linjens chefer att det hälsofrämjande arbetet bedrivs på 

sjukhuset? 

• Vilka förutsättningar är viktiga för att uppnå ett hälsofrämjande arbete vid ett 

hälsofrämjande sjukhus? 

• Vad kan vara försvårande för att uppnå ett hälsofrämjande arbete vid ett 

hälsofrämjande sjukhus?  

• Hur uppfattar första linjens chefer att hälsofrämjande arbete på sjukhuset kan 

utvecklas? 

4 METOD 

4.1 Metodval 

Den kvalitativa ansatsen beskrivs kunna tillföra en mer detaljrik och djup kunskap som kan 

ge ökad förståelse ur ett perspektiv som kvantitativa metoder inte kan fånga (Bryman, 2011). 

Därav var den kvalitativa metoden lämplig och valdes på så sätt med utgångspunkt från 

studiens syfte. Enligt Bryman (2011) innefattar denna ansats tolkningar och ett föränderligt 

synsätt av den sociala verkligheten. Detta också i förhållande till individens tolkningar. 

Insamling av data skedde genom intervjuer för att få en djupare förståelse av valt 

problemområde. Att beskriva, förstå och tolka sociala fenomen utifrån individens 

uppfattningar beskrivs i enlighet med Holloway och Wheeler (2010), vilket har varit studiens 

mål. Data analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys.  

4.2 Val av intervjupersoner 
Generellt sett inom kvalitativ forskning används målinriktade urval. Detta innebär att 

författaren inte har som syfte att välja deltagare i en undersökning på ett slumpmässigt sätt 

utan istället väljs deltagarna ut på ett strategiskt sätt, med relevans för de formulerade 
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frågeställningarna (Bryman, 2011). Utifrån studiens syfte gjordes valet att studera 

målgruppen första linjens chefer inom vårdsektorn som arbetar aktivt med det 

hälsofrämjande arbetet. Genom en tidigare kontakt vid ett hälsofrämjande sjukhus erhölls 

kontaktuppgifter ut till sammanlagt 15 stycken första linjens chefer och av dessa ingick sex i 

studien. Cheferna arbetade inom medicinskt centrum, palliativa enheten, kirurgavdelningen, 

akutmottagningen, planeringsenheten och den paramedicinska verksamheten. Alla var 

kvinnor i medelåldern, mellan 40 och 60 år, och de hade varit första linjens chefer i ett till 

fjorton år. Fyra av linjecheferna hade en sjuksköterskeutbildning och en hade en 

rehabiliteringsutbildning som grund. De med sjuksköterskeutbildning hade arbetat under en 

längre period inom organisationen som sjuksköterskor som sedan har lett fram till den 

nuvarande befattningen. Den femte deltagaren med rehabiliteringsutbildning hade 

omfattande kunskaper av att arbeta inom både den offentliga och privata sektorn, men 

landstinget som organisation var ny för denna chef.   

Linjecheferna mailades sedan med en kort presentation samt bifogat informationsbrev, även 

kallat missivbrev (bilaga A). Missivbrevet består av information om vad den kommande 

studien åsyftar till samt vem som är ansvarig för studien. Utifrån brevet ska det även framgå 

på vilket sätt individers bidrag kommer att användas och att intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt (Patel & Davidson, 2011). Utifrån utskickat mail gavs förfrågan om 

deltagande i studien, varav sex av dessa svarade att de ville delta i studien. Planering av tid 

och plats för intervjuerna gjordes via mail i samband med det utskickade missivbrevet.  

4.3 Datainsamling 
Insamling av data i denna studie genomfördes via semistrukturerade intervjuer. Detta kan 

enligt Bryman (2011) beskrivas som en uppsättning frågor som generellt sett utgår från en 

intervjuguide, där ordningsföljden kan variera samt att frågorna är mer allmänt formulerade. 

Det möjliggör för intervjupersonerna att få en större talfrihet. Intervjuguiden är också 

utformad med teman som gör det möjligt för intervjuaren att fånga upp andra saker som den 

intervjuade berättar. Intervjuaren ska enligt Bryman (2011) tänka på att inte ställa ledande 

frågor som kan föra deltagaren i en viss riktning i svaret. Genom att inte vara ledande och 

främst hålla sig till intervjuguiden samt att svaren inte kunde besvaras genom ett ja eller nej 

ansågs som lämpligt för att få ärliga och utförliga svar från deltagarna.  

Innan intervjuerna med första linjens chefer prövades intervjuguiden genom en pilotintervju 

med en person utan koppling till ämnesområdet. Detta för att kontrollera att frågorna i 

intervjuguiden uppfattades på ett korrekt sätt. Utifrån Bryman (2011) är detta en testintervju 

som kan hjälpa till att säkerställa att frågorna fungerar på det sättet det är tänkt, och att en 

möjlighet ges i att kunna förändra frågor eller ordningsföljd. Inga förändringar gjordes i 

samband med detta då frågorna uppfattades som lämpliga och förståeliga.  

Genom att ha en struktur som underlättar vid intervjuerna i form av olika utarbetade teman 

ska syftet kunna besvaras på ett mer lämpligt sätt. ”Uppfattning”, ”Förutsättningar”, 

”Försvårande” samt ”Utvecklingsmöjligheter” var de teman som utformades med tre till fem 

relevanta semistrukturerade frågeställningar under varje tema. Dessa teman och frågor 
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formade på så sätt en intervjuguide (bilaga B), som i sin tur möjliggjorde uppkomsten av 

följdfrågor som inte förberetts sedan tidigare utan som uppstod genom samtalets gång. 

Intervjuaren lät även en tystnad infinna sig mellan varje fråga för att invänta om deltagarna 

skulle tillägga något. Varaktigheten på intervjuerna pågick mellan 25 och 31 minuter och 

spelades in med hjälp av ett applikationsprogram på författarens mobiltelefon, där det också 

förvarades. Samtliga intervjuer genomfördes inom vårdverksamheten där linjecheferna 

arbetade, i en avskild miljö. En av intervjuerna som genomfördes blev ofullständigt utförd på 

grund av tekniska problem med utrustningen och fick därför exkluderas från studien. De fem 

utskrivna intervjuerna utgjorde totalt 108 datorskrivna A4-sidor med enkelt radavstånd.  

4.4 Analys av data 
Efter varje intervju transkriberades vardera intervjuer för att intryck och andra upplevelser 

skulle kunna återskapas. Kvale och Brinkmann (2014) tillägger att under tiden 

transkriberingen sker ska materialet också upplevas som ett levande samtal. Vidare förklarar 

Bryman (2011) att transkribering innebär att berättelsen skrivs ned i textformat. Under 

transkriberingen skrevs intervjuerna ned ordagrant och pauser skrevs ned som tre punkter, 

skratt och suckar samt uttryck som ”eh” och ”mm” skrevs löpande i dess sammanhang i 

texten. Intervjumaterialet och den transkriberade texten lyssnades, respektive lästes sedan 

igenom ett flertal gånger för att få en bra helhetsbild av materialet. 

En kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att analysera den transkriberade texten 

för att belysa variationerna i deltagarnas upplevelser. Utifrån denna metod beskrivs 

skillnader och likheter i insamlad data via exempelvis intervjuer. Det brukar även presenteras 

i kategorier utifrån vad det faktiskt står textmässigt (Graneheim & Lundman, 2004). Fokus 

vid den manifesta innehållsanalysen är på så sätt det som sägs och författaren eftersträvar en 

beskrivning av det synliga och tydliga innehållet i texten.  

De fem intervjuerna markerades med olika färger och teckensnitt för att lättare kunna hålla 

isär dem och se vem som sagt vad. De benämndes sedan utifrån IP1-IP5, där IP stod för 

intervjuperson. Varje transkribering lästes sedan igenom tre gånger vardera för att bli mer 

bekant med innehållet samt för att kunna identifiera meningsbärande enheter. Med 

meningsbärande enheter menas att författaren väljer ut det bärande i texten vilket är viktiga 

ord eller meningar vars innehåll och sammanhang kan härledas tillbaka till studiens syfte och 

frågeställningar. På så sätt granskades all text med fokus utifrån det intervjupersonerna sagt 

och meningar som ansågs som centrala och kunde återkopplas till studiens frågeställningar 

lades in i en utformad tabell och namngavs som meningsbärande enheter. Samtliga 

meningsbärande enheter kondenserades, med andra ord förkortades till det mest väsentliga 

utan att ursprungstextens mening gick förlorad. Därefter bildades en kod som bestod av 

nyckelord som fungerar som en etikett för att kunna göra sortering bättre. Av koderna bildas 

sedan underkategorier, vilket är ett sammanförande av kodernas innehåll och efter detta 

bildades kategorier. Dessa beskriver enligt Graneheim och Lundman (2004) en grupp av 

innehåll som har något gemensamt och kan ses som ett uttryck för textens innehåll.  
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Underkategorierna som framkom kunde relateras till kategorierna och därmed syftet. 

Underkategorierna passade sålunda naturligt in under någon av kategorierna. Under 

analysen flyttades meningar och stycken då intervjupersonerna stundtals gånger kunde 

beröra kommande ämne eller att några texter passade bättre in under en annan grupp. En 

grupp i taget analyserades, vilket innebär att alla intervjupersoners berättelser analyserades 

samtidigt. I tabell 2 visas ett exempel på kondenseringen.  

Tabell 2: Exempel på meningskondensering. 

