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Sammanfattning 

 
Introduktion: Arbetsmiljö och hälsa är viktigt och längre uppmärksammade på arbetsmark-

naden, inte minst inom den offentliga sektorn som landstinget. Inom området har ett nytt tänk, 

för att mäta och följa upp hälsofrämjande effekter och följa upp dem, börjat användas och 

studeras. Hälsobokslut är ett nytt begrepp som börjat få fotfäste. Tidigare forskningsresultat  

bevisar att ett synliggörande av sambandet mellan hälsa och ekonomi är centralt för att 

minska ohälsotalen. Tillämpligheten av hälsobokslut testades genom ett förbättringsarbete på 

två vårdenheter. 

Syfte: Syftet med denna studie var att klarlägga möjligheter och svårigheter vid införande av 

hälsobokslut (HB) inom sjukvården samt nyttan av HB. Studien vägleddes av följande fråge-

ställningar: -Hur ser chefer inom vården på hälsofrämjande projekt och hur följer de upp re-

sultatet av dem?  -Vilken nytta får cheferna av hälsobokslutet? -Hur stödjer hälsobokslutet 

utvärderingen av hälsofrämjande insatser? 

Metod: Studien har en interaktiv forskningsansats med kvalitativa och kvantitativa data. Två 

kliniker inom Höglandets sjukvårdsområde har ingått i studien på grund av att de hade på-

gående hälsoprojekt riktade mot sina medarbetare. Förbättringskunskap användes i implemen-

tering av hälsobokslutet. I de två verksamheterna medverkade sju chefer i semistrukturerade 

intervjuer. Intervjudata analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Hälsobokslut testades i liten skala och rapporterades till cheferna via en dialog om-

kring några nyckeltal som redan finns i systemet och några som utarbetades i projektet. Häl-

sobokslutet visade helheten av personalhälsostatus vilket inte de traditionella hälsonyckeltalen 

gör. Cheferna upplevde hälsobokslut som efterlängtad extra information och ville gärna fort-

sätta i samma spår.  Nyttan med hälsobokslut var inte bara en helhetsbild av personalens hälsa 

som stöd för cheferna, utan även nyttan vid personalplanering och omsättning. 

Slutsatser och diskussion: För att skapa en hälsofrämjande arbetsplats räcker det inte med att 

erbjuda personal tid och möjlighet till träning, utan också ett seriöst och långsiktigt arbete 

utifrån hälsobokslutsmodellen. Stödprocessen i form av dialog med berörda chefer, spelar en 

viktig för roll hälsobokslut. Resultatet pekar därmed på att med hjälp av hälsobokslut kan vi 

stödja cheferna inom vården i det hälsofrämjande ledarskapet. Dock kan vi inte få cheferna att 

ha hälsofrämjande ledarskap stilen om vi inte satsar på det också.  

Nyckelord: Hälsobokslut, hälsofrämjande arbetsplats, hälsofrämjande ledarskap, 

personalhälsa, förbättringskunskap, förbättringsarbete.
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Summary 
 

Introduction: Work environment and employee´s health are not new studied areas as it char-

acterizes the production and quality of the labor market, and especially in the public sector as 

the county council. A new mindset, to measure the health effects and to follow them up, start-

ed to appear. Consequently, a new concept arrived and began to get a foothold, called health 

accounts. It is believed that the visibility of the relationship between health and economy is 

crucial to succeed in reducing ill health. 

Aim: The purpose is to study and understand the possibility of introducing health accounts in 

health care and to study its benefits. The purpose is answered by the following questions:  

- What are the manager’s attitudes to health care on health promotion projects and how do 

they monitor their results? – To what use will health accounts give the managers? - How do 

health accounts support the evaluation of health promotion actions? 

Method: The study has an interaction research approach as well as an inductive and qualita-

tive approach with descriptive design. Two clinics in the Highland Hospital were included in 

the study because they both had ongoing health promotion actions directed towards its em-

ployees. Knowledge from these actions improvement results were used in the implementation 

of health accounts. Seven managers from these two clinics were interviewed in semi-

structured interviews and the data then analyzed thru qualitative content analysis with the 

above questions in aim. 

Results: A dialogue was made with the managers where I reported some key data that both 

already existed and were developed during the study. The managers experienced health ac-

counts as information longed for and therefore wanted to continue on the same track. 

Conclusions and Discussion: In order to create a workplace that promotes it requires a seri-

ous and long-term work, such as the work based health accounts model. Support in the form 

of a dialogue with the managers, plays an important role. The result also indicates that using 

health accounts can support managers with their leadership promoting health, but it can’t get 

health leadership.  

Keywords: Health accounting, workplace health promotion, health promotion leadership, 

human health, improvement of knowledge, improvement efforts. 
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1. Inledning och bakgrund 
”För att hälso- och sjukvården skall kunna bidra till medborgarnas hälsa krävs att de som 

verkar i vården och omsorgen själva har en sådan arbetssituation att de kan bibehålla sin 

hälsa” (Blomgren, 2002). 

 

Arbetsmiljö och hälsa har varit föremål för många studier då det påverkar produktionen och 

kvaliteten på arbetslivet (Cederqvist, 2005; Sjöblom, 2010; Liukkonen, 2003). Världshälsoor-

ganisationen (WHO) definierar hälsa som en frånvaro av sjukdom och en känsla av välbefin-

nande. Sjukfrånvaro har fått många organisationer att agera för att råda bot på detta fenomen 

som reducerar personalens planerade arbetstid och orsakar en hel del kostnader i form av vi-

kariat och rehabilitering. År 2002 hade Sveriges rehabiliterings- och sjukpenningskostnader 

kostat samhället 44 miljarder kronor vilket motsvarar 2,8 procent av BNP.  

   I hopp om att väcka uppmärksamhet hos arbetsgivare på ohälsotalen och nyttan av att följa 

upp det, kom det år 2002 en proposition (2002/03:6) om att det skulle bli obligatoriskt för 

arbetsgivare att redovisa uppgifter om personalens sjukfrånvaro i årsredovisningen.     

Ur Konjunkturinstitutets databas (2003) framkom att sjuktalen minskade mellan åren 1990 till 

1997 för att åter stiga igen (Figur I). 

 

 

 

Figur 1 Sjuk- och ohälsotal i form av antal ersättningsdagar med sjukpenning. 

 

Med anledning av den stigande sjukfrånvaron lade regeringen 2002 fram en proposition om 

att det skulle bli obligatoriskt för arbetsgivare att redovisa uppgifter om personalens sjukfrån-

varo i årsredovisningen (200/03:6). Efter detta sjönk sjukfrånvaro igen för att 2010 visa den 
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lägsta nivån sedan 1988 (SCB 2011).  De är dock osäkert om statliga incitament ensamt eller i 

kombination med politiska förändringar i försäkringssystemet påverkat sjukfrånvaron.  

 

   Utvecklingen av ohälsa inom svenskt näringsliv och de stora kostnader som ohälsa har med-

fört har lett till att arbetsgivarna har uppmärksammat problematiken ännu mer.  Stora sats-

ningar har påbörjats och fokuserar på att förbättra arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatser. Ut-

värderingar visar att en förbättrad arbetsmiljö och personalhälsa ger bättre möjlighet för vård-

personalen att kunna prestera säkrare vård och ge patienterna bättre bemötanden. Lohela m.fl. 

(2009) exempelvis visade ett samband mellan å ena sidan det förbättrade sociala klimatet på 

arbetsplatsen och medarbetarnas hälsa och å andra sidan - deras engagemang i arbetet och 

deras prestationer. Även Purdy m.fl. (2010) har visat att ledares strategier för att skapa bättre 

arbetsmiljö för sjuksköterskor ger högre kvalitet på deras vårdprestationer. Kvalitet av produ-

cerade tjänster har också studerats, och det är visat att arbetstillfredsställelse är både ett viktigt 

mål och ett viktigt medel för att uppnå hög kvalitet inom vården (Wallace, Lemaire & Ghali, 

2009). Det finns även forskning som visar att förbättrad arbetsmiljö ger ekonomiska vinster 

för verksamheten och vice versa. Med andra ord, arbetsmiljöbrister riskerar leda till ökade 

kostnader i produktionen (Sandkull, 1988).  

   Utifrån ovan nämnda studier framgår att hälsofrämjande åtgärder har en positiv effekt på 

hälso- och sjukfrånvarokostnader. Med stöd av forskningen har de flesta arbetsplatser i Sve-

rige intresserat sig för att satsa på förbättrad hälsa hos sin personal, och många av dem har 

börjat studera effekter av hälsofrämjande åtgärder och kopplingen till ökad produktivitet. 

Chefer i verksamheter har uppmanats att ge personalens hälsa ett utrymme i ledarskapet 

(Kunskapsöversikten av statens folkhälsoinstitut 2004). Detta har lett till många kreativa sats-

ningar i form av hälsoprojekt och nya metoder som personalpolitiska styrinstrument. Variat-

ionen har dock varit stor beroende på hur personalpolitiska satsningar har tillämpats på ar-

betsplatsen (Tamkin m.fl., 2004). Tack vare dessa satsningar har det väckts ett intresse hos 

forskare att studera nya metoder för att mäta och utvärdera satsningar av personalens hälsa. 

Malmquist m.fl. (2007) framhåller dock att satsningarna för att förbättrad arbetsmiljö och 

hälsa har varit goda, men inte gett tillräckligt med positiva effekter, på grund av bristen på att 

tydligt lyfta fram personalhälsoperspektivet i organisationens verksamhetsstyrning.  

   Källås (2009), har också studerat friskvården och dess effekter i organisationen. Han drog 

slutsatsen att om företaget skall kunna prestera bra produktion skall den även kunna visa i 

både intern- och externredovisning hur bra personalens hälsa är. Även Liukkonen (2003), 

säger att man borde mäta inte bara produktiviteten utan även kvalitet och effektivitet. Hon 
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menar att alla tre parametrarna ska mätas samtidigt för att ge en helhetsbild över verksamhet-

ens totala produktivitet. Av detta kan det dras en slutsats, vilken är att ett nytt sätt att mäta 

hälsofrämjande effekter och utvärdera dessa har funnits. Det nya begreppet som har etablerats 

är hälsobokslut. 

   

   Forskningen och teorin om hälsobokslut, vilket jag närmare kommer in på i avsnittet om 

uppsatsens teoretiska ramverk, har väckt mitt intresse att driva en interaktiv forskning inom 

det landsting där jag är anställd. Jag har själv en stor roll i denna forskning.  En närmare titt på 

Landstinget i Jönköpings län visar att mätningar av frisknärvaro och sjukfrånvaro finns med 

som nyckeltal i verksamheternas handlingsplaner och personalredovisningar. Däremot kan vi 

inte se, vilket Liukkonen råder oss göra, redovisningen av hela bilden av personalhälsan. I 

Liukkonens bok ”Hälsobokslut – vägen mot bättre hälsa och bättre arbetsmiljö” (2003) skri-

ver hon att ekonomerna vill vara med och redovisa ohälsans konsekvenser och påverkan på 

ekonomin och organisationen. Det finns även ett annat mått som vi i landstinget följer upp, 

vilket är sjukpenningskostnader per årsarbetare, men den ger inte heller en rättvis analys om 

personalhälsan i sin helhet och inte heller per anställd eftersom den bygger på årsarbetare.   

Med andra ord finns det en kunskapslucka i Landstinget i Jönköpings län som leder till att vi 

inte ser helheten och inte heller vet resultatet av insatserna. ( jag tycker inte om att stryka 

bort eller ändra på. Ngn referens om att vi har sådan i vår årsredovisning behöver jag 

inte ha heller)  

   Jag menar att studierna som visar effekten av att en förbättrad personalhälsa ger bättre pre-

stationer, vilket kan ge oss stöd i att driva hälsofrämjande insatser i Landstinget. Men de ger 

oss inte svaret på om satsningarna ger den önskade effekten, särskilt då vi inte mäter persona-

lens upplevda hälsostatus mer än en gång vart tredje år. Även de nyckeltal som mäts i Jönkö-

pings landsting för personalhälsa rapporteras mot det centrala kansliets riktning och inte mot 

verksamheten, vilka cheferna inom verksamheterna inte får nytta av. Detta kan inte ge ledarna 

det stöd de behöver för att följa upp sin personal och åtgärda eventuella brister i tid. Därför är 

det angeläget attvill jag studera hur hälsobokslutet kan stödja cheferna i deras ledarskap så att 

de kan värna om personalhälsan och sätta ohälsotalen i relation till organisationens mål. 

   Sammanfattningsvis visar ovannämnda bakgrund och forskning att uppföljning och utvärde-

ring av hälsoinsatserna för personalen behövs samt. Samt att det är ännu viktigtare att lyfta 

uppfram den i verksamhetsstyrningen för att kunna vinna positiva effekter. Samtidigt anses 

det i forskningen att cheferna behöver stöd för att kunna mäta effekten av deras satsningar 

inom hälsoområdet och utvärdera  effekterna av insatsernaom de har gjort rätt. Av betydelse 
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är också Men det som jag saknar är om cheferna som använder hälsobokslutet, har en positiv 

inställning till hälsofrämjande insatser och därmed till hälsobokslutet. Detta fick mig upptäcka 

att det finns en kunskapslucka där det borde besvaras. Figur 2 Illustrerar hur nya forskningsre-

sultat leder till insikter om vikten av att satsa på personalhälsan, vilket gör att Landstinget för 

beslutet om hälsoprojekt vidare till sina ledare för att främja hälsa hos personalen. Detta leder 

vidare till att ledarna engagerar sig för målet på olika sätt beroende på chefernas inställning. 

