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Abstract 

Introduction: There has been an on‐going, active discussion about the need to 
re‐orient  health  services  to  contribute more  effectively  to  population  health. 
This was addressed as one of  the 2003 National Swedish public health policy 
goals, which demand health promotion and disease prevention be  an  integral 
part  of  the  health  care  system  and  an  important  component  of  all  care  and 
treatment.  Health  care  professionals  are  thus  expected  to  play  a  key  role  in 
implementing  the  goal  of  “a  more  health‐promoting  health  service”.  Their 
approach to, and knowledge about, health promotion will consequently greatly 
influence how the goal will be applied in the future.  

The  aim  of  this  thesis  is  to  describe  and  analyze  the  possibilities  for  re‐
orienting  health  services  to  more  health  promotion  from  the  perspective  of 
health professionals. The specific aims are to explore how health professionals 
interpret the concepts of health and health promotion, how they perceive their 
role in health‐promoting practices, and how they view barriers and possibilities 
for having a health‐promoting role in practice. 

Methods: The thesis is based on four studies with two sets of data. Seven focus 
group  discussions  were  carried  out  with  a  total  of  34  informants  from  both 
hospital  and  primary  health  care  settings.  The  informants  represented major 
professional  groups.  Data  were  analyzed  using  qualitative  content  analysis. 
Perceptions  generated  by  the  qualitative  study  resulted  in  formulation  of  a 
questionnaire that was pilot‐tested and used in a survey. Out of a total of 3751 
health professionals who work  in daytime  clinical  practice  in  the province  of 
Västerbotten,  1810 were  invited  to  participate.  They  represented  counselors, 
dieticians,  midwives,  nurses,  occupational  therapists,  physical  therapists, 
psychologists and physicians.  

Main findings and conclusions: The vast majority of informants hold holistic 
ideas  about  health.  At  the  same  time,  40%  of  the  health  professionals 
considered  health  services  to  be  permeated  by  a  biomedical  perspective  on 
health.  The  concept  of  health  promotion  appeared  to  be  diffuse,  elusive  and 
difficult to apply in practice. This was partly linked to a lack of agreement about 
the  relationship  between  health  promotion  and  disease  prevention.  Thus, 
policy makers have to understand the need for clarification of concepts and the 
implications for practice. 

The thesis found strong support for a reorientation of health services in order 
to incorporate health promotion. The majority of the respondents believed that 
health  services  play  a  major  role  in  long‐term  health  development  in  the 
population and saw a need for health orientation as a strategy to provide more 



effective  health  care.  Willingness  to  focus  more  on  health  promotion  and 
disease prevention was reported significantly more often by women than men, 
and  by  primary  health  care  personnel  compared  to  hospital  personnel. 
Especially noteworthy is that men and physicians, i.e., groups that often possess 
high  positions  of  power,  reported  less  positive  attitudes  to  a  more  health‐
promoting  health  service,  while  psychologists,  occupational  therapists  and 
physiotherapists most frequently reported the opposite. Therefore, awareness 
(analysis) of power relations must play a strategic role in the process of change. 
The most  common  barriers  to  health  promotion  roles  in  daily  practice were 
reported  to  be  heavy  workloads,  lack  of  guidelines,  and  unclear  objectives. 
Management support is critical for the availability of time and other resources 
required for health professionals to engage in health promotion. 
 
 

Keywords:  Health  service,  health  personnel,  re‐orientation,  qualitative 
methods, questionnaire, health, health promotion, attitude, perceptions 

 

   



Sammanfattning  

Introduktion: Under  de  senaste  decennierna  har  det  förts  en  diskussion  om 
behovet  av  att  omorientera  hälso‐  och  sjukvårdens  verksamhet  för  att  på  ett 
effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av 
målen  i 2003 års svenska nationella  folkhälsopolitik som sedan  uppdaterades 
2008. Målet  ”en mer hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård” anger att  ett hälso‐ 
främjande  och  sjukdomsförebyggande  perspektiv  ska  genomsyra  hela  hälso‐ 
och  sjukvården  och  vara  en  självklar  del  i  all  vård  och  behandling. 
Vårdpersonalen  förväntas  spela  en  nyckelroll  i  genomförandet.  Deras 
inställning till och kunskap om hälsofrämjande kommer sannolikt att ha en stor 
inverkan på hur målet kommer att tillämpas i framtiden.  

Det övergripande syftet med denna avhandling är, att utifrån professionernas 
perspektiv, analysera möjligheterna till att omorientera hälso‐ och sjukvården 
mot  en  mer  hälsofrämjande  inriktning.  De  specifika  frågeställningar  som 
avhandlingen  avser  att  besvara  är  hur  vårdpersonalen  uppfattar  begreppen 
hälsa och hälsofrämjande, hur de uppfattar den hälsofrämjande rollen samt hur 
de  uppfattar  hinder  och  möjligheter  för  att  ha  en  hälsofrämjande  roll  i  det 
dagliga kliniska arbetet. 

Metoder: Avhandlingen baseras på fyra delarbeten utgående från två dataset, 
ett kvalitativt och ett kvanitativt. Sju fokusgrupper genomfördes med totalt 34 
informanter  från  primärvård  och  olika  sjukhuskliniker.  Informanterna 
representerade  sju  av  vårdens  stora  yrkesgrupper.  Data  analyserades  med 
kvalitativ  innehållsanalys.  Uppfattningar  och  frågor  som  genererades  av  den 
kvalitativa datainsamlingen låg sedan till grund för utformningen av en enkät, 
som  pilottestades  och  användas  i  en  undersökning.  Av  totalt  3.751  anställda 
som arbetade dagtid med kliniskt arbete i Västerbottens läns landsting inbjöds 
1.810  att  delta.  Dessa  representerade  åtta  professioner:  arbetsterapeuter, 
barnmorskor,  dietister,  kuratorer/socionomer,  läkare,  sjukgymnaster, 
sjuksköterskor och psykologer. 

Huvudsakliga resultat och konklusion: Majoriteten av vårdpersonalen hade 
en  holistisk  syn  på  hälsa,  samtidigt  ansåg  40%  att  hälso‐  och  sjukvården 
genomsyras  av  en  biomedicinsk  syn  på  hälsa.  Begreppet  hälsofrämjande 
framstod  som diffust,  svårgripbart  och  därmed  svårt  att  tillämpa  i  praktiken. 
Detta var delvis kopplat till en brist på samsyn beträffande förhållandet mellan 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.  

Avhandlingen visar att det finns ett starkt stöd för omorientering av hälso‐ och 
sjukvården mot en mer hälsofrämjande inriktning. Majoriteten av de tillfrågade 
ansåg att hälso‐ och sjukvården har stor betydelse när det gäller den långsiktiga 



hälsoutvecklingen  i befolkningen och såg ett behov av att utveckla den hälso‐ 
främjande  och  sjukdomsförebyggande  rollen  för  att  på  sikt  få  en  effektivare 
hälso‐ och sjukvård. Önskan att fokusera mer på hälsofrämjande och sjukdoms‐ 
förebyggande åtgärder rapporterades signifikant oftare av kvinnor än män och 
av primärvårdspersonal jämfört med sjukhuspersonal.  

Speciellt viktigt att beakta är att män och läkare, dvs. grupper som ofta har en 
hög  maktposition,  rapporterade  mindre  positiva  attityder  till  en  mer  hälso‐ 
främjande hälso‐ och sjukvård, samtidigt som psykologer, arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster oftast rapporterade det motsatta. En medvetenhet  (analys) om 
maktrelationerna  spelar  därför  en  strategisk  roll  i  förändringsprocessen.  De 
vanligaste  hindren  för  att  ha  en  hälsofrämjande  roll  i  det  dagliga  kliniska 
arbetet  var  en  pressad  arbetssituation,  brist  på  riktlinjer  och  otydliga  mål. 
Ledningens  stöd  är  avgörande  för  tillgången  till  tid  och  andra  resurser  som 
krävs för vårdpersonal att bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete. 
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Introduktion 

13 
 

Introduktion 

Sedan 2003 har Sverige en folkhälsopolitik bestående av elva målområden med 
det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen [1, 2]. 

Målområde nr 6 ”En hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård” utgör grunden för 
föreliggande  avhandling.  Utgångspunkten  för  målområdet  är  att  en  väl 
fungerande  hälso‐  och  sjukvård  har  stor  betydelse  för  folkhälsan. Men hälso‐ 
och sjukvården måste organiseras så att målet i hälso‐ och sjukvårdslagen om 
en  god  hälsa  och  vård  på  lika  villkor  uppfylls.  Förutom  att  hälso‐  och 
sjukvården ska kännetecknas av hög tillgänglighet, god kvalitet och valfrihet så 
måste det hälsofrämjande och  sjukdomsförebyggande perspektivet  stärkas  så 
att det  genomsyrar hela hälso‐  och  sjukvården och blir  en  självklar del  av all 
vård och behandling [2].  

Det  övergripande  syftet  med  mina  doktorandstudier  var  att  studera 
möjligheterna  för  ett  hälsofrämjande  synsätt  att  få  genomslag  i  hälso‐  och 
sjukvården. Jag valde att studera detta utifrån professionernas perspektiv, dvs. 
utifrån  de  som  arbetar  närmast  klienten/patienten  och  som  i  slutändan med 
sina  ord  och  handlingar  ska  leverera  ”en  mer  hälsofrämjande  hälso‐  och 
sjukvård”. Valet att anlägga ett professionellt perspektiv härrör från mina egna 
erfarenheter som praktiserande sjukgymnast i primärvården. Jag har mer än en 
gång  funderat  på  min  egen  yrkesroll,  på  hur  min  kompetens  skulle  kunna 
nyttjas på ett effektivare sätt och på hur  jag  samtidigt  skulle kunna känna en 
större  arbetstillfredsställelse.  Alltför  många  gånger  har  jag  upplevt  att  jag 
träffat patienterna alldeles för sent i ”förloppet”. Jag har haft många tankar och 
idéer om hur  jag och mina kollegor skulle kunna  förändra vårt arbetssätt och 
arbeta  mer  proaktivt  ute  i  lokalsamhället.  Men  tankarna  och  idéerna 
omvandlades aldrig till handling. Budskapet ”uppifrån” var att med begränsade 
resurser  så  var  det  ”sjukvården”  och  den  långa  väntelistan  som  skulle 
prioriteras. 
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Varför är det nödvändigt med en hälsoorientering av den svenska 
hälso‐ och sjukvården? 

Det finns många skäl till varför en hälsoorientering av den svenska hälso‐ och 
sjukvården  är  nödvändig.  Under  1990‐talet  genomgick  hälso‐  och  sjukvården 
en  stor  strukturomvandling.  Snabba  medicinska  och  medicintekniska 
förändringar och ökade krav på grund av en åldrande befolkning har gjort att 
hälso‐  och  sjukvården  ställts  inför  nya  förväntningar  och  krav  [1].  Den 
medicinska  expansionen  från  mitten  av  1900‐talet  och  framåt  har  också 
inneburit  att  hälso‐  och  sjukvården  blivit  alltmer  sjukvård  och  att  det 
preventiva  perspektivet  tonats  ner  [3].  Hälso‐  och  sjukvårdens  potential  för 
hälsofrämjande arbete har därmed  förbisetts  i  åratal. Organisationen har  inte 
definierat det som sin uppgift och har därför saknat strukturer och rutiner för 
detta  [4].  Det  förändrade  sjukdomspanoramat  med  en  äldre  befolkning  och 
kroniska sjukdomar som kommit att dominera mer och mer innebär att fokus 
blir på att lindra, återställa funktioner och livskvalitet istället för att enbart bota 
sjukdomar  [4].  Vi  har  också  lämnat  ett  förflutet  där  infektionssjukdomar 
utgjorde  det  största  hotet  och  gått  in  i  en  tid  med  livsstils‐  och 
samproblemsrelaterade  åkommor  [2].  Mot  den  bakgrunden  har  argumenten 
för en hälsoorientering växt. Istället för ett produktivitetsorienterat synsätt där 
budgeten är målet  fokuseras hälsan och en god sjukvård. En hälsoorientering 
höjer vårdens kvalitet och styr mot större effektivitet och inte enbart mot högre 
produktivitet  [4].  Hälsoorienteringen  utmanar  också  det  reduktionistiska 
synsättets  dominans  som  inte  tar  hänsyn  till  att  människan  är  mer  än  bara 
summan av organfunktioner och vävnader. Synsättet har lett till att objektivitet 
har blivit en del av sjukvårdens kultur och patientens subjektiva erfarenheter 
har  därmed  blivit  mindre  värda  [4].  Slutligen  så  ger  en  hälsoorientering  av 
vården möjligheter  till  en effektivare vård. Ett hälsofrämjande perspektiv har 
förutsättningar att ge bättre balans mellan ”kropp och själ” och därmed öka den 
sammanlagda  hälsovinsten.  Genom  att  fokusera  på  hälsodimensionen  i  det 
sjukdomsbehandlande  arbetet  kan  effekten  förstärkas  och  ett  snabbare 
återhämtande ske [5]. Behovet har därför ökat av en mer hälsofrämjande hälso‐ 
och  sjukvård  som  har  tydligare  fokus  på  förebyggande  insatser  och 
rehabilitering  för  att  bland  annat  förebygga  sjukdom  och  förhindra  långa 
vårdtider och ökade läkemedelskostnader [1]. 
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Vad innebär en hälsoorientering? 

En  hälsoorienterad  hälso‐  och  sjukvård  innebär  att  ett  hälsofrämjande  och 
förebyggande  perspektiv  genomsyrar  hela  hälso‐  och  sjukvården  och  är  en 
självklar  del  i  all  vård  och behandling  [1].  Verksamhetens  fokus blir  på hälsa 
och hälsorelaterad livskvalitet snarare än sjukdom och nedsatt organfunktion. 
Det blir hälso‐ och sjukvårdens ansvar att  i varje möte med människor stärka 
och utveckla individens förmåga att ta ett större och mer aktivt ansvar för sin 
egen hälsa men också att vid varje vårdtillfälle tillämpa ett förhållningssätt som 
hjälper  den  redan  sjuke  att  bibehålla  och  stärka  sitt  fysiska,  psykiska  och 
sociala  välbefinnande  [6].  En  hälsoorienterad  verksamhet  har  fokus  på 
människan  som  helhet  och  hennes  handlingsförmåga  i  en  social  kontext. 
Helhetssynen påverkar bemötandet och patientens egna upplevelser av hälsan 
och  välbefinnandet  intar  en  central  roll.  Som  expert  på  sin  egen  situation 
kommer patientens ställning  i vården att stärkas. Patientrollen förändras  från 
passiv  mottagare  till  aktiv  medproducent  av  den  egna  hälsan 
(empowermentstrategi). Människor  får därmed  förutsättningar att  ta kontroll 
över sin hälsa och att förbättra den [4, 6]. 

Det  hälsofrämjande  arbetet  är  ett  utpräglat  multidisciplinärt  kunskaps‐ 
område.  Medan  kunskap  om  sjukdom  i  stor  utsträckning  återfinns  inom 
biomedicinen, söker det hälsofrämjande perspektivet också integrera kunskap 
från  beteendeforskning,  samhällsvetenskap  och  humaniora.  En  hälso‐ 
orientering av hälso‐ och sjukvården innebär därför en breddning av fokus och 
en förskjutning i synen på vilka kunskaper som är viktiga för att förebygga och 
främja hälsa på  lång  sikt  [1,  6]. Det  innebär också  en  förändring  av  synen på 
vem  som  äger  kunskapen.  Kunskap  om  sjukdom  ägs  traditionellt  av  läkare 
vilket  skapar  traditionella  hierarkiska  system  i  vården medan  hälsan  i  första 
hand  ägs  av  patienten  själv  och  professionell  kunskap  om  hälsa  finns  inom 
många  olika  professioner  [4].  Den  medicinska  kunskapen  blir  inte  mindre 
betydelsefull men kommer att matchas med andra kunskapsområden [4]. 

Att  orientera  hälso‐  och  sjukvården  mot  hälsa  innebär  förändringar  i 
organisationens  självförståelse.  Det  kräver  nya  rutiner  och  en  vidgad 
kompetens  hos  personal,  ledning  och  beställarorganisationer  [4].  Hälso‐  och 
sjukvårdens  huvudmän  får  ett  särskilt  krav  på  sig  att  leva  upp  till  sitt 
arbetsgivaransvar  när  det  gäller  att  skapa  förutsättningar  för  en  god  hälsa 
också  för  den  egna  personalen.  För  att  behålla  sin  trovärdighet  som 
organisation  måste  hälso‐  och  sjukvården  också  stå  modell  som  en 
hälsofrämjande arbetsplats [6]. 
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Inledande utgångspunkter 

Som utgångspunkt för avhandlingsarbetet gjordes följande antaganden; 

 Hälso‐  och  sjukvården  är  en  stor  och  komplex  organisation  där 
vårdpersonal  (och  andra)  med  skiftande  utbildning  och  erfarenhet  ska 
arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt och mot samma mål.  

 Implementeringen  av  en mer  hälsofrämjande  hälso‐  och  sjukvård  är  en 
komplicerad  process  som  ställer  krav  på  förändringar  både  på  individ‐ 
och organisationsnivå. 

 En  gemensam  förståelse  av  begreppen  hälsa  och  hälsofrämjande  är  en 
grundläggande  förutsättning  för  att  kunna  förändra  hälso‐  och 
sjukvårdsorganisationens  inriktning  från  sjukdomsorienterad  till  mer 
hälsoorienterad.  

För  att  visa  på  komplexiteten  kopplad  till  en  hälsoorientering  av  hälso‐  och 
sjukvården  följer en  teoretisk genomgång av både hälso‐ och sjukvården som 
komplex  organisation,  av  implementeringsprocessen  och  av  begreppen  hälsa 
och hälsofrämjande.  

 

Hälso‐ och sjukvården ‐ en komplex organisation.  

Hälso‐  och  sjukvården  beskrivs  ofta  som  en  komplex  organisation. 
Komplexiteten finns såväl hos verksamheten i sig, som i den interna kultur som 
formas av grupper med delvis olika värderingar [7]. Kullen Engström [8] menar 
att  hälso‐  och  sjukvården  består  av  ett  komplicerat  kluster  av  relationer, 
kunskap, politik, pengar och  förväntningar. Det  finns många  intressenter med 
olika behov att ta hänsyn till, samtidigt som organisationen ständigt står inför 
stora utmaningar relaterat till den tekniska och medicinska utvecklingen, ökade 
behov  och  krav  på  tillgänglighet  trots  begränsade  resurser.  Olsson  [9] 
framställer hälso‐  och  sjukvården  som en högteknologisk och  traditionstyngd 
nära‐livet‐verksamhet  i  en multiprofessionell  och politiskt  styrd organisation. 
Han menar att den är en provokation för dem som eftersträvar enkelhet och en 
påtaglig utmaning för dess ledare.  

