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SAMMANFATTNING  

Folkhälsoarbetets nationella mål är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 

Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för folkhälsan genom att människor påverkas av 

arbetsförutsättningar samt balansen mellan arbete och privatliv. Företagshälsovård är en 

aktör i välfärdssamhället som i samverkan med företag arbetar för att förebygga ohälsa, 

främja hälsa samt för att skapa säkra arbetsplatser. Syftet var att få en djupare förståelse för 

varför arbetsgivare inom offentlig sektor köper externa tjänster från företagshälsovård. 

Studiens design var en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Urvalsprocessen 

genomfördes med strategiskt urval och de elva genomförda intervjuerna transkriberades 

och analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultatet visar att arbetsgivare köpte 

externa tjänster från företagshälsovården för att bland annat erbjuda hälsovårdande insatser, 

för att få ökad kunskap om anställdas hälsa samt för att kunna arbeta förebyggande. Genom 

att belysa vilka skäl arbetsgivare har som avgör anslutning till företagshälsovård kan det ge 

djupare förståelse för varför arbetsgivare upphandlar företagshälsovårdstjänster samt att 

den ökade kunskapen också kan ge insikter i hur företagshälsovården eventuellt skulle 

kunna verka på flera sätt på arbetsplatser. 
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ABSTRACT 

The national aim of the public health work is to create conditions for good health on equal 

terms. Workplaces are an important arena for public health because people are affected by 

work conditions and work-life balance. Occupational health care is an actor in the welfare 

society, which in co-operation with companies are working to prevent illness, promote 

health, and to create safe workplaces. The purpose of this study was to gain a deeper 

understanding of why employers in the public sector bought external services from 

occupational health care. A qualitative method was employed and the data were collected 

with semi-structured interviews. The selection process was conducted with strategic 

selection and the eleven interviews were transcribed and analyzed with inductive content 

analysis. Employers bought external services from occupational health care in order to, for 

example, offer health care services, to get a deeper understanding of employees’ health and 

to be able to work preventively. The results serves a deeper understanding of why 

employers procures occupational health care services and the increased knowledge can also 

provide insights into how occupational health care services could operate in several ways at 

workplaces. 
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BAKGRUND 

Folkhälsa 

Enligt WHO (2013) är folkhälsa vårdbehov och hälsostatus hos en befolkning eller en 

grupp människor. Folkhälsa är centralt för samhällsutveckling och för människors 

välbefinnande då folkhälsa påverkas av flera faktorer som bland annat levnadsvanor, 

sociala förutsättningar samt arbetsplatser (Regeringen 2011-09-20). Arbetsplatsen anses 

generellt vara en riskfylld plats på grund av bland annat arbetsrelaterade olyckor och 

dödsfall (Benach, Muntaner, Benavides, Amable, & Jodar, 2002). Statistik i Sverige visar 

att från år 2013 till första kvartalet år 2014 anmäldes cirka 90 000 arbetsolyckor och 33 

arbetsrelaterade dödsfall till försäkringskassan (Arbetsmiljöverket, 2014). 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) höll år 1994 ett möte angående utveckling av en global 

strategi som kom att kallas för ”Arbetshälsa till alla” (WHO, 1994). Strategin utformades 

då ett akut behov ansågs finnas av att hälsa på arbetsplatsen utvecklades och förbättrades 

och att förändringar på arbetsmarknaden och arbetsförhållanden ansågs påverka anställdas 

hälsa och folkhälsan negativt. ”Arbetshälsa till alla” inkluderar alla anställda i världen 

oavsett kön, etnicitet, nationalitet, anställning, storlek på företag eller företags geografiska 

placering. Slutsatsen från mötet var att ”Arbetshälsa åt alla” är uppnått när det finns 

hälsosamma- och säkra arbetsplatser för hela världens befolkning. En förutsättning för att 

uppnå målet och för att arbetet ska vara heltäckande är att företag samarbetar med 

företagshälsovården. Ett sådant samarbete kan bidra med multidisciplinära förebyggande 

arbetssätt. WHO anser även att arbete med hälsa på arbetsplatser borde få mer prioritet 

inom politik då anställda är en viktig målgrupp för folkhälsan både på internationell- och 

nationell nivå (WHO, 1994). 