Figuren visar också att det finns en kunskapslucka vad gäller kunskap om satsningar i hälso-

projekt gav resultat, vilket försvårar synen av helheten. 

 

 

De saknade kunskaper i interventionerna 

 

Fadia Restom                      
Controller/Höglandet sjukvårdsområde

Chefernas 
inställning

Se 
Helheten 

i
Hälsobok

slut

Landstingsledning för  beslutet om hälsofrämjande 
vidare till sina ledare 

 

 

Figur 2 En illustration av den upptäckta kunskapsluckan. 

 

Nya forskningsresultat får ledningar att observera vikten av att satsa på personalhälsan vilket gör att 

Landstinget för beslutet om hälsoprojekt vidare till sina ledare för att främja hälsa hos personalen. 

Detta leder vidare till att ledarna engagerar sig för målet på olika sätt beroende på chefernas inställ-

ning. Däremot saknar de kunskap om deras satsningar gav resultat, vilket försvårar synen av helheten. 

Inom Landstinget i Jönköpings län finns det finnsmätningar av frisknärvaro och sjukfrånvaro 

med som nyckeltal i verksamheternas handlingsplaner och personalredovisningar. Däremot 
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framgår det inte, vilket Liukkonen (2003) rekommenderar, redovisningen av hela bilden av 

personalhälsan. I Liukkonens bok ”Hälsobokslut – vägen mot bättre hälsa och bättre arbets-

miljö” (2003) skriver hon att ekonomerna ville vara med och redovisa ohälsans konsekvenser 

och påverkan på ekonomin och organisationen. Inom Jönköpings läns landsting använda även 

sjukpenningskostnader per årsarbetare som mått, men den ger inte heller en rättvis analys om 

personalhälsan i sin helhet och inte heller per anställd eftersom den bygger på årsarbetare.   

Med andra ord finns det en kunskapslucka i Landstinget i Jönköpings län som leder till att vi 

inte ser helheten och inte heller vet resultatet av insatserna. Därför vill jag studera hälsobokslu-

tets nytta och dess effekter.    

. 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna studie var att klarlägga beskriva eller belysa möjligheter och svårigheter vid 

införande av hälsobokslutet (HB) inom sjukvården samt nytta av HB.  

Studien vägleddes av följande frågeställningar: 

 

 Hur ser chefer inom vården på hälsofrämjande projekt och hur följer de upp resultatet 

av dem? 

 Vilken nytta får cheferna av ett hälsobokslut? 

 Hur stödjer hälsobokslutet utvärderingen av hälsofrämjande insatser? 

 

 

3. Teoretiskt ramverk  
 

Under teoriavsnittet ska förståelse för vad hälsobokslut är skapas för att kunna ge läsaren en 

inblick i det aktuella ämnet och dess relaterade begrepp som stödprocess, ledarskap och mät-

ningar för att till slut knyta sammanfattningen av teori som skall användas i praktikfallet. 
 

3.1 Hälsobokslutet 

Hälsobokslutet ger möjlighet till att se helheten i organisationens resultat när det gäller perso-

nalhälsa. Tidigare forskningsresultat visar vikten av att se sambandet mellan produktion, eko-

nomi och personal. Det finns alltid en koppling mellan verksamhetens felkostnader, minskade 

produktivitet och sämre förutsättningar för personalen att genomföra sitt uppdrag. Bland annat 

sjukfrånvaromönstret och sättet att ersätta frånvarande personal, eller inte ersätta, ger intres-

sant information om hur ledarnas planering och satsning på personalen ger den tänkta effekten 

(Liukkonen, 2000). 

 

   I verksamhetsstyrning spelar uppföljningen av uppsatta mål för produktion och kostnader en 

stor roll. Verksamhetsuppföljning är en rutin som med hjälp av styrningssystem implemente-

ras i produktionsprocessen, vilket betyder att mätningen och nyckeltalen av verksamhetsresul-

tat kräver att görasgenomför  under samma tidsperiod (Liukkonen, 2000). Liukkonen menar 

att dagens verksamhetsstyrning "mest handlar om beskrivning av verksamheten med symbol-

ord och nyckeltal och mindre om analysdelen och reflektion och tillrättaläggande arbete" 

Därför anser hon att det är allt mer viktigt att hantera använda både siffror och medarbetarnas 

upplevelser i verksamhetsuppföljningen.  
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Tackvare detta synsätt har begreppet hälsobokslut dykt upp ganska ofta i både media och litte-

ratur under de senaste tio åren. Det anses vara ett relevant verktyg som följer upp verksamhet-

en årsvis, både i siffror och i upplevelser (Liukkonen, 2001). 

Hälsobokslut är ett nytt och ett gammalt begrepp på en och samma gång. Om vi söker iI orga-

nisationsteorier om samma tankemodeller finner vi att har idéerna tankarna om hälsobokslut 

har varit intressanta för forskarna sedan 1961. Då studerade många organisationsforskare 

vilka tjänster som medarbetare kan prestera och med vilken kvalité. En av forskarna var Li-

kert (1961) som samlade information om medarbetarnas motivation, kommunikation, ledarsti-

lar och organisationsklimat via enkäter för sin forskning om ”new patterns of management”. 

Likert visade att organisationer där cheferna bryr sig om människor och relationer produce-

rade mer än organisationer ledda av chefer som tar beslut på egen hand och ger sina under-

ordnade order. Även under 1970-talet gjordes forskarna kopplingen mellan arbetsmiljö, per-

sonal och ekonomi, vilket etablerades och uppmärksammades (Baldridge & Burnham, 1975).  

   År 2001 lanserades för första gången ordet hälsobokslut i regeringens 11-punktsprogram för 

bättre hälsa i arbetslivet (Liukkonen, 2001). Detta gjordes för att kunna se sambandet mellan 

hälsa och ekonomi. Hälsobokslutsrapporten ska kunna spegla organisationens arbete med häl-

sofrågor, bidra till att sätta hälsofrågorna på den personalpolitiska agendan och ge hälsan som 

resurs en plats i den ordinarie verksamhetsstyrningen och ledningssystemet. Hälsobokslutet 

ska skapa en större förståelse för personalhälsoindikatorer, vilka skulle kunna ge bra och ti-

diga signaler till ledarna/cheferna om vad de skulle kunna förbättra för sin personal. 

Lanseringen av de elva punkterna skapade omedelbart en intensiv debatt. I en debattartikel i 

Aftonbladet den 4 september 2002, står det exempelvis att hälsobokslut ökar incitamenten för 

att minska sjukskrivningar. Statsmakten förväntar sig att hälsobokslut skall innehålla inform-

ation om både sjukfrånvaro och personalekonomiska redovisningar, vilket kan uppmana che-

ferna att effektivisera sitt ledarskap och sin verksamhetsplanering.   

   Även aktuell forskning betonar intresserade sig för det nya begreppet och många betraktade 

hälsobokslut som det viktigaste instrumentet för att nå framgång med hälsoinsatserna på ar-

betsplatserna. Samtidigt framkom Forskarna talar om ett behov av för att redovisa om perso-

nalhälsa. Behovet som Liukkonen (2003,2006), Malmquist (2003) påpekade i deras respektive 

forskning, ledde till en ny metod för att mäta hälsofrämjande effekter och dess tankesätt att 

komma fram inom ledarskaputveckling. Sjöblom (2010) ansåg till exempel att i de tre test-

kommuner, som han studerade i sin doktorsavhandling, borde det finnas ett enkelt och över-

skådligt hälsobokslut. I avhandlingen kunde vi läsa om ettf önskemål om att utveckla de trad-



12 

itionella styrsystemen för att även inkludera humana resurser. I och med detta förväntades 

man sig också att beslutfattarna skulle uppmärksamma orsakerna till och konsekvenserna av 

sjukfrånvaro. Det kan nämnas som exempel att i Umeå, Skellefteå och Sigtuna kommuner har 

man sedan år 2004 arbetat med hälsobokslut. I deras hälsobokslut redovisning beskriver de att 

sedan införande av hälsobokslutet hade kommunservice förbättrat enligt deras årliga kunden-

kät. Man anser även att synliggörande av sambandet mellan hälsa och ekonomin är väldigt 

centralt för att lyckas med att minska ohälsotalen (Umeå kommun, hälsobokslut 2004). 

   De traditionella styrsystemen behöver stödprocesser för att utvecklas, vilket inspirerade 

ekonomerna att vara med i utvecklingen av detta (Liukkonen, 2003). Därför är stödprocessen i 

form av hälsobokslut så viktigt för att kunna ge uppföljningen av hälsoinsatserna mer värde. 

Sjöblom (2010) skriver i sin sammanfattning att stödprocesserna och deras krafter i att legiti-

mera och motivera en lärandeprocess, utgör en avgörande nyckel för en lyckad kunskapsut-

veckling. Stödprocessen kan ses olika beroende på organisationen uppsatta administration och 

vad den innehåller av kompetenser, men en stödprocess är ett måste för att driva framåt ut-

vecklingen av HB.  Aronsson och Malmqvist (2003) talade också om att en lyckad införande 

av hälsobokslutet kräver kunniga stödpersoner inom både ekonomi- och personalfunktion.  

Detta leder vidare till nästa steg i utvecklingen av styrsystemen och undersökning hur organi-

sationen ska utveckla stödprocesser som ger ett bra stöd till cheferna. 

 

3.2 Stödprocesserna inom hälsobokslut 

Stödprocesserna kan inte ske utan kommunikationskanaler, vilka är beroende av personer som 

ingår i stödprocessen. Dessa är administratörer, och i detta fall till stor del ekonomer. Liukko-

nen (2003) redovisar hur man använder hälsobokslutet används som en brygga mellan ledarna 

och ekonomerna för att analysera och utvärdera personalhälsa.  Kommunikationsprocesserna 

är med andra ord väldigt viktiga vid spridning av hälsobokslut. Kvaliteten på hälsoboksluten 

är helt beroende av dialogen mellan cheferna och ekonomerna som sammanställer hälsobok-

sluten och följer upp de viktiga nyckeltalen (Liukkonen, 2006, Malmquist, 2003).  Det är 

också viktigt att kommunicera hälsobokslutet mellan ekonomerna och cheferna å ena sidan, 

och mellan cheferna och deras medarbetare å den andra sidan. I litteraturen och i forskningen 

ser både Liukkonen (2003) och Johansson och Skoog (2007) framhåller att kommunikationen 

utåt och inåt i verksamheten har medverkat till att införandet av hälsobokslut har fått lyckade 

effekter.  Kommunikationen sker naturligt genom dialogen som anses vara det bästa sättet för 
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att få ut informationen. ”Hälsobokslutet är ju inte ett traditionellt bokslut utan en arena för 

dialog, delaktighet och utveckling” (Liukkonen, 2003, s. 14). 

   Dialoger är inriktade på ”att beskriva, tolka och förstå hur människor upplever sin verklig-

het” (Ackerman, 2008, s.85). Målet med dialogen är att deltagarna ska kunna söka kunskap 

och göra erfarenheter för att få nya värderingar, förhållningssätt och attityder.  Med dialog 

menas här både den som förs mellan chefen och administratören, och den som förs mellan 

chefen och hans/hennes medarbetare. Hälsobokslut är en bra grund för att skapa dialog i verk-

samheten både för chefen och för medarbetarna.  

Dialogen via hälsobokslut inåt verksamheten förstärker även medarbetarnas ställning på ar-

betsplatsen. I hälsobokslutet upplever sig personalen vara sedda. De uppmärksammas mer än 

bara som siffror i bokslutet. De blir tillfrågade om vad de känner och hur de upplever saker 

och ting. Därigenom ställer medarbetarna krav på chefen att följa upp och se dem (Ackerman, 

2007). Detta gör att hälsobokslut engagerar medarbetarna och får dem att känna sig bekräf-

tade av sina chefer. 

Johan Thor skriver i Läkartidningen (2002) (22;99(34):3312-4) att ledare kan och behöver ta 

hjälp av sina egna medarbetare för att förbättra och utveckla verksamheten. ”Medarbetarna 

är faktiskt en enorm resurs som är förtrogen med organisationen och kan förbättra den, om 

de bara får möjlighet till det”. Thor säger även att ”ledarnas uppgift blir då att skapa förut-

sättningar för medarbetarna att hjälpa till”. Även vid utveckling av verksamheten och perso-

nalens hälsa kan chefen få hjälp av medarbetarna genom att skapa förutsättningar för dem för 

att själva kunna förbättra sin hälsa. I det perspektivet erbjuder hälsobokslutet en möjlighet för 

medarbetarna att medverka i sin egen utveckling genom dialog med chefen utifrån hälsobok-

slutet. Förutom detta tycker man också att personalens delaktighet i att utforma sitt eget redo-

visningsmått skapar förståelse och gör att måttet används (Liukkonen, 2006). 

   Personalens välbefinnande speglas i olika mått enligt hälsobokslutsläran. Liukkonen (2006) 

tycker att de relevanta måtten i hälsobokslut ska ge betydelsebärande information om verk-

samheten och personalen. En del studier visar att effektiviteten och produktionens kvalitet 

påverkas av hur personalen upplever tryggheten på arbetsplatsen (Aldana, 2001; Lohyla, 

2009; Rothstein & Harrel, 2009). Därutöver framhäver forskarna nyttan av att inte betrakta 

hälsobokslutet som vilken rapport som helst som bara innehåller siffror. Hälsobokslutet ska 

lyckas undvika de fällor som de vanliga nyckeltalen och mätningarna i stort sett faller i, vilka 

är att rapportera siffror i mängder utan att analysera muntligt eller ge förståelse en plats i rap-

porten.                                                               
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”The problem with measurement is that it can be a loaded gun - dangerous if misused and at 

least threatening if pointed in the wrong direction” (Solberg & Mosse & MacDonald, 1997). 