  

4.5 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier ska finnas med under hela studiens gång och enligt Graneheim och 

Lundman (2004) handlar kvalitetskriterier om tillförlitlighet. Begrepp som trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet används vid kvalitativa forskningsstudier för att beskriva olika 

aspekter av trovärdighet utifrån forskning, och den hänvisar till förtroendet för hur väl data 

och processer för analys riktar sig till det avsedda fokusområdet (Graneheim & Lundman, 

2004). Aspekter som påvisar om studien uppnår dessa kriterier är om arbetet är 

sammanhängande, med andra ord om syftet och frågeställningar kan återföras till studien. 

Vidare är också om metoden är trovärdig och utformad på så sätt att en överförbarhet finns. 

Bryman (2011) beskriver att överförbarhet handlar om hur pass överförbart resultatet är till 

en annan miljö. Viktigt är också om intervjufrågor håller en god kvalité och kan kopplas till 

syftet. Att kontinuerligt kontrollera forskningsprocessens kvalité anses också vara en viktig 

del under arbetets gång (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Syftet i denna studie har genomsyrat hela arbetet, från bakgrund, metod till resultat och 

diskussion. Frågeställningarna har varit utgångspunkt vid utformningen av intervjuguiden 

och samma frågor har ställts till samtliga intervjupersoner. Bryman (2011) tydliggör även att 

författaren bör sträva efter objektivitet för att kunna styrka och konfirmera, men också att 

reflektera och hantera förförståelsen till ämnesområdet. Berättelserna har ordagrant skrivits 

ned och pauser, upprepningar och andra ljud som skratt har inkluderats för att 

intervjuskrifterna ska anses vara trovärdiga samt att citat har använts i resultatet för att 

styrka trovärdigheten ytterligare.  
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4.6 Forskningsetiska överväganden 
Gemensamt för utredningar och forskning är att dess primära syfte är att producera kunskap 

(Patel & Davidson, 2011). Utifrån Kvale och Brinkmann (2014) kan detta även bidra till 

förbättring av människors situation, samtidigt som det är viktigt att ha ett etiskt 

förhållningssätt genom studiens gång. Vid svensk forskning finns fyra etiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att författaren ska informera om studiens syfte, att deltagandet 

är frivilligt och anonymt samt att de kan avbryta sin medverkan under hela processens gång 

(Bryman, 2011).  

Informationskravet uppfylldes genom utskick av informationsbrev till samtliga deltagare 

med information om de etiska principerna. Samtyckeskravet berördes också i 

informationsbrevet då det stod att undersökningspersonerna innehar rätten att bestämma 

över sin medverkan. Vid intervjutillfället och innan intervjustart informerades deltagarna 

ytterligare om dessa principer och ytterligt samtycke säkerställdes. Efter att uppsatsen 

godkänts kommer transkriberat material som ljudfiler och utskriftsmaterial att raderas. 

Genom kodning, anonymisering och radering så anses konfidentialitetskravet därmed som 

uppfyllt. De insamlade uppgifterna i denna studie kommer endast att användas till denna 

uppsats och inga andra ändamål vilket tillgodoser nyttjandekravet.  

5 RESULTAT 

I nedanstående avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna. Utifrån studiens syfte och 

analys framkom fyra kategorier. Dessa var: Bedrivandet av hälsofrämjande arbete vid 

sjukhuset, Förutsättningar för hälsofrämjande arbete på sjukhuset, Försvårande faktorer vid 

hälsofrämjande arbete på sjukhuset och Utvecklingsmöjligheter för hälsofrämjande arbete på 

sjukhuset.  

5.1 Bedrivandet av hälsofrämjande arbete vid sjukhuset 

5.1.1 Tydlig strukturerad organisation 

Linjecheferna anser att sjukhuset har en tydlig organisation med god struktur för det 

hälsofrämjande arbetet som genomsyrar sjukhusets verksamheter. Sjukhuset har en tydlig 

hälsofrämjande inriktning i jämförelse med andra offentliga och privata aktörer. Strukturen 

har också en stark koppling till ett sammanställt, gemensamt årshjul för HFS-teamen som 

klargör samtliga träffar och ger en tydlig agenda. Kaizen som metod och skyddsronder nämns 

som några exempel men även HFS-ombud samt den framtagna Hälsomatrisen. 

Hälsomatrisen är ett strukturerat verktyg för att arbeta hälsofrämjande och dess syfte är att 
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utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Alla dessa delar kan på så sätt ge 

struktur och följsamhet med hjälp av årshjulets utformning. 

”Alltså vi har ju våra, det finns ju en organisation för de. [...] Den genomsyrar ju ner till 

arbetsplatsen där vi har hälsofrämjande ombud. Och det finns också ett eh, en struktur 

framtagen för hur vi ska arbeta med det.” (IP2) 

5.1.2 Omsorg om hälsa för medarbetare och patient 

På sjukhuset föreligger HFS-teamsträffar som tagits fram genom en Hälsomatris som mall 

och den används utifrån olika perspektiv. Både förebyggande faktorer men också riskfaktorer 

samt uppkomna faktorer ses över.  

”Ja och sen så är det ju framtaget en matris för HFS. En, en mall som vi faktiskt eh, använder 

och den är ju också utifrån patient och medarbetare och personal och där vi också tittar på, 

asså förebyggande faktorer men också riskfaktorer och uppkomna faktorer också, alltså 

ohälsa.” (IP2) 

En friskvårdstimme finns att tillgå men även ett eget hälsolyft, friskis och svettis, idrottshuset 

samt olika pass att gå på. Linjecheferna nämnde även att kompetensutvecklingsmöjligheter 

föreligger och att det hälsofrämjande konceptet också anses vara långsiktigt tänkt, där 

egentligen inget speciellt ingår utan att det påtalas som en självklarhet.  

 ”[…] visst händer det att man måste göra saker… eh, akut just nu. För det kan självklart, trots 

att vi har försökt tänkt förebyggande, så kan det självklart hända saker nu med. [...] att man 

försöker tänka steget före hela tiden.” (IP4)  

En linjechef förklarade att de utifrån patientperspektivet försöker arbeta personcentrerat, 

och att frågor kring deras levnadsvanor ställs samt att det inte säljs något som inte skulle 

hjälpa till i förbättringsprocesser, som exempelvis tobak. 

”Det är klart att en och annan tycker att det är hemskt av patienterna att det inte ska gå och 

kunna köpa snusdosa här men… så är de. […] Vi är ett hälsofrämjande sjukhus.” (IP3)      

Vidare påtalade de intervjuade linjecheferna att sjukhuset är ett rökfritt sjukhus för att 

främja både medarbetade och patienters hälsa. Detta för att ingen exempelvis ska utsättas för 

tobaksrök mot sin vilja som medarbetare eller patient. 

”[...] vi vill livs förhöja med våra operationer och då måste man ha dem bästa 

förutsättningarna för ett så gott resultat.” (IP3) 

5.1.3 Strategier för att underlätta delaktighet 

Att erbjuda träffar på sjukhuset där man talar om hälsa anses vara av vikt för att kunna lyfta 

in det hälsofrämjande i arbetet som görs på sjukhuset enligt linjecheferna. Prioriteras inte 

HFS frågor så kommer man dessutom av sig i uppdraget. Vidare var linjecheferna överens 

om att årshjulet för HFS-team underlättade för samtliga när det kommer till möten. I 
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koppling till verksamheternas HFS-teams träffar används även metoden Kaizen för att göra 

ständiga förbättringar. Metoden ansågs som positiv utifrån samtliga intervjuade linjechefer 

och går ut på att formulera ett varierande antal kaizenlappar som sedan lyfts till hela gruppen 

för problemlösning och ständig förbättring av arbetsplatsen.  

”[…] jag måste nämna Kaizen med för här jobbar vi ju också metodiskt med att ständigt 

förbättra oss på olika sätt. Och det är ett jättespännande verktyg, enkelt och strukturerat 

verktyg.” (IP5) 

Inom en av verksamheterna har det nyligen påbörjats ett arbete för att ta fram en modell som 

ska minska rapportering mellan medarbetare och istället arbeta för att rapportera bedside, 

där patienten ges möjlighet till att vara mer delaktiga i förändringsprocesser. Detta leder till 

att patienter kan känna en större känsla av att vara delaktig och ska kunna ta ansvar för att 

stärka sin självkänsla, med andra ord, att den enskilde individen känner att det är den som 

har makten och inte har underläge i vården. Linjecheferna förtydligade att de dessutom 

arbetar väldigt mycket med att bedöma egenvården i anknytning till patienter och 

hemsjukvården.    

”Det tycker jag också är ett sätt att lyfta fram vad man själv kan och ta ansvar för dom. Jag 

tror att de hela tiden stärka individen till självständighet är ett, nånting som vi jobbar mycket 

med. Som jag anser vara hälsofrämjande. För patienter.” (IP2) 

5.1.4 Ett aktivt jämlikhetsarbete 

På sjukhuset finns en likabehandlingsgrupp med representanter samt en likabehandlings-

policy. Linjecheferna påtalade att sjukhuset haft en stor satsning på att alla ska ha gått en 

utbildning om diskrimineringsgrunder och därmed blivit HBTQ-certifierade, vilket mestadels 

har haft ett gott genomslag för sjukhuset. HBTQ innefattar homosexuella, bisexuella, trans- 

och queerpersoner och detta togs emot från Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

trans- och queerpersoners rättigheter. Linjecheferna beskrev att det genom certifieringen har 

blivit väldigt naturligt att prata om HBTQ-frågor på sjukhuset.  

”HBTQ-certifieringen har betytt väldigt mycket för sjukhuset i likabehandlingsfrågorna. [...] 

jag tror ju inte att den frågan hade varit lika självklar om vi inte hade haft utbildningen.” 