 

Arbete med folkhälsa och hälsa på arbetsplatsen innebär samarbete mellan berörda parter 

inom hälso- och sjukvårdssektorn (Antonsson, 2011) genom att företag erbjuder 

förebyggande åtgärder, behandlingar, vård och stöd via företagshälsovården (WHO, 2013). 

Arbete med folkhälsa och forskning om arbete med hälsa på arbetsplatser riktas främst mot 

den privata sektorn. Fler studier behöver därmed genomföras i den offentliga sektorn 

(Sveriges Företagshälsor, 2012). Den forskning som finns om arbete med hälsa i offentlig 
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sektor är begränsad till få områden, bland annat hälsofrämjande åtgärder och 

arbetsorganisation (Åkerling, Larsson & Ljungblad, 2013). 

 

Hälsa i arbetslivet 

Arbetsplatser påverkar människors hälsa genom arbetsmiljö, anställningsform samt 

balansen mellan arbete och privatliv. Arbetsplatser kan öka anställdas hälsa med 

förebyggande- och främjande insatser gällande arbetsrelaterade faktorer, hälsorelaterade 

levnadsvanor och livsvillkor (Allen, Lewis & Tagliaferro, 2012) genom att minska fysiska- 

och psykiska arbetsrelaterade sjukdomar (Boedeker & Kreis, 2003; Benach et al. 2002). 

Arbetsgivare har olika synsätt om vad hälsa på arbetsplatsen innebär, bland annat om vad 

hälsa är samt hur hälsa påverkas av arbetet (Shain & Kramer, 2004). Hälsa kan omfatta 

både interna- och externa faktorer som påverkar anställdas hälsa. Interna faktorer är 

exempelvis hälsofrämjande- och organisatoriska åtgärder (Åkerling et al. 2013). Externa 

faktorer är sociodemografi, exempelvis kön och ålder (Åkerling et al. 2013) samt 

arbetsmiljö (Shain & Kramer, 2004). 

 

Företagshälsovården erbjuder stöd till arbetsgivare för att de ska kunna hjälpa anställda att 

öka eller behålla god hälsa då företagshälsovården bland annat bedrivs för att uppnå friska 

anställda (Antonsson, 2011). Forskning om hälsa i arbetslivet riktas oftast mot de effekter 

hälsointerventioner kan ge anställda (Allen et al. 2012) som exempelvis livsstilsbeteenden 

(Karlkqvist, & Gard, 2013). I samverkan med företagshälsovård har hälsopromotion och 

erbjudande av interventioner ökat, bland annat hälsoundersökningar, med mål att identifiera 

hälsorisker samt att kartlägga individuella hälsoproblem på arbetsplatser (Chu, Breucker, 

Harris, Stitzel, Gan, Gu & Dwyer, 2000). Två studier (Allen et al. 2012; Vuori, 2012) visar 

att interventioner som involverar fysisk aktivitet, livsstilsutbildning och 

hälsoundersökningar ger anställda upplevd ökad hälsa på arbetsplatser. Fysisk aktivitet 

visas även vara en hälsofrämjande insats som är positiv för anställda enligt en studie som 

genomfördes i Sverige med 475 deltagare (Karlkqvist, & Gard, 2013). En uppföljning av 

den svenska studien efter ett år, visar att fysisk aktivitet har en långsiktig påverkan på 

livsstil och arbetsklimat (Ibid, 2013). Ytterligare en studie i Sverige visar att målinriktade 

hälsofrämjande insatser från företagshälsovården kan ha ett samband med upplevd ökad 

hälsa. Studien genomfördes med en medarbetarenkät som skickades till 15 871 anställda i 
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60 kommuner. Resultatet från enkäten visar att anställdas hälsa upplevs bättre på de 

arbetsplatser där det förekommer hälsofrämjande insatser (Åkerling et al. 2013). 

 

Hälsa i arbetslivet är ett enskilt nationellt målområde inom folkhälsopolitik då arbetsmiljö 

anses vara viktigt för anställdas hälsa (Statens folkhälsomyndighet, 2010). 