Mätetalens syfte enligt Elg (2001) är att skapa förståelse för vad som verkligen pågår i verk-

samheten, och utifrån detta undviker hälsobokslutets tankemodell sådana fällor och siktar på 

förståelse och dialog.  

3.3 Ledarskapet och chefskapet 

  Förutom hälsobokslutet och dess stödprocesser som dialog, delaktighet och mätningar harbör 

vi se vad ledarskaps- och organisationsteorin säger betydelse för om verksamhetsmåluppfölj-

ningen och dess egenskapergenomförande. I detta arbeta Jag väljer att göras åtskillnad mellan 

ledare och chefer som begrepp. 

 

Ledarskapet kan enligt Robbins (1997) definieras som det beteende som en individ i en grupp, 

organisatorisk enhet eller organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de 

andra i syfte att få gruppen eller organisationen att lösa bestämda uppgifter och nå bestämda 

mål. 

   Chefskapet kan definieras som det maktförhållande som styr verksamheten. Chefer har som 

arbetsuppgift att ingå i ledningsfunktionen och ansvara för budget- och verksamhetsuppfölj-

ning (, enligt Mintzberg (1973). 

   Utifrån ovan nämnda definitioner fokuserar detta arbete på ledare som är chefer och har 

personal- och ekonomiansvar att utveckla verksamheten tillsammans med sina medarbetare 

och hålla budgeten i balans. Det är de som i första hand ansvarar för att insatserna ska genom-

föras för att förbättra personalhälsan. Det är de som administratörerna ska rikta sitt stöd till. 

Cheferna i fråga har makt att påverka och skapar förutsättningar för att få sin personal engage-

rade i att uppnå uppsatta mål. Sandberg & Targama (2011) betonar att ledare inte administre-

rar förändringar, utan de personifierar dem genom att vara delaktiga i pågående processer och 

skapar engagemang hos medarbetarna.  

   När till exempel Mintzberg (1973) talade om Management Information System så visade det 

sig att företagsledarna behövder information i första hand för att identifiera uppkomna pro-

blem och bilda sig egna uppfattningar om vad som sker i deras verksamheter. Detta ska ske 

genom uppföljningar och mätningar. Här kopplas behovet av förståelse av verksamheten till 

mätningar av arbetsprocesser. Det finns många ledarskapsforskare som har tagit upp samban-

det mellan ett lyckat ledarskap och verksamhetsmätningar. Nelson och Winter (1982) betonar 

till exempel vikten av rutiner som tar fram avvikelser för att kunna följa upp uppsatta mål och 
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justera dem. Rutiner och uppföljningar i form av mätningar, nyckeltal och analys är den stöd-

process som forskarna ovan talar om. Nelson & Batalden m fl (2007) påpekar i sin bok om 

Quality by Design, att mätningar av utvecklingsprocesser är en hörnsten i en lyckad ledning 

av ett system. Deming (1993) bekräftar i sin teori om den nya ekonomin att mätningarna ger 

cheferna både kunskap och underlag för att fatta rätt beslut. Även Drucker (1999) betonar 

vikten av att känna sig själv och sin organisation genom att jämföra sina resultaten med sina 

egna förväntningar och sedan se vad som ska/inte ska göras och hur man inte bör agera 

(1999). 

   Av detta framgår att aktiva mätningar och analyser är hörnstenen för att besluten i organisat-

ionen ska baseras på fakta och kunskap (Bergman & Klefsjö, 2007). Senge (2006) hävdar 

också med anknytning till ledarskapsfrågor och nyckeltal att smarta rutiner för att följa upp 

verksamheten är viktiga för ledaren, men att det inte räcker som enda kontrollfunktion. Dialo-

gen är lika viktig i lärande organisationer.  Cheferna i processen har mest kännedom om sin 

verksamhet och letar ständigt efter idéer som kan göra deras jobb lättare. Därför är det chefer-

na som kan kräva de uppföljningar som passar verksamheten. Cheferna behöver inte vänta på 

uppföljningar eller nyckeltal, utan de bör begära dem av sina administratörer för att kunna 

skapa mer kunskap om sin verksamhet och analysera den. Aronsson & Malmquist (2003) kri-

tiserar ledare som inte har tillräckliga kunskaper i personalekonomi för att tolka de utdata som 

bokslutet presenterar.  

 

3.4 Undersökningsmodell och teorisammanfattning 

I uppsatsen har jag utvecklat en undersökningsmodell (se figur 3) utifrån det som framkom i 

teorier och utifrån det studiesyfte och de forskningsfrågor som framställdes i introduktionsde-

len. I bilden nedan visualiseras de viktiga faktorer och interaktioner mellan de som mest på-

verkar införande av hälsobokslut. Detta ansåg jag att studera för att kunna fylla den kunskaps-

lucka som jag vill besvara i studien. Vi fokuserar på personalens hälsa och därför är helhets-

bilden så viktigt att följa och undersöka. Helhetsbilden som vi saknar kännedom om kan 

syliggöras i hälsobokslutet. Under hela uppsatsen kommer modellen att utvärderas och fun-

gera som en riktlinje under diskussionsdelen och analysen av forskningsfrågorna. 

 

   Effektiviteten och produktionens kvalitet påverkas av hur väl personalen känner sig trygg 

och frisk på arbetsplatsen (Aldana 2001, Lohyla 2009, Rothstein & Harrel 2009). För att för-

bättra personalhälsan krävs en del insatser i verksamheten. Cheferna är ansvariga för möjlig-
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heter att genomföra insatserna skapas. Hälsobokslutet som verktygsmodell för att följa upp 

insatserna och deras effekter påverkas av flera faktorer, till exempel chefernas inställning till 

hälsoprojekt och hälsoinsatser, valet av nyckeltal och uppföljning, ledarskapet hos cheferna 

och det stöd cheferna får av administratörerna omkring dem. Av litteraturgenomgången fram-

går att ledarna behöver ha kännedom om sin verksamhet via mätningar som görs av administ-

ratörerna. Stödet fokuserar på cheferna och den dialog som sker med hälsobokslut som un-

derlag och arbetsmodell. Därför fokuserar arbetet kommer jag att fokusera på cheferna och 

dialogen mellan cheferna och dem som kretsar runt hälsobokslutetadministratörer i organisat-

ionen.  Enligt rekommendation av Liukkonen (år) ska hälsobokslutet innehålla mått som 

skickar signaler om produktion, personalhälsa samt ekonomi. Detta för att cheferna ska kunna 

upptäcka nyttan av hälsobokslut och se om deras uppfattning om hälsoprojekten kan bekräf-

tas.  Alla chefer bör bli medvetna om att forskningen talar om att personalens produktion för-

bättras efter utökade hälsosatsningar i verksamheten. Denna uppfattning vill jag undersöka 

under intervjudelen och undersökningen.   
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För uppsatsens syfte har en modell utvecklats, (se Figur 3), utifrån det som framkom i teorier 

och utifrån det studiesyfte och de forskningsfrågor som framställdes i introduktionsdelen. I 

figuren nedan visualiseras de viktiga faktorer och interaktioner mellan de som mest påverkar 

införande av hälsobokslut. Dessa faktorer är viktiga att studera för att kunna besvara frågan 

om satsningar i hälsoprojekt ger resultat. Hälsofrämjande arbete fokuserar på personalens 

hälsa och därför är helhetsbilden så viktigt att följa och undersöka. Grundtanken är att hel-

hetsbilden kan synliggöras i hälsobokslutet.  Under hela uppsatsen kommer modellen att fun-

gera som en riktlinje under analys och diskussion av forskningsfrågorna. 

 

 

                                          Studie och Undersökningsmodell. 

 

     Figur 3 Undersökningsmodellen visualiserar de viktiga faktorerna och interaktionerna mellan de 

som mest påverkar införande av hälsobokslut 
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3.5 Modellens koppling till förbättringskunskap 

Under det första året av utbildningen i förbättringskunskap har stimulerat drivkraften hos mig 

markant tilltagit för att söka djupare kunskaper och fakta inom detta område. I förbättrings-

kunskap betonas vikten av att har vi blivit uppmanade att uppmärksamma relationenkoppling-

arna mellan ”vad man vet och vad man gör”. Det är känt att hälsofrämjande insatser ger goda 

effekter på personalhälsa och prestationer i vården, frågan är om pengarna bekostar rätt insat-

ser. Med detta som bakgrund samt insikt uppenbarades en idé, med hjälp av nyinhämtade 

kunskaper om innovativa uppföljningsmodeller, formulerades idén att hälsobokslutet även 

skulle kunna redovisa kvalitet av vår produktion hand i hand med ekonomi och personalhälsa. 

På så sätt skulle ett verktyg kunna byggas för att stödja cheferna.  Betydelsen av att ledningen 

stödjer och coachar sina medarbetare för att utveckla organisationen (Bergman& Klefsjö, 

2007) har bekräftat och förstärkt. Hälsobokslutet borde därför implementeras i förbättrings-

syfte och testas om det ger den förväntade nyttan till ledarna. 

 

  För att få en beskrivning av nuläget i projektet genomfördes under 2011 en förstudie, där jag 

intervjuade cheferna i pilotstudien. Utifrån intervjuer kunde jag dra en slutsats, vilken är att de 

också behöverde stöd av administratörerna för att kunna se i siffror och bilder hur deras sats-

ningar för att förbättra personalens hälsa hade lyckats och varit till nytta för verksamheten.  

Utifrån tidigare erfarenheter och forskning, som omnämndes under avsnittet ”teoretiskt ram-

verk”, har verksamheter inom Landstinget startat en hel del hälsoprojekt i tron om att vi är 

säkra på att det leder till ger bättre hälsa. Cheferna hade en central funktion i processen. Utan 

deras övertygelse om nyttan skulle inte projekten kunna genomföras. För att kunna mäta och 

följa upp hälsoinsatserna behövs mått både på ohälsa och hälsa.  Mätningar som görs enligt 

hälsobokslutets modell kan ge oss en bild av förändringen i hälsa och utgår från ett antal 

framgångsfaktorer som Landstinget har uppmärksammat i handlingsplanen. Resultatet från 

Landstingets ordinarie kundenkenkät ”Dialogen” från 2010 användes som ett första underlag 

för min studien. Samma enkät användes återigen i två omgångar, år 2011 och år 2012 men 

med fokusering på enbart hälsofrågor. Denna enkät skickades ut i två omgångar, år 2011 och 

år 2012. Dessutom tillfördes jag ytterligare fyra frågor som jag ansågs vara viktiga för att 

kunna få en bättre kännedom om medarbetarnas hälsa och besvara mitt syftet. Dessa frågor 

valdes från litteratur om hälsobokslut och ledarskap (Liukkonen, 2006; Senge, 1992).  

   Även i en lärobok under kursen har idén bekräftats ännu mer och förstärkts när det talas om 

att ledningen ska stödja och coacha sina medarbetare för att utveckla organisationen (Berg-

man& Klefsjö, 2007). I Landstingens vår handlingsplan i Landstinget och i målen för hälso-
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främjande sjukhus (ref) beskriverstår en hel del om personalutveckling och personalens välbe-

finnande, och chefens roll i detta.  

   Andra indikatorer uppgifter som ska ingå i hälsobokslut kan hämtas från intern statistik 

(Heroma/personalsystemet) och analyseras tillsammans med en expert i personalfrågor. De 

tänkbara nyckeltalen, som finns i Heroma, i dagsläget är sjuktal, sjuktimmar, frisknärvaro, 

produktionstal, medarbetarenkätens resultat, könsfördelning, höga kompetensresurser som 

disputerad personal och studerande på högre nivå samt fysiska hälsoprofilresultat, se bilaga 3. 

Detta summeras på kliniknivå när det ska redovisas öppet på förvaltnings- och kliniknivå, 

medan varje enhet specificeras för sig själv vid den månatliga dialogen med enhetscheferna. 

Utifrån vad litteraturen talade om så var mina planer att förbättra processen och bidra till en 

systematisk och kontinuerlig uppföljning som kan ge ledarna stöd till reflektion i god tid när 

mätningarna avviker.  

 

 

4. Metod 
 

I detta avsnitt redogör jag för de metoder jag har använt för att uppnå studiens syfte. Jag 

kommer att berätta om den valda metoden för intervjuerna samt intervjutekniken. Jag kommer 

också att berätta om valet av pilotverksamhet för att senare gå vidare till mitt arbetssätt med 

förbättringskunskaper och vilka nyckeltal det används i hälsobokslutet. I slutet av detta av-

snitt visualiserar jag en bild över hur processen gick till. 

 

4.1 Design 

Studien har en interaktiv forskningsansats, vilket innebär att valt två metoder – inte studien 

som valt, DU har valt. Studien har två valda metoder. Den första är en interaktiv forsknings-

ansats, där författaren varit aktiv i införandet av hälsobokslut och observerat processenr under 

införandet, . Medan den andra metoden är en induktiv och en deskriptiv design med insamling 

av och kvalitativa respektive kvantitativa data via intervjuer och befintlig statistik. 

 

          Att studera interaktivt innebär att förstå sammanhanget och testa implementeringen  av 

begreppet och tankarna omkring det tillsammans med personerna som är inblandade i kontex-

ten (Senge, 2001). Under två år av studien har författaren samlat data, sammanställt, räknat 
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och även presenterat data i form av en Powerpoint presentation för de chefer som ingick i 

studien. Presentationerna skedde ibland i enskilda möten och ibland i större ledningsgrupper. 