(IP1) 

Linjecheferna anser att alla ska behandlas lika och att det ska ses som en naturlig del i 

arbetet. Det nämndes också att alla på sjukhusets avdelningar är väldigt öppna och att det 

inte föreligger något problem kring likabehandling. Det var enstaka tillfällen som 

linjecheferna hade hört någon av sina medarbetare säga något ofördelaktigt till någon patient 

men det uttrycktes som väldigt få gånger. Att alla ska ha samma värde var alla intervjuade 

linjechefer överens om, samtidigt som det inte betyder att alla ska få samma vård då man kan 

vara i behov av olika vård.  

”Det betyder inte att man får samma vård för man kanske är i behov av olika vård.” (IP3) 
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5.2 Förutsättningar för hälsofrämjande arbete på sjukhuset 

5.2.1 Gemensamt åtagande för hälsofrämjande arbete 

Något som beskrivs ha en betydande och avgörande roll är hur högsta ledningen ser på det 

hälsofrämjande arbetet och hur man satsar, uttalar och betonar att man tycker det är viktigt, 

men även att linjecheferna anser att det är viktigt.  

”[...] det är viktigt att det finns en tydlig organisation att luta sig emot. Att det är sanktionerat 

att det är så här vi jobbar.” (IP2) 

”Om inte jag tycker det är viktigt då blir det ju inget arbete kring det heller, jag måste va 

drivande i den frågan, så är det ju.” (IP1) 

Det måste också föreligga ett gemensamt formulerat mål och ett tydligt inriktningsmål från 

både politiker och från de högsta cheferna i hur man ska arbeta med det hälsofrämjande 

arbetet för att det ska kunna få genomslagskraft. Det krävs också att det förespråkas i olika 

forum för att ”hålla det i minnet” och på så sätt kunna bli en naturlig del av verksamheten.  

5.2.2 Stödstrukturer för det hälsofrämjande arbetet 

Det benämns att många stödfunktioner finns på sjukhuset, bland annat stabsfunktionerna 

och kontinuerliga chefsutbildningar för att hela tiden få stöd i att kunna utvecklas och arbeta 

bra. Inom verksamheterna kan det samtidigt handla mycket om att tänka operativt och 

framåt många gånger enligt några av linjecheferna. Därför krävs det att man parallellt med 

det kan påvisa ett intresse av att se till så medarbetarna mår så bra som möjligt. Att skapa 

mervärde för patienterna framkom också som viktigt utifrån de intervjuade linjecheferna. 

Genom att ett gott arbetsklimat föreligger så bör det på så sätt även synas i relation till 

patienterna.  

”Jag tänker så här att om jag ger goda, bästa möjliga förutsättningarna för medarbetarna att 

verka i den här organisationen och i sitt uppdrag och i sin roll. Då gör jag ett jättebra jobb.” 

(IP5)  

5.3 Försvårande faktorer vid hälsofrämjande arbete på sjukhuset 

5.3.1 Kommunikationsvägar inom sjukhuset 

Det föreligger utifrån linjecheferna en svårighet att få ut det hälsofrämjande konceptet i hela 

verksamheten. Detta hade bland annat gett upphov till att en viss följsamhet gått förlorad i 

vissa delar. Arbetsmiljösamordnare och processledare för HFS ansvarar för det 

hälsofrämjande arbetet utåt och deltar mycket i Nätverket för HFS och för ut information till 

de övriga på sjukhuset. I anslutning till detta finns en grupp som styrs av 

arbetsmiljösamordnare och processledare för HFS. Representanter från olika 
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verksamhetsområden deltar i gruppen och arbetar aktivt för att det hälsofrämjande arbetet 

bättre ska nå samtliga personer på sjukhuset. Vissa av linjecheferna anser att det fanns en 

svårighet i att föra tillbaka information från dessa möten till andra avdelningarna och 

mottagningar, då det ansågs svårt som enskild linjechef att driva den hälsofrämjande frågan 

till andra linjechefer. Det har lett till att hjälp efterfrågats av ansvariga från staben för att föra 

ut informationen till ett centrum med flera olika avdelningar och mottagningar med 

respektive linjechefer.  

”Utan på något vis är ju det här en gemensam fråga, jag, det är klurigt. De är mycket enklare 

för mig som chef och ta det nedåt här på x. Tillsammans med mina HFS-representanter” 

(IP1) 

De intervjuade linjecheferna förklarar det hälsofrämjande konceptet som en gemensam fråga 

och att det från ledningsnivå skulle föras ned till respektive linjechefer på de olika 

verksamheterna, och sedan till gruppen istället för att en linjechef ska komma in i ett slags 

sidospår.  

"Det måste bli, det finns ett glapp där ser jag. Sjukhusledning, mellanchefer men ”här”. Där 

finns de inte, där de inte har liksom landat.” (IP1)   

5.3.2 Brist på olika former av resurser 

Att ha resursbrister som till exempel låg bemanning och en rörig organisation framkom som 

försvårande faktorer vid det hälsofrämjande arbetet. Det skulle även kunna vara försvårande 

beroende på hur det hälsofrämjande arbetet förvaltas, hur tid prioriteras och om man väljer 

att inte prioritera insatserna.  

”[...] man skulle ju kunna säga att vi inte gör vårt jobb då, om vi nedprioritera frågorna. Om 

man inte förstår värdet utav det.” (IP5)   

Något annat som påtalades var det strategiska arbetet i förhållande till det hälsofrämjande 

arbetet, vilket utrycktes med variation mellan linjecheferna. Vissa arbetar i högre grad med 

sådana frågor, medan andra gjorde det i mindre utsträckning.  

[...] jag har möjlighet att jobba strategiskt. [...]med mer övergripande frågor, se vart 

verksamheten är på väg, alltså har ett paraplyperspektiv hela tiden. Att inte bara släcka 

bränder i det dagliga.” (IP2) 

”[…] man skulle hålla på med mera utveckling och… istället. Och det är väldigt mycket… 

arbetsuppgifter som bara är operativa att göra, som måste göras under dagen istället för att 

man skulle vilja kvalitetsutveckla, att man skulle få lite tid för framåttänkande arbete inte 

bara dagligt.” (IP4) 

Linjecheferna är också medarbetare. Det framkom att ett större ansvarstagande hos stab och 

sjukhusledning är viktigt, och att inte för mycket läggs på enskilda individer när det gällde att 

driva hälsofrågan till andra verksamheter, utöver sin egna. Ytterligare framkom det att man 

ibland som linjechef kunde känna sig lämnad lite själv då det är väldigt mycket linjechefer 

ska åstadkomma för den egna medarbetargruppen. Stödet från ledningen beskrevs också i 
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olika grad. Bland annat var att stödet inte alltid var högt prioriterat när det kom till 

ledningsgruppen inom en verksamhet. Samtidigt uppfattades det inte som att någon påtalade 

att det inte skulle göras heller, men att man ändå kan behöva ”stångas” en del.   

”[…] men när det gäller på chefsnivå så har vi inte så mycket stöd. Alltså vi har vår egen chef 

som stöd men nu tänker jag att vi ska tänka på så mycket när det gäller våra egna 

medarbetare men som chefer, man kan känna sig ganska själv.” (IP1)  

5.4 Utvecklingsmöjligheter i hälsofrämjande arbete på sjukhuset 

5.4.1 Vägledande kommunikation 

Att föra ut information till omfattande grupper på ett bättre sätt och att förbättra 

kommunikationen mellan sjukhusledning och mellanchefer var sådant som påtalades som 

utvecklingsmöjligheter av linjecheferna. Intervjuade linjechefer nämnde att det ibland kan 

fattas beslut på en högre nivå som ska förverkligas men som sedan inte riktigt kommer ända 

ned till samtliga på arbetsplatsen, och därför borde någon, eventuellt från staben, komma 

ned till centrumledningsgruppnivå för att verkligen föra ut det hälsofrämjande konceptet.  

”[...] det fastnar där uppe i trädet. Och då blir det ju lite trögt för då har inte alla hört och inte 

tycker lika och så.” (IP3)  

Ett förslag som nämndes var att det kanske skulle kunna bli bättre kommunikationsvägar 

genom att bygga ut systemet då det skulle behövas en läkarroll som kan prata till 

läkargruppen. Det framkom också att de kunde vara lite bakbundna av läkarna i det 

hälsofrämjande arbetet utifrån olika perspektiv, och att den gruppen ansågs vara den 

svåraste gruppen att förändra på.   

”Och det kan ta död på engagemang ibland. [...] vi gör så här och så här och så nej, nehe. [...] 

Läkare till läkare funkar bäst.” (IP3) 

I patientperspektivet använder och utgår linjecheferna från angivna mallar vid patientmöten. 

Ett formulär fylls i av patienten kring deras levnadsvanor samt att dessa frågor sedan ska tas 

upp. Vid ifyllnad av formuläret kan exempelvis riskgrupper identifieras och synliggöras. 

Detta ska signalera till en sjuksköterska att läkare bör ta upp detta i patientsamtalet. 

Linjecheferna antydde att läkare pratar kring levnadsvanor med patienter men att de oftast 

inte utgår från angivna mallar, utan talar istället fritt vilket gör att det exempelvis inte syns i 

framtagen statistik. Vissa av linjecheferna anser att det är en svårighet, och att de inte kan ta 

ansvar för den gruppen utan att deras chef bör ta på sig det ansvaret. Med andra ord, att det 

kommer från ledningsgruppen för verksamheten. 