Formella och informella egenskaper 

Syftet  med  en  organisation  är  att  utföra  vissa  uppgifter  och  förverkliga 
bestämda  mål.  Organisationens  beteende,  dvs.  de  anställdas  attityder  och 
handlingar påverkas,  formas och skapas av organisationens egenskaper,  såväl 
formella som informella. De  formella egenskaper som anses ha stor betydelse 
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för  hur människor  i  organisationer  tänker  och  handlar  är mål  och  strategier 
samt  formell  organisationsstruktur.  Mål  och  strategier  kan  vara  tydligt 
formulerade  och  ge  goda  riktlinjer  för  arbetet.  Men  de  kan  också  vara  vagt 
formulerade och ge utrymme för olika tolkningar. Den formella organisations‐ 
strukturen  som  syftar  till  arbetsfördelning,  fördelning  av  auktoritet  och 
styrsystem,  samordning  och  kontroll  av  uppgifter,  ger  riktlinjer  och  sätter 
gränser för de anställdas handlingsfrihet i arbetet [10]. 

Enligt  Mintzberg  [11]  finns  sex  grundläggande  former  av 
organisationsstrukturer av vilken hälso‐ och sjukvården har karaktären av en 
professionell  byråkrati.  Den  professionella  byråkratin  kännetecknas  av  att 
medarbetarna är välutbildade och både kräver och kan utföra sitt arbete utan 
direkt  övervakning.  Beslutfattandet  är  delegerat  till  de  anställda  i  fackfrågor 
men  inte  i  ekonomiskt  administrativa  frågor.  I  den  professionella  byråkratin 
ingår flera olika yrkesgrupper vilket kan leda till rivalitet och konflikter, något 
som i sin tur kan leda till arbets‐ och styrproblem.  

De  informella  egenskaper  som  i  hög  grad  påverkar  beteendet  är 
organisationskultur  och organisationens maktförhållanden. Med organisations‐ 
kultur avses värderingar, normer, social sammanhållning och grupptryck [10]. 
Kulturen är ofta osynlig  för ögat men avgörande  i  att  skapa  för arbetsplatsen 
typiska  karakteristiska  [12].  Schein  [13]  menar  att  kulturen  kan  ses  som 
organisationens DNA. Kultur är något som lärs in, något som individen tillägnar 
sig  i  organisationens  socialiseringsprocess  [12].  En  gemensam  organisations‐ 
kultur  innebär  att  man  är  ense  om  vad  som  är  organisationens 
grundvärderingar.  Den  utgör  kittet  som  håller  en  organisation  samman  och 
leder  till  upplevelser  av  tillhörighet  [10].  Den  andra  informella  egenskapen, 
organisationens  maktförhållanden,  handlar  om  hur  makten  är  fördelad  i  en 
organisation och hur detta påverkar det önskvärda beteendet. I en organisation 
finns  flera  andra  källor  till  makt  än  formell  position.  T.ex  kan  kontroll  över 
information  och  kunskap  bidra  till  att  individer/grupper  får  höga 
maktpositioner.  Denna  makt  kan  användas  för  att  maximera  egna  intressen 
som kan stå i konflikt med organisationens. Att förstå hur makten är fördelad i 
en  organisation  är  viktigt  för  förståelsen  av  varför  det  inte  alltid  råder 
överensstämmelse mellan  organisationens  formella  struktur  och  det  faktiska 
beteendet [10]. 
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Olsson [9] beskriver utifrån vad han kallar det organisatoriska isberget hur 
de  formella  systemen  befinner  sig  ovanför  vattenytan  och  är  relativt  synliga 
medan  värderingar,  attityder,  intressen  och  känslor  befinner  sig  under 
vattenytan. Han menar att dessa underliggande strukturer har stor inverkan på 
organisationens  inre  liv  ‐  kanske  till  och  med  större  än  fastslagna  mål  och 
budgetar ‐ och därmed också för styrning, ledning och effektivitet.  

Domänteorin  

Kouzes  och  Mico  [14]  har  utvecklat  en  teori  som  de  kallar  domänteorin. 
Huvudtesen är att hälso‐ och sjukvården är splittrad  i  tre separata domäner  ‐ 
den politiska, den administrativa och den professionella – vilka företräder olika 
verkligheter,  bevakar  olika,  ibland  motstridiga  intressen,  styrs  av  oförenliga 
logiker och därmed står  i mer eller mindre öppen motsättning mot varandra. 
Eftersom  domänerna  drivs  av  olika  uppsättningar  av  regler,  normer  och 
principer  och  belönar  olika  typer  av  beteenden  så  skapas  också  olika 
identiteter.  De  separata  identiteterna  hämmar  utvecklandet  av  en  gemensam 
vision  för organisationen och den blir därmed  svårstyrd. Nedan  beskrivs den 
professionella domänen mer ingående. 

Den professionella domänen  

En profession är en yrkesgrupp med  lång utbildning, stark  identitet, hög grad 
av  sammanhållning  och  långtgående  krav  på  autonomi.  De  ingår  i  själv‐ 
reglerande system med starka gemensamma värderingar och egna kriterier för 
utvärdering,  kontroll  och  granskning  [9].  Den  högt  utvecklade  kompetensen 
leder också till en hög grad av specialisering inom organisationen [15]. 

De  professionella  upplever  ofta  den  egna  professionens  regler  och normer 
som  viktigare  och  riktigare  än  organisationens  regler  och  normer  [15].  De 
identifierar sig därför ofta starkare med sin yrkeskår än med sin arbetsgivare 
och  organisation  [9].  De  professionella  har  också  en  stor  del  av  sin  lojalitet 
bland de människor de  tjänar,  en  lojalitet  som kan vara betydligt  starkare än 
den de har till den egna organisationen [15]. 

Olika professioner och specialiteter värnar sina områden och sin kompetens 
och det finns ofta en stark misstänksamhet mot förändringar som inte kommer 
från den egna gruppen. Revirinstinkten är stark vilket innebär att omfördelning 
av  resurser  och  inflytande  ofta  blir  en  komplicerad  process  [9].  Om 
förändringen  ses  som  ett  hot  mot  traditionella  professionella  föreställningar 
och värden utvecklas ofta beteenden som skyddar mot det som uppfattas som 
otillbörlig  inblandning  i  den  egna  yrkesverksamheten.  Det  faktum  att 
yrkesgrupperna utgår från olika perspektiv på sig själva och verksamheten får 
konsekvenser  för  möjligheterna  att  bedriva  lyckade  och  över  gränserna 
gemensamma utvecklings‐ och förändringsarbeten [16]. 
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Genuskodning och hierarkier 

Samhällets  rådande  genusordning  är  mycket  tydlig  även  i  sjukvården,  dvs. 
femininitet  och  maskulinitet  har  olika  positioner  och  uttrycks  genom  olika 
yrken  och  arbetsuppgifter  [17].  Drygt  81%  av  de  anställda  i  landstingen  är 
kvinnor  men  andelen  inom  vårdens  olika  yrkesgrupper  varierar  avsevärt. 
Dessa  förhållanden  har  betydelse  för  maktfördelningen  inom  organisationen 
[18].  Ju  längre  ner  i  sjukvårdshierarkin  man  befinner  sig  desto  mer  kvinno‐ 
dominerat är vårdarbetet [19].  

Förutom  att  det  inom  hälso‐  och  sjukvården  finns  en  hierarkisk  ordning 
mellan olika professioner  ‐ med  läkare  i  toppen och de med  lägst utbildning  i 
botten  ‐  samt  inom  yrkesgrupperna,  så  finns  det  också  hierarkirelationer 
mellan  olika  medicinska  specialiteter  och  sjukdomar.  Aktiva,  specialiserade, 
biomedicinska och högteknologiska typer av medicin som praktiseras på organ 
i den övre delen av kroppen och företrädesvis på unga och medelålders, är mest 
respekterade  [20,  21].  Som  specialitet  har  neurokirurgi,  thoraxkirurgi  och 
hjärtkirurgi  högst  rang  medan  man  finner  geriatrik,  psykiatri  och  allmän 
medicin långt ner på listan.  
 
 

Implementering 

Implementering  är  en process,  vilken  kan definieras  som en  sammansättning 
specifika  aktiviteter  som  har  till  syfte  att  få  en  ny  aktivitet  eller  ett  nytt 
program med  kända  kvaliteter  att  bedrivas  i  ordinarie  verksamhet  [22].  Det 
första  steget  i  implementeringsprocessen  är  att  någon  får  en  idé  om  att 
genomföra  en  förändring  för  att  möta  ett  behov  eller  lösa  ett  problem. 
Förändringen  kan  exempelvis  innebära  att  införa  en  ny  metod,  ett  nytt 
förhållningssätt eller nya rutiner. Idén presenteras och ett beslut  fattas, i regel 
på  hög  nivå.  Nästa  steg  i  processen  är  planering  för  att  idén  ska  kunna 
förverkligas,  följt  av  genomförande  av  de  aktiviteter  som  krävs  för  att  uppnå 
den  önskvärda  förändringen  [23].  Exempel  på  önskvärda  förändringar  är 
förändring av professionellt beteende och arbetssätt, men också förändring av 
den  organisationsstruktur  och  kultur  som  har  till  syfte  att  stödja  de 
förändringar  i  professionernas  agerande  som  man  vill  uppnå  [22].  När 
förändringen/nyheten har  integrerats  både praktiskt och organisatoriskt  sker 
en  utvärdering  och  vid  behov  görs  lokala  anpassningar.  När 
förändringen/nyheten  sedan  tas  för  given,  oavsett  omorganisationer  och 
personalomsättningar då betraktas den som institutionaliserad [23]. 
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Varifrån kommer initiativet? 

Sannerstedt  [24]  beskriver  tre  perspektiv  på  implementering  av  politiska 
beslut  utifrån  relationen  mellan  beslutsfattare  och  tillämpare.  Uppifrån‐ 
perspektivet,  som  är  det  mest  traditionella,  tar  sin  utgångspunkt  i 
beslutsfattarnas  avsikter.  Det  innebär  att  besluten  tas  i  organisationens  topp 
och att tillämparna, dvs. personalen i de undre leden förväntas följa styrningen. 
Nedifrån‐ perspektivet utgår  istället  från tillämparnas behov och handlande.  I 
beskrivningen av detta perspektiv hänvisar Sannerstedt  till Lipskys  [25]  teori 
om ”street‐level bureaucrats”, närbyråkrater. Lipskys huvudtes är att politiska 
beslutsfattare har svårt att styra och kontrollera en verksamhet som bygger på 
professionell  kunskap.  Det  är  istället  närbyråkraterna,  dvs.  de  som 
professionellt  arbetar  med  människor,  som  utifrån  sin  handlingsfrihet  och 
handlingsförmåga  själva  påverkar  innehållet  i  verksamheten.  De  politiska 
beslutsfattarna  däremot,  har  goda  möjligheter  till  att  via  indirekt  styrning 
försöka  påverka  dem  som  skall  genomföra  verksamheten  genom  beslut  om 
organisering, tilldelning av resurser,  lönesättning, etc. Det tredje perspektivet, 
nätverksperspektivet, betraktas som ett mellanting av de andra två och innebär 
att  besluten  implementeras  i  ett  samspel  mellan  olika  aktörer,  vilka  deltar  i 
implementeringsprocessen  pga.  sin  position  i  en  formell  organisation  eller 
utifrån intresse [24]. 

Att ta till sig en nyhet/acceptera en förändring 

I  hälso‐  och  sjukvården  är  det  praktikerna  som  utgör  själva  interventionen 
genom att  leverera den  genom  sina  ord och handlingar  [22].  Praktikerna har 
därför  ett  avgörande  inflytande  på  förutsättningarna  för  en  lyckad 
implementering. I slutändan är det dessa som ska fatta det operativa beslutet, 
om nyheten ska börja användas eller inte [22].  

Att  ta  till  sig  en  nyhet  är  en  process.  De  anställda  måste  ha  tillräcklig 
information  om  vad  nyheten  innebär  och  vilka  konsekvenserna  blir. 
Greenhalgh och medarbetare  [26] har  identifierat ett antal komponenter  som 
har betydelse för att ta till sig en nyhet. Den ska ha synliga fördelar, vara enkel 
att  använda  och  överensstämma  med  individuella  och  professionella 
värderingar  och  behov.  Nyheten  ska  också  kunna  anpassas  till  användarnas 
behov, kunna testas  i  liten skala samt erbjuda kunskap som kan generaliseras 
till  andra sammanhang.  I  vilken utsträckning som man slutligen  tar  till  sig en 
nyhet påverkas av interaktionen mellan de tänkta användarna, nyheten och den 
organisatoriska kontexten där nyheten ska införas. [26]. 
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Motstånd mot förändring 

Idéer  om  förändringar  möter  ofta  motstånd,  speciellt  om  idéerna  kommer 
”uppifrån”.  Motstånd  betraktas  som  en  rationell  reaktion  som  kan  ha  sitt 
ursprung i att individen eller gruppen försvarar det som är välkänt och det man 
anser är rätt och riktigt [10]. Motstånd till förändring kan också vara grundat i 
att man måste  lära sig nya saker eller  för att man är orolig  för att  inte kunna 
anpassa  sig  till  förändringen  och/eller  att  inte  kunna  utveckla  de  färdigheter 
som  är  nödvändiga  för  den  nya  arbetssituationen  [27].  Andra  orsaker  som 
nämns i litteraturen är förlust av identitet, ändrade maktförhållanden och krav 
på  dubbelarbete  under  själva  implementeringsprocessen  [10].  Bridges  [28] 
menar  också  att  det  inte  behöver  vara  den  aktuella  förändringen  i  sig  som 
ligger  till  grund  för  motståndet  utan  den  inre  psykologiska  process, 
”transitionen”  som  individen måste  genomgå  för  att  anpassa  sig  till  den  nya 
situationen. 

Motstånd  till  förändring  beskrivs  ofta  som  en  bidragande  faktor  till  att 
förändringsintentioner misslyckas  i  en organisation. Men motstånd kan också 
vara någonting bra [27, 29]. Det kanske visar sig att organisationen inte är redo 
för en  förändring eller att utfallet är ofördelaktigt  för  individen eller gruppen 
[30].  Insiktsfulla  debatter,  kritik  och  meningsskiljaktigheter  kan  också 
användas  för  att  skapa  en  bättre  förståelse  kring  varför  en  förändring  är 
nödvändig och till alternativa, kanske mer fördelaktiga val och lösningar [27].  

Organisatorisk beredskap till förändring 

Organisatorisk beredskap för förändring (organizational readiness for change) 
betraktas  som  en  viktig  förutsättning  till  ett  framgångsrikt  genomförande  av 
komplexa  förändringar  inom  hälso‐  och  sjukvården  [31].  Organisatorisk 
beredskap  för  förändring  är  som  begrepp  mångfacetterat.  Weiner  [31] 
använder  sig  av  psykologiska  termer  i  sin  definition.  Han  betraktar 
organisatorisk beredskap för förändring som; 

”…a shared psychological state in which organizational members feel committed 
to  implementing  an  organizational  change  and  confident  in  their  collective 
abilities to do so” [Weiner, 2009, sid.1].  

Det  handlar  således  både  om  att  vilja  och  att  kunna  förändra.  Weiner  
framhåller  den  kollektiva  karaktären,  då  han  menar  att  implementering  är 
förenat  med  ett  samlat  agerande,  där  individer  och  grupper  är  ömsesidigt 
beroende av varandra.  

Enligt  Weiner  så  inrymmer  organisatorisk  beredskap  för  förändring  två 
konceptuellt  besläktade  aspekter,  förändringsengagemang  (change  commit‐ 
ment)  och  förändringsförmåga  (change  efficacy).  Förändringsengagemang 
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beskrivs  huvudsakligen  som  en  funktion  av  ”change  valence”,  dvs.  i  vilken 
utsträckning  man  anser  att  den  förestående  förändringen  är  värdefull, 
nödvändig  och  mödan  värd.  Ju  högre  organisationens  medlemmar  värderar 
förändringen,  desto  större  engagemang  kommer  de  enligt Weiner  att  lägga  i 
genomförandet.  

Den andra aspekten, förändringsförmåga, beskriver Weiner som en funktion 
av  medlemmarnas  kognitiva  värdering  av  tre  bestämningsfaktorer  för 
kapaciteten  att  genomföra  en  förändring;  krav  analys  (task  demands), 
tillgängliga resurser (resource ability) och faktiska förutsättningar (situational 
factors)  För  att  bedöma  förändringsförmåga  så  samlas  och  integreras 
information kring följande tre frågor; 

1) Vet vi vad som krävs för att genomföra den här förändringen på ett  
  effektivt sätt?  

2) Har vi tillräckligt med resurser för att genomföra den här förändringen 
  på ett effektivt sätt? 

3) Kan vi genomföra den här förändringen på ett effektivt sätt utifrån den 
  situation vi befinner oss i?  
 

Förutom  att  bedöma  vad  uppgiften  kräver,  så  görs  en  bedömning  av 
”matchningen”  mellan  krav  och  tillgängliga  resurser.  Medarbetarna  bedömer 
ifall organisationen har de mänskliga, ekonomiska och materiella resurser som 
är nödvändiga för att genomföra förändringen väl. Slutligen beaktas de faktiska 
förutsättningarna,  t.ex.  om  det  finns  tillräckligt  med  tid  för  att  genomföra 
förändringen  väl  och  om  den  interna  politiska miljön  stödjer  genomförandet 
[31].  