Författaren hade under tiden även samtal och diskussion med en del av ledarna, beroende på 

möjlighet och tid, angående de nyckeltalen och presentationsdiagram som togs fram av förfat-

taren. 

        En induktiv ansats innebär att göra en analys av intervjutext som ofta är oförutsägbar och 

utgår från iakttagelser av verkligheten som den enda källan till kunskap (Graneheim & Lund-

man 2004). Den induktiva ansatsen ger forskaren möjlighet att använda semistrukturerade 

intervjuer utan fasta svarsalternativ och att spontant lägga till frågor.  

   Under intervjumomenten stimulerades respondenterna till ett spontant berättande genom att 

bland annat i förväg förbereda tematiska frågor. Beroende på den intervjuade personens berät-

telse kunde följdfrågor uppstå. I en kvalitativ intervju förstärks trovärdigheten genom reflekt-

ion i analysen och diskussion för att uppnå konsensus vid tolkning av intervjutexten, fastän 

texten får sin mening genom läsaren vilken kan vara olika men ändå möjliga, (Graneheim & 

Lundman, 2004).   

     De underläggande meningar som upprepades i varje intervjusvar gjorde att olika sub-

teman dök upp och en bild av chefernas inställning till hälsofrämjande insatser förtydligades 

(se tabell 1 i resultatdelen).  Analysen avsåg bara dem intervjuerna som genomfördes våren 

2012, vilket förklarar varför författarens ansats hade varit att analysera chefernas inställning 

två år efter införandet av HB- tankemodell. Syftet med intervjuerna var dels att ge hälsa en 

plats i diskussionen med cheferna, dels att se om arbetet med hälsobokslut hade givit cheferna 

det stöd de behöver för att utvärdera sina hälsoprojekt och lättare kunna leda personalen mot 

bättre hälsa. Valet av kvalitativa intervjuer gjordes för att inte kunna manipulera forsknings-

miljön och för att låta naturligt förekommande händelser analyseras fritt (Patton 1990). Patton 

anser att induktiv analys inte ska gräva ner i detaljer, utan i stället utforska med hjälp av genu-

int öppna frågor. Därför ska intervjuaren inte agera domare eller terapeut. För att kunna samla 

in högkvalitativa data ska intervjuns fokus kopplas till syftet med intervjun. 

   Enligt de forskare om hälsobokslut finns det i Sverige ett par kända modeller som verksam-

heterna väljer emellan vid införande av hälsobokslut. Men i detta arbete och under förbätt-

ringskunskapsavsnittet har jag inte använt mig av enbart en modell. Jag har i stället blandat 

Liukkonens (2003) och Aronsson & Malmquists modeller (2003). Detta för att följa kraven 

som passar verksamheten och de data som finns tillgängliga.  
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4.2 Intervjuteknik 

Patton (1990) råder alla intervjuare att gå ut och fråga och lyssna. För den person som är villig 

att ställa frågor och lyssna på svaren kommer världen alltid att vara ny, säger han (1990). 

Syftet med intervjuer är alltså att tillåta oss att gå in i andra personers perspektiv. Kvalitativa 

intervjuer börjar med antagandet att andras perspektiv är meningsfulla, igenkännbara och kan 

tydliggöras. 

   Uppgiften för intervjuaren är att göra det möjligt för den person som intervjuas att få inter-

vjuaren i hans eller hennes värld. Kvaliteten på den information som erhålls under en intervju 

är i hög grad beroende av intervjuaren. 

Dessa tre metoder för utformningen av intervjun skiljer sig åt när det gäller i vilken utsträck-

ning intervjufrågor bestäms och standardiseras innan intervjun sker: 

1. Den informella konversations intervju 

2. Allmän intervju guide används 

3. Standardiserad, öppen intervju 

(Patton, 1990) 

 

Att använda en allmän intervjuguide innebär att ställa upp en rad frågor som ska undersökas 

tillsammans med varje respondent innan intervjun börjar. Frågorna i dispositionen behöver 

inte tas i någon särskild ordning, utan låta det perfekta tillfället bestämma valet av ordningen. 

Den allmänna intervjuguiden fungerar som en grundläggande checklista under intervjun för 

att se till att alla relevanta ämnen omfattas. I detta arbete valdes intervjuguide som modell för 

intervjuerna. Bilaga 1. 
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4.3 Urval och kontext 

I både förstudie och fallstudie ingårmitt projekt har jag valt geriatriska rehabiliteringskliniken 

och kvinnokliniken vid Höglandssjukhuset Eksjö. Valet gjordes utifrån att iInom de två verk-

samheterna pågår det så kallade hälsoprojekt med speciella satsningar på personalhälsa. Det är 

också viktigt att pilotverksamheterna har ett gott ekonomiskt tillstånd. Det är viktigt om man 

vill driva ett lyckat projekt inom en verksamhet att inte börja med den under dåliga ekono-

miska tider – annars känner personalen det som ett hot mot deras existens (Liukkonen, P 

2003).  

      I samband med masterprojektet etablerades år 2011 kontakten med cheferna vid pilotverk-

samheterna. Syftet var att redovisa personalenkätens resultat och för att få en dialog runt kring 

de nyckeltal som skall inkluderas i hälsobokslutet. Utöver den ovan nämnda kontakten hade 

cheferna blivit tillfrågade om de ville ingå i ett forskningsprojekt och låta sig intervjuas. De 

skrev på en samtyckesblankett och därefter genomfördes enskilda intervjuer med cheferna i 

slutet av vårterminen 2013. Cheferna hade redan under hösten 2011 intervjuats i förstudie-

syfte. Förstudien syftade till att kunna ge en uppfattning om vad ledarna kunde om hälsobok-

slut och hur de såg på sina insatser i hälsoprojektet utifrån ett ledarperspektiv. 2011 intervjua-

des tio chefer, medan en chef avstod. I slutet av projektet, det vill säga våren 2013, intervjua-

des sju chefer. Det mindre antalet berodde på att vissa chefer hade bytts ut och att en omorga-

nisation hade krävt förändringar. Detta gjorde det svårare för mig att få fullständiga intervjuer 

med alla.  

Frågorna som ställdes i förstudie finns i bilaga nummer 1. 

Frågorna som ställdes i slutliga intervjuer finns i bilaga nummer 2. 

 

    4.3.1 Pilotverksamheterna och Kontexten 

 

Geriatriska rehabiliteringskliniken och kvinnokliniken på Höglandssjukhuset är utvalda som 

pilotverksamheter i projektet eftersom båda två hade genomgått speciella insatser i form av 

hälsoprojekt sedan 2010.  

   Både klinikerna genomgick en omorganisation år 2012, vilket försvårade forskningsplanen. 

Samtidigt gjorde omorganisationen att forskningen blev ännu mer intressant att driva fram. 
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Viktigt att nämna i sammanhanget är att två avdelningar inom geriatriska rehabiliteringsklini-

ken flyttade från Nässjö till nya och fräscha lokaler i Eksjö under 2012. 

 

      Geriatriska rehabiliteringskliniken har haft möjlighet att genomföra så kallade hälsoprofi-

ler, där varje anställd erbjuds att utföra en hälsotest under observation och notering av sjukhu-

sets hälsocoach. Därefter genomgår den anställde ett hälsosamtal när medarbetaren och 

coachen diskuterar nuläget och sätter nya mål inför nästkommande år.  

Ett år senare erbjuds alla medarbetare att göra en ny hälsoprofilundersökning och få en upp-

följning på det tidigare samtalet.  

Förutom hälsoprofilen har klinikanställda blivit erbjudna olika hälsoaktiviteter som har ge-

nomförts i gruppform. Fysisk aktivitet i Friskhuset är den centrala delen i projektet.  

När arbetet tillåter ges möjlighet till träning på arbetstid under en timme per vecka. Övrig 

träning görs på fritiden. Följande aktiviteter har genomförts på kliniken under projekttiden: 

- Genomgång av träningsprogram i Friskhuset – personlig instruktion 

- Uppvärmningsgympa på avdelningen 

- Föreläsning om hälsa vid utbildningsdagar 

- Kostupplysning – ”butiksvandring” 

- Hälsoprofilbedömning (HPB)  

- Konditionstester – submaximalt arbetsprov på cykelergometer 

- Kroppsanalys – impedansmätning 

- Stavgång i grupp 

- Olika aktiviteter initierade av klinikens hälsoinspiratörer 

 

Kliniken har cirka 130 medarbetare och är ansvarig på Höglandet för att behandla och ge den 

geriatriska patienten den goda vården denne behöver. Kliniken har ansvaret för palliativ vård 

och kroniska neurologiska patienter. Kliniken är även processägare för stroke-vårdkedjan. 

Sammanfattningsvis har kliniken följande enheter: mottagningsverksamhet, administrativ 

enhet, dagrehabenhet, strokenhet och geriatrisk avdelning. Kliniken har en verksamhetschef i 

spetsen, och därför hade jag kontakt med sammanlagt sju chefer, en för respektive enhet un-

der projektets genomförande. 

Könsfördelningen bland klinikens medarbetare är 91 procent kvinnor och 9 procent män. Me-

delåldern är 48 år. 

      Kvinnokliniken, med sina cirka 80 medarbetare, är ansvarig på Höglandet för att bedriva 

god medicinsk vård inom området kvinnosjukdomar. Kliniken har dygnetruntvård och mot-
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tagningsvård och opererar inom sin specialitet. Förlossningsverksamhet och det ansvar som 

den för med sig är också en del av klinikens verksamhet. Kvinnokliniken har också delansvar 

för ungdomsmottagningar i upptagningsområdet. Samverkan med kommunerna och barnhäl-

sovården är en viktig del av uppdraget. Enligt beslut i Landstinget ska kliniken bedriva famil-

jecentraler i varje kommun om kommunerna så önskar. (Notera att iI denna undersökning har 

vi inte inkluderat varken barnhälsovård eller kvinnohälsovård inkluderats).  Kvinnokliniken 

har med andra ord en mottagningsenhet, administrativ enhet, familjeenhet och BB. Varje en-

het har sin egen chef som ingår i klinikledningen under verksamhetschefen.  

Könsfördelningen bland klinikens anställda är 97 procent kvinnor och 3 procent män. Medel-

åldern är 49 år. Kvinnokliniken har fått tillgång till samma hälsoinsatser som geriatriska reha-

biliteringskliniken. 

 

4.4 Datainsamling 

De forskningsresultaten om hälsobokslutet som nämndes under introduktionen och nya kun-

skaper om nyttan med hälsobokslut ledde mig till att göra en förstudie inför detta forsknings-

projekt. Cheferna för pilotverksamheterna intervjuades år 2011 för att se deras förståelse för 

hälsonyckeltal och vilket stöd de behöver av administrationen, och särskilt av oss ekonomer, i 

hälsosatsningarna.  

   I förstudien utförde jag tio intervjuer medintervjuades chefer och bildade mig en bra upp-

fattning om vad de hade förmed syfte att belysa deras inställning till hälsofrämjande aktivite-

ter och hur cheferna de följer upp målen med hälsoprojekten. Alla intervjuer bandades och 

kommer att sparas i tio år för senare kontroll och vidare forskning. Varje forskningsperson 

fick ett nummer som innebar att varje intervju och analys relaterades till ett nummer för att 

värna om konfidentieliteten. Att inte ange namnen är viktigt för att skapa trygghet för inter-

vjupersoner att tala fritt. Anonymitet skadar inte syftet med projektet. Det viktigaste för inter-

vjuresultatet är att fånga upp vad cheferna säger mest och sätta in det under de bestämda te-

man. Intervjuerna i förstudien år 2011 gjordes bland annat för att kunna lära känna cheferna i 

pilotverksamheten. Frågorna delades in utifrånutgick från tre perspektiv: utifrån relationen till 

ledarskap, relation till hälsofrågor och relation till medarbetare. Under varje perspektiv ställ-

des några frågor för att ge en bra uppfattning om hur cheferna ser på perspektiven när de age-

rar som chefer. Intervjuerna år 2013 byggde på nya frågor, men perspektiven var de samma. 

Frågorna kretsade mest kring deras upplevelse efter vårt samarbete kring projektet och deras 
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syn på hälsobokslutet. Även i den nya omgången fick varje intervju ett nummer för att chefer-

na skulle få bevara konfendialitethålla anonymiteten. Alla intervjuer När intervjuerna hade 

genomfört transkriberades ordagrantde. Sedan började arbetet med att sortera materialet till en 

mer lätthanterlig mängd. Efter det sorterades material utifrån teman, och nyckelord valdes 

som kunde passa in i min analys, se tabell 2 i resultat delen.  

   Ur informationssystemet Diver hämtades månatligen hårddata i rapportform om personalens 

hälsonyckeltal och prestationsyckeltal. Därefter diskuterades resultaten med ansvarig PA-

konsult på administrationen, och sedan fördes informationen ut till ledarna för att skapa dia-

log. Personalenkäten Personalenkäten Dialogen hade upprepats två gånger, år 2011 och 2012, 

förutom Landstingets officiella enkäts som genomfördes år 2010.  Resultaten av både enkä-

terna och prestationen gav utrymme för att studera och skapa dialog med cheferna om deras 

verksamhet för att förhoppningsvis utveckla nyckeltal som passade deras verksamheter. 