Folkhälsoarbetets nationella mål är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

där arbete ska fokusera på hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser 

(Regeringen 2011-09-20). Hälsa i arbetslivet, målområde fyra, har utgångspunkt i att 

kraven som arbetslivet ställer på anställda ska kunna balanseras mot möjligheter att må bra 

under ett helt arbetsliv. Hälsofrämjande insatser behövs därmed på arbetsplatsen för att 

minska upplevelser bland anställda om höga arbetskrav, lågt inflytande och brist i socialt 

stöd. Förslag inom målområdet är att utveckla företagshälsovårdens roll och öka 

implementering av hälsofrämjande insatser på arbetsplatser för att gynna folkhälsan 

(Statens folkhälsomyndighet, 2010). 

 

Företagshälsovård 

Företagshälsovård kan upphandlas som en extern tjänst från en företagshälsovårdscentral 

eller placeras internt på företag där företagshälsovården organiseras som en självständig 

enhet (Arbetsmiljöverket, 2011). Flera olika yrkesområden som arbetar med hälsa, 

exempelvis myndigheter samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer är inblandade i 

företagshälsovårdens arbete (Fedotov, 2005). De yrkesgrupper som finns inom 

företagshälsovården är företagsläkare, ergonomer, sjukgymnaster, arbetsmiljöingenjörer, 

psykologer, hälsoakademiker samt arbetsterapeuter (Josefsson & Kindenberg, 2004). 

 

Företagshälsovård bedrivs för att uppnå utvecklingspotential, långsiktig hållbarhet samt 

lönsamhet för företag (Antonsson, 2011). I Sverige regleras företagshälsovården enligt 

kapitel 3 § 2c i arbetsmiljölagen (SFS 2010:1543) där företagshälsovård avses vara en 

expertresurs på arbetsplatser för att arbeta med sambanden arbetsmiljö och hälsa. I Sverige 

finns ingen lagstiftning om att företag måste vara anslutna till företagshälsovård, 

(Gunnarsson, Andersson & Josephson, 2011) däremot är arbetsgivare skyldiga att erbjuda 

den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver (SFS 2010:1543). 

Forskning om företagshälsovårdens arbete har under senare år ökat. Den största delen berör 

arbetsmiljö, orsaker till arbetsrelaterade besvär och ohälsa, metoder i arbetsmiljöarbete 
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samt åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå (Kindenberg, 2011). En studie med 

17005 anställda i 31 europeiska länder undersökte vilka samband självrapporterad hälsa 

kan ha med socio-demografi och yrkes- och psykosociala faktorer. Resultatet visar att hälsa 

påverkas av ursprung, sysselsättning, balans mellan privatliv och arbete. Studien belyser 

också att det är viktigt med bra arbetsförutsättningar för att kunna öka folkhälsan på både 

internationell- och nationell nivå där företagshälsovården kan finnas till hjälp (Schutte, 

Chastang, Parent- Thirion, Vermeylen & Niedhammer, 2014). Samband mellan ökad hälsa 

hos anställda och samarbete med företagshälsovård behöver inte alltid positivt korrelera 

enligt en studie från Belgien (Mortelmans, Donceel, Lahaye & Bulterys, 2008). Studien 

syftar till att undersöka sambandet mellan anslutning till företagshälsovård, sjukfrånvaro 

och självrapporterad ohälsa. Resultatet visar att av de 1564 deltagarna som var 

sjukfrånvarande i över en månad, hade 37 % av dem som var sjukfrånvarande i över en 

månad inte någon obligatorisk företagshälsovård. Studiens resultat pekar därmed på att 

oavsett om företag har företagshälsovård eller inte så förekommer självrapporterad ohälsa 

på arbetsplatsen. Mortelmans, et al. (2008) anser därmed att det är viktigt att se över 

företagshälsovårdens arbetssätt för att minska sjukfrånvaro, upplevd ohälsa och 

arbetsrelaterade sjukdomar. Slutsatsen från studien är att företagshälsovårdens tjänster, 

bland annat hälsoundersökningar, bör grundas på den faktiska risken hos anställda att 

drabbas av arbetsrelaterad sjukdom. 