Övergripande kontextuella faktorer relaterade till organisationsstruktur och 
kultur,  politik  och  inriktning  kan  tillsammans  med  tidigare  erfarenheter  av 
förändringsprocesser, både förstärka och dämpa medarbetarnas uppfattningar 
om huruvida förändringen kommer att medföra de vinster som utlovats samt i 
vilken  utsträckning man  tror  att  organisationen  är  kapabel  att  verkställa  och 
koordinera  de  aktiviteter  som  är  nödvändiga  för  att  genomföra  förändringen 
[31]. 
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Upplevda värdet av den 
förestående  förändringen

• Uppgiftskrav
• Tillgängliga resurser
• Faktiska förutsättningar

Kontextuella faktorer, ex 

• Organisationskultur
• Riktlinjer och procedurer
• Tidigare erfarenheter
• Organisatoriska resurser

Organisatorisk beredskap 
för förändring 

• Förändringsengagemang
• Förändringsförmåga

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Bestämningsfaktorer för organisatorisk beredskap för förändring, modifierad 
efter Weiner, 2009

 

Genomförande 

Genomförandet av en förändring beskrivs som en komplicerad process. Fixsen 
och hans medarbetare  [22] menar att  genomförandet är mer komplext  än de 
program,  rutiner och/eller metoder  som är  föremål  för  genomförandet. Varje 
aspekt av genomförandet är ”laddad” med svårigheter, från system omvandling 
till  förändring  av  personalens  beteende  (kunskap,  färdigheter)  och 
omstrukturering  av  den  organisatoriska  kontexten.  Om  organisationen 
dessutom  är  komplex,  så  betraktas  den  som  trögrörlig,  vilket  innebär  att 
implementeringen blir extra problematisk och tar lång tid [24]. Trögrörligheten 
förklaras  av  att  beteendet  styrs  av  kulturbestämda  regler  som  visar  sig  i 
handlingsrutiner.  Rutinerna  avspeglar  värderingar  och  verklighets‐ 
uppfattningar,  intressen  och  förväntningar.  Det  innebär  att  organisationer  är 
svåra  att  förändra  utifrån,  och  att  de  uppvisar motstånd  eller  tröghet  när  de 
ställs  inför  kravet  att  implementera  nya  reformer  [32].  Även  om 
implementeringen  är  förenlig  med  organisationens  intressen  kommer 
komplexiteten att innebära att förändringar tar tid. Skulle det politiska beslutet 
strida  mot  organisationens  intressen,  identitet,  kultur,  värderingar  och 
verklighetsuppfattning gör organisationen motstånd [24]. 

Likväl  som  att  en  intervention  måste  vara  väldefinierad  och  utvärderas 
avseende  effekterna  på  klienter/patienter,  så måste  också  implementeringen 
av  en  intervention  vara  väldefinierad  och  utvärderas  avseende  effekterna  på 
praktiker,  ledare,  organisation  och  system  [22].  Fixsen  och medarbetare  [22] 
menar  att  genomförande  processen  bör  vara  så  detaljerad  att  oberoende 
observatörer kan upptäcka  förekomsten av  ‐ och  styrkan  i de aktiviteter  som 
förekommer i samband med genomförandet. 
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En  förändringsprocess  påverkar  både  medarbetarskap  och  ledarskap. 
Framgångsfaktorer  är  medarbetarnas  möjligheter  till  delaktighet  och  balans, 
samt deras tillit  till såväl struktur som till  ledarskap [9]. Weiner [31] påpekar 
att kontexten där förändringen ska ske har lika stor betydelse som innehållet i 
förändringen.  Gulbrandson  [23]  menar  att  enstaka  insatser  oftast  inte  är 
tillräckligt  för  en  framgångsrik  implementering  utan  det  måste  till  en 
kombination  av  flera  olika  insatser  såsom  utbildning,  stöd  och  återkoppling. 
Det är också viktigt att involvera användarna tidigt i processen och att avsätta 
tid  [23].  När  den  nya  metoden  ska  implementeras  i  verksamheten  krävs  i 
allmänhet  också  mer  resurser.  Dessa  bör  vara  preciserade  i  en  budget,  för 
planering, inköp av utrustning, anställning av personal, utbildning, utvärdering, 
etc. [23]. Nutbeam [33] hävdar att många politiska initiativ fallerar i den fas av 
implementeringen  som  har  att  göra  med  tekniska  aspekter  såsom 
tillhandahållande  av  utbildning  och  materiellt  stöd  eftersom  alltför  lite 
uppmärksamhet ägnas åt detaljerna  i genomförandet och för  lite  stöd erbjuds 
till  individerna på den nivå där genomförandet sker. Denton och medarbetare 
[34]  har  också  funnit  att  acceptans  och  engagemang,  ägande  och  ansvar  för 
förändringsprocessen, känslor av professionalism och självbestämmande, samt 
administrativt  stöd  och  ledarskap  är  framgångsfaktorer  för  implementerings 
arbete.  Det  slutliga  resultatet  bestäms  av  interaktionen  mellan  de  som  vill 
införa en ny metod, de tänkta användarna av metoden, den nya metoden i sig 
och de omständigheter som råder vid tiden för implementeringen [23]. 
 
 

Begreppen hälsa och hälsofrämjande 

Begreppet hälsa 

Hälsa är inget främmande fenomen eller begrepp. Det representerar något som 
de flesta intuitivt vet vad det är och som inte närmare behöver formuleras i ord. 
I vardagliga sammanhang är därför begreppet oproblematiskt [35]. Men tittar 
vi bortom det som vi tar för givet så är begreppet hälsa mångdimensionellt och 
komplext.  Arnold  and  Janssen  Breen  [36]  illustrerar  flertalet  bilder  av  hälsa 
som tillsammans visar på komplexiteten: hälsa som motsatsen till sjukdom, ett 
tillstånd  i  balans,  tillväxt/utveckling,  funktionell  kapacitet,  helhet,  väl‐ 
befinnande, transcendens, empowerment samt hälsa som en resurs. 
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Salomonsson  [37] påpekar att  synen på hälsa är kulturellt betingad. Att ha 
hälsa  har  inneburit  olika  saker  under  olika  tidsepoker.  Även mellan  samtida 
kulturella  grupperingar  är  skillnaderna  stora.  En  viss hälsouppfattning måste 
därför tolkas utifrån det kulturella mönster som den ingår i.  

Brulde  och  Tenglund  [38]  lyfter  upp  betydelsen  av  att  skilja  på  grund‐ 
läggande  och  manifest  hälsa  när  man  tar  ställning  till  en  viss  definition  av 
begreppet. Medan den grundläggande hälsan (arv, resurs, energi, styrkereserv) 
förändras  över  tid,  men  knappast  från  dag  till  dag,  utgör  det  manifesta 
hälsotillståndet dagsformen.  

Medin  och  Alexanderson  [39]  fann  i  sin  litteraturgenomgång  att  många 
teorier inte svarar på frågan vad hälsa är utan snarare på hur hälsa kan uppnås. 
De fann fyra huvuddrag i synen på hälsa; hälsa som ett tillstånd, hälsa som en 
resurs, hälsa som en upplevelse samt hälsa som en process. 

Förenklat  kan  man  säga  att  den  omfattande  litteratur  som  finns  kring 
hälsobegreppet visar på två inriktningar. Den biomedicinska eller biostatistiska 
inriktningen  fokuserar  på  kroppen  som  objekt  och  är  reduktionistisk  till  sin 
karaktär. Hälsa och sjukdom betraktas som ett motsatspar där sjukdom står  i 
fokus. Hälsa föreligger då alla delar av kroppen fungerar utifrån vad som anses 
vara normalt [39, 40].  

Den andra inriktningen, vanligtvis kallad holistisk1, ser hälsa som något mer 
eller något annat än frånvaro av sjukdom. Människan betraktas som aktiv och 
skapande  och  som  en  del  i  ett  samspel  mellan  individen  och  den  kontext  i 
vilken hon  lever [41, 42]. Fokus är på människan som en helhet bestående av 
flera  dimensioner.  Helheten  är  mer  och  annorlunda  än  summan  av  delarna 
[36]. Alla aspekter på hälsa hänger samman med och är ömsesidigt beroende av 
varandra. På så sätt blir psykologiska, sociala, emotionella, sexuella och andliga 
behov lika viktiga som fysiska behov [43]. Att ha hälsa relateras exempelvis till 
känsla  av  välbefinnande,  lycka,  möjligheter  att  förverkliga  vitala  mål  eller 
möjligheter att fungera som en helhet [44]. 

I  litteraturen  förekommer  också  termerna  “social‐ecology  of  health”  och 
“ecological  models  of  health”.  Det  (socio)  ekologiska  perspektivet  liknar  det 
holistiska  i  det  att  båda  betonar  sambandet  mellan  individen  och  den 
omgivande miljön. Men det  (socio)  ekologiska perspektivet  förklarar  inte vad 
hälsa  är  utan  är  mer  inriktat  på  den  komplexa  väven  av  interagerande 
personliga och miljömässiga faktorer och dess påverkan på hälsan [45]. 

                                                   
1 I litteraturen används ibland humanism som ett komplementärt begrepp till holism. Medin & Alexandersson 
[40] betraktar holism som en av ansatserna tillhörande en humanistisk inriktning 
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WHO har haft en betydande roll när det gäller definitioner av hälsobegreppet. 
Den  kanske mest  kända  och  citerade  är  deras  klassiska  definition  från  1948 
[46]: 

“Hälsa är  ett  tillstånd av  fullständigt  fysiskt, psykiskt och  socialt  välbefinnande 
och inte enbart frånvaro av sjukdom och handikapp” 

Definitionen  som  kombinerar  det  sjukdomsinriktade  och  det  holistiska 
perspektivet har varit mycket betydelsefull för helhetssynen på hälsa men har 
också  kritiserats  för  att  vara  alltför  allmän  och  utopisk  [47].  WHO  har 
sedermera  reviderat  definitionen  och  idag  betraktas  hälsa  som  en  resurs  för 
det dagliga livet med en betoning på både sociala och personliga resurser likväl 
som fysiska förmågor [48]. 

Hälsobegreppet inom hälso‐ och sjukvården 

Enligt  Qvarsell  [49]  finns  det mycket  få  exempel  i medicinens  historia  på  att 
man försökt formulera vad hälsa är och om det alls har varit formulerat så har 
det varit mycket vagt.  

Uddenberg [50] hävdar att hälsobegreppet  i vårdens praktik har  förskjutits 
från att beteckna en subjektiv upplevelse av att må bra till att snarare syfta på 
statistisk  normalitet.  I  den moderna  sjukvården  står  tekniken  i  centrum,  inte 
människan.  Såväl  diagnos  som  behandling  utgår  från  objektiva  fynd  och  är 
beroende  av  resultat  som  man  fått  med  naturvetenskapliga  metoder  [50]. 
Kallenberg och Larsson [51] är inne på samma tankegångar i sin beskrivning av 
hur den alltmer avancerade, specialiserade och teknologiska vården bidrog till 
att en reduktionistisk och mekanistisk människosyn och sjukdomsuppfattning 
kunde  tränga  in  i  den  svenska  hälso‐  och  sjukvården  Med  en  kraftfull 
specialisering  och  klinikuppbyggnad  blev  det  allt  svårare  att  behålla  en 
helhetssyn  på  människan.  Johannisson  [52]  skildrar  hur  patienten  utifrån 
klinikens födelse på 1800‐talet förvandlas från ett talande subjekt till ett objekt 
som  ska  betraktas.  Ett  objekt  som  läkaren  ska  granska, mäta,  klä  av,  knacka, 
lyssna  och  känna  på.  Det  kännande  jaget  trängs  därmed  ut  ur  medicinen. 
Läkarens blick  riktas på en  ren kropp,  förbi  individen. Hon blev bärare av en 
fysisk  avvikelse,  identifierad  genom  sin  diagnos  eller  siffran  på  sängen. 
Objektivitet blev därmed en del av sjukvårdens kultur,  flera dimensioner gick 
förlorade och patientens subjektiva erfarenheter blev mindre värda. [4,52].  

Kallenberg och Larsson [51] hävdar, att trots medicinens framgångar så har 
samtidigt  den  reduktionistiska  synen  allt  oftare  ifrågasatts.  Vart  tog  den 
enskilda  människan  vägen?  Som  en  reaktion  mot  det  alltför  storskaliga  och 
teknokratiska  så har därför hälsobegreppet vidgats och åter börjat närma sig 
en helhetssyn på människan. I ett slutdokument från ett internationellt projekt 
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om framtidens sjukvård “Goals of medicine: setting new priorities” [53] anges 
att medicinens  fält  är  kroppens  och  själens  hälsa.  Projektmedlemmarna  fann 
det  väsentligt  att  karakterisera  hälsa  på  ett  bredare  sätt  eftersom  man  då 
kunde  ange  en  riktning  för  medicinens  humanvård  som  tar  hänsyn  till 
individens specifika situation. 

 
Begreppet hälsofrämjande 

Begreppet  hälsofrämjande  (health  promotion)  är  liksom  begreppet  hälsa 
svårbestämt  och  komplext.  Det  används  ofta  men  är  sällan  definierat.   
Begreppet  har  tillskrivits  olika  innehåll  i  olika  kontexter  och  innebörden  har 
också förändrats över tid [47, 54, 55]. Tones och Tillford [56] menar att i mångt 
och mycket är hälsofrämjande ett omtvistat begrepp då det betyder olika saker 
för olika personer. Wills och Douglas [57] hävdar att debatten om terminologin 
inte bara är en semantisk kamp utan också reflekterar signifikanta skillnader i 
syfte och omfattning.  

Medins  och  Alexandersons  [39]  litteraturgenomgång  visade  på  den 
begreppsförvirring  som  råder.  De  menar  att  vissa  teoretiker  definierar 
begreppet hälsofrämjande medan andra använder det som en paraplyterm, dvs. 
som en övergripande benämning eller en  lista på olika  insatser  som syftar till 
att  främja  människors  hälsa.  Hälsofrämjande  beskrivs  ofta  i  termer  av 
handlingar,  tillstånd  som  kan  botas,  motarbetas,  hjälpas  eller  främjas,  mål, 
processer  eller  strategier  på  olika  strukturella  nivåer.  Begrepp  som  hälsa, 
helhetssyn,  empowerment,  coping,  samverkan,  stödjande  miljöer  och 
prevention förekommer ofta i samband med beskrivningen av hälsofrämjande. 
Medin  och  Alexandersson  fann  skillnader  i  synen  på  hälsofrämjande  bl.a. 
utifrån hur hälsa definieras, på vilken strukturell nivå som hälsofrämjande ska 
ske,  individuell  eller  samhällsnivå,  samt  om  prevention  anses  vara  en  del  av 
hälsofrämjande eller om de ska hänföras till olika sfärer. 

Enligt Lincoln och Nutbeam [58] används begreppen inom folkhälsoarbetet 
olika  i  olika  länder  likväl  som  de  tolkas  olika  beroende  på  underliggande 
ideologiska perspektiv. Det därför är viktigt att beakta den historiska kontexten 
och de ideologier som understödjer ett visst begrepp. När det gäller begreppet 
hälsofrämjande  så menar de att utgångspunkten  för vår nuvarande  förståelse 
härrör  från  folkhälsorörelser  i  Europa  och  Nordamerika  på  1800‐talet  vilka 
uppstod som en respons på  tilltagande epidemier av  infektionssjukdomar. De 
förbättringar  som  åstadkoms  beträffande  exempelvis  boende,  sanitet  och 
arbetsförhållanden  säkrades  genom  politiskt  agerande  och  riktades  till  hela 
befolkningen. Men, hävdar författarna, de vi lärde oss då om den fysiska, sociala 
och  ekonomiska  miljöns  betydelse  för  hälsan,  tappades  bort  under  de 
decennier  som  följde  efter  andra  världskriget  då  fokus  istället  var  på 
återuppbyggnad,  utveckling,  ökad  tillgänglighet  till  hälso‐  och  sjukvård  och 
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biomedicinsk  forskning.  När  så  den  andra  halvan  av  1900‐talet  kom  att 
karaktäriseras av kroniska, icke smittsamma sjukdomar som orsak till för tidig 
dödlighet  och  sjuklighet  och  individuella  beteenden  identifierades  som  orsak 
till ökad risk, hamnade individen, hälsoupplysning och förändring av beteende i 
fokus för folkhälsoarbetet [58]. 

Det som brukar beskrivas som en central vändpunkt i historien av vad som 
nu betraktas som hälsofrämjande var publikationen ”A new perspective on the 
health of Canadians”, 1974. Rapporten som skrevs av dåvarande hälsoministern 
Lalonde,  gav  uttryck  för  att  hälsa/ohälsa  var  ett  resultat  av  ett  komplext 
inbördes  samband  mellan  biologi,  omgivning  (fysisk,  social  och  kulturell), 
livsstil och hälso‐ och sjukvård och öppnade upp för en debatt om det kollektiva 
ansvaret och regeringens och politikens roll för hälsan [58, 59]. 

Ottawa  manifestet  [48]  som  antogs  1986  på  WHO´s  första  internationella 
konferens  om hälsofrämjande  arbete  byggde  vidare på  Lalondes  ”anda”  och  i 
manifestet finns den beskrivning av hälsofrämjande som de flesta refererar till 
och  som  ofta  anges  som  det  hälsofrämjande  arbetets  primära  begreppsliga 
källa.  Hälsofrämjande  definieras  som  ”den  process  som  ger  människor 
möjligheter  att  ta  kontroll  över  sin  hälsa  och  att  förbättra  den”.  Definitionen 
reflekterar  ett  behov  av  att  öka  möjligheterna  för  människorna  att  göra 
hälsosamma val [60]. Ottawamanifestet indikerade ett skifte från fokusering på 
förändring av individuella riskfaktorer och riskbeteende till att åter adressera 
kontexten  och  de  faktorer  som  bidrar  till  att  bevara  och  förbättra  hälsan 
[39, 61].  I manifestet  framgår  att  hälsofrämjande  arbete  inriktar  sig mot  hela 
befolkningen och utgörs  av  ett multisektoriellt  samarbete på  alla  strukturella 
nivåer där hälso‐ och sjukvården är en av aktörerna. 

Även om hälsofrämjande är tydligt definierat i Ottawamanifestet, så hävdar 
Wills  och  Douglas  [59]  att  dess  omfattning  och  karaktär  som  ett  socialt 
engagemang, ett verksamhetsområde, en akademisk disciplin och ett yrke alltid 
varit  ifrågasatt.  I  England  har  termen  ”health  promotion”  till  stor  del  blivit 
ersatt  av  termen  ”health  improvment”,  och  i  Canada  är  numera  ”population 
health” den dominerande diskursen. 
 