   Kommunikation och dialog är mycket viktiga delar för att lyckas med projektet.  Liukkonen 

(2003) påpekar flera gångerbetonar att reflektionen och dialogen över siffrorna och nyckelta-

len i hälsobokslutet är nyckeln till ett lyckat hälsobokslut. Denna vetskap utgjorde grunden 

jag bar med mig vid dialogtillfällena med cheferna. Framtagning och redovisning av nyckelta-

len hade inte skett enbart på klinknivå, utan även på enhetsnivå. Där lyftes kommunikationen 

om deras specifika nyckeltal fram. I hälsobokslutet, som togs fram 2011 och 2012, användes 

det följande komponenter som det syns i bilden nedan, se tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell  1  Hälsobokslutets innehåll som togs fram under studie tiden 
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Kontext och personal Vilka enheter som ingår i verksamheten. 

Antal anställda, personalkategorier, könsfördelning, ålders-

fördelning. 

Personalens Kkompetens Antal doktorander, antal tagna master, antal tagna magister, 

antal disputerade. 

Tid avseende vad? Frisknärvaro, sjukfrånvaro, sjuktal, antal sjuktimmar per 

anställd. 

Rehabilitering Antal avslutade rehabärenden och antal avslutade rehabut-

redningar i relation till de pågående. 

Kvalitet på personalhälsa Enkätresultat i jämförelse med tre år bakåt i tiden. 

Friskvårdsresultat Resultat på avde hälsoprofiler som hälsocoachen utförde på 

personalen. 

Produktion/ekonomi/sjuktimmar Diagram bild som visar tre tidslinjer som presenterar och 

sätter i relation till varandra antal prestationer, personalkost-

nader och antal sjuktimmar. (Se figur 8) 

Analys av vad? Tillsammans med PA-konsulten. Kan uppmana till agerande. 

 

 

Eftersom hälsobokslutet ska anpassas till den unika kontexten (Liukkonen, 2003) har jag un-

der projekttiden knogat fram olika sätt att redovisa hälsobokslut för cheferna. Jag använde 

mig av förbättringsmetoden Planera – Göra – Studera - Agera (PGSA), vilken betyder att man 

ska fundera på vad man vill åstadkomma och planera utifrån det. Sedan ska man testa den 

föreslagna förbättringsidén och genomföra den. Därefter ska forskaren stanna och reflektera 

över det som har gjorts och sedan agera utifrån det resultat som reflektionen gav (Langely & 

Nolan m.fl., 2009). Se figur 4, 5 där jag beskriver hur hela projektprocessen hade genomförts. 
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Figur 4   En illustrationsbild av PDSA hjulet. 

 

I figur 5 förtydligas vad cirkeln med de fyra bokstäverna P, D, S, A (PGSA) betyder och avser 

(Deming, 1993). Hjulet består av fyra delar då P står för planeringsfas där hypotesen sätts upp 

och D för genomförandefasen då förändringen prövas, S för studerafasen då resultatet av för-

söket analyseras och jämförs sedan A står för agerafasen då man bestämmer vad som skall ske 

i nästa steg. Och hur använde du dig av detta konkret i förbättringsarbetet? 

   Som ett exempel på hur arbetet tillämpades enligt PDSA tankemodell så kan nämnas det 

diagram som togs fram av författaren år 2011 och som finns illustrerat i figur 5. Men när det 

första året hade gått insåg jag att det krävdes en hel del av min tid för att beräkna detta för 

varje enhet och klinik. Jag ansåg att det behövdes ett annat mått som är lättare att få fram och 

vars faktorer är tillgängliga i landstingets informationssystem och därför utvecklades dia-

grammet till det som finns i figur 8. 
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4.5 Min egen metodprocess  

Processen startades med att presentera idén om HB och dess nytta samt vad forskningen säger 

om den kunskap vi saknar i vår förvaltning angående hälsofrämjande projekt. Efter valet av 

pilotverksamheterna kontaktades verksamhetscheferna för att berätta om projektet och få till-

ståndet att genomföra min studie. Det var mycket viktigt för genomförandet att verksamhets-

cheferna var övertygade om att detta projekt gynnar deras verksamhet. Därefter bestämdes ett 

möte i varje ledningsgrupp i båda klinikerna för att informera vårdenhetscheferna om pro-

jektets steg, särskilt att jag planerade genomföra en personalenkät om hälsa med de frågorna 

som besvarades i ”Dialog” 2010. Tillsammans med enhetscheferna bestämdes det att de skulle 

informera sin personal om den kommande personalenkäten. Vi hade även diskuterat att till-

lägga 4 frågor till i enkäten, vilket vi också gjorde, för att få en ännu mer klarare bild om per-

sonalens upplevda hälsa. De ytterligare 4 frågorna valdes utifrån den litteratur som behand-

lade HB. 

   Vi planerade att först köra en enkät för enbart de 4 nya frågorna i maj för att sedan upprepa 

frågorna, men denna gång tillsammans med Dialog- frågorna angående hälsa i december för 

att sedan jämföra resultaten mellan åren. Resultatet av de 4 nya enkätfrågorna hade rapporte-

rats muntligt i ledningsgruppen i respektive klinik med hjälp av Powerpoint bilder. Därefter 

tillfrågades cheferna om de ville ställa upp på intervjuer redan då för att sedan intervjuas igen 

i slutet av projektperioden. 

   Idén om intervjuerna godkändes av alla, vilka jag sedan genomförde med alla utom en som 

senare avvek.  

   Ett skriftligt godkännande hade lämnats av cheferna och allting bandades och bevarades. 

   I december 2011 genomfördes ännu en enkätstudie med samma frågor som förekom i ”Dia-

log” och även de ytterligare 4 frågorna. Det första HB- dokumentet framtogs av författaren i 

januari 2012 för att samla alla nyckeltal, ett exempel finns att se i tabell 1.  

   Under 2012 mars-april hade jag aktivt träffat båda ledningsgrupper från båda klinikerna och 

presenterat resultat och även enskilt träffat enhetscheferna för att rapportera om deras egna 

enhetsresultat gällande HB.  

   Samma process upprepades i december 2012 och mars-april år 2013 för att genomföra de 

slutliga intervjuerna. Intervjuerna analyserades grundligt senare i maj 2013 för att besvara 

studiesyftet och dokumentera forskningsresultatet.   
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Figur 5 studieprocessen i den interaktiva delen och förbättringskunskapsdelen. 

 

I figuren ovan presenteras processen med studien då jag startade med att samla både informat-

ion, data och bildade kontakt med pilotverksamheterna mars 2011. Detta genomfördes trots 

att idén om projektet startades i december 2010 då jag presenterade den upptäckta kunskaps-

luckan (se figur 2), och bad om ett möte med ledningen på min egen förvaltning på Höglandet 

för att berätta om det förbättringsprojekt jag önskade genomföra under master utbildningen. I 

processen pågick helat tiden reflektioner och justeringar av processen till förbättringar genom 

att använda mig av PDSA-hjulet eller som det sägs på svenska PGSA. 

    

 

4.6 Etiska överväganden 

Personer som deltog i studien hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Anonymite-

ten skyddades genom att varje chef fick ett nummer att dokumenteras och relateras till i min 

dokumentation. Inga data kan därmed härledas till en enskild person. Möjligheten för 
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feluppfattningar finns, men en fullgod informativ metod och öppenhet kommer i princip att 

eliminera denna risk. (Vetenskapsrådet, 2012) 

   Risken för att utsätta deltagande personer för något negativt finns inte medan nyttan visar 

sig i utökad kunskap och förståelse för olika ledarskapsbeteenden och engagemang och deras 

påverkan på hälsoprojekt. Budskapet är att lyfta fram systembrister/svagheter, inte att peka ut 

några personer eller grupper. 

Presentation av resultaten kommer inte att redovisas på personnivå utan som en helhet i form 

av slutsats och förslag på åtgärder. Enskilda grupper kommer inte att utpekas utan att 

uppmärksammas. 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån de frågor som ställdes under avsnitten om syfte och 

studiemodell. 

 

5.1 Resultatbeskrivning utifrån syftes frågor. 

För att besvara frågorna i avsnittet om syftet tar jag en fråga i taget.  

”Hur ser cheferna inom vården på hälsofrämjande projekt och vilken inställning har de till 

hälsoprojekt? Klarade de att följa upp deras resultat?” 

Alla svarade att de inte brukar förhindra sina medarbetare att träna på arbetstid när verksam-

heten tillåter detta. De uppmuntrade sina medarbetare till träning och påminde till och med 

dem vid olika tillfällen med olika metoder, till exempel via e-post eller vid morgonmöten. 

                           ”Jag har inte nekat någon att göra det, men personligen har jag inte tränat 

en enda gång”.  

Även när vi talar om huruvida de har funnit några tydliga tecken på förbättrad hälsa hos sina 

medarbetare tyckte det flesta att de personer som egentligen borde träna inte gör det, trots alla 

möjligheterna de erbjöds. Några chefer upplevde detta som en besvärlig uppgift att uppmuntra 

medarbetarna, eftersom chefen var tvungen att påminna dem hela tiden att utnyttja lugna 

stunder i verksamheten till att träna.  

                           ”Jag försöker i första hand att låta dem ta initiativet själva och tänka nytt. 

Jag uppmuntrar dem genom att maila till dem och även påminna på APT [… ] Jag måste 

mata hela tiden”.  

Det var tre chefer av sju som uppfattade det som positivt att väcka medarbetarnas uppmärk-

samhet angående träning. 

                          ”Jag motiverar dem att gå träna och vara noga med att ta sina raster. Jag 

gör det via veckobrevet och via APT och vi har även börjat lyfta upp detta på vår morgonträff 

varje dag, och jag uppmanar dem att gå och träna när det händer.” 
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Vissa Majoriteten av cheferna deltog själva i aktiviteterna, medan andra chefer inte gjorde det. 

Majoriteten deltog inte, trots att de såg positivt på hälsoprojektet. Cheferna som deltog ut-

tryckte att de inte kan förstå varför medarbetarna inte tränar när de har möjlighet. De chefer 

som inte deltog förstod sina medarbetare och tyckte att man inte ska tvingas till träning på 

arbetstid om man inte känner för det.  

Redan under de första intervjuerna år 2011 kom det fram att enhetscheferna inte kände till de 

nyckeltal som finns i informationssystemet och som rör frisknärvaro, sjuktimmar och dylikt. 

De visste inte heller att de själva enkelt kunde ta fram information i form av rapporter. Verk-

samhetscheferna visste däremot om att det finns rapporter om de ovan nämnda nyckeltalen, 

men de hade själva inte använt möjligheten att ta fram rapporter.  När intervjuerna upprepades 

ett år senare, blev cheferna tillfrågade om hur de följde resultatet av insatserna svarade ingen 

av dem att de gjorde det via nyckeltalen. Nästan alla svarade att de följer sina insatser endast 

via de siffror som de får av hälsocoachen och som visar antal timmar som medarbetarna tränar 

på Friskhuset (Höglandetsförvaltnings träningslokal). i sjukhusets träningslokaler 

                     ”Vi hänger upp siffrorna på anslagstavlan för antal tränade timmar.” 

Däremot svarade de också att de gärna hade velat ha mer siffror och analys om de hade vetat 

att det möjligt och tillgängligt.                     

                    ”Vet man inte vad man får så kan man inte fråga efter det.”  

 

 

”Hur har Hälsobokslutet hjälpt cheferna att utvärdera hälsofrämjande insatser?” 

Sakta men säkert under projektperioden hade cheferna och jag testat olika nyckeltal som de 

ansåg kunde ge dem mest nytta och som passade deras verksamhet. Jag hade rapporterat några 

förslag till dem på vissa nyckeltal och diagram som vi korrigerade under resans gång. I början 

av projektet hade jag till exempel testat några nyckeltal att rapportera som redan fanns i vårt 

informationssystem. Ett av dem var frisknärvaro, som visar antalet friska personer på arbets-

platsen i procent. Med friska personer menas de som har varit sjuka mindre än fem dagar un-

der de tolv senaste månaderna. Måttet sätter antal friska personer i relation till antalet aktiva 

personer på arbetsplatsen. Måttet frisknärvaro fokuserar på hälsa i stället för ohälsa, men det 

kan inte ge en fullständig bild över medarbetarens hälsa. Därför kompletterade jag med andra 

mått, som exempelvis sjuktal. Sjuktalet definieras som antal sjuktimmar i jämförelse med det 
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totala antalet utförda arbetstimmar, utan att relatera timmarna till årsarbetare eller till antal 

anställda. Måttet redovisas med en decimal och multipliceras därefter med 100 för att inte 

utgöra ett alldeles för litet tal.   

                         Antal sjukfrånvarotimmar/antal utförda arbetstimmar x 100  

Måttet ger varningssignaler vid negativa resultat om ohälsa. Signalerna leder till att varje le-

dare i rätt tid kan bearbeta informationen från mätningarna och jobba för att förebygga ohälsa.   

I början ansåg jag att detta var ett väldigt bra nyckeltal. Det tar hänsyn till antal anställda i 

relation till antalet sjukdagar, i stället för det andra måttet som mäts på landstingnivå och som 

visar sjukdagar per årsarbetare. Se ett exempel i figur 5 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Ett diagram som visar en kombination av tre tidslinjer på både produktion och nyckeltalet, 

sjuktal.     

 

Diagrammet ovan visar variationer per månad för sjuktalet och den mätbara produktionen i en 

mottagning. Diagrammet användes som ett kompletterat nyckeltal till de övriga nyckeltalen 

för att kunna skapa dialog runt hälsan och se andra perspektiv i analysen.   

Intervjuade chefer tyckte att dialogmöten kring personalhälsan skulle ske oftare till exempel 

varannan månad eller varje kvartal, tillsammans med deras ekonom och i samband med den 
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ekonomiska redovisningen. Vissa chefer önskade denna dialog som en stadig punkt i deras 

uppföljningar för att kunna rapportera till personalen på arbetsplatsträffar.  