 

Statistik företagshälsovård 

 

Figur 1. Tillgång till företagshälsovård via arbetsplatsen år 2014, hämtad ur Statistisk årsbok (2014). 
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I Sverige år 2014 hade mer än hälften av alla anställda mellan 16-64 år tillgång till 

företagshälsovård via sin arbetsgivare (Figur 1). Av de som har tillgång till 

företagshälsovård arbetar majoriteten inom offentlig sektor (Sveriges Företagshälsor, 

2012). 

 

Enligt företagshälsovårdens branschorganisation, Sveriges Företagshälsor (2012), finns det 

ingen officiell statistik över företagshälsovårdens verksamhet. Det går därmed inte att med 

säkerhet fastställa hur många företagshälsovårdsenheter som finns i landet, hur många som 

är verksamma eller hur yrkeskategorierna är fördelade. Enligt Sveriges Företagshälsor finns 

det cirka 150 företag som arbetar med företagshälsovård och majoriteten av dessa, cirka 

120 företag, är medlemmar i Sveriges Företagshälsor. Medlemsföretagen har tillsammans 

cirka 400 mottagningar varav cirka 30 ingår internt i kundorganisationers verksamheter. 

Orsaken till att det inte går att fastställa officiell statistik över företagshälsovårdens 

verksamhet grundar sig i att verksamheter kan påstås arbeta med företagshälsovård utan att 

uppfylla de krav som arbetsmiljölagen kräver av företagshälsovården (Josefsson & 

Kindenberg, 2004). 

 

Företagshälsovårdens tjänster 

Företagshälsovården utför olika hälsobedömningar och insatser på arbetsplatser i syfte att 

tidigt kunna upptäcka negativa arbetsrelaterade hälsoeffekter för att kunna genomföra 

förebyggande åtgärder (Koh & Aw, 2003). Företagshälsovårdens tjänster är ett flertal som 

bland annat inkluderar följande: 

 Skapa och säkra arbetsplatser där det föreligger risk att skadas eller bli sjuk. 

 Förebygga och främja hälsa. 

 Vara en resurs i arbetsmiljöarbeten. 

 Identifiera och åtgärda hälsorisker. 

 Vara en resurs i samband med rehabilitering och arbetsanpassning. 

(Antonsson, 2011) 

 

Företagshälsovårdens arbete kan ses som ett sätt att övervaka samt påverka folkhälsan då 

arbetsplatsen är en stor arena många människor är verksamma inom. I Finland genomfördes 

en studie där 50 personer som arbetar inom företagshälsovård fick svara på en enkät 

angående arbetsmiljö. Resultatet visar att det finns behov av att inspektörer från 
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företagshälsovården oftare borde följa upp företagen de besöker för att se att 

arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken (Niskanen, Louhelainen & Hirvonen, 2013). 

 

När kan företag använda företagshälsovård? 

Varje företag kan arbeta med att förebygga ohälsa samt behöva rehabilitera de anställda 

som har drabbats av ohälsa. För att förebygga ohälsa på arbetsplatser räcker det ibland inte 

med interna skyddsombud, utan behöver ibland kompletteras med stöd från 

företagshälsovården (Arbetsmiljöverket, 2011). Arbetsgivare kan kontakta 

företagshälsovården vid följande situationer: 

 Riskinventering av arbetsmiljörisker, hur de kan upptäckas, minimeras samt 

undvikas. 

 Yrkeshygienisk bedömning av exempelvis kemikaliska produkter, buller och 

ventilation. 

 Läkarundersökning som innehåller bland annat prognos för arbetsförmåga vid risk 

för sjukskrivning. 

 Krisstöd vid bland annat mobbing, olyckor samt vid hot- och våldssituationer. 