Relationen mellan hälsofrämjande och prevention 

Som  tidigare  konstaterats,  finns  det  olika  sätt  att  se  på  relationen  mellan 
hälsofrämjande och prevention. En del drar en tydlig gräns, andra gör det inte.  
Orme och medarbetare [59] menar att hälsofrämjande tydligare utgår från ett 
tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv och bygger på värderingar 
som går utöver biomedicinen. Stokhols [45] hävdar att hälsofrämjande i större 
utsträckning  betonar  individen,  gruppen  och  organisationens  roll  som  aktiva 
agenter i utformningen av en hälsofrämjande politik och praktik. 
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Hur man ser på relationen mellan hälsofrämjande och prevention påverkas 
också  av  hur man  ser  på  hälsa  och  sjukdom. Om hälsa  och  sjukdom  ses  som 
varandras motpoler behöver man inte skilja på begreppen då båda strävar mot 
samma  mål.  Att  minska  sjukdom  blir  detsamma  som  att  öka  hälsan.  Om 
däremot  hälsa  och  sjukdom  definieras  som  tillhörande  olika  dimensioner  får 
hälsofrämjande respektive preventiva åtgärder delvis olika inriktning och mål 
[39]. Det hälsofrämjande arbetet  anses då utgå  från ett holistiskt och positivt 
hälsobegrepp  där  utgångspunkten  är  kunskap  om  vad  som  främjar  hälsa,  så 
kallade  frisk  eller  skyddsfaktorer,  också  kallade  salutogena  faktorer.  Det 
preventiva perspektivet utgår istället från kunskap om vad som skapar ohälsa, 
så  kallade  riskfaktorer  (patogenes)  och  används  när  syftet  är  att  förebygga 
specifik  sjukdom  eller  skada  (primär  prevention),  förhindra  sjukdomens 
progress (sekundär prevention) eller mildra sjukdomens konsekvenser när den 
är  etablerad  (tertiär  prevention)  [62]. Ågren  [63] menar  att  i  praktiken  finns 
det ingen motsättning mellan att främja hälsa i bred mening och att förebygga 
enskilda  sjukdomar.  Ett  arbete  som  syftar  till  att  förbättra människors  hälsa 
bidrar  också  till  att  minska  risken  för  sjukdom.  Men  att  påverka  hälsans 
centrala bestämningsfaktorer anses i allmänhet vara effektivare än att dela upp 
folkhälsoarbetet efter medicinska diagnosgrupper.  

I WHO:s  ”Health Promotion Glossary”  [64] beskrivs  sjukdomsförebyggande 
som ett komplementärt begrepp till hälsofrämjande. Även om man anser att det 
finns överlappningar både vad gäller innehåll och strategier så har man valt att 
definiera  sjukdomsförebyggande  för  sig.  De  hänvisar  till  att  sjukdoms‐ 
förebyggande  anses  vara  handlingar  som  utgår  från  hälso‐  och  sjukvården 
riktade till individer och grupper med riskfaktorer/riskbeteenden.  

Downie  och medarbetare  [65]  anser  att  hälsofrämjande  innefattar  insatser 
såväl  för  att  förbättra  den  positiva  hälsan  som  att  förhindra  ohälsa.  Båda 
dimensionerna  innehåller  fysiska,  sociala  och  mentala  komponenter.  De 
hälsofrämjande insatserna delas in i tre överlappande och samverkande delar; 
hälsoutbildning  (health  educuation),  sjukdomsförebyggande  (prevention)  och 
hälsoskydd  (health  protection),  (Figur  1).  Hälsoutbildning  innebär  att 
tillhandahålla  information,  motivera  och  hjälpa  individerna  att  utveckla 
färdigheter  så  att  de  kan  ta  kontroll  över  sin  hälsa.  Sjukdomsförebyggande 
omfattar  den medicinska  delen  som  exempelvis  immunisering  och  screening 
medan  hälsoskydd  innebär  hälsofrämjande  arbete  på  samhällsnivå  som 
exempelvis  lagstiftning  och  bostadspolitik.  Den  bärande  principen  i 
hälsofrämjande anses dock enligt författarna vara empowerment.  
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behöver ändra fokus och uppmärksamma hälsovillkoren i en vidare mening [2]. 
Malmström [67] hävdar att det inte är eliminering av skaderisker och felaktiga 
beteenden  som är den moderna hälsovårdens  största utmaning,  utan  snarare 
att skapa modeller för att hjälpa människor utveckla nya friska beteenden. Han 
menar  att människan måste  lära  sig  att medvetet  och  aktivt  lägga  till  på  den 
positiva,  hälsoskapande  sidan,  i  högre  grad  än  att  dra  ifrån  på  den  negativa. 
Samtidigt  menar  Malmström  att  det  är  få  som  på  egen  hand  klarar  av  att 
inkludera  beteenden  som  skapar  friskhet  i  sitt  vardagliga  liv.  Man  behöver 
således  vägledning  i  konsten  att  ta  hand  om  sig  själv  för  att  må  så  bra  som 
möjligt  inom  ramen  för  sina  egna  förutsättningar.  Enligt  Malmström  har 
sjukvården misslyckats med att utveckla holistiska metoder för att bemöta och 
hjälpa  patienter  med  beteendeutlösta  hälsoproblem.  För  att  klara  av  detta, 
menar  han  att  det  behövs  en  organisation  med  en  grundmurad  salutogen 
beteendemedicinsk kompetens och metodik [67]. 
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Syfte och specifika frågeställningar 

Det  övergripande  syftet med denna  avhandling  är  att  utifrån professionernas 
perspektiv  studera möjligheterna  att  omorientera  hälso‐  och  sjukvården mot 
en mer hälsofrämjande inriktning.  

De frågeställningar som delarbetena avser att besvara var följande: 

 Hur uppfattar professionerna begreppet hälsa? (Delarbete I & III) 

 Hur uppfattar professionerna begreppet hälsofrämjande (Delarbete I) 

 Hur  uppfattar  professionerna  sin  egen  och  hälso‐  och  sjukvårdens 
hälsofrämjande roll? (Delarbete I & IV) 

 Hur  uppfattar  professionerna  hinder  och  möjligheter  för  en  (mer) 
hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård? (Delarbete II & IV) 
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Metodbeskrivning 

Studie design och kontext 

Avhandlingen  bygger  på  kvalitativa  och  kvantitativa  delarbeten  med 
vårdpersonal verksam i Västerbottens läns lansting. I Västerbotten bor ca 255 
ooo  invånare på  en  yta motsvarande Danmarks.  I  länet  som är  både  tätt  och 
glest  befolkat  finns  ett  universitetssjukhus,  två  lokala  sjukhus  och  35 
hälsocentraler (tidigare vårdcentraler). 
 

Metodologiska överväganden 

Eftersom området ”hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård” betraktades som nytt 
och  outforskat  och  jag  inte  kunde  hitta  någon  enkät  som  passade  syftet,  så 
valde  jag  i  samråd  med  forskargruppen  att  börja  med  en  kvalitativ 
datainsamling.  Kvalitativ  forskning  söker  primärt  efter  fenomens  innebörd 
eller  mening  och  öppnar  upp  för  mångfald  och  komplexitet  [68,69].  Jag 
behövde få en djupare inblick i personalens uppfattningar, erfarenheter, tankar, 
förväntningar och attityder kopplat till ”fenomenet” hälsofrämjande hälso‐ och 
sjukvård.  

Som  kvalitativ  datainsamlingsmetod  valdes  fokusgruppdiskussioner. 
Fokusgrupper  utnyttjar  dynamiken  i  gruppinteraktionen  för  att  stimulera 
tänkandet  och  pratet  mellan  deltagarna  [70].  Genom  att  reagera  på  och 
diskutera  varandras  kommentarer/uttalanden  så  kan  åsikter,  attityder  och 
värderingar  utforskas  och  tydliggöras  på  ett  sätt  som  kanske  inte  hade  varit 
möjligt med andra metoder [71]. Detta innebär också att den unika dynamiken 
som  uppstår  av  den  specifika  gruppinteraktionen  kan  leda  till  att  strukturen 
och  innehållet  i diskussionerna delvis kan skilja sig åt mellan  fokusgrupperna 
[72].  

Ursprungligen var planerna att i den kvantitativa datainsamlingen inkludera 
yrkesgrupper  som  fanns  representerade  både  i  primärvård  och  slutenvård 
(arbetsterapeuter,  barnmorskor,  dietister,  kuratorer,  läkare,  sjukgymnaster, 
sjuksköterskor och undersköterskor). Men efter överväganden så bestämde jag 
i  samråd  med  forskargruppen  att  även  skötare  och  barnskötare  skulle 
inkluderas  då  dessa  grupper  också  betraktades  som  viktiga  i  det 
hälsofrämjande  arbetet.  Således  skickades  enkäten  ut  till  elva  olika 
yrkesgrupper.  I  ett  senare  skede  beslutades  dock,  att  en  avgränsning  var 
nödvändig att göra  för att avhandlingsarbetet  skulle bli mer hanterbart. Efter 
diskussioner  om  olika  valmöjligheter  tog  jag  ett  beslut  att  i  avhandlingen 
endast  inkludera  yrkesgrupper  med  högskole/universitetsutbildning.  Det 
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innebär  inte  att  de  andra  yrkesgrupperna  är  mindre  viktiga  i  det 
hälsofrämjande  arbetet. Tvärtom,  så  har  de  en  speciellt  viktig  roll,  då de  ofta 
har  en  nära  kontakt  med  patienter  och  anhöriga.  Min  förhoppning  är  att 
resultatet för dessa grupper ska komma att redovisas på annat sätt. 
 

Fokusgrupper (Delarbete I & II) 

Urval 

I  de  kvalitativa  delstudierna  betraktades  informanterna  som  en  grupp,  dvs. 
målet  var  inte  att  jämföra  olika  professioner,  utan  att  fånga  en  variation  av 
uppfattningar  bland  dem.  Ett  strategiskt  urval  gjordes  utifrån  yrkeskategori, 
kön,  verksamhetsområde  och  geografi  (tätort/glesbygd).  Urvalet  av 
informanter  gjordes  i  samarbete  mellan  forskargruppen  och  dåvarande 
ledningsgruppen på respektive lasarett/sjukhus. 

Datainsamling 

Sju fokusgruppsdiskussioner genomfördes under 2004‐2005, med sammanlagt 
34  informanter.  Nio  av  dessa  var  män.  Grupperna  representerades  av  en 
kurator,  två  arbetsterapeuter,  två  sjukgymnaster,  fyra  undersköterskor,  fem 
barnmorskor,  tio  sjuksköterskor  och 10  läkare. Grupperna varierade  från 4‐6 
deltagare.  Fem  av  grupperna  var  homogena  beträffande  yrkeskategori 
(barnmorskor 1 grupp, läkare 2 grupper, sjuksköterskor 2 grupper) medan de 
två  återstående grupperna bestod av  en blandning  av övriga  yrkeskategorier. 
Informanternas  yrkeserfarenheter  varierade  mellan  ett  och  40  år  och 
inkluderade  primärvård  (inklusive  barnhälsovård,  mödrahälsovård,  och 
hemsjukvård)  akutsjukvård,  intensivvård,  demensvård,  gynekologi  och 
förlossning,  kirurgi,  medicin,  ortopedi,  rehabilitering,  psykiatri  och  palliativ 
vård. 

Diskussionerna  som  varade  i  ca  två  timmar  genomfördes  i  lokaler  i 
anslutning  till  länets  tre  lasarett/sjukhus.  Tre  personer  i  forskargruppen 
turades om att vara moderator och assisterande moderator. Moderatorns roll 
vara att se till att diskussionerna ”höll sig på spåret”, att engagera alla att prata 
samt  se  till  att  deltagarna  fick  tillräckligt med  talutrymme.  Den  assisterande 
moderatorns  uppgifter  var  att  lyssna,  observera,  anteckna,  och  sköta 
inspelningen.  Den  assisterande moderatorn  såg  också  till  att  samtliga  teman 
blev avhandlade och ställde vid behov tilläggs frågor. 

En  tematisk  guide  med  fokus  på  fem  områden  användes  som  stöd  för 
diskussionerna. Områdena var Vad är hälsa/Vad är hälsofrämjande/Hälso och 
sjukvårdens roll  i att  främja hälsa/Hälsofrämjande arbetsplats/Hälsofrämjande 
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ledarskap.  De  tre  första  områdena  har  bildat  underlag  för  avhandlingens 
kvalitativa delarbeten.  I  tillägg till diskussionerna fick deltagarna också skriva 
ner  tre  saker  som  de  skulle  vilja  att  en  hälsofrämjande  hälso‐  och  sjukvård 
skulle  innebära. De fick sedan var och en redogöra för sina tankar. Hinder för 
hälsofrämjande  arbete  efterfrågades  inte  specifikt.  Dessa  uttrycktes  spontant 
och  följdes  upp  när  hälso‐  och  sjukvårdens  hälsofrämjande  roll  diskuterades. 
Många av informanternas nedskrivna tankar om en mer hälsofrämjande hälso‐ 
och  sjukvård  innehöll  också  uppfattningar  och  ideér  om  vad  som  behöver 
förändras för att det ska vara möjligt att utveckla den hälsofrämjande rollen. 

Det fanns tankar om att också ha en grupp med psykologer. Men då vi kände 
att  vi  hade  uppnått mättnad,  i  och med  att  de  två  sista  fokusgrupperna  inte 
genererade någon väsentlig ny information, så beslutade vi att avstå. 

Analysprocessen 

De  inspelade  diskussionerna  skrevs  ut  ordagrant.  För  att  bli  bekant  med 
innehållet  lästes  utskrifterna  igenom  flera  gånger.  Som  analysmetod  valdes 
kvalitativ  innehållsanalys.  Fokus  vid kvalitativ  innehållsanalys  är  att  beskriva 
variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll [73, 74].  

Det första steget var att  identifiera de delar av texten som handlade om ett 
specifikt område. Meningsenheter, dvs. meningsbärande delar av texten i form 
av ord, meningar och stycken identifierades och kondenserades. Detta innebar 
att meningsenheterna  gjordes  kortare  för  att  bli mer  lätthanterliga  samtidigt 
som  det  centrala  bevarades.  De  kondenserade  meningsenheterna 
abstraherades  sedan  och  försågs  med  koder.  En  kod  kan  betraktas  som  en 
etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll [74]. Koder 
med  likande  innehåll  fördes  i  nästa  steg  samman  till  sub‐kategorier  och 
kategorier. Figur 3 illustrerar analysprocessen från meningsenhet till kategori.  
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Figur 3  Illustration av analysprocessen

 
 

I delarbete II, när fokus var på den hälsofrämjande rollen, fördjupades analys‐ 
processen  genom  att  inkludera  den  mer  underliggande  meningen  i  data.  De 
teman  som  växte  fram  utvecklades  i  form  av  idealtyper.  En  idealtyp  är 
ursprungligen  en  teoretisk  tankekonstruktion  om  ett  specifikt  fenomen  som 
inte  nödvändigtvis  behöver  ha  någon  empirisk motsvarighet  [75].  Idealtypen 
kan ses som ett medel för att tydliggöra en bestämd del av vår verklighet. Det 
kan behövas flera idealtyper för att på ett mångsidigt sätt belysa ett fenomen. I 
vår  analys  är  idealtyperna  empiriskt  grundade,  även  om  de  fortfarande  kan 
betraktas som teoretiska tankekonstruktioner  i och med att en  informant kan 
bidra med egenskaper som tillskrivs mer än en idealtyp. 

Forskargruppen  som bestod av  tre kvinnor och  en man, hade  erfarenheter 
från  omvårdnad,  medicin,  sjukgymnastik  och  socialt  arbete.  Under 
analysprocessen  deltog  hela  forskargruppen  i  läsningen  och  tolkningen  av 
materialet.  Jag utförde den faktiska kodningen men för att öka  trovärdigheten 
så  diskuterades  resultatet  i  regelbundna  sittningar  med  de  övriga  i 
forskargruppen.  
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Enkätstudie (Delarbete III & IV) 

Urval 

Deltagarna  i  enkätstudien  (Delarbete  III  &  IV)  representerade  åtta  olika 
professioner.  Samtliga  kuratorer  (n=141),  dietister  (n=29),  barnmorskor 
(n=138),  arbetsterapeuter  (n=135),  sjukgymnaster  (n=224),  psykologer 
(n=114) och underläkare (n=317) som enligt uppgifter var kliniskt verksamma 
under dagtid (dvs. inte enbart hade nattjänstgöring) inbjöds att delta. Eftersom 
grupperna med sköterskor och seniora läkare var så stora, gjordes ett manuellt 
urval från en lista. Bland sköterskorna valdes var femte (n=409) och bland de 
seniora läkarna valdes varannan (n=303). Sammanlagt 1810 personer inbjöds 
att delta i studien varav 72 % var kvinnor. 

Procedur 

Som underlag till enkätfrågorna användes uppfattningar och frågor genererade 
av  fokusgruppsdiskussionerna.  Till  viss  del  av  nyttjades  också  litteratur  som 
underlag för att formulera svarsalternativen. Enkäten testades på 20 personer 
beträffande  frågornas  och  svarsalternativens  begriplighet  och  relevans. 
Samtliga åtta professioner fanns med i testgruppen. Fyra av personerna deltog 
också i fokusgruppsdiskussionerna. Vid några tillfällen gjorde jag observationer 
i samband med att enkäten besvarades för att få en direkt återkoppling på om 
det var någon eller några frågeställningar som gav upphov till ”huvudbry”. 

Den  slutliga  versionen av  enkäten  skickades  till  deltagarnas hemadresser  i 
april  månad  år  2006,  tillsammans  med  ett  portoförsett  svarskuvert.  Två 
stycken påminnelser skickades ut varvid dens sista  innehöll ett nytt  formulär. 
Datainsamlingen avslutades i augusti månad. 

Enkätens innehåll 

Enkäten  (se bilaga) bestod av  tre delar. Den  första delen mätte demografiska 
variabler  i  form  av  kön,  ålder,  yrke,  antal  år  i  yrket,  arbetsplats  (sjukhus, 
vårdcentral,  annat)  och  verksamhetsområde  (kliniskt  arbete,  forskning, 
undervisning, arbetsledande/administrativt arbete).  

Den  andra  delen  innehöll  sju  frågeområden  relaterade  till  den  egna  och 
hälso‐  och  sjukvårdens  hälsofrämjande  roll.  Tre  av  dessa  är  inkluderade  i 
delarbete  IV.  För  att  bestämma  personalens  allmänna  inställning  till  en 
hälsofrämjande  hälso‐  och  sjukvård,  ombads  de  att  ta  ställning  till  ett  antal 
påståenden  där  svarsalternativen  var:  Jag  instämmer  helt/Jag  instämmer 
delvis/Jag  tar  delvis  avstånd/Jag  tar  helt  avstånd.  Svaren  dikotomiserades 
sedan till två kategorier, "Instämmer" och "Instämmer ej".  
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Viljan  att  utveckla  den  hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande  rollen 
mättes  med  en  fråga,  Arbetar  du  hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande  i 
den  utsträckning  som  du  själv  önskar?  Svarsalternativen  var:  Ja/  Nej,  jag  vill 
arbeta mindre/Nej,  jag vill arbeta mer. De deltagare som svarade "Nej,  jag vill 
arbeta  mer"  ombads  också  att  rapportera  hinder  för  hälsofrämjande  och 
sjukdomsförebyggande arbete  genom att  välja  ett  fritt  antal  av  12 potentiella 
hinder. Ett av svarsalternativen (annat) var öppet för egna kommentarer. 