”Så tycker jag det är viktigt om en patient fyller i ett formulär och svarar på frågor, och så 

kommer du då till kanske en läkare och så frågar inte vederbörande nånting om de. Jag skulle 

tycka att var ska jag fylla i det för?” (IP1)  
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”Och det är en svårighet, och just den gruppen kan inte jag ta ansvar för de måste deras chef 

ta ansvar för.” (IP1) 

5.4.2 Resursfördelning 

Tid och rätt bemanning är viktigt enligt linjecheferna. Är allt bra bemannat så finns 

förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet. Vid ett arbete som är för snålt bemannat tas 

stora delar av tiden, till sådant som skulle gått till att arbeta med det till patientvård istället. 

Såsom angiven budget nämndes inte stämma överens med det egentliga behovet heller vissa 

gånger. Vidare fanns en del produktionsutvinning där ekonomiska aspekter är avgörande, 

vilket gör att ett hälsofrämjande fokus tonas ned. En annan linjechef förklarar även att 

ambitionsnivåer finns i olika utsträckning men det kräver samtidigt resurser vilket gör att 

prioriteringar måste göras.    

”Jag skulle nog säga att det är brist på resurser. Många gånger.” (IP4) 

Att hinna förmedla ut majoriteten av information som HFS-ombud på sjukhuset, speciellt 

inom verksamheter med föreliggande dygnet runt verksamhet ansågs som en svårighet. I och 

med det så kan det ta upp till två veckor innan de HFS-ombuden som finns på verksamheten 

träffas. De gör det svårt att kunna fördela resurser för HFS-ombud på ett bra och likvärdigt 

sätt.  

”[...] om man lägger ihop alla ombud som man ska ha på en avdelning och vilken tid dom har 

rätt till så skulle man behöva fler tjänster.” (IP3) 

5.4.3 Andra strategier för att främja hälsa 

En linjechef pratade om att kampanjer gjordes när det var nytt och att det därefter lade sig 

och att många dessutom hunnit bytas ut sedan dess av medarbetarna. Därför skulle det vara 

bra om det med lite jämnare mellanrum, kanske i form utav en liten hälsovecka, lyfts fram för 

både medarbetare och patienter. Friskvårdstimmen användes varierande mellan 

linjechefernas verksamheter. Vissa av linjecheferna lyfte att det behövde arbetas mer kring 

det, medan några andra påtalade att de var ganska aktiva i användningen av den. Något som 

behöver funderas över enligt en linjechef är huruvida bra den är, och om det finns andra sätt 

eller om detta är det mest effektiva egentligen. 

”Någonting annat som är på x som vi ständigt måste påminna om, det är friskvårdstimmen 

för där är vi ganska usla. [...] problematiken kring den… är att den nyttjas inte av alla. Det 

kanske är så att dom som nyttjar den, är dom som ändå rör på sig annars. Och dom som 

borde nyttja [den] inte gör det.” (IP1) 

”Alltså vi jobbar ju med det som finns här inom hälsolyftet tillexempel och vi är ganska aktiva 

medarbetare här och man tycker om friskis och svettis så, så att det finns ett helt sånt 

engagemang och så [...].” (IP2) 

Att kunna lära sig utav varandra då centrumen är ganska uppdelade nämndes. Arbetet är för 

patienternas helhet, inte bara gällande operationer. Linjecheferna tycker att man skulle 
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bortse från sitt eget verksamhetsområde för en stund. Får man mer inblick i de andra 

centrumen kanske det skulle ge en bättre förståelse för vikten av vad de olika delarna faktiskt 

gör för skillnad i förhållande till sitt eget centrum. Annat som framkom var att vissa av 

linjecheferna ansåg att en inskrivningsenhet var ett annat behov som tidigare funnits. Dock 

behöver den inte vara i samma storlek som den var då, utan mindre. Detta har ett samband 

med tiden för förändringsprocessen som patienterna måste göra inför en operation. Det hade 

varit bra om en sjuksköterska satt ned med patienten och tog upp allmän information om 

operationen.  

”[...] faktiskt sätter sig öga mot öga med varje patient. För du läser av, som det är nu så fyller 

dem i papper och sen ringer vi, man ser inte patienten. [...] alltså man kunde gå in andra 

vägar men det kan du inte när du inte har hela faktan.” (IP3) 

Två heldagar som handlade mycket om framtidens medarbetare genomfördes inom en 

verksamhet för en tid sedan. Där fördes diskussioner kring vad framtidens medarbetare vill 

ha, och genom vidare analyser så framkom det att man vill försöka minska helgarbeten 

något. Att tänka framåt ansågs vara en nödvändighet. Vad framtidens medarbetare kommer 

att vilja ha kunde utifrån en linjechef uppfattas som att inte vara samma som dagens 

medarbetare. Linjechefen tror att fler som kommer ut i yrkeslivet framöver kommer vilja ha 

en balans mellan fritid och yrkesliv, vilket kan anses som viktigt i förhållande till 

medarbetarnas hälsa.  

”Alltså hur attraherar vi framtidens medarbetare. De tror jag är den framtida utmaningen.” 

(IP2) 

6 DISKUSSION 

Syftet med studien är att undersöka första linjens chefers uppfattningar av det 

hälsofrämjande arbetet som bedrivs vid ett hälsofrämjande sjukhus. I studien framkom 

första linjens chefers uppfattning av det hälsofrämjande arbetet som bedrivs, förutsättningar 

vid ett hälsofrämjande arbete, försvårande faktorer vid hälsofrämjande arbete samt hur det 

hälsofrämjande arbetet på sjukhuset kan utvecklas. Att utläsa av resultatet var att en tydlig 

organisationsstruktur finns för det hälsofrämjande arbetet men att svårigheter föreligger i att 

få ut all information på respektive verksamheter. Avsaknad av stöd och bristande resurser 

gjorde det hälsofrämjande arbetet svårare. Utvecklingsmöjligheter som nämndes var bättre 

kommunikationsvägar, resursfördelning och andra sätt att främja hälsa på utöver 

friskvårdstimmen.  

I följande avsnitt kommer först en diskussion föras kring resultatet. Därefter följer en 

diskussion om studiens metod och de beslut som gjorts i studien och slutligen presenteras 

etik, slutsatser och förslag till utveckling och fortsatt forskning.  
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6.1 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras det framkomna resultatet med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

Detta knyts även till den teoretiska förankringen med vägledande principer och KASAM.  

6.1.1 Diskussion kring hälsofrämjande arbete som bedrivs  

Linjecheferna ser sjukhuset som en tydlig strukturerad organisation för det hälsofrämjande 

arbetet. Det tränger ned till sjukhusets verksamheter och en tydlig hälsofrämjande inriktning 

finns i jämförelse med andra utomstående aktörer. Detta kan ses i relation till KASAM-teorin 

då det är viktigt att känna tydlig struktur, som kan bidra till en större känsla av sammanhang. 

Strukturen har också en stark koppling till årshjulet för HFS-teamen, vilken klargör när 

träffar äger rum och ger en tydlig agenda. Linjecheferna nämnde även att Hälsomatris, 

kaizenarbete, HFS-ombud och skyddsronder med hjälp av årshjulets utformning kan ge 

struktur och följsamhet i det hälsofrämjande arbetet. Detta kan bidra till att en större känsla 

av meningsfullhet infinner sig enligt KASAM-teorin, vilket även ger en större känsla av 

hanterbarhet och begriplighet (Antonovsky, 2005).  

Hälsomatrisen är framtagen för hälsofrämjande hälso- och sjukvård där både förebyggande, 

riskfaktorer och uppkomna faktorer ingår. Landstinget i Uppsala län (2016) förstärker detta 

med att Hälsomatrisen är ett strukturerat verktygsstöd för linjecheferna vid utvecklingen av 

en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, där hälsofrämjande, förebyggande och 

efterhjälpande och rehabilitering ingår med olika perspektivnivåer. Detta skulle kunna 

kopplas till den vägledande principen flera strategier. Tillgren et al. (2014) tydliggör att olika 

ansatser ska användas i kombination, vilket kan generera bättre effekt i det hälsofrämjande 

arbetet. Hälsomatrisen är sammankopplad till Kaizen som metod, och kan utgöra en 

kombination av olika ansatser. Mazzocato et al. (2016) förklarar att metoden Kaizens 

förbättringspraxis bör kombineras med andra strategier, vilket gör Hälsomatrisen väl 

användbar som kombinationsansats. Linjecheferna förtydligar att Kaizen används i koppling 

till Hälsomatrisen för att kunna göra ständiga förbättringar. Så kallade kaizenlappar skrivs 

ned i ett varierande antal och lyfts sedan för hela gruppen för problemlösning, och förväntas 

bidra med förbättring av en mer hälsofrämjande arbetsplats enligt linjecheferna. Detta 

stämmer väl överens med beskrivningen av vad som är betydelsefullt på HFS-teamsträffar 

(personlig kommunikation, 23 oktober 2016). Detta kan också relateras till 

deltagandeprincipen (även kallat delaktighet) i hälsofrämjande arbete (Tillgren et al., 2014). 

Deltagande i hälsofrämjande arbete innebär att berörda involveras, och att deltagare kan 

fatta beslut om faktorer som påverkar deras liv samt att de är med i utvecklingsprocessen för 

att kunna uppnå förändring.       