(Ibid, 2011) 

 

Tjänster inom företagshälsovården som arbetsgivare främst ansluter företag till är enligt 

Axelsdotter Hök (2009) och Gunnarsson et al. (2011) hälsoundersökningar. Gunnarsson et 

al. (2011) menar också att vård och ergonomiska bedömningar är vanligt förekommande 

köpta tjänster från företagshälsovården. Detta visar Gunnarssons et al. (2011) studie från 

Sverige där 251 privata företagare deltog. Resultatet visar även att de företag som är 

anslutna till företagshälsovården rapporterar mer köpta tjänster inom arbetsmiljöarbete, 

exempelvis riskbedömningar. Resultat från en studie i USA visar att tre av fyra arbetsgivare 

i privata företag köper företagshälsovårdstjänster för att minska sjukvårdskostnader. 

Anledningarna är att arbetsgivarna vill ha fler friska anställda och för att öka 

produktiviteten. Resultatet visar ytterligare att flera arbetsgivare i privata företag frågar 

anställda vad de önskar för hälsotjänst utan att vara medvetna om de anställdas hälsa (Witt, 

Olsen & Ablah, 2013). Liknande resultat ses i fler studier (Macdonald et al. 2010; Plomp, 

1998) och där visar även resultat att företagshälsovården anses mest rimlig att kontakta på 

grund av anställdas upplevda individuella- och arbetsrelaterade problem, exempelvis 

fysiska arbetsrelaterade problem, arbetsförhållanden och arbetsrelationer. Enligt Macdonald 
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et al. (2010) anses detta arbetssätt inte erbjuda stöd till de anställda som ligger i riskzon för 

att bli sjuka, utan företagshälsovården upphandlas istället efter anställdas upplevda behov, 

när ohälsa har uppstått. 

 

En studies resultat i Polen (Puchalski & Korzeniowska, 2013), där fler än 1000 privata 

företag deltog, visar att de två största anledningarna till att företag ansluts till 

företagshälsovården är för att anställda ska ha god hälsa på arbetsplatsen och för att minska 

kostnader gällande olyckor och sjukfrånvaro. Studiens resultat pekar även på att om det inte 

finns ekonomiska problem i företagen så köps fler hälsofrämjande insatser. I England 

genomfördes en studie med privata företag där resultatet visar att de flesta arbetsgivares 

anslutning till företagshälsovård är på grund av etiska argument, alltså att företagshälsovård 

är det enda rätta att erbjuda anställda för att åtgärda ohälsa eller för att öka hälsa. Även i 

denna studie är sjukkostnader men också sjukfrånvaro avgörande faktorer för anslutning till 

företagshälsovård (Miller & Haslam, 2009). Fler resultat från bland annat en dansk studie 

visar att arbetsgivare i privata företag ansluter företag till företagshälsovård på grund av 

arbetsolyckor samt fysiska arbetsrelaterade problem. I denna studie erbjuder dock 

företagshälsovården interventioner till företag och arbetsgivarna uppger att om de inte 

erbjudits hälsointerventioner hade de inte anslutit sig till företagshälsovården. Detta på 

grund av att de inte visste att de kunde få hjälp, via företagshälsovården, med fysiska 

arbetsrelaterade problem (Veng Kvorning, Hasle & Christensen, 2014). 

 

Problemformulering 

Ringa kunskap finns gällande orsaker till varför arbetsgivare inom offentlig sektor ansluter 

företag till företagshälsovård. Enligt kapitel 3 § 2c i Arbetsmiljölagen (SFS 2010:1543) ska 

företagshälsovård främst arbeta i förebyggande syfte. Genom att belysa vilka skäl 

arbetsgivare har som leder till samarbete med företagshälsovården kan det ge en djupare 

förståelse för varför arbetsgivare upphandlar företagshälsovårdstjänster. Den ökade 

förståelsen kan därmed också ge kunskap om hur företagshälsovården skulle kunna verka 

inom fler områden på arbetsplatser för att öka anställdas hälsa. Det kan även anses viktigt 

att få tillräckligt med kunskap om de behov arbetsgivare har av företagshälsovården. 