I  avhandlingen  ingår  ytterligare  två  frågeställningar  som  är  relaterade  till 
den  hälsofrämjande  rollen.  Förutom  att  i  enkäten,  försöka  fånga  de  faktorer 
som  hindrade  en  hälsofrämjande  praktik  på  individnivå,  fanns  även  en  fråga 
som  avsåg  att  fånga  förutsättningar  för  en  mer  hälsofrämjande  hälso‐  och 
sjukvård  på  arbetsplatsnivå.  Frågan  löd;  Vad  tror  du  behövs  för  att  din 
arbetsplats  ska  kunna utveckla den hälsofrämjande och  sjukdomsförebyggande 
rollen  gentemot  patienter/  befolkning?  Deltagarna  skulle  sammanlagt  ta 
ställning till 23 faktorer (förutsättningar) uppdelade på 9 områden (bilaga 1). 
Svarsalternativen var; Helt avgörande/ Viktigt/ Inte så viktigt/ Betydelselöst/ 
Redan uppfyllt.  

Den andra frågeställningen som också ingår i avhandlingen syftade till att få 
en  inblick  i  vilka  professioner  som  förknippas  med  en  hälsofrämjande  roll. 
Frågan  var  formulerad  enligt  följande:  I  syfte att utveckla den hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande rollen på din arbetsplats får du i uppdrag att tillsätta 
ytterligare  tre  tjänster. Vilka yrkeskategorier väljer du? (Du kan välja helt  fritt, 
dvs. även yrkeskategorier som  idag  inte  finns representerade på din arbetsplats 
eller i hälso och sjukvården i övrigt. Observera att tjänst 1är viktigast och att du 
kan  välja mer än  en av  samma  yrkeskategori). Deltagarna  kunde  välja mellan 
fasta svarsalternativ eller själva ange valfri yrkeskategori (se bilaga).  

Den tredje delen i enkäten bestod av 4 frågor om begreppet hälsa (Delarbete 
III).  Den  första  frågan  mätte  hälsa  som  en  subjektiv  upplevelse  eller  ett 
påvisbart  tillstånd.  Den  andra  mätte  sambandet  mellan  hälsa  och  sjukdom. 
Fråga  tre  avsåg  att  fånga  vilka  egenskaper  som  deltagarna  förknippade med 
hälsa. Av 12 svarsalternativ skulle deltagarna välja tre. Två av svarsalternativen 
klassificerades  som  biomedicinskt  inriktade;  ”Hälsa  är  frånvaro  av  sjukdom” 
samt  ”Hälsa  är  då  alla delar  av kroppen  fungerar  utifrån  vad  som anses  vara 
normalt”.  Om  dessa  två  svarsalternativ  fanns med  bland  de  tre  valda  ansågs 
deltagarna ha  en biomedicinsk  syn på hälsa. Den  avslutande  frågan om hälsa 
var en upprepning av den föregående med skillnaden att deltagarna skulle ange 
de  egenskaper  som  de  förknippade med  den  syn  på  hälsa  som  de  ansåg  var 
mest framträdande inom hälso‐ och sjukvården. 
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Analys 

Grupperna  underläkare  och  överläkare  slogs  ihop  till  en  grupp. 
Dataprogrammet PASW Statistical  18  användes  för  beskrivande  analyser.  Vid 
beräkning  av  proportioner  användes  viktade  data  för  samtliga  professionella 
grupper  (antal  i  målgruppen/antal  deltagare).  Chi‐square  test  användes  vid 
jämförelse av grupper. P‐värden mindre än 0,05 ansågs signifikanta. Eftersom 
viktade  data  användes  vid  beräkning  av  proportioner,  användes 
dataprogrammet Stata 10 för att beräkna p‐värden.  

Etiska överväganden  

Deltagarna  till  fokusgrupperna  och  enkätstudien  informerades  i  ett  brev  om 
syftet med forskningsprojektet, att deltagandet var frivilligt och att sekretessen 
skulle  säkerställas  i  hela  forskningsprocessen.  Som  en  inledning  till 
fokusgruppsdiskussionerna  uppmuntrades  också  deltagarna  att  komma 
överens  sinsemellan  om  att  det  som  diskuterades  skulle  behandlas 
konfidentiellt. De som var inbjudna till enkätstudien och som beslutade att inte 
delta  kunde  undvika  att  bli  skickade  påminnelser  genom  att  skicka  tillbaka 
enkäten  obesvarad.  Forskningsprojektet  är  godkänt  av  medicinsk‐
odontologiska fakultetens forskningskommitté , Umeå universitet (Um dnr 03‐
133). 
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Resultat  

I denna sektion presenteras både publicerade och opublicerade kvalitativa och 
kvantitativa data under rubrikerna 

– Professionernas syn på hälsa 
– Professionernas syn på hälsofrämjande 
– Professionernas syn på hälso‐ och sjukvårdens hälsofrämjande roll 
– Professionernas syn på sin egen hälsofrämjande roll 
– Hinder och förutsättningar för en mer hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård 

Fokusgrupperna  genererade  många  diskussioner  om  hälso‐  och  sjukvården 
som  en  (o)hälsofrämjande  arbetsplats  för  den  egna  personalen.  Flera  av 
informanternas  nedskrivna  tankar,  idéer  och  önskningar  om  en  framtida 
hälsofrämjande  hälso‐  och  sjukvård  inkluderade  synpunkter  på  hur 
organisationen  tydligare måste  främja  hälsan  också  för  den  egna  personalen. 
Inom ramarna för denna avhandling, finns dock inget utrymme för att ingående 
redogöra  för  professionernas  uppfattningar  om  hälso‐  och  sjukvårdens 
hälsofrämjande roll gentemot den egna personalen. 

Professionernas syn på hälsa 

Analysen  av  fokusgruppdiskussionerna 
resulterade  i  tre  kategorier  avseende 
professionernas syn på hälsa (Delarbete I). 
Kategorin  ”Ett  mångfasetterat  begrepp” 
fångar  den  allmänna  uppfattningen,  att 
hälsa kan betyda olika saker. Förutom att hälsa innefattar en fysisk, psykisk och 
andlig  dimension  så  kan  innebörden  variera  för  olika  individer  och  kulturer. 
Betydelsen kan också variera för en och samma person beroende på situation, 
kontext och period i livet.  

Trots att hälsa generellt uppfattades som ett mångfacetterat begrepp så gav 
informanterna uttryck för en gemensam uppfattning när det gäller deras egen 
personliga syn på hälsa. Hälsa ansågs vara mer ”en subjektiv upplevelse” än ett 
objektivt påvisbart tillstånd. Det handlar om välbefinnande, dvs. hur man mår i 
den situation man befinner  sig. Det  innebär att det också är möjligt att ha en 
sjukdom och samtidigt uppleva en god hälsa.  

Informanternas beskrivningar av hur hälsa upprätthålls och  främjas visade 
på  en  förståelse  av  att  det  handlar  om hela  livet  (Figur  4). Hälsa  skapas  i  en 
komplicerad kontinuerligt pågående process, där individuella och omgivnings‐ 
relaterade  fysiska,  psykologiska,  kulturella  och  sociala  faktorer  interagerar. 
Flertalet av de faktorer som diskuterades var direkt eller indirekt kopplade till 

Ett mångfasetterat begrepp 
En subjektiv upplevelse 

Det handlar om livet, hela livet 
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positiva upplevelser, tankar och känslor som ger upphov till fysisk och mental 
näring, kraft, energi och välbefinnande. Frånvaro av sjukdom uppfattades inte i 
sig  självt  som  en  hälsofrämjande  faktor.  Däremot  så  ansågs  frånvaro  av 
sjukdom öka möjligheterna för individen att hantera sitt liv och därmed också 
kunna uppfylla viktiga behov och mål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4  Kategorin ”Det handlar om livet, hela livet” 

 
 

Enkätstudien  (Delarbete  III)  stärkte  till  stora  delar  det  kvalitativa  resultatet. 
Figur 5 visar att det var väldigt få som betraktade hälsa som mer ett objektivt‐ 
eller enbart ett objektivt fenomen. Dock var det 47% som ansåg att hälsa är lika 
mycket  en  subjektiv  upplevelse  som  ett  påvisbart  tillstånd.  Figur  6  visar  att 
71% ansåg att hälsa och sjukdom är olika dimensioner, dvs. hälsa och sjukdom 
kan oberoende av grad och form existera samtidigt. Figur 7 visar de egenskaper 
som  professionerna  närmast  förknippar  med  hälsa.  Mest  förekommande  var 
synen på hälsa som ”fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (70%), följt av 
hälsa som ”ett tillstånd i balans” (64%). Figur 6 visar också att den syn på hälsa 
som de  själva hade  inte  stämde överens med den  syn på hälsa  som de  ansåg 
vara  mest  framträdande  inom  hälso‐  och  sjukvården  (systemperspektiv). 
Sjuttio  procent  angav  att  den mest  framträdande  synen på  hälsa  i  hälso‐  och 
sjukvården  var  ”frånvaro  av  sjukdom”,  följt  av  ”när  kroppen  fungerar  utifrån 
vad  som  anses  vara  normalt”  (48%).  Endast  1%  av  personalen  företräde  en 
biomedicinsk syn på hälsa medan 40% ansåg att ett sådant synsätt genomsyrar 
hälso‐ och sjukvården som system. 
 

En  trygg och  stabil  grund  att  stå  på  familj,  boende,  ekonomi,  arbete,  fritid      En  god 
inomhus‐ och utomhusmiljö design,  färgsättning, ergonomi,  teknik,  luft, vatten, utsikt, 
natur,  växter     Goda    levnadsvanor    fysisk  aktivitet, matvanor,  alkohol  och  tobaks  ‐
användning, sömn, vila   Goda relationer  kärlek, omtanke, stöd, vänskap, samhörighet, 
bekräftelse,  acceptans,  uppskattning,  respekt,  bli  sedd      Balans  i  livet    krav/resurser, 
arbete/hemarbete/ fritid/vila, egentid/tid för andra     Göra roliga saker   det som känns 
meningsfullt och lustfyllt, det som ger upphov till glädje, skratt, njutning, näring och kraft   
Herravälde över  sitt  liv   kontroll,  styrkraft,  självbestämmande, handlingsförmåga     Ett 
meningsfullt  liv, ha en uppgift, ett mål  att  sträva mot,  känsla  av  sammanhang,  ge  till 
andra,  andlighet      Trygghet och  tillit    livet,  framtid,  egen  förmåga,  kropp, människor, 
hälso‐ och sjukvård/behandling   Positiv syn på livet  humor, glädje, förnöjdhet, längtan, 
optimism,      framtidstro      Personlig  utveckling    självförverkligande,  få  blomma    som 
människa   Realistiska förväntningar  kropp, förmåga, kapacitet   Adekvat hantering av 
sjukdom, trauma och negativa livshändelser   (Frånvaro av sjukdom)
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Figur 7  Professionernas individuella syn på hälsa (individperspektiv) kontra den syn på 
hälsa som de anser är mest framträdande inom hälso‐ och sjukvården (systemperspektiv) 

 
 

Professionernas syn på hälsofrämjande 

Utifrån  informanternas  sammanlagda 
beskrivningar  av  hälsofrämjande  framstod 
begreppet  som  diffust  och  obestämbart 
(Delarbete  I).  Det  kan  närmast  beskrivas  som 
ett  ”allomfattande  begrepp”,  vilket  inkluderar 
alla  insatser  som  direkt  eller  indirekt  främjar  en  individs  hälsa 
(välbefinnandet)  på  kort  eller  lång  sikt.  Insatserna  kan  ske  på  individ,  grupp 
och  samhällsnivå.  I  definitionen  inkluderades  även  ett  arena  perspektiv,  dvs 
den fysiska och sociala miljön har i sig en påverkan på hälsan. Hälsofrämjande 
beskrevs också som ett förhållningsätt i mötet med individen. Det handlar inte 
bara  om  vad  som  sägs  eller  görs  utan  också  på  vilket  sätt  det  görs.  Centrala 
begrepp  kopplade  till  ett  hälsofrämjande  förhållningssätt  var  salutogenes, 
helhetssyn, delaktighet, engagemang, omtanke, tillit, trygghet, stöd, bekräftelse, 
uppmuntran och empowerment. 
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• Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är separata begrepp 

• Hälsofrämjande är ett vidsträckt begrepp som inkluderar 

   sjukdomsförebyggande 

• Hälsofrämjande är en kamrat till primärprevention 

När  hälsofrämjande  relaterades  till  sjukdomsförebyggande  framträdde  tre 
synsätt. De olika synsätten visade att man inte är överens om vad som ingår i en 
hälsofrämjande roll (se vidare sid 49).  
 

 

 

 

Professionerna syn på hälso‐ och sjukvårdens hälsofrämjande roll 

Fokusgrupperna  genererade  diskussioner  om  hälso‐  och  sjukvårdens 
hälsofrämjande roll utifrån flera perspektiv. Nedan redogörs för några av dessa 
perspektiv. 

Delade meningar om hälso‐ och sjukvårdens bidrag till hälsa 

Bland  informanterna  rådde  det  delade  meningar  om  i  vilken  utsträckning 
hälso‐ och sjukvården verkligen bidrar till att främja hälsa. 

Inte särskilt mycket skulle jag tro 

Vården  har  sin  del men  det  finns  annat  i  vårt  samhälle,  hela  samhället måste 
tänka till 

Jag tycker ändå att vi är ganska duktiga redan nu på att främja patienternas och 
anhörigas hälsa men det går ju alltid att bli bättre 

Om jag inte möter patientens känsla i mötet då kommer jag ingen vart med hälso 
främjande prat…, så vi påverkar egentligen inte så mycket tror jag 

Vi upprätthåller fronterna kring tertiära preventioner. Men sen är frågan vad gör 
vi på den primära och hälsofrämjande arenan? 

Det är väldigt mycket arbeten som redan försiggår som handlar om information 
till patienter, vårdprogram 

Om  man  ser  landstinget  i  sin  helhet  så  är  det  inte  hälsofrämjande  som 
verksamheterna  bedrivs  idag,  i  alla  fall  inte  inom  slutenvården.  Det  är 
anskrämligt. 

Under diskussionerna framkom också uppfattningar om hälso‐ och sjukvården 
som  en  ohälsoskapande  organisation,  både  ur  ett  personal‐  och  ett  patient 
perspektiv. 
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Vi  hälsofrämjar  inte  vår  egen  hälsa,  sjukvården  är  inte  hälsofrämjande  för 
personalen idag. 

… sjukvården är lite farlig, för ibland så fokuserar man på fel saker som inte är av 
vikt för den som söker… man gör patienten sjukare än vad han behöver vara 

…  när man  hamnar  i  sjukvården…  då  hamnar man  oftast  i  väntan  på …  det 
förstärker det sjuka, sjukdomsrollen befästs 

… vi bidrar ju till ohälsa genom att medikalisera vanliga bekymmer som folk har. 
Så att sjukvården är ju egentligen på ett sätt delvis ohälsosam 

Majoriteten ansåg att hälso‐ och sjukvården skulle kunna bidra mycket mer till 
hälsa  än  vad  man  gjorde.  Några  informanter  ifrågasatte  dock  om  hälsa 
verkligen var sjukvårdens angelägenhet. 

Men då är  frågan, är hälsa  sjukvårdens angelägenhet …vi  kanske  ska hålla på 
med det här  (sjukdom) och  strunta  i det här  (hälsa) eller måste vi ägna oss åt 
hälsan? Och varför ägnar vi oss åt det? Därför att vi på något vis har fått in i vår 
kultur att när man inte är lycklig då är man sjuk. 

Jag  tillhör  ju dom som vill  lägga detta med hälsan utanför sjukvården eftersom 
mycket av det har att göra med saker som jag tycker ligger långt utanför våran 
både kompetens och möjligheter att påverka… 

 

Målgrupper och syfte 

Utifrån  fokusgruppdiskussionerna  kunde  vi  urskilja  fem  nivåer  av 
hälsofrämjande arbete beroende på vilka målgrupper insatserna var riktade till. 
De  olika  nivåerna  är  beskrivna  i  tabell  2.  Vilka  nivåer  som  den  enskilde 
vårdarbetaren  är  involverad  i  beror  på  yrke  och  arbetsplats.  Den  nivå  som 
ansågs mest outvecklad är nivå 1. 
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Väcka tankar och  idéer, uppmuntra, delaktighet, engagemang, egen ansvar, bekräfta, 
möjliggöra, fokusera på det friska, bekrafta, motivera, peppa, stötta, bry sig om, trösta, 
beröring 

Tabell 2  Olika nivåer av hälsofrämjande insatser utifrån målgrupper 
 
Nivå Målgrupper               Syfte 

1  Den ”friska” befolkningen  Vidmakthållen/förbättrad hälsa 
Förebygga ohälsa 

2  Individer med 
riskfaktorer/riskbeteenden 

Vidmakthållen/förbättrad hälsa 
Förhindra utveckling av ohälsa/sjukdom 

3  Patienter med 
sjukdomar/andra tillstånd 

Underlätta tillfrisknande 
Hälsa under pågående 
behandling/sjukhusvistelse 
Återställa det tidigare hälsotillståndet 

4  Patienter med kroniska 
sjukdomar/tillstånd 

Maximerad hälsa 
Livskvalitet 

5  Patienter i livets slutskede  Välbefinnande i livets slutskede 

 

Hälso‐ och sjukvårdens bidrag till hälsofrämjande 

Hälso‐  och  sjukvårdens  insatser  för  att  främja  hälsa  beskrevs  i  form  av  ett 
hälsofrämjande  förhållningssätt,  som  integrerade  uppgifter  i  det  dagliga 
arbetet, särskilda aktiviteter, en hälsofrämjande vårdmiljö, en tillgänglig hälso‐ 
och sjukvård samt en hälso‐ och sjukvård med hög kvalitet 

Hälsofrämjande förhållningssätt 

I varje möte med patienter och anhöriga finns en hälsofrämjande potential. Det 
handlar  till  stor  del  om  interaktionen,  dvs.  det  som  sker  i  kontakten  mellan 
klient/patient/anhörig  och  vårdpersonal.  Ett  hälsofrämjande  förhållningssätt 
bygger på delaktighet och inbegriper en helhetssyn på individen och individens 
behov.  Kommunikationen  ska  ske  utifrån  ett  positivt,  möjliggörande, 
bekraftande  (empowerment)  och  salutogent  perspektiv.  Ett  hälsofrämjande 
förhållningssätt inkluderar också ett medmänskligt perspektiv. Det handlar om 
medkänsla, omsorg, att bry sig om, att bekräfta, inge hopp, tillit och trygghet. 
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Informera,  undervisa,  vägleda,  skapa  rätt  förväntningar,  behandla,  rehabilitera, 
åtgärda  problem,  anpassa,  smärtlindra,  sätta  ut  ”onödiga”  läkemedel,  mobilisera, 
omvårdnad 

Informera i skolorna, hälsoundersökningar, specialistmottagningar (ex diabetes), vara 
förespråkare ute  i  samhället, debattera,  samarbeta med media, barnhälsovård  (inkl 
stöttning  av  föräldraskapet)  hembesök  till  äldre,  lokala  förebyggargrupper,  utbilda 
hemtjänstpersonal, samarbeta med andra organisationer

Naturliga (integrerade) uppgifter i det dagliga arbetet 

Hälsofrämjande som naturliga uppgifter  i det dagliga arbetet sker  framför allt 
på  individnivå, men också på gruppnivå. Genom att möta patientens behov så 
kan man bidra till hälsa/ökat välbefinnande. Hit räknas även insatser till (svårt) 
sjuka  människor  för  att  underlätta  tillfrisknande  och/eller  bidra  till 
välbefinnande.  Insatserna  kan  bestå  av  samtal,  information,  utbildning, 
undersökningar,  olika  behandlingar  samt  rehabiliterings  och  omvårdnads‐ 
åtgärder. Även utsättning av  läkemedel  räknas som en hälsofrämjande åtgärd 
om det får individen att må bättre.  
 