                          ”Vi skulle ha dem varannan månad och kontinuerligt så att man kan ha det 

som en stadig punkt på APT.”  

Dialogen kring de nyckeltal som framtogs efter HB modellen upplevdes positiva och hade 

efterfrågats senare av cheferna inför deras arbetsplatsträffar med personalen. Det som de 

flesta intervjuade chefer hade utryckt det tydligt att med HB kunde de sätta sina kännedom 

om läget på print och få sina funderingar ut tillsammans under dialogmöten med ekonomen.  

                       ”jag hade en känsla hela tiden att det är så, men nu får jag den bekräftad” 

 

 

”Vilken nytta har cheferna av hälsobokslutet och vad har det bidragit till i deras ledarskap? 

  

I början av år 2012 redovisades personalenkäten för båda klinikerna var för sig tillsammans 

med andra nyckeltal i form av ett hälsobokslut. Syftet var att väcka deras uppmärksamhet och 

att för första gången skapa dialog kring hälsobokslut. Vi noterade de svaga punkterna i resul-

tatet. I början av år 2013 redovisades resultatet av personalenkäten i en öppen jämförelse mel-

lan de tre åren 2010, 2011 och 2012. Se till exempel i figur 6 nedan 

 



35 

 

Figur 6  Ett exempel på ett nyckeltal i HB där man visar ett jämförelse över åren på en av frågorna i 

personalenkät 

 

I bilden ovan finns ett exempel på hur redovisningen presenterades för cheferna i hälsobokslu-

tet angående personalenkäten. Chefen får en signal om personalens upplevelse, vilket uppma-

nar chefen att lyfta frågan i medarbetarsamtalet.  

                                          ”Det här var intressant och kommer att lyfta upp under medarbe-

tarsamtalet” 

 

I ett annat exempel presenterades sjuktimmar i ett diagram med andra fakta som antal sjuk-

timmar per faktiska årsarbetare - se figur 7 nedan. 
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Figur 7  Ett exempel på ett  nyckeltalpresentation av sjukfrånvaro i timmar tillsammans med andra 

fakta som berör hälsan. 

 

Utifrån bilden ovan hade jag och cheferna dialog kring att antalet sjuktimmar vid en första 

inblick verkade öka. Men när vi analyserade mer och räknade i relation till antal anställda 

visade det sig att antalet sjuktimmar per anställd i verkligheten hade minskat. Förslaget om 

den nya beräkningen kom från ett par chefer efter några dialogmöten. Med anställd menas inte 

årsarbetare utan antal anställda. Dessa fakta är mer intressanta för cheferna än om vi använder 

måttet årsarbetare. I årsarbetare begreppet kan det innehålla fler anställda och därför blir det 

svårt för cheferna att se effekten av insatserna per anställd. 

Detta sätt att visa mått och skapa dialog kring måttet gav cheferna en bekräftelse på vad de 

kände. De fick också lite mer och ny information om medarbetarna. Som jag skrev tidigare 

var vissa av cheferna helt nya, och de fick nu en god överblick över hur deras personal mådde 

och vilka upplevelser de hade angående arbetsmiljö och hälsa. 

En fråga i personalenkäten som de flesta av cheferna reagerade på var kompetens och utveckl-

ing. En del av medarbetarna uppfattade inte de gratis föreläsningar som cheferna ordnade åt 

dem som utveckling och utbildning. Inom de enheter som till största delen har haft denna typ 

av föreläsningar har medarbetarna på frågan om utbildning och kompetens inte svarat att de 

instämmer till 100 procent. När vi mäter och får fram statistiken för hög kompetens inom en-
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heten ser vi att bilden är annorlunda. Det bekräftar att personalen trots satsningar inte upple-

ver detta som en förstärkning.  

När frågan om hur hälsobokslutet bör presenteras svarade en av cheferna:  

                    ”Vi skulle önska att dialogen körs vart annat år i stället.” 

 Andra chefer tyckte i stället att det skulle ske oftare. 

                   ”Månadsvis är för tätt och årsvis är för långt. När det gäller personals upplevelse 

så räcker det med en gång per år.” 

Cheferna utryckte att de hade velat ha sådana rapporter månatligen. Det skulle underlätta en 

hel del för dem och ge dem svar på många funderingar om personalfrågor. 

Samtidigt tyckte alla cheferna att resultatet av enkäten gav nya, intressanta signaler som de 

inte hade kunnat ana sig till utan sammanställningen. Vissa sa också att de hade en känsla om 

sanningen eller att de visste att det var så med deras personal, men de hade ingen grund för 

diskussionen med sina medarbetare. Nu hade de siffror att utgå ifrån. En av cheferna sade:  

 

                ”Jag känner att jag hade behövt de här undersökningarna och nyckeltalen tidigare. 

Jag visste inte hur nyttiga de är för mig som ledare.” 

Det positiva i projektet är att de cheferna som jag lyckades intervjua var positiva till att få 

informationen på det viset. En annan kommentar kom från en chef som hade jobbat i många 

år på sin tjänst, men ändå inte kunde föreställa sig att det kunde vara möjligt:  

                   ”Tidigare kände jag behovet, men jag kunde inte gripa det.” 

En av verksamhetscheferna sa också: ”Dialogen räcker förstås inte var tredje år, och därför 

har vi en vana att köra minidialogen”.  Minidialogen är en personalenkät som kan vara av 

mindre karaktär än den stora som genomförs var tredje år, men minidialog behandlar bara 

personalupplevelser. Den tar inte upp relaterad information som produktion och ekonomi.  

En av de positiva fördelarna med HB upplevde cheferna att de kunde själva önska sina egna 

nyckeltal och forma dem. Efter många försök att tillsammans med cheferna ta fram ett nyckel-

tal som kan vara relevant för deras uppföljning kring personalhälsa, produktion och ekonomi 

kom vi fram till att följande sätt och diagram kan ge ett bra underlag för dialog dels mellan 

chefen och ekonomen, dels mellan chefen och medarbetarna. Se figur 8 i bilden nedan. 
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Figur 8   Ett exempel på en presentation av fler nyckeltal i en och samma bild då flera aspekter tas 

vara på. 

Diagrammet ovan är ett exempel på de nyckeltal som togs fram utifrån de indikatorer som 

passar enhetens kontext och chef.  

 

5.2 Chefernas roll i projektet. 

 

En annan synvinkel på resultatet framkommer utifrån sammanställningen enligt kvalitativ 

innehållsanalys. Sammanställningen hade intressant information om chefernas roll i projektet, 

vilket skulle berika resultatet med en analys. I kvalitativa innehållsanalys används den tema-

tiska struktur som används under intervjun - se tabell 2 här nedan.  

Sju chefer av sju intervjuade hade utryckt att de jobbar nära sina medarbetare och ser dem.  

 

                        ”Att få deras förtroende bygger mest på den dagliga relationen” utryckte en 

chef, vilket alla var överens om. 

Samtidigt tror de alla på eget ansvar.  
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                       ”Jag försöker i första hand att låta dem ta initiativet själva och tänka nytt”. 

  En annan chef sa: 

                     ”Jag låter dem bestämma själva över sin tid och hälsa”. Detta pekar på att che-

ferna agerar som coacher mer än som bestämmande chefer. 

Alla intervjuade chefer tror starkt på forskningen om hälsa och de hälsofrämjande aktiviteter-

nas påverkan. En av cheferna sa:  

                          ”Avdelningen jobbar efter principen att om vi är nöjda så är patienten nöjd”.  

Men samtidigt ser cheferna att även detta är medarbetarnas ansvar och vill inte tvinga perso-

nalen till något de inte vill.  

Sju chefer påpekade också att de hade funderat på resultaten av insatserna, men de fick aldrig 

tid till reflektion över det eller visste om att det är möjligt att få fram resultaten från våra sy-

stem.  

Tabell 2 

Tema Sub-Tema 

Relation till medarbetare Närvarande och uppmuntrande 7 av 7 

Tror starkt på medarbetarens eget ansvar till utveckling 7 av 7 

Relation till hälsofrågor Tror starkt på idén om hälsoprojekt 7 av 7 

Önskar stöd i uppföljningen av insatserna 7 av 7 

Relation till ledarskapet Önskar tid till reflektion och behöver mentor 5 av 7 

Önskar mer stöd i uppföljningen av hälsoresultaten 7 av 7 i denna 

form av hälsobokslut 

 

Även om två av cheferna berättade att de hade tillgång till egen mentor saknade de ändå tid 

till reflektion. Troligtvis var det så på grund av att de inte visste att det finns möjligheter i 

systemet.  Därför utryckte alla önskemål om stöd i frågan. På grund av detta framstår det som 

naturligt att alla såg positivt på hälsobokslutsmodellen och önskade fortsätta. En av dem sa till 

och med under den sista intervjun:   

                                     ”Ska vi träffas mer och fortsätta? Eller vem skall ge oss denna inform-

ation nästa månad?”  

 

5.3 Ledarskapet i chefskapet 

Med tanken på att både klinikerna som studerades hade genomgått omorganisering så var re-

sultatet ändå bättre än förväntad utan att lämna tydliga negativa spår på personalhälsa.  
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                           ”Förvånad över att resultaten har varit så goda, trots de förändringarna 

som vi har gått igenom.” sa en av cheferna.  

I den kvantitativa undersökningen i HB som gjordes via personalenkäten framkom ett intres-

sant resultat som var oförutsett och går inte heller att passera utan redovisning och reflektion. 

Som det nämndes tidigare har båda klinikerna genomgått en omorganisation, vilket gjorde 

mig ganska orolig för resultatet hos trötta medarbetare. En av de största skillnaderna mellan 

de två klinikerna är att trots att båda har omorganiserats har den ena förbättrat sin hälsoupple-

velse betydligt mer. Detta trots att klinikens antal sjuktimmar på kliniknivå har ökat med 40 

procent samtidigt som deras personalkostnader ligger konstant och produktionen har ökat. 

Orsakarna kan vara många, men jag fångade en intressant och gemensam uppfattning hos 

både cheferna på den aktuella kliniken och hos PA-konsulten då det sades att rädslan för för-

ändringsnegativa effekter på personalen gjorde att cheferna satsade extra på omhändertagan-

det av personalen. Detta gav en positiv effekt och personalen i den nya organisationen kände 

sig utvald till att jobba i en ny lokal med nya medarbetare.  

På den ena kliniken har omorganisationen genomförts i stort omfattning och det gav ett bra 

resultat som gjorde att kliniken gick från medelmåttliga resultat till toppresultat. Den andra 

kliniken har stabila resultat under de tre åren, trots att även denna klinik har genomgått en 

omorganisation. Den stora skillnaden gjorde mig nyfiken på att analysera resultaten ännu mer. 

Förhoppningsvis har jag hittat anledningen till den stora skillnaden. Den klinik som har mins-

kat antal sjuktimmar har stabilitet i personalupplevelsen. På den klinik där antal sjuktimmar 

har ökat mår personalen bäst i alla frågor och har förbättrat sig i alla frågor i enkäten under de 

senaste tre åren 2010-2012.  I tabell 3 nedan har jag försökt sammanställa resultatet i en jäm-

förelsetabell utifrån de parametrarna som kom i kundenkäten. I tabellen syns att på klinik 1 

har 92 procent svarat ”stämmer” på frågan om deras chef är coachande. Det är en ökning med 

13 procent jämfört med föregående år. Hos klinik 2 upplevde 78 procent av personalen att de 

hade en coachande chef. Det var en minskning med 9 procent jämfört med föregående år. No-

tera att resultaten är på kliniknivå, vilket betyder att vissa enheter har bättre resultat än andra. 
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Tabell 3   Skillnaden mellan de två klinikernas resultat enligt personalenkäten 

 

 Klinik 1      

år 2012 

K 1 Ök-

ning/minskning 

2010-2012 

Klinik 2         

år 2012 

K 2 Ök-

ning/minskning 

2010-2012 

Coachande chef 92 % +13% 78% -9% 

Balans mellan arbetsliv 

och privatliv 

99% +1% 89% -9% 

Möjlighet till utveckling 90% +8% 75% -8% 

Chefen stödjer hälso-

främjande levnadsvanor  

82% -10% 74% -8% 

 

God fysisk arbetsmiljö 79% +21% 87% +3% 

God psykisk arbetsmiljö 81% +28% 

 

80% +9% 

Har rimliga krav 92% +24% 88% 1% 

Psykisk belastning 89% +21% 89% 1% 

Stöd av arbetskamrat 95% +13% 92% 1% 

Stöd av cheferna 88% +8% 89% -9% 
   

 

Vi ser utifrån tabellen ovan att klinik 1 har mycket bättre resultat än klinik 2, trots att den 

förstnämnda har flest sjuktimmar. Vi noterar också att klinik 2 har väldigt bra resultat på den 

sista frågan som handlar om chefens stöd till hälsofrämjande levnadsvanor. Utifrån intervju-

erna kunde det synas ett mönster hos cheferna på klinik 1 där de både uppmuntrar till träning 

och aktivitet samt tränar själva tillsammans med sin personal. 