Genom den ökade kunskapen kan därmed tjänster från företagshälsovården ske på ett mer 

korrekt sätt genom att kunna utforma tjänster utefter varje enskilt företags behov. Genom 

detta kan företagshälsovården gynna folkhälsan och öka anställdas hälsa, genom 
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exempelvis färre sjukskrivningar, då arbetsplatser inte bara påverkar individers hälsa utan 

också familjers och samhället (Chu et al. 2000). 

 

Syfte 

Syftet var att få en djupare förståelse för varför arbetsgivare inom offentlig sektor köper 

externa tjänster från företagshälsovård. 

 

METOD 

Design 

Studiens design var kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer då syftet fokuserade 

på att få en djupare förståelse för arbetsgivares sätt att resonera (Trost, 2009; Silverman, 

2011). 

 

Urval  

Urvalsprocessen genomfördes med strategiskt urval vilket innebar att respondenter 

medvetet valdes utefter flera inklusionskriterier (Johannessen & Tufte, 2003). 

Inklusionskriterierna var att respondenterna skulle arbeta med hälsa på sina respektive 

arbetsplatser och svara för anställdas tillgång till extern företagshälsovård. Företagen skulle 

under studiens genomförande samverka med extern företagshälsovård alternativt ha anslutit 

företaget till företagshälsovårdens tjänster men inte börjat använda dem samt att företagen 

skulle tillhöra offentlig sektor. Anbudstiden för upphandlingen med företagshälsovården 

skulle ha utgått vilket innebar att respondenterna hade upphandlat avtal med extern 

företagshälsovård. Exklusionskriteriet var om företagshälsovård organiserades som en 

självständig intern enhet på företaget. För att finna respondenter på företag inom offentlig 

sektor användes det offentliga upphandlingsprogrammet Visma Opic (2015). 

Upphandlingsprogrammet redovisar upphandlingar i olika branscher inom offentlig sektor i 

Sverige. Avgränsningen i upphandlingsprogrammet gjordes till Stockholms län med 

sökområde ”företagshälsovård”. Publiceringens begränsning för upphandlingen var mellan 

01.01.2010- 01.01.2015, i fallande ordning, som resulterade i 15 företag. Rampopulationen 

var kommunala och privata företag inom offentlig sektor som anlitade extern 

företagshälsovård. Samtliga företag tillhörde offentlig sektor inom olika branscher, bland 
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annat fastigheter, el- och värmegivare, spel samt vård. Storleken på företagen varierade 

mellan 150- 1500 anställda. Respektive företags VD eller avdelningschefer ombads att, 

utifrån inklusionskriterier, välja en person vardera som kontaktades för tillfrågan om att 

delta i studien. Könsfördelningen bland respondenterna var en man respektive tio kvinnor. 

Respondenternas yrkestitlar varierade med exempel som hälsostrateg, human resource 

(HR)- direktör, HR- specialist, VD, VD assistent samt personalchef. Det finns inga regler 

för hur stort ett urval ska vara vid kvalitativ metod (SBU, 2014) och det bestäms inte i 

förväg vid strategiskt urval hur många planerade antal deltagare som ska ingå i studien. 

Målet är att insamling av data ska ske tills material inte ger ny kunskap (SBU, 2010). Totalt 

kontaktades 15 företag varav 11 intervjuer genomfördes då två företag inte svarade vid 

bokning för intervju samt att två företag tackade nej till att medverka. 

 

Datainsamlingsmetod 

Utifrån studiens syfte ansågs semistrukturerade intervjuer lämpliga då fokus var att få 

djupare förståelse för arbetsgivares sätt att resonera (Lantz, 2001; Silverman, 2011). En 

intervjuguide utformades med frågeområden med öppna svarsalternativ där intervjuaren 

styrde ordningsföljden i samtalet (Bilaga 1). Intervjuguiden innehöll tre bakgrundsfrågor, 

två frågeområden, sex följdfrågor samt en avslutande fråga. Bakgrundsfrågorna handlade 

om respondenternas arbetsuppgifter, yrkestitlar samt inom vilka områden respondenterna 

arbetade. Frågeområdena syftade till att intervjumaterialet skulle kunna besvara studiens 

syfte och handlade om respondenternas samverkan med företagshälsovård samt varför 

respondenterna köpte externa tjänster från företagshälsovården. Följdfrågorna var öppna 

frågor med exempel som ”vilken betydelse har”, ”vad innebär” och ”ge exempel”. Den 

avslutande frågan syftade till vad respondenterna ville tillägga innan intervjun avslutades. 