 
 
 
 
 

Specifika aktiviteter  

Hälsofrämjande  som  specifika  aktiviteter  beskrevs  på  individ,  grupp  och 
samhällsnivå.  En  del  av  dessa  aktiviteter  som  exempelvis  specialist‐
mottagningar och hälsoundersökningar är redan införlivade i verksamheterna, 
men  det  stora  flertalet  beskrevs  som  nödvändiga  och  önskvärda 
utvecklingsområden. 
 
 
 

 
 

Hälsofrämjande vårdmiljö 

Hälsofrämjande  vårdmiljö  diskuterades  framförallt  av  sjukhuspersonal 
(sjuksköterskor,  undersköterskor).  En  hälsofrämjande  vårdmiljö  genererar 
fysisk och/eller mental näring och kraft. Den bidrar till ökat välbefinnande för 
patienter under sjukhusvistelsen och underlättar tillfrisknandet. 
 
 
 
 
 
   

Trivsam och  rogivande vårdmiljö  (ex möblering,  färgsättning),  frisk  luft, näringsriktig 
mat, besök, kultur, skratt, glädje, ha på sig egna kläder, fin utsikt, positiv stämning 
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En tillgänglig hälso‐ och sjukvård 

En  tillgänglig  hälso‐  och  sjukvård  betraktades  som  en  mycket  viktig 
hälsofrämjande  faktor.  Att  veta  att  man  lätt  kan  få  kontakt  med  hälso‐  och 
sjukvården  när  man  behöver  det,  minskar  oron  och  skapar  en  känsla  av 
trygghet  och  tillit.  En  tillgänglig  hälso‐  och  sjukvård  inkluderar  även 
borttagande av ”onödigt” remisstvång och generellt korta väntetider. 

En hälso‐ och sjukvård med hög kvalitet 

En hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård  förknippades också med hög kvalitet  i 
alla basala åtaganden. Detta kräver i sin tur bl.a., att man som personal kan följa 
med i kunskapsutvecklingen och att man kan avsätta tillräckligt med tid i mötet 
med patienten/anhörig. 
 

Hälso‐ och sjukvårdens folkhälsoroll 

Några  av  de  uppfattningar  som  genererades  av  fokusgruppsdiskussionerna 
formulerades  till  ett  antal  påståenden  om  hälso‐  och  sjukvårdens 
hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande  roll  som personalen  sedan  fick  ta 
ställning till i enkätstudien (delarbete IV). 

Figur 8 visar att 96% ansåg att hälso‐ och sjukvården har stor betydelse för 
den  långsiktiga  hälsoutvecklingen  i  befolkningen.  Nästan  lika  många  (92%) 
ansåg  också  att  det  är  nödvändigt  att  utveckla  rollen  för  att  på  sikt  få  en 
effektivare  hälso‐  och  sjukvård.  Figur  9  visar  att  69%  av  primärvårds‐ 
personalen  och  45%  av  de  sjukhusanställda  t  om  ansåg  att  hälso‐  och 
sjukvården borde ägna sig mer år att  förhindra sjukdom än att behandla den. 
För de olika professionella grupperna varierade siffrorna mellan 38% (läkare) 
och 79% (dietister). Generellt så var män och läkare mindre positiva till en mer 
hälsoinriktad hälso‐ och sjukvård (se delarbete IV). 
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Avgränsaren skiljer på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 
Att hälsofrämjande ska vara ett uppdrag för hälso‐ och sjukvården ifrågasattes 
då  hälsans  huvudsakliga  bestämningsfaktorer  anses  ligga  utanför  hälso‐  och 
sjukvårdens kunskapsområde och möjligheter att påverka. Avgränsaren ser det 
inte  som  en  plikt  att  främja  människors  välmående  och  lycka  och  anser  sig 
heller  inte ha utbildning  för det. Avgränsaren är utifrån  sitt  sätt att  se på det 
hälsofrämjande uppdraget, inte beredd att ta på sig en hälsofrämjande roll, men 
däremot en sjukdomsförebyggande roll. 

… vi är utbildade för att ta hand om sjukdom och det vi kan göra, tycker jag, det 
är att tala om vad som riskerar att försämra den rent fysiska hälsan och det som 
ökar risken för sjukdom, det är väl vad vi kan ta på oss. Men att försöka lära folk 
hur dom  ska  leva  tillsammans med  varandra  i bättre  relationer  o  s  v är  långt 
utanför, det jag upplever som mitt kunskapsområde eller som jag kan ta på mig … 

Integreraren  uppfattar  hälsofrämjande  som  ett  vidsträckt  begrepp,  vilket 
inkluderar  sjukdomsförebyggande  uppgifter.  Hälsofrämjande  inklusive 
förebyggande,  uppfattas  av  integreraren  som  självklara  integrerade  uppgifter 
för  hela  hälso‐  och  sjukvården.  Integreraren  anser  att  ett  hälsofrämjande 
perspektiv  ska  existera  tillsammans med  det medicinska  i  alla  vårdprocesser 
och  vill  utnyttja  den  hälsofrämjande  potentialen  som  finns  i  alla möten  i  det 
dagliga  arbetet.  Integreraren  vill  vara  mer  involverad  i  det  hälsofrämjande 
arbetet. 

Promotören  betraktar  hälsofrämjande  som  en  kamrat  till  primär‐
prevention. 

Allt är egentligen prevention om man tänker på preventionsnivåer…Var finns då 
det hälsofrämjande perspektivet?…Och då tänker  jag på något sätt att man kan 
se  det  hälsofrämjande  perspektivet  och  primärprevention  som  kamrater,…den 
primära och hälsofrämjande nivån handlar om att ska en frisk befolkning och den 
bästa hälsan 

Från  promotörens  synvinkel  innebär  hälsofrämjande  ett  proaktivt  tänkande, 
dvs.  insatserna  ska  ske  innan  problem  och  ohälsa  uppstår.  Fokus  är  på 
möjligheter och salutogena faktorer. Perspektivet är skapande och bekraftande. 
Sett  ur  det  här  perspektivet  är  hälsofrämjande  till  stor  del  en  ny  uppgift. 
Promotören anser att hälsofrämjande är ett uppdrag för hälso‐ och sjukvården 
och  vill  precis  som  integreraren  vara  mer  involverad  i  det  hälsofrämjande 
arbetet.  Specialisterna  på  folkhälsa  anses  dock  finnas  utanför  hälso‐  och 
sjukvården. 
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Figur 11  Rapp
förebyggande
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Hinder  och  möjligheter  för  en  mer  hälsofrämjande  hälso‐  och 
sjukvård  

Analysen av fokusgruppdiskussionerna (Delarbete II) resulterade i temat "Om 
vi bara fick en chans". Temat fångar personalens positiva syn på och deras vilja 
att utveckla den hälsofrämjande och/eller  förebyggande rollen,  samtidigt som 
de kände sig begränsade av existerande värderingar,  strukturer  och  resurser. 
De  fyra  kategorierna,  "paradigmskifte",  "bekräftelse  av  personalen  som 
hälsofrämjande  instrument",  "balans  mellan  resurser  och  krav"  och 
"handlingsfrihet",  fångar  vad  som  behövs  för  att  genomföra  och  utveckla 
hälsofrämjande och förebyggande insatser inom hälso‐ och sjukvården. (Fig 14) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figur 14  Temat ”Om vi bara fick en chans” med tillhörande kategorier och sub‐kategorier 

 

Enkätstudien (Delarbete  IV) visade att  i  genomsnitt  rapporterades  tre av  tolv 
möjliga  hinder.  Figur  15  visar  att  det mest  rapporterade  hindret  var  pressad 
arbetssituation  (70%),  följt  av  bristande  riktlinjer  (47%)  och  otydliga  mål 
(40%). Figur 16 visar att en pressad arbetssituation var ett större problem för 
samtliga yrkesgrupper som var verksamma på vårdcentraler jämfört med dem 
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Figur 16  Press
förebyggande
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Tabell  3  visar  frekvensfördelningen  av  de  faktorer  (förutsättningar)  som 
professionerna  rapporterade  som  helt  avgörande  för  att  kunna  utveckla  den 
hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande  rollen  på  den  egna  arbetsplatsen. 
För  vardera  professionen  har  de  fem  mest  rapporterade  förutsättningarna 
markerats. 

Längst upp på  listan med 47% procent återfinns mer  tid  för  reflektion och 
utvecklingsarbete,  följt  av  mer  tid  för  direkt  patientarbete  (43%)  och  mer 
personal  (40%).  Högt  upp  på  listan  kom  även  ett  ledarskap  som  tydligare 
intresserar sig för personalens hälsa (40%) och ökad kompetens hos ledningen 
(40%). Längst ner på listan över helt avgörande faktorer hittar vi förbättring av 
vårdmiljön samt införande av belöningssystem för hälsofrämjande arbete. 
 
 
   

Tankar och idéer finns hos ledning och personal men hittar inte former och tid… Behövs 
ett annat tänkesätt… Orkar inte driva frågorna… Dålig organisation… Arbetsmiljö‐ 
problem… Ledningens inriktning är klassificering och diagnosticering för att hitta 
optimal metod för tillstånd ‐ leder till sjukdomsstärkande… Evidens av första graden 
behövs för att sjukvården ska få bedrivas
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Tabell  3    Helt  avgörande  faktorer  för  att  kunna  utveckla  den  hälsofrämjande  och 
sjukdomsförebyggande rollen på den egna arbetsplatsen 

 

At 
% 

Bm  
% 

Diet   
% 

Kur
% 

Läk
% 

Psy
% 

Sjg 
% 

Sjsk
% 

Tot
% 

Mer tid för reflektion och 
utvecklingsarbete    45    35    69    33    42    35    44    52   47 

Mer tid för direkt 
patientarbete    38    29    54    21    45    26    27    48   43 

Mer personal    38    41    77    21    35    31    33    45   40 

Ledarskap som tydligare 
intresserar sig för 
medarbetarnas hälsa 

  44    39    23    28    29    26    25    48   40 

Ökad kompetens hos 
ledningen    33    35    32    42    35    39    37    45   40 

Kortare/enklare beslutsv. 
inom landstingsorg.    31    31    46    31    39    41    35    40   38 

Arbetsmiljö som tydligare 
främjar hälsan hos 
personal 

  24    38    19    31    28    35    27    45   38 

Bättre tillvaratagande av 
medarb. kompetens    44    39    42    32    28    36    41    38   36 

Mer stödjande ledarskap    43    40    42    43    26    31    32    37   35 

Realistiska/långsiktiga mål 
för det HF arbetet    38    21    31    26    31    39    37    36   34 

Bättre tillvaratagande av 
medarbetarnas  ideér    36    26    12    24    20    24    26    38   31 

Bättre samarbete mellan 
yrkesgrupperna    39    21    23    26    16    19    29    32   27 

Ökad kompetens hos 
medarbetarna    21    22    19    15    16    28    20    32   26 

Överbryggning av revir 
och hierarkier    42    24    25    30    15    34    22    27   25 

Delaktighet i mål‐
formulering av det HF 
arbetet 

  25    11    19    23    23    18    23    25   24 

Ett positivare förändrings 
och utvecklingsklimat    26    22    20    17    19    33    17    23   22 

Utveckling av samarbete 
utanför HSjv    16    10    12    20    14    21    28    20   19 

Större acceptans för 
nytänkande/kreativitet    18    14     0    14    16    27    16    19   18 

Ändrad syn på vad som 
räknas som effektivt 
arbete 

  18    14    12     9    24    30    17    13   16 

Utveckling av multi‐
professionella team    32     8    20    15    16    17    22    15   16 

Förbättring av vårdmiljön     7    14     8     9     8    15      2    17   13 

Införande av belönings‐
system för HF arbete     2    13    12     6   10     8    10    16   13 
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Diskussion 

Metodologiska överväganden 

Fokuserade gruppdiskussioner 

Den  kvalitativa  datainsamlingen  startade  med  fokusgruppsdiskussioner  med 
läkare  och  sjuksköterskor.  För  att  kunna  spegla  bredden  och  variationen  i 
uppfattningar  inkluderades  även  arbetsterapeuter,  kuratorer,  sjukgymnaster, 
undersköterskor  och  barnmorskor.  Eftersom  syftet  inte  var  att  jämföra 
uppfattningar  mellan  olika  yrkesgrupper  var  överrepresentationen  av  läkare 
och sjuksköterskor inte avgörande, men skapade en medvetenhet om vikten av 
att i analysen även inkludera synpunkter från de andra grupperna. Grupperna 
var  både  homogena  och  heterogena  med  avseende  på  profession.    Samtliga 
grupper genererade en rik och omfattande information. 

Mest  problematiskt  med  den  kvalitativa  datainsamlingen  var  att  hitta  en 
tidpunkt för diskussionerna där de som tackat ja till att delta hade möjligheter 
att komma. Allra svårast var att få ihop grupper med läkare. Detta berodde nog 
på både en ansträngd arbetssituation och ett bristande intresse. 

Malterud [76] menar att en forskares bakgrund och position påverkar vad man 
väljer  att  undersöka,  vinklingen  av  undersökningen,  val  av  metod  och  vilka 
resultat  som  anses  vara mest  korrekta. Hon påpekar  vikten  av  att  synliggöra 
och  diskutera  på  vilket  sätt  som  forskaren  kan  ha  påverkat  forsknings‐ 
processen.  

Som  tidigare  nämnts  har  mina  egna  erfarenheter  från  arbetet  som 
sjukgymnast  i  primärvården  påverkat  valet  av  forskningsområde.  Mina 
erfarenheter betraktar  jag mer som en  fördel än en nackdel då  jag direkt har 
kunnat relatera till informanternas diskussioner. Min egen roll i den kvalitativa 
datainsamlingen var att delta som assisterande moderator. Det innebar att jag 
inte direkt påverkade diskussionernas innehåll men hade möjligheter vid slutet 
att ställa kompletterande frågor.  

Enkätstudie 

Enkätens  innehåll  baserades  till  stor  del  på  de  uppfattningar  och  frågor  som 
genererades av fokusgruppdiskussionerna. Att konstruera enkäten var en lång 
och mödosam process. Det var en svår avvägning mellan vad jag ville fråga om 
och  vad  jag  trodde  att  deltagarna  skulle mäkta med  att  besvara.  Från  början 
fanns  en  tanke  att  också  inkludera  frågor  om  deltagarnas  levnadsvanor  och 
arbetsmiljö. Men pga. enkätens omfattning fick jag avstå från detta. 
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En  komplicerande  faktor  var  att  jag  utifrån  fokusgruppsdiskussionerna 
visste  att  det  fanns  olika  uppfattningar  om  innebörden  av  begreppet 
hälsofrämjande  samt  relationen  mellan  hälsofrämjande  och  sjukdoms‐
förebyggande.  Fokusgruppdiskussionerna  visade  också  att  några  av 
informanterna  klart  skiljde  på  hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande 
åtgärder  och  var  villiga  att  ta  på  sig  en  förebyggande‐  men  inte  en 
hälsofrämjande  roll.  Det  faktum  att  jag  i  enkäten  ändå  valde  att  använda 
begreppen tillsammans kan ha påverkat såväl svarsfrekvensen som resultatet.  

Syftet med frågan "Arbetar du hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i 
den  utsträckning  som  du  själv  önskar"  var  avsedd  att  fånga  viljan  till 
förändring.  Jag  kan  dock  utifrån  den  frågan  inte  säga  någonting  om  i  vilken 
utsträckning  som  personalen  uppfattade  att  hälsofrämjande  och 
sjukdomsförebyggande var en del av deras yrkesroll, samt i vilken utsträckning 
de i så fall ansåg att de redan hade ett sådant perspektiv i sitt arbete.  

En  litteraturgenomgång  av  Cook  och  medarbetare  [77]  har  visat  att 
svarsfrekvensen på postenkäter  riktade  till  vårdpersonal  är  låg  och  sannolikt 
sjunkande. De fann att mellan 1996 och 2005, var svarsfrekvensen i genomsnitt 
56%. Cook och hans medarbetare kunde inte hitta några signifikanta skillnader 
mellan olika typer av undersökningar eller personalkategorier. I vår studie var 
svarsfrekvensen 53% och betydligt lägre bland män och läkare. 

Inbjudan  att  delta  i  studien  baserades  på  arbetsgivarens  register  över 
samtliga  anställda.  Det  innebär  att  registret  även  innefattade  de  som  pga. 
sjukskrivning  eller  tjänstledighet  för  tillfället  inte  var  i  tjänst.  I  registret  var 
personalen  organiserade  utifrån  specialiserad  sjukhusvård  och  närsjukvård. 
Detta  innebar  att  jag  med  säkerhet  inte  har  kunnat  fastställa  en  separat 
svarsfrekvens för de som arbetar på sjukhus respektive vårdcentraler.  Jag har 
dock  kunnat  fastställa  svarsfrekvensen  för  vissa  av  yrkesgrupperna  som 
arbetar  på  vårdcentraler  (kuratorer  64%,  arbetsterapeuter  71%, 
sjukgymnaster  74%,  sjuksköterskor,  75%).  Detta  tyder  på  en  betydligt  högre 
svarsfrekvens  bland  de  som  arbetar  på  vårdcentraler  jämfört  med  de  som 
arbetar på sjukhus.  