I början av projektet och genom intervjuerna i förstudien beskrev alla chefer, förutom en 

verksamhetschef, att de inte visste vad hälsobokslutet var. På frågan om vad begreppet hälso-

främjande sjukhus handlar om beskrev de att det handlar om att uppmana våra patienter till 

hälsofrämjande liv för att förebygga sjukdom. För två år sedan hade cheferna en annan upp-

fattning om vad de centrala begreppen i mitt projekt är. Under resans gång kunde alla bilda 

sig en uppfattning om vad hälsobokslut är. Trots en viss variation i svaren hade alla cheferna 

dessutom en liknande syn på hälsoprojekt och nyttan av dem för verksamheten och persona-

len. Några av cheferna har ett salutogent synsätt då de själva deltog i aktiviteterna och såg sig 

själva som förebilder. 
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6. Diskussion och analys 
 

 

6.1 Uppföljning av hälsofrämjande insatser och utvärdering av 

dem 

 

För att Landstinget ska kunna veta om målet är uppnått eller om verksamheterna jobbar mot 

det uppsatta målet har det tagits fram ett ledningssystem som bland annat följer upp målet 

med olika nyckeltal. Landstinget skapar även möjligheter för sina verksamheter att uppnå god 

vård. En av de möjligheter som landstingsledningen skapar är att främja personalens hälsa 

genom vissa erbjudanden och i vissa fall genom riktade insatser. 

Hur vet vi att personalens hälsa och arbetsförmåga utvecklas på arbetsplatsen, och hur vet vi 

om våra medarbetare har den arbetsförmåga som gör organisationen utvecklingsbar om vi inte 

följer upp det kontinuerligt? Om alla är överens om att personalens prestationsförmåga och 

välbefinnande är ett viktigt mål för att uppnå Landstingets mål att leverera god vård, varför 

har ingen utvärderat om det vi vet är det vi gör? 

Samtidigt vet jag som ekonom att Landstinget rapporterar hälsotalen inom personalperspekti-

vet, vilka kallas sjuktalen. De har visat en sjunkande kostnadsmassa. Det är positivt, men i 

verkligheten kan inte dessa tal bevisa för oss om vi har lyckats förbättra hälsan och minska 

sjukfrånvaron. Förbättrad hälsa kan inte fångas med befintligt frisknärvaromått eller sjuk-

dagarmåttet. Det beror på att den mätning som Landstinget fokuserar på bygger på årsarbe-

tare, medan satsningarna inom klinikerna kretsar kring personen som är anställd oavsett om 

han eller hon är heltid- eller deltidsanställd. Ytterligare en anledning till att jag inte ser att 

Landstingets centrala mätetal är rättvisa är att syftet med dessa är att söka efter ekonomisk 

vinst. Därför speglar mätetalen inte de anställdas eventuella hälsoförändring. Sjukskrivnings-

kostnader minskas totalt, men antalet sjuktimmar ökar fortfarande. 

Vi lägger så mycket pengar på att erbjuda våra medarbetare möjligheter till hälsofrämjande 

aktiviteter, men är det inte viktigt att också följa kostnaden för att se om den ger vinst i hälsa, 

kvalitet och produktion? Forskning har redan bevisat att hälsosatsningar gynnar personalens 

arbetskvalitet, men hur vet vi att vi gör rätt i våra satsningar? Jag tror att man gör det enkelt 

för sig genom att generalisera insatserna mot alla, men är det värt att lägga så mycket pengar 

på något som inte ger värde?  
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När vi väl har bestämt att ta ansvar i vår landstingshandlingsplan och redovisning för att rap-

portera om personalens hälsa och dess förbättringar, måste vi ägna vår energi åt att identifiera 

och mäta dess typer av förbättringar. Nelson, Batalden och Godfrey (2007) har påpekat flera 

gånger att uppföljning av målet och mätning av variationer i resultatet är väldigt viktigt i för-

bättringsarbete och utveckling av verksamheten.  

 

6.2 Stödet till cheferna och stödprocessen 

 

För att se nyttan av hälsobokslutet ska inte implementeringen ta över processen, och vi ska 

inte tro att hälsobokslutet är lösningen på alla förväntningar utan man ska ge tid för reflektion 

och analys. Argyris och Kaplan (1994) varnade för den fälla som innebär att verksamheten 

drunknar i att ta fram verktygen för uppföljning – och sedan använder dem utan att ge plats 

för reflektion eller analys i verksamheten.  Denna studie visade att cheferna i pilotstudien upp-

levde det som positivt att få möjlighet att reflektera över de nyckeltal som jag hade tagit fram. 

De flesta sa också att de hade funderat på att skaffa sig sådan redovisning tidigare men inte 

visste hur de skulle få fram den. Johanson och Cederqvist (2005) ansåg också i deras forsk-

ningsrapport att hälsobokslutet inte har någon större nytta om det inte integreras och används i 

den dagliga verksamheten. Hälsobokslutet i sig ska inte vara ett rapporteringsverktyg, utan det 

ska vara ett begrepp som kallar ledarna till reflektion och dialog (Liukkonen, 2003). Samtidigt 

ser vi att Aronsson och Malmqvist (2003) uppmanar verksamheterna till att inte lägga hälso-

bokslutet som en bilaga, utan att i stället se den som en naturlig och ordinarie del i det slutliga 

bokslutet precis som de ekonomiska delarna. 

Hälsobokslut ska räknas som en stödprocess som innehåller många aktiviteter för att kunna bli 

ett effektivt och framgångsrikt styrverktyg (Johansson & Skoog, 2007). Stödprocessen kan 

utformas av både ekonomer och personalkonsulter och förbättras så att den anpassas till verk-

samhetens och chefernas behov. Fayol (1965) skrev kritiskt om hur ledarna slaviskt följer de 

beslut som fattas högre upp i hierarkin om hur de skall rapportera om sin verksamhet. Han 

kritiserade ledarna och skrev att cheferna accepterar de beslutsunderlag som fattas centralt 

och jobbar efter dem utan att själva utveckla dem. Jag håller inte med Fayol på denna punkt. 

Utifrån vad pilotprojektets chefer sa hade de inget val eftersom de inte hade kännedom om att 

det fanns andra alternativ. 

Även Malmquist m fl. kritiserar ledare som inte har tillräckliga kunskaper i personalekonomi 

för att tolka de utdata som bokslutet presenterar, men är det verkligen deras fel?  Under första 
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året av projektperioden kunde vissa chefer forma om de nyckeltal som jag gav dem efter att 

jag hade tagit fram dem ur informationssystemet. Nyckeltalen finns redan uppbyggda i syste-

met för att rapportera om personalens hälsa uppåt i verksamheten till kansliet. Cheferna reage-

rade med förvåning på dessa nyckeltal eftersom de inte hade sett dem tidigare och ansåg att 

dessa nyckeltal inte presenterade deras verklighet.  Därför anser jag att vi inte kan klandra 

cheferna för att de enbart rapporterar det som sägs till dem, eftersom ingen levererar varken 

information eller skapar ett utrymme för reflektion kring detta. Dessutom behöver cheferna 

stöd i att förtydliga de nyckeltal som finns som färdiga rapporter i systemet. Nyckeltalen upp-

levas som svårtolkade och därför begränsas chefernas intresse för dem.  

Införandeeffekten av hälsobokslut kan inte kännas av på en gång, men det fanns en förbättring 

av personalupplevelserna i slutet av projektet. Delvis kan det bero på den uppmärksamhet 

som hälsobokslutet har skapat i pilotprojekten (Johanson & Cederqvist, 2005). Cheferna fick 

information och möjlighet till reflektion och dialog under projektets gång och medarbetarna 

fick feedback på enkäterna, vilket också kan ha skapat en dialog mellan cheferna och medar-

betarna på arbetsplatsen. Liukkonen (2003) ansåg att hälsobokslut förbättrar arbetsmiljö- och 

hälsofrågorna genom att diskussionen om dem oftare kommer upp på verksamhetsagendan. 

Som ett exempel på det kan det nämnas diagram 5. I diagram 5 har jag komponerat ihop antal 

produktion, antal sjuktimmar samt kostnader per månad. Det ger en tillräcklig signal för che-

fen, ledningen och inte minst medarbetarna om hur personalen mår i förhållande till den pre-

stationen de utför. Utifrån denna typ av diagram hade jag och cheferna många diskussioner 

och intressanta reflektioner om verksamhetsplanering. Reflektionen gynnar framtida planer på 

grund av den nyvunna kunskapen (Aronsson & Malmquist, 2003). 

Att med hjälp av hälsobokslut rapportera status på personalhälsa och skapa dialog med che-

ferna om kompetens som nyckeltal har givit bra möjlighet till reflektion för cheferna. Både 

Argyris (1970) och Senge (1992) har betonat att relationen mellan kompetens och organisat-

ionshälsa är ganska stark. Vi kan inte mäta hälsa genom enbart den fysiska hälsan, utan även 

kompetensen och personalens upplevelse om sin egen hälsa måste mätas. Därför anser de 

forskare som är använda som referenser i denna studie att hälsobokslut är en bra modell för att 

visa personalens hälsa i sin helhet och för att kunna följa upp resultatet av Landstingets insat-

ser. Det bekräftas också i de praktiska fall som denna studie berättar om. Det visas dessutom 

av resultatet av jämförelsen mellan de två klinikerna, där den ena hade utökat antal sjuktim-

mar under det senaste året medan den andra kliniken hade toppresultat vad gäller personalens 

upplevelse av sin fysiska och psykiska hälsa.  
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6.3 Chefernas egen inställning till hälsofrämjande insatser 

 

Ännu ett intressant resultat är att cheferna såg som medarbetarnas eget ansvar att ta initiativ 

till hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Ackerman (2008, sid 32) säger: ”Många che-

fer har inte riktigt förstått behovet av att ge medarbetarna förutsättningar att träna sin förmåga 

att ta ansvar”. Alla verksamhetscheferna i pilotstudien betonade starkt medarbetarnas ansvar. 

För egen del undrar jag i det fallet var gränsen går mellan att stödja medarbetaren i att ta eget 

ansvar för sin hälsa och att låta medarbetaren att ta sitt eget ansvar? 

När Ackerman uppmuntrar cheferna att hjälpa sina medarbetare att genomkorsa oceanen för 

att vinna deras lojalitet så menar han också att de ska stödja dem i det hälsofrämjande pro-

jektet genom att synas bland medarbetarna under aktiviteterna.  Samtidigt ser vi också att 

Ackerman (2008) försöker råda cheferna att hitta balans och vara motiverande chefer. Han 

säger: ”Ledarna är människor av kött och blod. De är begränsade.[ ……] eftersom de inte är 

allsmäktiga behöver de uppbackning”. Detta förstärker det resultat som pekade på att alla che-

ferna önskade sig och uttryckligen sa att de behöver stöd.  

Johansson (1999) skrev att ofta misslyckas man med att införa personalekonomiska redovis-

ningar då motiveringen till uppföljningen hade otillräcklig kunskap om syftet. Kanske det 

föregående resonemanget är en av orsakerna, men enligt intervjuresultatet med cheferna i pi-

lotprojektet så saknas det vare sig motivation eller kunskap. Cheferna är medvetna om att häl-

sofrämjande insatser ger goda effekter på personalhälsan och förbättrar arbetsmiljön, men de 

flesta ser att produktionen i verksamheten går före allt annat. Cheferna har visat sin positiva 

inställning genom att driva projektet, men inte alla chefer hade agerat som förebilder för sina 

medarbetare. De personliga egenskaperna och ledarstilen spelar roll i denna aspekt, trots att de 

uppmuntrade sina medarbetare till fysiska aktiviteter inom arbetstiden. Här kan jag inte annat 

än undra om deras positiva inställning bygger på personalpolitiska planer för deras verksam-

het och ett högre beslut, om det eller om det verkligen är vad de tro på? Malmquist m fl skrev: 

”Ledarnas insikt om hälsans betydelse för verksamhetens resultat är en avgörande förutsätt-

ning för en sådan tillämpning”.  
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6.4 Ledarskapet i chefskapet 

 
Ledarskapsteori kunde visa den påverkan som en chef har på sin personalhälsostatus (Holm-

berg & Henning, 2003, Ackerman, 2008). Därför lade jag med avsikt till en extra fråga som 

handlade om den coachande chefen. Jag frågade även cheferna under de första intervjuerna i 

förstudien vad de anser om pedagogiskt ledarskap. Utifrån både intervjuerna och personalen-

käten har jag kunnat se ett mönster av olikheter mellan chefernas syn på de hälsofrämjande 

insatserna – trots att de alla uppmuntrar till hälsoprojekt. I den stora sammanställningen av 

hälsobokslutet för hela verksamheten kunde jag inte se orsaken eller skillnaden, men det 

gjorde jag när jag delade ut hälsobokslutsmodellen per enhet på kliniken. Orsaken och skill-

naden blev speciellt tydlig efter dialogen och intervjuerna. Trots den positiva inställningen till 

hälsoinsatserna gjorde cheferna det de skulle göra eftersom hälsoinsatserna kom som ett be-

slut från verksamhetschefen. Chefens inställning och attityd till hälsofrämjande insatser skap-

ar en hälsofrämjande arbetsplats och förstärker medarbetarnas tron för dessa insatser. 

Sandahl (Läkartidningen nr 36/2011) beskriver chefens betydelse för medarbetarnas hälsa, där 

sättet att leda kan göra medarbetarna välmående eller motsatsen. I en faktaruta skrev Sandahl i 

tidningen om ledarskap och medarbetarnas välmående, se bild nr 5.  

Bild nr 5 
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Liukkonen (2000, 2003, 2006) uppmuntrar oss att alltid mäta hela sjukfrånvarokostnaderna, 

inte bara den ersätta. Det är bekräftat att felkostnader ökar i samband med hög sjukfrånvaro. 