  

Intervjuguidens innehåll har testats för att se om innehållet belyste och täckte ämnet (Lantz, 

2001). Testintervjuerna genomfördes på två olika företag med två respondenter som 

svarade för anställdas tillgång till extern företagshälsovård. Intervjuerna spelades in med en 

diktafon samt med en mobiltelefon för att öka tillförlitligheten på den tekniska 

utrustningen. Inga förändringar gjordes efter testintervjuerna. 

 

Tillvägagångssätt 

Samtliga 15 företag, som fanns inom avgränsningen i Visma Opic (2015), inkluderades för 
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att öka chansen till målet om att uppnå mättnad och intervjuerna bokades löpande under 

perioden för datainsamlingen. För att informera om studien kontaktades företagens VD 

eller avdelningschefer via företagens växel eller mail beroende på tillgängliga uppgifter på 

företagens hemsidor (Bilaga 2). Detta för att få kontakt med personer som hade mandat för 

att godkänna genomförande av studien på företagen. Åtta företag kontaktades via växel och 

sju företag via mail. Tretton företag gav skriftligt samtycke till att medverka i studien och 

lämnade uppgift om person som kunde tillfrågas om att medverka i intervjun (Bilaga 2). 

Dessa personer nämns fortsättningsvis som respondenter. 

 

Respondenterna vid de olika företagen kontaktades i första hand via telefon och i andra 

hand via mail. Samma information, som gavs till företagets VD eller avdelningschef, gavs 

till respondenterna. Skedde kontakten med respondenterna via telefon mailades även 

informationsbrevet till respondenterna för att ge en dokumentation på vad som hade sagts 

muntligt (Datainspektionen, 2015). Ett preliminärt samtycke lämnades via mail genom att 

besvara en svarstalong som medföljde informationsbrevet (Bilaga 3). När det preliminära 

samtycket från respondenterna hade lämnats mailades förslag på intervjutider. Ett 

påminnelsemail skickades till två respondenter dock utan respons. 

 

Platsen för intervjuerna valdes enligt respondenternas önskemål och samtliga intervjuer 

genomfördes på deras arbetsplatser. Två av intervjuerna genomfördes på respondenternas 

arbetsrum, på fyra företag genomfördes intervjuerna i större mötesrum, en intervju 

genomfördes på en öppen plats i företagets lokaler och resterande fyra intervjuer 

genomfördes i grupprum. Samtliga intervjuer, med muntlig tillåtelse från respondenterna, 

spelades in och tog 26-42 minuter. Intervjuerna inleddes med en presentation av 

intervjuaren, studiens syfte, metod, tidsram för intervjun samt presentation av intervjuns 

upplägg. Information lämnades även om att respondenterna fick avbryta intervjun utan att 

uppge anledning samt att inga värderingar skulle göras av respondenternas svar. 

Information gavs även om konfidentialitet och anonymitet. Ett definitivt skriftligt samtycke 

lämnades av respondenterna innan intervjuns start (Danielsson, 2012). För att bevara 

respondenternas anonymitet tilldelades samtliga respondenter och företag en kod som 

enbart intervjuaren innehar nyckel till. 
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Forskningsetiska överväganden 

Riktlinjer för etiska överväganden vid forskning som involverar människor har fyra 

huvudområden. Det första huvudområdet är autonomiprincipen som innebär att forskning 

som involverar människor ska grundas på individers informerade samtycke. Principen berör 

rätten för deltagare att avbryta medverkan i forskning utan att ange motivering. Autonomi 

innefattar också ett skydd av en deltagares privatliv, vilket medför att konfidentialitet måste 

utlovas samt anonymitet (Northern nurses´ federation, 2003). Anonymitet är svårt att uppnå 

i kvalitativa studier då respondenterna inte är anonyma för intervjuaren men ska förbli 

anonyma i den skriftliga sammanställningen av studien. I studien presenteras resultaten 