Utöver begränsat intresse finns det andra möjliga förklaringar till bortfallet. 
Utöver de  24  personer  som blev  exkluderade  från  urvalsgruppen,  pga.  att  de 
inte var kliniskt verksamma, gör  jag bedömningen att det dessutom  fanns ett 
betydande  antal  som  inte  deltog  på  grund  av  långvarig  sjukskrivning, 
tjänstledighet, etc. Utifrån de som kontaktade mig, vet  jag att vissa inte varit  i 
tjänst på  flera år (upp till 10 år). Dessa personer borde därför  inte ha  ingått  i 
urvalsgruppen  från  början  men  databasen  var  så  uppbyggd  att  exklusion  av 
detta slag ej var möjligt.  Jag har varit  i kontakt med  landstinget  för att kunna 
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belysa  orsakerna  till  bortfallet  ytterligare  men  har  inte  lyckats  få  någon 
information som kunnat ge svar på mina frågor. Utifrån villkoren som ställdes i 
samband med den etiska granskningen av studien så har  forskargruppen  inte 
heller haft möjligheter att ta direkt kontakt med de tillfrågade, och på detta sätt 
kunnat öka kunskapen om orsakerna till bortfallet. 

Ytterligare  en  tänkbar  orsak  till  bortfallet  är  att  enkäten  upplevdes 
tidskrävande  pga.  den  totala  mängden  frågeställningar,  samt  det  faktum  att 
frågorna kunde upplevas som nya, ”oreflekterade” och därmed krävande. 

 

Professionerna och hälsofrämjandet 

Begreppet hälsa  

Avhandlingen  visar  att  vårdpersonalen  företräder  en  holistisk  syn  på  hälsa. 
Detta  gäller  även  läkarna  även  om  de  i  större  utsträckning  än  övriga 
professioner betraktar hälsa som frånvaro av sjukdom (17%).  

Värt att notera är att en holistisk syn på hälsa  inte automatiskt  innebär att 
man  är  beredd  att  anamma  en  hälsofrämjande  roll.  Även  idealtypen 
”avgänsaren” (delstudie II) som ifrågasatte om hälsofrämjande ska vara en del 
av  uppdraget,  företrädde  en  holistisk  syn  på  hälsa  Om  hälsa  i  form  av 
välbefinnande  eller  lycka  endast  uppfattas  som  ett  tillstånd  och  inte  som  en 
resurs,  kan  den  hälsofrämjande  rollen  också  vara  svår  att  ”greppa”.  En  av 
informanterna uttryckte följande: 

 "Varför ska hälso och sjukvården bry sig om detta  [hälsa]  ... är det  för att  i 
vår kultur har vi uppfattat att det är ohälsosamt att vara olycklig ibland?" 

Våra  informanter  visade  på  en  stor  förståelse  av  hälsans  bestämnings‐ 
faktorer vilket också är nödvändigt för att kunna arbeta hälsofrämjande. En av 
de  faktorer  som  diskuterades mest  var  tillit.  Fugelli  [78]  beskriver  tillit  som 
medicinens grundämne. Han menar att tillit är det sociala vitamin som gör oss i 
stånd  att  leva.  I  ångestens  rum  är  molekylerna  ensamma,  utan  den  botande 
kraften från tillit, tro och hopp. Enligt Fugelli, skapas tillit i kliniskt arbete bl.a. 
av kompetens, kontinuitet, delad makt, medkänsla samt realistisk medicin, dvs. 
genom att skapa tydliga gränser för patientens förväntningar och sjukvårdens 
möjligheter.  Detta  resonemang  stämde  väl  överens  med  informanternas 
diskussioner.  Oavsett  vad man  ansåg  om  den  hälsofrämjande  rollen  var man 
väldigt  överens  om  att  tillit  och  trygghet  är  någonting  som  man  som 
vårdpersonal måste satsa mer på. Som en av informanterna uttryckte det:  

”… man kan alltid se till att lämna ifrån sig en trygg patient.” 
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Att i teorin ha en god förståelse av hälsans bestämningsfaktorer behöver inte 
betyda  att  denna  kunskap  är  omsatt  i  praktiken.  En  kvalitativ  studie  bland 
danska sjukgymnaster visade att i praktiken återspeglades en syn på hälsa som 
var  långt  ifrån  den  idealiska  holistiskt  orienterade  synen  som  har  generellt 
godkännande bland sjukgymnaster [79]. En mycket högre prioritet gavs till den 
fysiska  förmågan  hos  patienterna  än  sociala/kulturella  aspekter.  Författaren 
hänvisar  till  Lyng's  (1990)  bok  om  biomedicinska  system,  och  hävdar  att 
förhållandet  mellan  sjukgymnast  och  patient  kan  vara  relaterad  till 
förhållanden  på  alla  nivåer  i  hälso‐  och  sjukvårdssystemet.  Således  menar 
författaren, att det är osannolikt att sjukgymnasten kan ändra sina rutiner utan 
att detta också kräver stora och genomgripande förändringar bl av normer och 
värderingar  i  hälso‐  och  sjukvårdssystemet  och  av  interna maktrelationer,  av 
patienternas förväntningar och samhällets hälso‐ och sjukvårdspolitik. 

Delarbete  III  visar  att  den holistiska  syn på hälsa  som personalen har  inte 
stämmer  överens med  den  syn  på  hälsa  som  de  anser  genomsyra  hälso‐  och 
sjukvården som system. De mest rapporterade egenskaperna var biomedicinskt 
inriktade i form av hälsa som frånvaro av sjukdom och hälsa som när kroppen 
fungerar  utifrån  vad  som  anses  vara  normalt. Hur  kan  då  denna motsättning 
förstås. Som diskuteras i delarbete III hävdar Gustafsson [80] att för att förstå 
den  (bio)  medicinska  kulturen  måste  vi  gå  tillbaka  till  "klinikens"  födelse  i 
början  av  1800‐talet  då  ett  helt  nytt  kunskapsområde  öppnades  upp,  vilket 
krävde en ny strategi och en ny uppsättning instrument. Med fokus på sjukdom 
och dess tecken, blev hälso‐ och sjukvården mer och mer medicinskt  inriktad, 
medan det förebyggande arbetet avtog [ 3] och begreppet hälsa försköts från en 
subjektiv  upplevelse  av  att  må  bra  till  att  snarare  hänvisa  till  statistisk 
normalitet [50].  

Alonso  [81]  hävdar  att  den  biomedicinska  modellen  fortfarande  är  djupt 
rotad.  Trots  kritik  mot  dess  otillräcklighet  [81‐83],  gör  den  fortfarande 
framsteg inom medicinen. Ytterligare en faktor som kan bidra till att vidmakt‐ 
hålla  den  sjukdomsfokuserade  biomedicinska  modellen  är  den  problem‐ 
orienterade patientjournalen [84]. Sachs [85] hävdar att orsakerna också måste 
sökas inom läkemedelsindustrin, på den politiska nivån, inom media samt inte 
minst i befolkningen. 

Gustafsson  [80] menar vidare att det  finns  flera  studier  som visar att det  i 
vården  sker  en  implicit  överföring  av  värderingar,  attityder,  övertygelser  och 
beteenden.  Det  handlar  om  dolda  budskap  som  ligger  inbäddade  i  fysiska, 
organisatoriska  och  sociala  strukturer.  Dessa  budskap  förmedlas  främst 
oavsiktligt  och  omedvetet,  genom  regelverk,  rutiner,  ritualer  och  beteende‐ 
mönster som stödjer den medicinska kulturen. Följaktligen handlar det inte om 
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att  enskilda  personer  gör  fel  utan  om  traditioner  och  förgivettaganden  som 
överförs i det dagliga samspelet.  

En möjlig tolkning av detta resonemang är att personalen omedvetet bidrar 
till att upprätthålla synen på hälsa som frånvaro av sjukdom. Samtidigt som den 
biomedicinska begreppsmodellen lever vidare och uppfattas av personalen som 
någonting  naturligt  förekommande  genom  det  sätt  som  vårdarbetet  bedrivs, 
bär personalen med sig en holistisk, ideologisk syn på hälsa i sina ”sinnen”. 

Delarbete  III  indikerar  att  om  en  hälsoorientering  ska  vara  möjlig  att 
genomföra  så måste det medicinska paradigmet  utmanas  av  andra paradigm, 
såsom det holistiska. Frågan är hur detta ska gå till? Ett sätt är att hoppas att 
förändringar  kommer  som  en  kohort  effekt  och  att  med  tiden  så  kommer 
hälsoorientering  att  bli  det  dominerande  perspektivet  som  en  del  av  ett  nytt 
och modernare  synsätt.  En  annan väg kan vara genom en  ständig dialog  som 
successivt  leder  till  förändring  bland  yrkesgrupper.  Ytterligare  ett  sätt  är  att 
aktivt  genomföra  riktlinjer  som  tydligt  visar  den  utveckling  som  vårdgivarna 
bör  uppnå.  Socialstyrelsens  nyligen  presenterade  förslag  till  Nationella 
Riktlinjer  för  sjukdomsförebyggande metoder kan  vara  ett  viktigt  steg  för  att 
påskynda dessa förändringar [86]. 
 

Begreppet hälsofrämjande  

Professionernas  uppfattningar  om  begreppet  hälsofrämjande  studerades 
enbart  kvalitativt.  Deras  beskrivningar  av  hälsofrämjande  (Delarbete  I)  visar 
att begreppet sammantaget används i vid bemärkelse. Problemet med en bred 
tolkning är att det kan bidra till förvirring om vad hälsofrämjande egentligen är 
och  öka  risken  för  att  begreppet  blir  meningslöst  och  därmed  också 
oanvändbart i praktiken. Cribb and Dines [87] hävdar att det är svårt att dra en 
gränslinje  för  vad  som  ska  betraktas  som  hälsofrämjande  eftersom  det  inte 
tillhör  någon  speciell  institution  eller  yrkesroll. McQueen  och Kickbusch  [88] 
argumenterar  för  att  den  övergripande  karaktären  i  hälsofrämjande  och  den 
breda basen för utövandet innebär att det inte går att definiera hälsofrämjande 
på ett kortfattat och enkelt  sätt och att området  istället bör  lämnas öppet  för 
extensiva förklaringar. Detta medför dock svårigheter att fastställa ramarna för 
det hälsofrämjande arbetet i praktiken. Våra informanters olika sätt att koppla 
hälsofrämjande till sjukdomsförebyggande visar också på svårigheterna att nå 
enighet om vad som bör ingå i en hälsofrämjande roll.  

Idealtypen  ”avgränsaren”  tog  utifrån  sin  förståelse  av  hälsofrämjande 
avstånd från den hälsofrämjande rollen. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
även  ”avgränsaren”  i  viss  mån  kan  agera  som  ”hälsofrämjare”  (förutom  i 
arbetet  med  att  förebygga  sjukdom),  men  utan  att  själv  använda  sig  av 
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terminologin.  Således  kan  begreppet  hälsofrämjande  i  sig  självt  utgöra  ett 
hinder för en hälsoorientering. 

Delarbete I visar att innebörden av hälsofrämjande måste tydliggöras. Detta 
har  också  påpekats  av  andra  [89‐91].  Larsson  [92]  hävdar  att  oklara 
definitioner och begrepp är en av orsakerna till att så lite hänt i praktiken, trots 
att  folkhälsofrågorna  fått  större uppmärksamhet de sista 20 åren. Det behövs 
således inom hälso‐ och sjukvården en tydligare begreppsapparat. Förutom en 
tydlig  definition  av  hälsa  bör  en  sektorsövergripande  modell  för  hälso‐ 
främjande  arbete  innehålla  en  definition  av  hälsofrämjande  som  klargör 
begreppet i förhållande till följande frågor:  

– Är hälsofrämjande en process, en metod, en uppsättning särskilda aktiviteter 
eller ett förhållningsätt?  

–  Handlar  det  om  att  möta  patientens  behov  av  hälso‐  och  sjukvård,  eller 
handlar det om att uppnå specifika resultat mätt i hälsorelaterade termer?  

Vidare  skall  modellen  tydliggöra  förhållandet  mellan  hälsofrämjande  och 
sjukdomsförebyggande  insatser  och  exemplifiera  vad  som  är  förenat med  en 
hälsofrämjande  roll.  En modell  som  bygger  på  definitioner  och mål  som  kan 
förstås  och  accepteras  av  alla  skulle  vara  till  stor  hjälp  i  arbetet  med  att 
omorientera hälso‐ och sjukvården i en mer hälsofrämjande riktning. 

 

Den hälsofrämjande rollen 

Delarbete  II  visade  att  trots  en  gemensam  syn  på  hälsa,  så  beskrev  våra 
informanter den hälsofrämjande rollen mycket olika. Detta berodde till stor del 
på hur begreppet hälsofrämjande tolkades, men också beroende på utbildning, 
verksamhetsområde och intressen.  

Från  en  allmän  synpunkt  är  vårdpersonalen  positiva  till  idén  om  en  mer 
hälsofrämjande  hälso‐  och  sjukvård  (Delarbete  II).  De  allra  flesta  ansåg  att 
hälso‐ och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen i 
befolkningen och såg ett behov av hälsoorientering som strategi för att på sikt 
få en effektivare hälso‐ och sjukvård.  

Ungefär  hälften  av  personalen  rapporterade  en  vilja  att  arbeta  mer 
hälsofrämjande  och  förebyggande.  Inte  överraskande,  var  de  som  arbetar  i 
primärvården  betydligt mer  intresserade  än  sjukhuspersonalen.  Delarbete  IV 
visade också att kvinnor var betydligt mer  intresserade av en hälsofrämjande 
rollutveckling  jämfört  med  män.  Denna  slutsats  är  i  linje  med  internationell 
forskning  om  läkare.  Man  har  funnit  att  kvinnliga  läkare  är  mer  positivt 
inställda  och  satsar  mer  tid  på  hälsofrämjande  och  förebyggande  aktiviteter 
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[93‐97].  Vad  könsskillnaden  beror  på  är  mycket  sparsamt  diskuterad,  men 
Henderson och Weisman  [94]  förslår att kvinnliga  läkare är mer  inriktade på 
prevention  och  att  könsskillnaderna  i  kommunikationsstilar  påverkar  mötet 
med patienten.  

Ett antagande som kan göras är att män, som ett sätt att visa manlighet, är 
mindre benägna att  anamma  sunda  levnadsvanor  än kvinnor  [98,  99] och att 
personliga  hälsovanor  korrelerar  med  den  utsträckning  man  erbjuder 
förebyggande  aktiviteter  såsom  rådgivning  och  screening  [100]. 
Genusordningen  i  samhället  påverkar  också  yrkesval  för  kvinnor  och  män  i 
hälso‐  och  sjukvården  [19].  En  studie  bland  nyexaminerade  manliga  och 
kvinnliga  sjuksköterskor  och  sjukgymnaster  visade  på  skillnader  beträffande 
både  nuvarande  och  önskvärda  arbetsområden  [101].  Det  faktum  att 
arbetsuppgifterna är genuskodade, d.v.s.  tolkas  som  feminina eller maskulina, 
innebär också att de ges olika värde och  status  [18]. Hur hälsofrämjande och 
förebyggande  åtgärder  rangordnas  efter  prestige  har  så  vitt  vi  vet  inte 
studerats.  Kanske  är  det  så  att  män  och  kvinnor  rangordnar  dem  olika. 
Begreppsliggörandet  av  hälsofrämjande  som  term  och  vad  som  utgör  en 
hälsofrämjande roll kan också variera mellan män och kvinnor. Hälsofrämjande 
aktiviteter,  jämfört med förebyggande aktiviteter, kan dessutom vara starkare 
förknippat  med  långsiktiga  åtaganden,  process  och  kommunikation,  och 
därmed tilltala kvinnor mer än män. En annan möjlighet är att hälsofrämjande 
aktiviteter  är mer  feminint  kodade  än  sjukdomsförebyggande  aktiviteter  och 
därmed ges lägre värde och status.  

Det  faktum  att  psykologer,  sjukgymnaster  och  arbetsterapeuter  var  mest 
intresserade av att utveckla den hälsofrämjande rollen är intressant med tanke 
på  att  hälsofrämjande  vanligtvis  förknippas  med  sjuksköterskor  och  läkare. 
Dock  är  hälsofrämjande  ett  tvärvetenskapligt  område  och  resultatet  visar 
tydligt  att  andra  yrkesgrupper  upplever  sig  som  viktiga  leverantörer  av 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Wahass [102] hävdar t.ex. 
att hälsofrämjande är ett legitimt fält för psykologer eftersom de är utbildade i 
att bedöma mänskliga beteenden och spelar därför en viktig roll i att förstå hur 
biologiska, beteendemässiga och sociala faktorer påverkar hälsa och sjukdom. 
Psykologer kan ge människor stöd att ändra sitt beteende och sin livsstil i syfte 
att förebygga och återhämta sig från hälsoproblem [102, 103].  

Kuratorerna  var minst  intresserade  av  att  arbeta mer  hälsofrämjande  och 
sjukdomsförebyggande. Utifrån kuratorns kompetens,  ideologiska värderingar 
och arbetsuppgifter, samt det faktum att de beskrivs som den grupp som i den 
medicinska  världen  utgår  ifrån  ett  salutogent  perspektiv  och  bidrar  med  en 
helhetssyn  på  människan  [104],  så  var  resultatet  överraskande.  En  möjlig 
förklaring  är  att  de  redan  anser  sig  ha  ett  hälsofrämjande  perspektiv  i  sitt 
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arbete.  En  annan  förklaring  är  att  begreppen  hälsa  och  hälsofrämjande  inte 
ingår  som  en  del  i  terminologin  och  att  målen  för  arbetet  istället  uttrycks  i 
termer  av  rättvisa,  jämlikhet,  trygghet,  utveckling,  självförverkligande  och 
ansvarstagande [105]. 