Även produktionsförluster blir högre. Men hur kan vi förklara ökningen av produktion och 

personalens välbefinnande trots ökad sjukfrånvaro i de verksamheter som jag studerade och 

följde under projektet? Detta fick mig naturligtvis att vilja undersöka verksamheten ännu mer 

och gå på djupet och ställa fler frågor till chefen under dialogen samt granska informationen 

som finns i personallönesystemet. Det är svårt att tro att en verksamhet som har drabbats av 

personalfrånvaro på grund av sjukskrivningar kan klara av sin planerade produktion utan att 

beordra resten av personalen övertidsarbete eller ringa efter personalförstärkning. Vi kan be-

svara frågan genom att säga att det alltid finns undantag eller att det hände av en slump. Några 

kan försvara detta också genom att säga att just dessa dagar hade inte verksamheten mycket 

att göra. Men mitt svar efter undersökningen är att just denna personal har hög arbetsmoral 

och lojalitet mot sin arbetsplats och chef. Det bekräftades både av svaret på personalenkäten 

och de låga kostnaderna i personallönesystemet och intervjuresultatet. Nyckeln i detta fynd är 

chefens beteende och agerande som coach, och att chefen är aktiv i hälsofrämjande aktiviteter 

tillsammans med sina medarbetare. Larsson (2011) har nyligen talat om hälsosamt ledarskap i 

en fallstudie på Roxtec internationall AB. Han lyfter fram två verktyg för cheferna som under-

lättar utövandet av ett hälsofrämjande ledarskap. Det ena är ledarskapsbokslut och det andra 

är varningssystem för hälsoutfall. ”Man kan skapa hög effektivitet samtidigt som man har 

goda arbetsvillkor. Det är ingen motsättning.” (www.chefstidningen.se, 2011-05-20). Bortsett 

från tanken på ännu ett verktyg och ännu ett bokslut så anser jag att Larsson bekräftar vikten 

av chefens roll i att lyckas med en förbättring av personalhälsan. Just den aspekten, det vill 

säga ledarskapet i chefskapet, känns nu i slutet av projektet som ett hörnsten för att lyckas 

med våra insatser. Vi i vårt landsting bör också satsa på chefen som hälsofrämjande ledare. 

 

Med tanke på den relativt entydiga bilden av vilka chefsbeteenden som bidrar till bättre hälsa 

bland personalen finns det stor anledning att utbilda cheferna i hälsofrämjande aktiviteter och 

att ta med detta perspektiv i samband med urvalet vid chefsrekryteringar. 

 

6.5 Mina begränsningar i projektprocessen 

 I min tjänst har jag haft en del hinder och svårigheter med att utföra projektet precis som jag 

planerade och utifrån de modeller som finns i litteratur om hälsobokslut. Jag vill nämna några 

av dem för att skapa förståelse hos läsarna för vissa moment under processen samt bidra till 

http://www.chefstidningen.se/
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att sådana hinder undviks om någon läsare vill forska vidare eller implementera hälsobokslut i 

sin organisation. 

- Under projektets perioden har min arbetsplats bytt chef tre gånger på kort tid, vilket för-

minskade min drivkraft. 

- Under projektets sista år implementerade Landstinget ett nytt ekonomiskt ersättningssystem. 

Det tog väldigt mycket av administrationspersonalens tid och förhindrade mig att bilda team 

för införande och dialog med cheferna kring hälsobokslut. 

- Det nya ersättningssystemet tog så mycket tid och hindrade mig från att samarbeta med cen-

trala personalavdelningen för att bygga nyckeltalen för hälsobokslutet i vårt informations sy-

stem, Diver. 

  

6.6 Koppling till förbättringskunskap 

 

Som anställd har man två uppgifter i tjänsten. Det ena är att utföra sina uppgifter i tjänsten 

och se till att huvudmålet är patientens nytta. Den andra uppgiften är att utveckla sitt arbete 

(Batalden & Davidoff, 2007). Enligt Batalden och Davidoff ska förbättringskunskaper vävas 

ihop med de professionella kunskaperna för att kunna vara värdefulla för patienten. I mitt fall 

som ekonom tror jag att mina förbättringskunskaper ligger i att min tjänst stödjer cheferna i 

deras arbete med att ta hand om sin personal, som i sin tur jobbar direkt med patientens välbe-

finnande.  

 

Figur 9. Illustration av samband mellan professionell kunskap och förbättringskunskap, Batalden & 

Davidoff (2007). 

 

I förbättringskunskaper ska vi veta vad vi vill åstadkomma först innan vi undersöker om för-

ändringen är en förbättring. Vi ska mäta över tid för att se vilka förändringar vi kan göra för 
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att skapa förbättring. I bilden ovan ska den professionella kunskapen vävas ihop för att sätta 

systemen i organisationen i rörelse mot förbättringar.  

Med hjälp av tillämpning av förbättringskunskap försökte jag – utifrån de kunskaper som jag 

har skaffat mig om hälsobokslut, nyttan av det från tidigare forskning och praktikfall inklu-

sive mina personliga färdigheter och värderingar i administration och service – under projekt-

tiden förbättra den process som vi ekonomer arbetar med när vi följer upp verksamhetens re-

sultat, och med hjälp av hälsobokslutet försökte jag att se helheten i personalekonomi.  

Det finns ett dilemma inom organisationen när det gäller nyckeltalsredovisning och motta-

gandet av en stor mängd administrativ information. I en diskussion med kurskamrater som har 

chefsbefattning har alla nämnt att de har det jobbigt med alla nyckeltal som de får in. Chefer-

na upplever detta som ett överflöd av rapporter som ska läsas och även vidarerapporteras. Det 

kan göra dem trötta på styrsystemet som tvingar dem ta emot så många nyckeltal som de inte 

kan hantera eller kan se nyttan med. Paul Batalden, lärare på vår utbildning och professor vid 

bland annat The Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare, förstärker med 

följande uttalande det som mina kurskamrater har sagt: ”Mått kan vara till stor hjälp om de 

används till det som de var designade för.” (föreläsning den 5 mars 2013) 

 

 

6.7 Införandets kostnad  

 

Kostnaderna för att arbeta med hälsobokslut kan variera beroende på upplägget av processen. 

Om man ska räkna med de personalenkäter som skickas ut årligen i stället för var tredje år, 

som fallet är i dag i Landstinget i Jönköpings län, och räknar fram tiden för sammanställnig 

och analys så kräver detta arbete många arbetstimmar. Ändå görs detta en gång om året och 

ersätter faktiskt ovissheten som cheferna har utsatts för och som orsakar många fördröjningar 

med beslut. Fördröjningskostnaderna är ofta lika stora med hälsobokslut, men cheferna får i 

det fallet information som de behöver för att lyckas med sina insatser. Det skapar i sin tur 

trygghet i verksamheten. 

De andra nyckeltal som månatligen ska tas fram och förberedas är inte av besvärande karak-

tär. De kräver till exempel inte mycket tid för att hämtas, matas in i Excel eller tas fram dia-

gram för. Eftersom vi har lyckats bygga färdiga rapporter i systemet så kan nyckeltalen tas 

fram enkelt och sedan hanteras av ekonomen och personalkonsulten för analys.  
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Om vi ska fundera på införandekostnad för hälsobokslut så tycker jag inte som ekonom att 

införandet ska kosta mer än den tiden som ekonomen lägger på att analysera siffrorna och 

sammanställa dem. Ekonomen kan effektivisera sitt arbetsätt och arbeta med de avancerade 

arbetsinsatser som gynnar de chefer som man stödjer. 

Det fick mig även att reflektera över den stora organisation som byggs runtomkring hälsobok-

slut i andra landsting (Hälsobokslut, 2004) där framtagningen kräver många medarbetares tid 

för analys, skrivande och rapportering. Därför bör vi tänka på ordet ”lagom” och inte komma 

med för många nyckeltal som kan försvåra arbetet och medför onödiga kostnader. Vi som 

administratörer anstränger oss för att förbättra våra arbetssätt och höja kvaliteten på vårt stöd 

till verksamheten. Därför borde vi alltid tala om alternativ ekonomi.  Det behövs inga teorier 

och lagar för att komma på innovativa sätt att stödja sin verksamhet. Innovation i hälsobok-

slutsmodellen är att vara öppen för nya alternativ som inte nämns i böckerna eller i styrsyste-

men. 

 

 

7. Slutsatser och tankar om framtiden 
 

För att kunna veta att det vi förändrar är förbättringar måste vi också mäta vår förändring. I 

dagens läge saknar vi i Landstinget ett uppföljningssystem som kan gynna cheferna i deras 

hälsofrämjande ledarskap, trots att de är eniga om synen på hälsoaktiviteternas nytta för verk-

samheten i helhet. När vi talar om hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen kommer hälso-

bokslut som en modell för att utvärdera aktiviteterna och skapa en arena för dialog utåt och 

inåt verksamheten. Vi kan naturligtvis inte lösa vår ohälsa med hälsobokslut, men vi kan syn-

liggöra den och arbeta vidare med att förbättra den. Jag kan se att vi i framtiden även redovi-

sar vår personalhälsostaturs i det externa bokslutet ut mot allmänheten. Att lyfta upp och re-

dovisa personalhälsostatus i ett bokslut ger också positiva effekter utanför verksamheten, 

såsom ökad goodwill för Landstinget och förbättrad rekrytering till sjukvården.  

För att skapa en hälsofrämjande arbetsplats räcker det inte att erbjuda personalen tid och 

möjlighet utan det krävs ett seriöst och långsiktigt arbete, som till exempel kan innefatta 

användande av  hälsobokslutsmodellen. Stödprocessen i form av dialog med berörda chefer är 

ett viktigt nyckelord i hälsobokslut. Resultatet pekar även på att med hjälp av hälsobokslut 

kan vi stödja cheferna inom vården i deras så kallade hälsofrämjande ledarskap, men vi kan 

inte få hälsofrämjande ledarskap. Den nya idén om hälsofrämjande ledarskap kanske kan vara 

ett ämne för fortsatt forskning inom ledarskap och utveckling. Det kanske borde bli en insats 
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som arbetsplatsen och Landstinget i stort satsar på för att komplettera främjandet av 

personalens hälsa. 

Det som författaren inte hunnit med att besvara tydligt i arbetet är om cheferna kommer att 

fortsätta använda hälsobokslut när projektet tagit slut? Vem ska leverera siffrorna och 

diagrammen som jag gjorde till dem och vem ska ha dialogen med dem?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuformulär angående Ledarskap och hälsofrågor i förstudien 2011.                                      
 

Temat: Relationen till medarbetare. 

1. Vad är Er huvuduppgift? 

2. Hur många medarbetare är Ni ledare för? 

3. Hur väl känner Ni er medarbetare? Hur gör Ni för att få reda på vad de behöver? 

4. Vad anser Ni om pedagogiskt ledarskap? 

5. Vad anser Ni om coachande ledarskap? 

6.  Vad skulle känneteckna att Ni gör ett bra arbete? 

 

 

Temat: Relationen till Hälsofrågor. 

7. Vad menas med hälsofrämjande sjukhus, enligt Er? 

8. Vilken betydelse har hälsofrågorna för Er? 

9. Hur brukar Ni fånga upp er medarbetare som leder av någon ohälsa? 

10. Vad brukar Ni göra för att hjälpa er medarbetare vid kännedom om ohälsa? 

11. Vad har Hälsobokslut för betydelse enligt Er? Och varför? 

12. Vad har Ni gjort för att främja hälsan i din arbetsplats? 

13. Vilka ekonomiska eller administrativa hinder Ni har stött på i era hälsofrämjande 

aktiviteter? 

Temat: Relationen till ledarskapet 

14. Hur Ni kunnat ge dig en egentid för handledning eller reflektion över vad Ni gör 

och hur Ni gör? 

15. Vilken effekt, tror Ni, har Er engagemang i hälsofrämjande frågorna gett för pro-

jektet? 

16. Vilket stöd får Ni för att utveckla din egen ledar rollen? 

17. Vad skulle Ni ha önskat er för stöd för att fullgöra era planer med hälsofrämjande 

arbetsplats?
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Bilaga 2 

-Hur gör du för att engagera dina medarbetare i hälsofrågorna? 

-Hur gör du för att skapa förtroende hos dina medarbetare? 

-Har du någon struktur som du följer efter för att stödja din enhetsutveckling när det gäller 

hälsa och arbetsmiljö? 

-Hur gör du för att följa upp dina insatser i hälsofrågorna? 

-Hur upplever du som chef de idéerna som forskaren införde inom HB-införandet? 

-Hur ofta utnyttjar du administrationspersonal i hälsofrågorna? 

-Vill du ha uppföljningen i denna form som forskaren presenterade månadsvis eller årsvis? 
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Bilaga 3 

Parametrarna/ nyckeltal som finns i HB 

       Min fysiska arbetsmiljö är tillfredställande 

       Min psykiska arbetsmiljö är tillfredsställande 

       I mitt arbete ställs jag inför rimliga krav 

       I mitt arbete har jag kontroll och kan jag hantera den      psykiska belastning som 

uppstår 

        I mitt arbete kan jag få stöd och den hjälp jag behöver från mina arbetskamrater 

         I mitt arbete kan jag ha det stöd och den hjälp jag behöver från min arbetsledare 

       Coachande Chef. 

       Balans mellan arbete och privatliv. 

       Möjlighet till utveckling/och forskning. 

       Stöd till hälsofrämjande levnadsvanor 

 Frisknärvaro och sjukfrånvaro. 

 Sjuktal i relation till produktion.  

 Sjuktimmar i jämförelse med året innan. 

 Antal högre Kompetenser som magister, master och doktorander och disputerade per-

sonal 

 Antal pågående rehabärende i relation till avslutade. 

 Antal pågående rehabutredningar i relation till avslutade. 

 Resultatet på den fysiska hälsoprofilen. 

  Antal produktion, läkarbesök och vårdtid. 

 Resultatet på personalekonomi  

 