Linjecheferna förtydligade att utifrån patientperspektivet eftersträvades ett patientcentrerat 

arbete där man ser till vad varje individ vill, och att individer stärks till självständighet då det 

anses som hälsofrämjande. Nätverket för HFS påpekar att utifrån patientperspektivet ska 

patienter uppleva ett positivt och hälsofrämjande bemötande samt att patientens tillit till den 

egna förmågan att hantera sjukdom stärks i mötet för att förbättra hälsa och livskvalité (SKL, 

2013; HFS, u.å.a). För att stärka patienters delaktighet har ett arbete också påbörjats för att 

minska rapportering mellan medarbetare och istället ge patienter större möjlighet att vara 
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delaktiga, med mer insyn i vad som sägs, så kallad bedside rapportering. Forskning stärker 

att detta arbetssätt minskar risker för misstag samt ökar kontinuitet i vården (Vårdfokus, 

2013; Lu, Kerr & McKinley, 2014). Detta kan relateras till deltagandeprincipen då patienter 

ges möjlighet att delta aktivt i planering och utveckling (Tillgren et al., 2014). Naidoo och 

Wills (2009) förklarar att en viktigt hälsofrämjande strategi är att patienter får 

empowerment till att engagera sig som patienter, men också att en samproduktion finns för 

patientens hälsa i beslutsfattande och diagnostiska processer.  

Linjecheferna påtalade att alla ska behandlas lika och i förhållande till detta ska den 

vägledande principen jämlikhet i hälsa utifrån Tillgren et al. (2014) beröras och vägledas av 

jämlikhet och social rättvisa. Linjecheferna betonade att det inte betyder att alla ska få 

samma vård då ett behov av olika vård föreligger. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska 

rikta resurser mot de grupper som har störst behov, vilket bidar till en jämlik vård (SKL, 

2013).  

6.1.2 Diskussion kring förutsättningar vid hälsofrämjande arbete 

Vid analysen framgick det att linjecheferna anser att ledningens syn på det hälsofrämjande 

arbetet har en avgörande betydelse. Både hur man satsar, uttalar samt betonar dess vikt men 

också att linjecheferna anser att det är viktigt. Även gemensamma formulerade mål och ett 

tydligt inriktningsmål från politiker och högre chefer i hur man ska arbeta med det 

hälsofrämjande arbetet var viktigt för att kunna få en genomslagskraft. Naidoo och Wills 

(2009) förklarar att hälsofrämjande sjukhus och deras förhållningssätt förändras. För att 

åstadkomma en sådan förändring måste sjukhusmyndigheter se det hälsofrämjande arbetet 

som en viktig del av organisationens kärnverksamhet och förhållningssätt, och inte som en 

börda utan något som uppfattas vara av betydelse. Nätverket för HFS tydliggör att styr- och 

ledningsnivå på sjukhus ska ha en helhetsbild på vårdens uppdrag, samt ett fokus på att 

vårdens resultat ska utvecklas i form av värdeskapande vård där resurser används klokt 

(HFS, u.å.a). Helhetssynen är en viktig komponent som måste eftersträvas som ett 

hälsofrämjande sjukhus (HFS, 2014; Naidoo & Wills, 2009). Hälsofrämjande sjukhus skapar 

en helhet genom olika perspektiv (SKL, 2013). Enligt Sivris och Leka (2015) kan frågor som 

ses utifrån flera perspektiv underlättar förståelse för ekonomiska,- kulturella,- personliga,- 

psykologiska,- hälso- och produktivitetsaspekter. Detta kan relateras till principen holistisk 

hälsosyn. Rent spekulativt kan ett helhetssynsätt medföra att ett bättre arbete kring det 

hälsofrämjande arbetet som föreligger på sjukhuset kan åstadkommas.  

Linjecheferna beskriver att det finns stödfunktioner på sjukhuset. Dessa innefattar 

stabsfunktioner och kontinuerliga chefsutbildningar som stöd och utveckling. Detta skulle 

kunna relateras till den vägledande principen maktgörande som möjliggör för individen att få 

mer makt över sådana faktorer som påverkar deras hälsa (Tillgren et al., 2014). Forskning 

påvisar även att individer som besitter en högre grad av empowerment har en bättre upplevd 

hälsa (Arneson & Ekberg, 2005). 

Vissa av linjecheferna upplevde att ett operativt ”tänk” existerade många gånger. Därför 

krävs det, parallellt med detta, att kunna påvisa intresse för både medarbetarnas och 

patienternas välmående. Det vill säga, ett gott arbetsklimat ska enligt linjecheferna synas i 
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relation till patienterna. Det rådande arbetsklimatet kan anses påverka de föreliggande 

arbetsförhållandena på sjukhuset. Forskning har visat på att arbetsförhållanden samt 

ledningsstrukturer verkade direkt korrelera med dödlighet bland patienter som togs hand om 

inom respektive sjukhus akutvård (West, Guthrie, Dawson, Borrill & Carter, 2006). Annan 

forskning påtalar även att hälso- och sjukvårdsorganisationer som arbetar hälsofrämjande 

har högre patientsäkerhet samt ett lägre dödstal bland patienter (Heath et al., 2004). Detta 

ser författaren som intressant och något som bör undersökas närmare i andra studier.  

6.1.3 Diskussion kring försvårande faktorer vid hälsofrämjande arbete 

Några av linjecheferna upplevde att det finns en svårighet i att få ut det hälsofrämjande 

konceptet på sjukhuset i olika utsträckning. Detta gav upphov till att en viss följsamhet gick 

förlorad. Vidare finns en grupp som styrs av processledare för HFS och 

arbetsmiljösamordnare. I denna grupp fanns representanter från olika verksamhetsområden 

som deltar, samt aktivt arbetar för att det hälsofrämjande arbetet ska tränga ned till samtliga 

verksamheter på sjukhuset på ett bättre sätt. Men vissa linjechefer påpekade att problematik 

förelåg i anknytning till detta. Att föra tillbaka information från mötena till andra 

avdelningar och mottagningar på ett övergripande sätt var svårt. Det framhävdes svårt att 

som ensam linjechef driva frågan vidare till andra linjechefer, vilket har lett till att hjälp 

efterfrågats av ansvariga från staben för att föra ut informationen. Skagert et al. (2015) 

tydliggör också att chefer på sjukhus sällan träffar sin chef, och att det kunde anses som ett 

hinder för att kunna diskutera verksamhetsfrågor samt den egna arbetssituationen.  

Arbetslivsinstitutet (2006) förklarar samtidigt att ledningen har ett ansvar i att stödja 

verksamheter och linjechefer i det hälsofrämjande arbetet, vilket kan uppfattas som 

komplicerat på sjukhuset. Att tillägga är att sjukhus som går från att ha varit en plats för 

behandling, till en plast där hälsovinster värderas och anses vara en del av dess syfte inte kan 

ske på kort sikt. Att åstadkomma en sådan förändring tar lång tid och kräver ett långsiktigt 

perspektiv (Naidoo & Wills, 2009; Tillgren et al., 2014). Tillgren et al. (2014) förklarar att en 

hållbar utveckling förutsätter en långsiktighet och helhetssyn vilket är en av de vägledande 

principerna. Författaren anser att det är en delvis långsiktig process, som också förutsätter 

att alla inblandade kan känna att det är meningsfullt. I detta kan författaren även anse att 

god samverkan och deltagande behövs för att en utveckling i rätt inriktning ska kunna 

eftersträvas, vilket stärks av Tillgren et al. (2014).  

Intersektoriell samverkan innebär att samverkan mellan relevanta sektorer och 

verksamhetsområden ska involveras och samverka. Tillgren et al. (2014) menar att krav 

också ställs på en annan form av organisation, ledning och styrning som främjar samverkan. 

Det kan vara såsom nätverk och allianser som kan genomföras på olika nivåer (Tillgren et al., 

2014). Gruppen med representanter från olika verksamhetsområden deltar och kan anses 

vara en typ av allians som vill främja hälsa på sjukhuset. Utifrån de intervjuade linjecheferna 

är det hälsofrämjande konceptet en gemensam fråga och några ansåg att den från 

ledningsnivå skulle föras ned till respektive linjechefer på olika verksamheter och sedan till 

gruppen, istället för att en linjechef ska vara som ett slags sidospår. Det kan tänkas betyda att 

gruppen med representanter från olika verksamheter inte har linjechefer från alla 
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avdelningarna och mottagningarna som finns på sjukhuset, vilket verkar resultera i vissa 

svårigheter utifrån linjechefernas synvinkel.  

I vilken utsträckning linjecheferna arbetade med utvecklingsfrågor var varierande. En 

linjechef förtydligade att hon fick arbeta mycket med strategiska frågor, medan en annan 

förespråkade att hon skulle vilja få chansen att arbeta mer strategiskt. Orvik et al. (2013) 

yttrar att strategiska arbetsuppgifter ofta återfinns längre ned i linjechefers 

prioriteringslistor. Arbetsuppgifter som personalplanering, inköp och arbetsfördelning på en 

operativ nivå för verksamheten är mer förekommande (Dellve et al., 2013). En linjechef 

beskrev att många arbetsuppgifter var mer operativa som måste göras under dagen, och att 

en vilja fanns i att få arbeta med kvalitetsutveckling, det vill säga få mer tid till 

framåttänkande arbete och inte bara det dagliga. Utifrån författaren påvisas en ojämn 

fördelning av strategiskt arbete utifrån de olika verksamheterna och bland linjecheferna. Det 

skulle kunna bero på att verksamheterna har kommit olika långt vad gäller utvecklingen av 

det hälsofrämjande arbetet samt varierande arbetssätt men det är endast författarens 

spekulationer.  

Något som bör tas i beaktande är att även linjecheferna är en medarbetare som kräver stöd. 