Som  grupp  var  läkarna  också  mindre  benägna  att  vilja  utveckla  den 
hälsofrämjande  och  förebyggande  rollen.  Att  läkarna  är  mer  medicinskt 
inriktade  och  motsträviga  till  hälsofrämjande  och  förebyggande  arbete  har 
också rapporterats av andra [106]. Det bör dock noteras att i vår studie så var 
det  framförallt  manliga  sjukhusläkare  som  sänkte  medelvärdet.  Bland  dessa 
läkare,  är  sannolikt  en del  aktiva  i medicinska  specialiteter med hög prestige 
och status. Anell [107] hävdar att sett ur politikens och administrationens ögon 
så  är  det  mesta  av  makten  och  inflytandet  över  sjukvården  samlat  hos 
läkarkollektivet.  Förankring  av  beslut  hos  övriga  90  procent  anställda  i 
sjukvården  anses  i  praktiken  som  mindre  betydelsefullt.  Fokuseringen  på 
läkarkollektivet är i sin tur kopplat till att denna grupp i stort sett har monopol 
på  alla  beslut  om  att  påbörja,  ändra  eller  avsluta  behandling  av  patienter. 
Hälso‐ och sjukvården är därför i hög grad organiserad utifrån utvecklingen av 
medicinsk kompetens och inflödet av ny kunskap och teknologi. Således, menar 
Anell,  att  ”man  måste  ha  den  medicinska  professionen  med  sig”  för  att 
åstadkomma förändringar.  

 

Hinder och möjligheter 

Internationell  forskning  visar  att  förmågan  till  effektivt  hälsofrämjande  och 
sjukdomsförebyggande arbete på  individnivå både  är beroende  av  personliga 
egenskaper  som  attityder,  kunskaper  och  färdigheter  och  av  resurser  [108‐
112]. Med resurser avses tidsutrymme, möjligheter till professionell utveckling, 
stödjande  infrastrukturer,  stöd  från  ledning  samt  tillgång  till  adekvata 
ekonomiska  resurser.  Samtidigt  pekar  forskningen  på  att  möjligheterna  att 
arbeta  hälsofrämjande  till  stor  del  påverkas  av  faktorer  som  personalen  har 
begränsad  kontroll  över.  Det  avgörande  är  istället  vilka  egenskaper  som 
karaktäriserar  organisationen.  Faktorer  kopplade  till  engagemang,  kultur, 
struktur  och  resurser  kan  både  möjliggöra  och  hindra  en  hälsofrämjande 
praktik [112].  

Weiner  [31]  menar  att  ju  högre  organisationens  medlemmar  värderar  en 
förändring  ju  större  engagemang  kommer  de  att  lägga  i  genomförandet. 
Delstudie  II  visade  att  trots  att  majoriteten  av  informanterna  var  mycket 
positiva  till en hälsoorientering så var drivkraften begränsad. De upplevde en 
rad hinder som påverkade deras ansträngningar att arbeta hälsofrämjande och 
att engagera sig  i  förbättrings och utvecklingsarbete. Den upplevda skillnaden 
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mellan önskan att arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och 
de  upplevda  möjligheterna  resulterade  i  en  känsla  av  frustration  och 
uppgivenhet som åtföljdes av en känsla av maktlöshet i systemet.  
 

Delstudie  IV  visade  att  för  samtliga  professionella  grupper  utgjorde  en 
pressad arbetssituation det  största hindret  för hälsofrämjande  och sjukdoms‐ 
förebyggande  arbete.  Detta  resultat  är  i  linje  med  tidigare  nationell  och 
internationell forskning [90, 91, 106, 109, 113‐122]. Delstudie IV visade också 
att en pressad arbetssituation var ett betydligt större problem för primärvård‐ 
personal  än  för  sjukhuspersonal. Detta  är  allvarligt med  tanke  på  att  primär‐ 
vården  anses  vara  en  särskilt  viktig  aktör  i  det  hälsofrämjande  arbetet.  Anell 
[107]  hävdar  att  orsaken  till  att  primärvården  är  så  belastad  är  att  den 
överföring  som  skett  av  verksamhet  sedan  början  av 1990‐talet  inte  följts  av 
tillräckliga resursförstärkningar. Detta beror enligt Anell i sin tur på att resurs‐ 
fördelningen i hälso‐ och sjukvården följer minsta motståndets lag. Han menar 
att  det  framförallt  är  de  professionella  drivkrafterna  i  form  av  medicinsk 
kompetens  och  inflödet  av  ny  kunskap  och  teknologi  som  styr  resurs‐ 
fördelningen,  vilket  har  lett  till  att  specialistvården  har  premierats  medan 
satsningarna på primärvården har varit svåra att driva igenom.  

Enligt  Cederqvist  och  Hjortendal  Hellman  [7]  finns  det  i  den  svenska 
sjukvården  en  stor  potential  för  effektivisering  och  därmed  frigörande  av 
resurser. De menar att dessa resurser kan användas för att skapa ett mervärde 
för både patienter och personal.  

Implementeringen av en mer hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård innebär en 
förändringsprocess som i sig kräver tilldelning av tid [123]. Som påpekades av 
informanterna  måste  det  finnas  möjligheter  till  reflektion  och  diskussion  av 
tankar och idéer. Mer tid för reflektion och utvecklingsarbete kom också högst 
upp på listan när det gäller helt avgörande faktorer för att kunna utveckla den 
hälsofrämjande  rollen  på  den  egna  arbetsplatsen.  Ledare  och  personal måste 
därför skapa utrymme för denna uppgift  i det dagliga arbetet annars  finns en 
risk för misslyckande i en redan tidspressad arbetsmiljö [123]. 

Brist på riktlinjer och oklara mål visade sig utgöra det näst största och tredje 
största  hindret  för  hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande  arbete. 
Riktlinjer främjar utvecklingen av ett mer strukturerat och systematiskt hälso‐ 
främjande  arbete  [6].  Evidensbaserade  hälsofrämjande  och  sjukdoms‐ 
förebyggande metoder måste tillämpas i större utsträckning, eftersom det finns 
uppenbara  möjligheter  för  hälso‐  och  sjukvården  att  förebygga  sjukdomar 
genom  att  stödja  patienter  att  ändra  ohälsosamma  vanor.  Här  kan 
Socialstyrelsens  nyligen  presenterade  förslag  på  Nationella  Riktlinjer  för 
sjukdomsförebyggande metoder vara till stor hjälp[86]. En verksamhet som har 
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tydliga och uttalade mål,  som kan omfattas av alla,  har  större  förutsättningar 
att  vara  effektiv.  Den  får  möjlighet  av  samordning  av  resurser  men  också 
prioritering utifrån målen [6]. På detta sätt blir hälsofrämjande inte enbart ett 
uttryck för den enskilde medarbetarens initiativ och engagemang.  

I motsats till internationell forskning [91, 109, 113‐115, 119, 124] framstod 
inte  bristande  kompetens  som  ett  centralt  hinder  för  hälsofrämjande  arbete. 
Detta resultat kan i och för sig ifrågasättas men också tolkas som att framförallt 
dietister,  arbetsterapeuter,  sjukgymnaster  och  psykologer,  anser  sig  ha 
tillräcklig kunskap utifrån vad som är kärnan i respektive profession.  

Läkarna  var  den  grupp  som  i  störst  utsträckning  kände  sig  begränsade  av 
bristande  kompetens.  Detta  resultat  kan  spegla  att  deras  arbete  jämfört med 
andra  professioners  är  mer  medicinskt  inriktat.  Lawrence  [125]  hävdar  att 
läkare  är  utbildade  till  att  vara  problemlösare  och  att  de  är  styrda  av 
diagnostiska  och  terapeutiska  åtgärder  som  möjliggjorts  genom  den 
biomedicinska vetenskapen. Litteraturen antyder att läkare som grupp behöver 
lära  sig  mer  om  livsstilsrådgivning,  hälsofrämjande  interventioner, 
motiverande  samtal  och  ”bekraftande” kommunikation  (empowerment)  [121, 
126‐129]. Förutom att skapa strukturer som underlättar förvärv av ytterligare 
kompetens,  måste  förmågan  att  tillvarata  de  kunskaper  och  färdigheter  som 
redan  finns  bland  personalen  förbättras.  Inte  minst  dietisterna  och 
arbetsterapeuterna  anser  sig  ha  kompetens  som  inte  nyttjas  på  ett  optimalt 
sätt. Ett intressant resultat var att en större andel av personalen angav att det 
var helt avgörande med ökad kompetens hos  ledningen än hos medarbetarna 
för  att  kunna  utveckla  den  hälsofrämjande  rollen  på  den  egna  arbetsplatsen. 
Vilken  kompetens  som  de  anser  att  ledningen  saknar  vore  intressant  och 
värdefullt att studera vidare. 

Att  främja  hälsa  hos  andra  beskrevs  av  informanterna  som  en  avancerad 
uppgift  där  man  använde  sig  själv  som  det  huvudsakliga  instrumentet 
(Delstudie I). För att kunna prestera bra så måste man följaktligen själv må bra. 
Detta uttrycktes tydligt av en av informanterna: 

"När det gäller hälsofrämjande hälso och sjukvård kan jag inte låta bli att lyfta 
fram personalens hälsa, det är  trots allt oss själva vi använder som redskap  för 
att  våra  patienter  ska  må  bättre.  Och  om  vi  är  överhopade  med  stress,  hög 
arbetsbelastning och alltför stora krav och otydlig organisation, då är vi inte en 
bra personal. All den teknik som vi använder oss av är egentligen skitsnack för det 
viktiga är vad vi ger av oss själv, och om man inte mår bra själv, är för stressad 
och mår dåligt så är man ingen bra personal, det är så det är”. 

Avhandlingen understryker ett behov av en arbetsmiljö som tydligare  främjar 
hälsan hos den egna personalen. 
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Konklusion och förslag på framtida forskning 

Ett  av  de  intressanta  resultaten  av  denna  avhandling  är  att  personalen 
paradoxalt nog uppgav att man för egen del företrädde en holistisk syn på hälsa 
samtidigt som de uppgav att man tolkade det så att ett helt annorlunda synsätt, 
en biomedicinsk syn på hälsa, genomsyrade hälso‐ och sjukvården som system 
Detta  resultat  bedöms  som  relevant  att  närmare  analysera,  då  fördjupad 
kunskap i detta avseende kan vägleda kring vilka hinder som måste övervinnas 
för att en hälsoorientering ska få starkare genomslag i det dagliga arbetet. 

Begreppet hälsofrämjande  framstod sammantaget som diffust,  svårgripbart 
och svårt att tillämpa i praktiken. Detta tycks vara nära kopplat till en brist på 
enighet om förhållandet mellan hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. De 
olika  tolkningarna  av  vad  som  utgör  hälsofrämjande  kan  leda  till  onödiga 
missförstånd och utgöra hinder för ytterligare utveckling av en hälsofrämjande 
praktik.  Således måste  beslutsfattarna  förstå  behovet  av  ett  förtydligande  av 
begreppsapparaten och konsekvenserna för praktiken.  

Avhandlingen visar att det finns ett starkt stöd för idén om genomförande av 
en mer hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård. Men även om det finns ett generellt 
starkt stöd så har inte all personal som eget mål att utveckla en hälsofrämjande 
roll.  Det  finns  flera  tänkbara  förklaringar  till  det  faktum  att  hälften  av 
personalen  inte  vill  arbeta  mer  hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande. 
Avhandlingen visar att på organisationsnivå var rapporterad önskan associerad 
med kön,  yrke och arbetsplats  (sjukhus eller vårdcentral). På  individnivå kan 
intresse,  erfarenheter,  nuvarande  arbetsuppgifter  och  förmåga  att  identifiera 
hälsofrämjande  som  en  del  av  sin  egen  yrkesroll  vara  förklaringar.  En  annan 
förklaring är att man faktiskt redan anser sig ha ett hälsofrämjande perspektiv i 
sitt dagliga arbete. 

Ett antal professioner som inte vanligtvis förknippas med en hälsofrämjande 
roll verkar ha kunskap och vill fokusera mer på hälsofrämjande och sjukdoms‐ 
förebyggande arbete. Inom hälso‐ och sjukvården är konkurrensen mellan olika 
professioner hård. Det  finns  en  ständigt pågående kamp om vem  som  ska ha 
rätten att utföra ett visst arbete [107]. Ledningen har därför en viktig roll i att 
dra nytta av den kunskap och det intresse som dessa yrkesgrupper besitter, det 
vill  säga,  psykologer,  arbetsterapeuter  och  sjukgymnaster,  och  skapa 
möjligheter för dem att vara en del av en hälsofrämjande praktik. 

Män  och  läkare  har  generellt  en  mindre  positiv  inställning  till  det 
hälsofrämjande  arbetet.  Varför  män  är  betydligt  mindre  intresserade  än 
kvinnor  av  en  hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande  rollutveckling 
bedöms som relevant och mycket intressant att studera vidare. 



Konklusion och förslag på framtida forskning 

70 
 

Manliga  läkare  som arbetar på  sjukhus  är minst  intresserade  av  att  arbeta 
mer  hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande.  Eftersom  denna  grupp  ofta 
innehar höga maktpositioner är det viktigt att överväga hur de på ett aktivt och 
positivt  sätt  kan  göras  delaktiga  i  förändringsarbetet.  Anell  [107]  betonar  att 
den  viktigaste  drivkraften  är  den  medicinskt  professionella.  En  långsiktig 
lösning för förändring måste ta fasta på de institutionella förutsättningarna och 
hur drivkrafter kan skapas underifrån. Idealt bör en positiv utveckling av hälso‐ 
och  sjukvården  baseras på  förändringar  inom de medicinska professionernas 
egna  drivkrafter  och  förebilder.  Förutsättningar  för  att  styra  utvecklingen 
genom administrativa eller politiska direktiv är begränsade och kan t o m leda 
till oönskade effekter. 

De  hinder  som  synliggjorts  i  den  här  avhandlingen  kan  inte  ignoreras. 
Personalens upplevelser måste tas på allvar. Ledningens stöd är avgörande för 
tillgången på  tid och andra  resurser  som krävs  för vårdpersonal att engagera 
sig i hälsofrämjande arbete [112]. En viktig uppgift på ledningsnivå är att stödja 
personalen  i  prioriteringen av olika  åtgärder och därigenom direkt balansera 
mellan hälsofrämjande,  förebyggande och kurativ vård. Det  faktum att nästan 
en fjärdedel av personalen hävdar att de har kunskap som inte efterfrågas visar 
att det finns en potential för hälsofrämjande som inte utnyttjas på ett optimalt 
sätt.  

Slutligen  så  bör  det  understrykas  att  det  i  grunden  är människors  energi, 
kompetens och innovationskraft som för verksamheter framåt. När människor 
får  verka  i  ett  gott  emotionellt  klimat  och  har  goda  relationer  med 
överordnande  förbättras handlingskraften. Genom att  främja  tillit och respekt 
skapas möjligheter för lärande och förändring. Personalen får därmed stöd i att 
ändra sitt sätt att tänka och vågar prova på nya sätt att arbeta [130]. 
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Slutkommentar 

Avhandlingsarbetet  speglar  den professionella  domänens perspektiv. Men  för 
att  få  en  fullständig  bild  av  möjligheterna  att  omorientera  hälso‐  och 
sjukvården mot en mer hälsofrämjande riktning, så behöver vi behöva fylla på 
med andra perspektiv,  såsom det politiska och administrativa,  och  inte minst 
med befolkningens perspektiv.  

Datainsamlingen är gjord  i Västerbotten och en relevant  fråga att  ställa  sig 
utifrån  resultatet,  är  om  Västerbotten  i  jämförelse  med  andra  landsting  och 
regioner,  har  sämre  förutsättningar  att  implementera  en mer hälsofrämjande 
hälso‐ och sjukvård. Svaret är nog att det är precis tvärtom, åtminstone om man 
ska  tro på  litteraturen. Västerbotten  lyfts  ofta  fram som ett  gott  exempel  när 
det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser [63, 131, 132]. Exempelvis 
visade  Socialstyrelsens  kartläggning 2005  att Västerbotten hade mest  rutiner 
och program för hälsoarbete och samarbete med andra huvudmän [131].  

Under  de  här  åren  som  forskningsprocessen  har  pågått  så  har  det  hänt 
väldigt mycket ”där ute”. Vårdcentraler har döpts om till hälsocentraler. Allt fler 
talar  om  hälso‐  och  sjukvård  istället  för  att  bara  använda  sig  av  termen 
sjukvård.  Socialstyrelsens  kartläggning  [131]  har  visat  att  övergripande 
formuleringar  om  folkhälsa  eller  hälsofrämjande  och  sjukdomsförebyggande 
insatser är mycket vanliga i landstingens övergripande styrdokument. Sveriges 
Kommuners och Landstings rapport [132] visade att det finns en tydlig trend i 
utvecklingen av hur landstingen i sina styrdokument från 2005‐2007 utvecklat 
och  börjat  använda  sig  av  mätbara  indikatorer  för  hälsofrämjande  arbete. 
Frågan är bara: Har det också skett ett genomslag av samma storleksordning i 
den  praktiska  verksamheten?  En  uppföljande  enkätstudie  riktad  till 
professionerna borde kunna ge svar. 
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Tack 

Den  här  ”resan”  som  jag  har  gjort  är  utan  tvekan  den  största  och  tuffaste 
utmaning som jag någonsin har företagit mig. Aldrig kunde jag tro att det fanns 
så många,  långa och branta uppförsbackar som skulle klaras av. Vissa stunder 
har det känts övermäktigt och jag har tvivlat på min egen förmåga. Lyckligtvis 
har det funnits många där som har trott på mig och som på olika sätt gett mig 
ett fantastiskt stöd. Men den här resan har inte bara varit en tuff utmaning. Den 
har på många sätt också varit helt fantastisk. En dröm har gått i uppfyllelse. Jag 
har  lärt mig  oerhört mycket  och  fått  lära  känna många  kloka  och  underbara 
människor. 

Det är många som bidragit till att jag fick den här möjligheten och att jag till 
slut gick i mål. Jag vill därför rikta mitt innerliga tack till: 

– Statens folkhälsoinstitut och Västerbottens läns landsting 

– Mina handledare Lars Weinehall, Maria Emmelin, Lena Lundström och Hans 
Stenlund (ja jag ser dig som handledare även om du inte är det på papperet) 

– Mina arbetskamrater på epi, ingen nämnd, ingen glömd. 

– Min  familj Ronny, Felicia, Ofelia,  Elvira och Lovisa. Ni har  alldeles  för  länge 
fått stå ut med en väldigt tankspridd och frånvarande hustru och mamma. Nu 
kommer jag tillbaka. Love you! 
 
Till alla er som har betytt speciellt mycket under de här åren kommer jag också 
att framföra ett personligt tack. 
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