Linjecheferna ansåg att ett större ansvarstagande hos stab och sjukhusledning var av vikt och 

att inte för mycket ansvar läggs på enskilda individer. Stödet var utifrån linjecheferna 

varierande, en linjechef påpekade bland annat att stödet inte alltid var högt prioriterat hos 

ledningsgruppen inom en verksamhet. Det kan tänkas vara viktigt att det finns ett bra 

samspel och en stödjande relation mellan linjechefer och ledning samt mellan linjechefer och 

medarbetare för att linjechefer ska känna att det som denne gör är meningsfullt, hanterbart 

och begripligt. Detta stöds av Aaron Antonovskys KASAM-teori (Antonovsky, 2005). 

Meningsfullhet kan exempelvis vara i form av uppskattning från både ledning och 

medarbetare. Hanterbarhet kan handla om att linjechefer känner kontroll över det som 

förväntas göras, att tillräckligt med tid finns samt att kunskap som linjechefer innehar är 

tillräcklig för att kunna hantera olika situationer. Att linjechefer sedan har förståelse för 

uppgiften och reaktioner från medarbetare hör till begriplighet. En upplevelse av en hög grad 

av KASAM är viktigt för linjechefer då det annars kan finnas risk för att linjecheferna tvivlar 

på sin roll och prestationer. Finns inte stödet kommer inte känslan av sammanhang i sin 

helhet.  

6.1.4 Diskussion kring utvecklingsmöjligheter i hälsofrämjande arbete 

Linjecheferna upplever att det är svårt att få ut information till hela grupper samt att ett 

upplevt glapp mellan sjukhusledning och mellanchefsnivå bör förbättras. Beslut som tas på 

högre nivå som ska förverkligas kommer inte alltid ända ned till samtliga på arbetsplatsen. 

En linjechef vill se att någon, eventuellt från staben kommer ned till centrumledningsnivå för 

att föra ut det hälsofrämjande konceptet. Att som medarbetare inte förstå varför man ska 

göra något bidrar till en sämre känsla av sammanhang. Då individen inte vet varför 

någonting sker upplevs ens tillvaro inte som meningsfull vilket gör att hanterbarhet och 

begriplighet blir kortvariga, enligt Antonovsky (2005).  
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En linjechef gav förslag på att kommunikationsvägar behöver förbättras. Detta skulle kunna 

ske genom en läkarroll som talar till läkargruppen, då vissa av linjecheferna kände sig 

bakbundna till viss del av läkarna i det hälsofrämjande arbetet. Läkargruppen är svåraste att 

förändra enligt linjecheferna, och forskning och rapporter bekräftar att läkare ofta är mindre 

involverade i utvecklingsarbeten utifrån verksamhetschefer samt att de har svårt för att 

omsätta det hälsofrämjande arbetet i praktiken (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 

2016; Mckinlay et al., 2005). Myndigheten för vård- och omsorg (2016) stärker att sådan 

problematik inte kan lösas inom ramen för en klinik eller vårdcentral utan kräver åtgärder 

och stöd från högre ledning. Författaren kan även koppla detta till de två principerna 

delaktighet och intersektoriell samverkan (Tillgren et al., 2014). Läkare kan tyckas behöva bli 

mer involverad i det hälsofrämjande arbetet på sjukhuset. I detta krävs också ett genuint 

deltagande från planering, implementering till utvärdering (Tillgren, et al., 2014). Forskning 

stärker även att dålig kommunikation har ett direkt samband med patientresultat. En effektiv 

kommunikation spelar därför en central roll i utvecklingen och underhållet av samverkan 

mellan sjukvårdspersonal och patienter och mellan medlemmar i sjukvårdsteam (Curtis, 

Tzannes & Rudge, 2011).  

Linjecheferna tydliggjorde att de i patientperspektivet använder och utgår från angivna 

mallar vid patientmöten. Linjecheferna antydde att läkarna pratar kring levnadsvanor med 

patienter, dock inte utifrån angivna mallar. Istället talar de fritt vilket gör att det exempelvis 

inte syns i statistik. Utifrån linjecheferna är detta en svårighet som de inte kan ta ansvar för 

fullt ut, utan ett ansvar ligger också på läkarna själva och högre chefer. Därav bör dessa 

chefer ta ansvar för dem som ingå i deras arbetsgrupp. Onekligen råder en svårighet enligt 

författaren i kommunikationen bland de olika leden på sjukhuset och återigen finns en 

problematik som inte kan lösas inom verksamheten utan kräver stöd och åtgärder från 

sjukhusledningen (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2016). Författaren tolkar 

denna diskussion som något hierarkiskt. Detta då olika yrkesgrupper på sjukhuset har olika 

roller i relation till det hälsofrämjande arbetet. Exempelvis ges läkarna mer makt och 

kontroll, gentemot personer som inte tilldelats en befattning av ”samma värde”. Detta tycks 

kunna styra vissa delar av det som görs i relation till det praktiska hälsofrämjande arbetet på 

sjukhuset.   

Resursfördelningen på det hälsofrämjande sjukhuset behöver tid och rätt bemanning enligt 

linjecheferna. Forskning klargör att linjechefers arbetsuppgifter i relation till tillgängliga 

resurser ska balanseras. Men linjechefer upplever att de har mindre kontroll och möjlighet 

att anpassa detta till sitt arbete i jämförelse med chefer på högre nivå (Dellve et al., 2013). 

Linjechefer får ofta lösa arbetsuppgifter i förhållande till angiven budget enligt 

Arbetsmiljöverket (2016). Linjecheferna i denna studie förklarade att den angivna budgeten 

inte alltid stämde överens med det egentliga behovet. Dessutom förekom produktionsvinst, 

där ekonomiska aspekter är avgörande och medför att ett hälsofrämjande fokus tonas ned. 

Ambitionsnivåer finns men det kräver samtidigt resurser vilket gör att prioriteringar måste 

göras enligt en linjechef. Nätverket för HFS (u.å.a) har tidigare nämnt att resurser ska 

användas klokt på det hälsofrämjande sjukhuset. En linjechef fortsatte med att majoriteten 

av information som ska förmedlas ut av HFS-ombud på sjukhuset är svår att fördela jämnt. 

Det framgick att om alla HFS-ombud på en avdelning läggs ihop samt vilken tid de har rätt 

till, så skulle fler tjänster behövas. Detta kan utan tvekan anses vara en problematik som kan 
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inverka på hur följsamheten till det hälsofrämjande konceptet är på sjukhuset enligt 

författaren. Förmedlas inte informationen hela vägen ned till de som ska arbeta utefter det 

hälsofrämjande konceptet, så sker inga framsteg i de som eftersträvas.  

Linjecheferna nämnde andra sätt för att främja hälsa samt att framåttänkande var viktigt. I 

form av exempelvis en hälsovecka, kan det hälsofrämjande arbetet lyfta fram för både 

patienter och medarbetare. Detta skulle kunna bidra till att en större känsla av sammanhang 

kan infinna sig hos både patienter och medarbetare. Angående friskvårdstimmen är 

användningen av den varierande utifrån linjecheferna. Vissa ansåg att detta område behövde 

arbetas vidare med medan andra påtalade att de använde den ganska aktivt. Tillgren et al. 

(2014) nämner att avsedda fördelar ska vidmakthållas även efter en implementeringsfas. 

Utifrån författarens synvinkel har friskvårdstimmen funnits under en längre tid, vilket 

innebär att dess implementeringsfas är förbi. På HFS-teamsträffar ska även uttag av 

friskvårdstimme analyseras vilket innebär att det synliggörs för både linjechefer och 

medarbetare (personlig kommunikation, 23 oktober 2016; Landstinget i Uppsala län, 2016). 

Friskvårdstimmen skulle till exempel kunna lyftas genom metoden Kaizen för att hela 

gruppen ska kunna analysera och reflektera över vad som skulle kunna förbättras anser 

författaren. En annan linjechef ansåg att de kunde lära av varandra på de olika 

verksamheterna, vilket också skulle kunna gälla för friskvårdstimmen. Det vill säga, om det 

finns verksamheter som har andra förslag att dela med sig av till förbättring utifrån deras 

verksamhet. Det bör dock betonas att detta enbart är en spekulation eftersom att författaren 

inte har översikt av vardera verksamhets arbetssätt och upplägg. Detta kan påverka i vilken 

utsträckning friskvårdstimmen kan användas av olika verksamheter.  

6.2 Metoddiskussion 
För att fånga upp personers upplevelser av ett fenomen, det vill säga första linjens chefers 

uppfattningar av det hälsofrämjande arbete på sjukhuset anses den kvalitativa metoden som 

mer relevant eftersom en mer positivistiskt kvantitativ metod lägger mer tonvikt på siffror 

och kvantifiering, istället för känslor och värderingar (Bryman, 2011). Syftet anses 

sammanfalla med de drag Holloway och Wheeler (2010) lyfter fram som centrala i kvalitativa 

studier, nämligen att förstå, beskriva och tolka de fenomen som uppfattas av individer. Då 

uppsatsens avsåg att skapa en djupare förståelse av individers uppfattningar valdes den 

kvalitativa metoden som forskningsansats.   

6.2.1 Val av intervjupersoner 

Urvalsgruppen som bestod av kvinnor kan anses vara lämpligt för undersökningen då hälso- 

och sjukvården betraktas som en kvinnodominerad sektor. Då personerna innehar 

nödvändig information i förhållande till studiens syfte ansågs dessa informanter som 

relevanta. Antalet kan betraktas som relativt lågt och medför risk för missvisande resultat 

men samtidigt ansågs intervjupersonerna kunna bidra med den information som var 

nödvändig för att besvara studiens syfte. Intervjupersonerna tog upp liknande uppfattningar 

som utifrån Holloway och Wheeler (2010) innebär att liknande historier återkommer. Då 
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intervjupersonerna arbetade inom olika vårdverksamheter på sjukhuset erhölls information 

utifrån flera perspektiv, vilket anses som berikande och stärkande för studien. 

Intervjupersonerna hade varierande inblick i det praktiska hälsofrämjande arbetet på det 

hälsofrämjande sjukhuset då cheferna hade varit chef olika länge. I och med att urvalet var 

avgränsat gentemot första linjens chefer inom vårdsektorn kan även studiens resultat 

diskuteras. Hur studiens resultat hade blivit om urvalet bestått av ett bredare urval utifrån 

fler professioner och andra verksamheter på sjukhuset, kan endast spekuleras kring. Det är 

tänkbart att det då hade genererats ett bredare perspektiv på det som eftersträvades att 

undersökas.  

Författaren hade tidigare kontaktpersoner på sjukhuset som delgav kontaktuppgifter till 

samtliga linjechefer. Dessutom fanns de tidigare kontaktpersonernas namn och koppling till 

författaren beskrivet i missivbrevet, vilket kan ha medfört att vissa intervjupersoner känt 

motivation till att ställa upp, samt att författaren och vissa av linjecheferna tidigare träffats 

vid enstaka möten i sjukhussammanhang, i samband med författarens praktikperiod. 

Möjligtvis hade deltagandet varit annorlunda om inte detta engagemang hade existerat. 

Samtliga linjechefer som ställde upp tycks ha påvisat uppskattning av att deras förhållanden 

uppmärksammas i en studie, då de även var positiva till att delta. Författarens reflektion 

kring att intervjua dessa chefer upplevdes därigenom som positiv genom att ett intresse 

förelåg från bådas håll.   

Sammanlagt nio av de tillfrågade linjecheferna valde att inte delta, vilket kan ha berott på till 

exempel ledighet och att vissa linjechefer ansåg att de var oerfarna då de nyligen tillträtt 

posten. Tänkbart var att ett intresse förelåg men att rådande tidsbrist var ett hinder, och att 

linjechefer därmed valde att vänligen tacka nej på förfrågan.  

6.2.2 Datainsamling och metod 

Författaren hade ingen tidigare erfarenhet inom intervjuteknik och förbättringsmöjligheter 

gällande intervjuandet kunde utläsas i efterhand. En mer erfaren intervjuare hade eventuellt 

fått fram fylligare svar. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att det krävs övning för att bli 

en bra intervjuare. Ledande frågor undveks, samtidigt som vissa följdfrågor hade kunnat 

omformuleras för att generera mer detaljerad och utvecklade svar. Förmodligen hade detta 

kunnat generera en mer djupgående förståelse över uppfattningarna av konceptet 

hälsofrämjande sjukhus. Dock anser författaren att den information som erhölls var 

tillräcklig för att kunna besvara studiens syfte på ett utförligt sätt.   

Innan intervjuerna genomfördes utförde författaren en pilotintervju, vilket möjliggjorde för 

författaren att träna på att intervjua samt att det gav kännedom om att frågorna var relevanta 

och förståeliga. Pilotintervjun genomfördes med en person som arbetade på planavdelningen 

på samhällsbyggnadskontoret inom kommunen, men som samtidigt ansågs som lämplig i att 

kunna avgöra frågornas innehåll och ordningsföljd. En tanke som framkom var dock om det 

hade varit mer fördelaktigt om pilotintervjun och den rådande intervjuguiden hade 

genomförts på en person med mer relevant koppling till det som undersöktes.  
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Den sista intervjun blev ofullständigt inspelad av intervjuarens applikationsprogram på 

mobiltelefonen. Den föreliggande risken för tekniska problem i samband med 

intervjuinspelningar lyfts även utifrån Bryman (2011). Anledningen till detta är fortfarande 

oklar men det som berättades kunde betraktas som snarlikt med vad andra linjechefer hade 

yttrat sig om. Så även om detta inte kunde användas i studien anser författaren att det hade 

gett ett liknande resultat oavsett. Deltagande i denna studie upplevdes inte hämmas av den 

kontext som intervjuerna skedde i.  

6.2.3 Analys av data 

Transkriberingen gjordes samma dag, förutom en som gjordes nästkommande dag. Skratt, 

fnissningar och suckar har betonats ingående för att verkligen fånga in det verkliga samtalet 

mellan författaren och intervjupersonen. Transkribering gjordes ordagrant och bedömdes 

styrka trovärdigheten. Fel kan förekomma i transkriberingen på grund av felhörda ord. För 

att minimera detta lyssnades otydligare delar igenom flera gånger. Då ingen erfarenhet fanns 

av innehållsanalys valdes en kvalitativ manifest innehållsanalys, eftersom den lämpar sig för 

oerfarna forskare (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren ville få fram det synliga och 

tydliga innehållet i texten och utifrån Graneheim och Lundman (2004) minskas risken för 

feltolkningar, vilket annars kan förekomma vid analyser genomförda av oerfarna forskare 

enligt Holloway och Wheeler (2010). Då fokus riktas mot uttryckta ord och meningar, istället 

för underliggande meningar, ställs inte lika stora krav vad gäller den analytiska förmågan 

(Graneheim & Lundman, 2004).    

Vid kvalitativa innehållsanalyser bör författaren enligt Graneheim och Lundman (2004) 

tänka på att innehållet i texter även kan tolkas på olika sätt. Om författaren haft mer 

erfarenhet av manifest innehållsanalys skulle troligtvis analysen kunnat bli bättre, då en 

större förståelse till hur texter kan tolkas hade funnits. Författaren hade även kunnat delge 

sin tolkning till intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2014). I och med att arbetet pågick 

under en begränsad tidsperiod fanns dock inte denna möjlighet, vilket betraktas som en 

svaghet vad gäller studiens trovärdighet.  

Samtliga kategorier som användes i analysen var förutbestämda och utgick från studiens 

frågeställningar. Vid en utformning av kategorier i förhållande till deltagarnas svar hade 

resultatet sannolikt blivit annorlunda. Lundman och Graneheim (2008) påpekar att en risk i 

att viktiga delar av materialet går förlorade vid användandet av förutbestämda kategorier. Då 

författaren inte besatt erfarenheten av detta valdes förutbestämda kategorier då det 

upplevdes som mer okomplicerat att sortera in meningsbärande enheter under de 

underkategorier, och sedan de kategorier, som motsvarade innehållet. Då intervjuguidens 

frågor skapades utifrån frågeställningarna ansåg författaren att studiens syfte och 

frågeställningar besvarades och att inget viktigt material riskerade att gå förlorat.   

6.2.4 Kvalitetskriterier 

Brister med den kvalitativa ansatsens tillförlitlighet är att det kan uppstå oklarheter i 

förhållande till hur författaren har kommit fram till sina slutsatser (Bryman, 2011). Läsaren 
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har en rättighet i att få veta hur exempelvis deltagarna valts ut och hur analysens 

tillvägagångsätt gick till. För att vidga transparensen har tillvägagångssättet i studien 

återgetts på ett noggrant sätt. Pålitligheten har beaktats genom att tydlig beskriva vad som 

gjorts, från transkribering genom att intervjuer ordagrant skrivits ned, till att utförligt 

beskriva hur kondenseringen utförts. Därtill, har en exemplifiering av kondenseringsfasen 

även gjorts för att ytterligare styrka arbetets trovärdighet och giltighet. Trovärdigheten har 

styrkts genom att citat ordagrant plockas ur intervjumaterialet. Viktigt är också att en rättvis 

bild ges av intervjupersonernas berättelser, det vill säga att resultatet inte endast styrs av 

syftet, utan att relevant information för studien också framkommer. Bryman (2011) hävdar 

att en fullständig redogörelse av studiens alla faser kan göra studien överförbar till en annan 

kontext. I detta fall skulle resultatet möjligen överföras till hur linjechefer inom andra 

hälsofrämjande sjukhus som bedriver ett hälsofrämjande arbete i anknytning till detta.  

Pålitligheten och överförbarheten ökar då en intervjuguide använts i studien. Då liknande typ 

av data samlas in från alla deltagare och på så sätt kan samma frågor användas om någon 

annan vill göra om studien (Holloway & Wheeler, 2010). Samtidigt så finns det många 

faktorer som påverkar en studie om den skulle utföras igen. Enligt Bryman (2011) är 

kontexten och situationen alltid unik i kvalitativa studier vilket påverkar resultat och 

överförbarhet, vilket innebär att upprepande studier med liknande omständigheter inte 

nödvändigtvis genererar samma resultat. Genomförandet av en pilotintervju ansågs 

tillförsäkra förståelsen av intervjufrågorna. Graneheim och Lundman (2004) framhäver att 

en svårighet vid kvalitativ innehållsanalys är att påvisa trovärdigheten. En text har alltid 

flertalet innebörder och kan därav tolkas på många olika sätt (Graneheim & Lundman, 

2004). Med hänsyn till detta har ett öppet förhållningssätt eftersträvats, både vid intervjuer 

och analys. Generellt sett vet författaren vad sjukhusets syfte är samt att det finns en struktur 

för det hälsofrämjande arbetet. Graneheim och Lundman (2004) förtydligar att det alltid 

finns en förförståelse för områden i någon grad, vilken kan påverka resultatet. Dock bedöms 

detta inte ha påverkat studien i någon negativ riktning.   

6.3 Etikdiskussion 

Deltagarnas frivillighet, konfidentialitet, anonymitet och integritet har respekterats, delvis 

genom information om studien då deltagarna fick både skriftlig och muntlig information. 

Utifrån missivbrevet blev de införstådda med studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och 

anonymt samt att de kunde avbryta sin medverkan under hela processens gång. Samtliga 

informanter gav sin tillåtelse till ljudupptagning och ingen valde att avbryta sin intervju. Då 

studiens syfte är beroende av en avgränsning till första linjens chefer på ett specifikt sjukhus, 

utgörs även urvalet av en specificerad grupp människor och verksamheter. På så sätt fanns en 

viss risk för igenkännande av intervjupersoner. Detta ansågs inte som ett hinder för 

personerna då de kände sig bekväma och ändå valde att delta.  

Intervjupersonerna har vid citering presenterats och namngivits med koderna IP1 till IP5 för 

att ingen ska kunna identifiera dem. Användandet av mobila inspelningsverktyg kan utifrån 

Holloway och Wheeler (2010) medföra ett etiskt dilemma, avseende det konfidentiella 



29 

materialet. Inspelade uppgifter om intervjupersoner bör hanteras särskilt varsamt då det 

alltid finns en risk att obehöriga kan få tillgång till materialet. Detta var emellertid inte ett 

problem som uppstod i denna studie. Dock hade risken kunnat minimeras genom att 

överföra materialet till en annan enhet, exempelvis datorn, och att författaren sedan raderat 

ljudinspelningarna från mobiltelefonen. 

7 SLUTSATSER 

Resultatet visar att första linjens chefer ansåg att det fanns en tydlig organisation och 

struktur för det hälsofrämjande arbetet som helhet, samt att stödfunktioner fanns för att 

kunna vidareutvecklas i sitt arbete. Dock upplevde linjecheferna att beslutsfattande på högre 

nivå inte kom ända ned till verksamheterna på sjukhuset och att en rådande svårighet fanns i 

att föra information vidare ned till andra verksamheter. Första linjens chefer upplevde en 

viss avsaknad av stöd från ledningsgrupp vid det hälsofrämjande arbetet och en problematik 

hos läkargrupp förekom vad gäller följsamheten av det hälsofrämjande arbetet. 

Utvecklingsmöjligheter som framkom var bättre kommunikationsvägar i att föra ut 

informationen kring det hälsofrämjande arbetet och en resursfördelning som bättre 

motsvarar det som förväntas av verksamheterna samt se om det finns andra möjligheter att 

främja hälsa utöver friskvårdstimmen. De ansåg även att man kan lära sig mer av varandra, 

med andra ord, få större inblick i de andra verksamheterna och inte bara i sin egen för att få 

en större förståelse för det som görs på det hälsofrämjande sjukhuset. 

7.1 Förslag till utveckling och fortsatt forskning 
Utifrån resultatet och tidigare forskning finns utvecklingsmöjligheter i att skapa bättre 

samverkan mellan första linjens chefer, ledning och läkare. Detta kan bidra till gynnsammare 

resultat och förbättring av det hälsofrämjande arbetet. Att läkarna också involveras mer i det 

hälsofrämjande arbetet är en annan utvecklingsmöjlighet, samt att tydliggöra vilket synsätt 

som föreligger hos dem i förhållande till det hälsofrämjande arbetet och hur det skulle kunna 

förbättras. Detta för att det hälsofrämjande perspektivet ska kunna förankras på 

verksamhetsnivå genom att samtliga berörda verksamheter på sjukhuset är delaktiga i alla 

faser i utvecklingsarbetet. Eftersom linjecheferna upplevde en viss avsaknad av stöd från 

ledningsnivå och att resursfördelningen var svår att fördela bör även dessa områden ses över 

och arbetas vidare med då det har en viktig inverkan på hur följsamheten i det 

hälsofrämjande konceptet är på sjukhuset i relation till anställda och patienter.  

Samtliga förslag till vidare forskning inom området kan bidra till förklaringar till varför 

rådande förhållanden föreligger och tydliggöra vad som krävs för att kunna utveckla det 

hälsofrämjande sjukhuset.  
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Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Jenni Cornelius och läser en kandidatexamen i folkhälsovetenskap 
på Mälardalens högskola. Jag gjorde min praktik hos Emma Algell, 
processledare för hälsofrämjande sjukhus och Anna Berg, 
arbetsmiljösamordnare för att följa hur lasarettet arbetar med 
hälsofrämjande frågor ur olika perspektiv. Just nu skriver jag mitt 
examensarbete som handlar om hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. 

Syftet med studien är att undersöka första linjens chefers uppfattning om det 
hälsofrämjande arbetet som bedrivs vid ett hälsofrämjande sjukhus. Detta är 
anledningen till att jag kontaktar Er med en förfrågan om att delta i en 
individuell intervju.  

Frågeområden som kommer att beröras under intervjun är Er uppfattning 
om det hälsofrämjande arbetet som pågår på lasarettet samt hur Ni 
resonerar om förutsättningar och vidare utvecklingsmöjligheter.  

För att besvara studiens frågeställningar är Er uppfattning om det 
hälsofrämjande arbetet viktigt. Deltagande i studien är frivilligt och kan när 
som helst avbrytas. Era uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 
endast användas till detta examensarbete. Uppgifterna kommer att förstöras 
efter att examensarbetet godkänts. I resultatet av studien kommer inte 
enskilda personers svar att kunna urskiljas. Ni som deltar i studien kommer 
att ha möjlighet att ta del av resultaten och får gärna använda det i Ert 
utvecklingsarbete.  

Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter och kommer att bandinspelas.  
Intervjuerna kommer att ske under perioden 13 mars – 24 mars 2017. 

 

Med vänliga hälsningar  

Jenni Cornelius, student  Handledare: Maria Norfjord Zidar 
Mail: jcs14002@student.mdh.se  Mail: maria.norfjord.zidar@mdh.se 
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BILAGA B - INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 
 

Presentation 
Om mig och uppsatsens syfte: 
Jag gör min kandidatuppsats i folkhälsovetenskap. Syftet med studien är att undersöka första linjens 
chefers uppfattning om det hälsofrämjande arbetet som bedrivs vid ett hälsofrämjande sjukhus.  
(Detta innefattar hela konceptet kring hälsofrämjande arbete dvs. både för patient, medarbetare och 
befolkning). 

 
Konfidentialitet 
• Deltagandet i studien är frivilligt och ni kan välja att avbryta under hela processens gång. 
• Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och bevaras på så sätt att obehöriga inte skall få 

åtkomst till dem. Insamlat material kommer endast att användas för denna studie. 
• Är det något annat ni undrar över? 
• Fråga om samtycke till inspelning. Ja - Börja spela in. 
 
Bakgrund 
• Kan du berätta om din roll på arbetsplatsen (vad den innebär). 
• Hur länge har du arbetat inom organisationen? (och/eller inom området). 
• Antal medarbetare som du ansvarar för? 
• Ålder. 
• Kön. 
• Utbildning. 
 
Inledande frågor 
• Hur skulle du beskriva begreppet hälsan? (Helhetssyn). 
• Kan du berätta hur det är att arbeta på det här sjukhuset. 
• Vad tänker du på när jag säger hälsofrämjande arbete? Kan du utveckla? (Olika delar som ingår). 
• Vad ingår i konceptet hälsofrämjande sjukhus?  
 
Tema 1: Uppfattning  
• På vilket sätt skulle du säga att sjukhuset arbetar hälsofrämjande? (Arbetsmiljöarbetet ingår). 
• Hur arbetar ni hälsofrämjande utifrån olika perspektiv? (Helhetssyn). 
• Föreligger det något samarbete med andra enheter inom sjukhuset, eller med externa aktörer i 

koppling till det hälsofrämjande arbetet? Kan du utveckla? (t.ex. med myndigheter, 
kommunorganisationer, företag eller föreningar). (Tvärsektoriellt arbete).  

 
 
 
 

 



 

 

 

Tema 2: Förutsättningar  
• Vad skulle du beskriva som förutsättningar för att kunna åstadkomma en hälsofrämjande arbetsplats? 
• Vad upplever du som första linjens chef som motiverande faktorer att bedriva det hälsofrämjande 

arbetet på sjukhuset?  
• Anser du att det hälsofrämjande konceptet är tydligt på sjukhuset? Berätta mer. 
• Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård? Vad innebär det?  
• Använder ni några verktyg eller metoder för att skapa en mer hälsofrämjande arbetsplats? Kan du 

utveckla? (Kan fungera som stöd för utvecklingen av en mer hälsofrämjande arbetsplats). (Flera 
strategier). 
 

Tema 3: Försvårande  
• Vad skulle du beskriva som försvårande faktorer för att åstadkomma en hälsofrämjande arbetsplats? 

Skulle du kunna berätta hur du ser på… 
• Hur ser du på organisationens betydelse för att bedriva hälsofrämjande arbetet på sjukhuset?  
• Kan du beskriva din roll i det hälsofrämjande arbete på sjukhuset. (Empowerment).  
• Hur upplever du stödet från ledningen på sjukhuset?  
• Kan du beskriva i vilken grad upplever dig ha inflytande i beslut som rör  det hälsofrämjande arbetet 

på sjukhuset? (Delaktighet). 
 
Tema 3: Utvecklingsmöjligheter 
• Hur skulle du vilja utveckla det hälsofrämjande arbetet på sjukhuset?  
• Hur arbetar ni med likabehandling på sjukhuset? (Jämlikhet). 
• Hur tänker ni kring långsiktighet, gällande det hälsofrämjande arbete på sjukhuset? 

(Vidmakthållande). 
 
Uppsamlingsfrågor 
• Finns det någonting ni skulle vilja tilläga kring det hälsofrämjande arbetet på sjukhuset? 
• Slutligen, har du något att tillägga om att vara första linjens chef på din arbetsplats? 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
!
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