anonymt och konfidentiellt och inga detaljerade data om respondenterna eller företagen 

redovisas (Trost, 2009). Det andra huvudområdet är principen om att göra gott som innebär 

vilken nytta studien kan få på samhälls- och individnivå samt att studien ska bidra med ny 

kunskap för att främja hälsa. Den genomförda studien var liten och samhällsnyttan ansågs 

inte stor men studien kunde bidra med ny kunskap för hur arbetsgivare på olika sätt kan 

arbeta med företagshälsovården för att öka anställdas hälsa. Tredje huvudområdet handlar 

om att inte skada vilket innebär att studien inte får ha fysisk skadlig inverkan på 

respondenterna. Risker för att fysiskt skada eller skapa obehag måste granskas samt vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att minimera riskerna (Northern nurses´ federation, 2003). 

Studien omfattade inga risker för fysisk skada men studiens syfte kunde väcka obehag hos 

respondenterna. För att minimera obehag gavs information (Codex, 2015), innan intervjuns 

genomförande, om att inga värderingar skulle göras av respondenternas svar (Ibid, 2003). 

Principen om rättvisa är det fjärde huvudområdet som syftar till att värna om svaga grupper 

så de inte utnyttjas i forskning (Northern nurses´ federation, 2003).  

 

Bearbetning och analys 

Innan intervjuerna transkriberades lyssnade intervjuaren igenom intervjuerna för att få en 

helhetsbild. Intervjuerna transkriberades ordagrant med datorprogrammet Express Scribe 

(NCH software, 2015) och varje enskild transkription avidentifierades genom att tilldelas 

en kod. Analysen var kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som enligt Graneheim 

och Lundman (2004) fokuserar på motiv, sammanhang och individers upplevelser utan att 

utgå från någon modell eller teori. Analysen gjordes så förutsättningslöst och på ett så 

korrekt sätt som möjligt genom beskrivning av insamlad data för att därefter kunna dra 

slutsatser (Priebe & Landström, 2012). För att få en helhetsbild läste intervjuaren 
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transkriptionerna upprepade gånger och reflektioner gjordes över textens huvudsakliga 

innehåll. Ur de transkriberade intervjuerna söktes meningsbärande enheter som var 

relevanta för studiens syfte och i tabellform kondenserades de meningsbärande enheterna 

för att bli kortare utan att det väsentliga försvann. Därefter kodades de meningsbärande 

enheterna med få ord för att beskriva meningens innehåll och slutligen indelades koderna i 

subkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Tabell 1. Exempel på analys. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det är som 

brandskadeförsäkr

ingen på jobbet, 

man vill ju helst 

inte utnyttja den, 

det är samma sak 

med 

rehabiliteringstjän

ster, de är bra att 

erbjuda men 

hoppas på att inte 

behöva använda 

dem. 

Det är bra att 

erbjuda 

rehabiliteringstjä

nster men 

hoppas inte 

behöva använda 

dem. 

Arbetsgivare 

anser att det är 

bra att erbjuda 

rehabiliteringstjä

nster. 

 

Arbetsgivare vill 

erbjuda  

rehabiliteringstjä

nster. 

 

Arbetsgiva

re vill 

bidra med 

hälsovårda

nde 

insatser. 

 

RESULTAT  

Fyra kategorier och tio subkategorier identifierades i analysen. De fyra kategorier som 

framkom är följande: Arbetsgivare vill bidra med hälsovårdande insatser, arbetsgivare 

eftersträvar hälsofrämjande arbetsplatser, arbetsgivare vill få och ge ökad kunskap samt 

arbetsgivare vill bidra med satsningar inom området hälsa. Resultatet presenteras i löpande 

text utifrån identifierade kategorier och subkategorier samt exempel på citat från intervjuer. 

Respondenterna (R) i studien presenteras med siffrorna 1-11. 

 

 

 

 

 

 



 13 

Tabell 2. Framkomna kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Arbetsgivare vill bidra med hälsovårdande 

insatser. 

Arbetsgivare behöver stöd i arbete med 

hälsovårdande insatser. 

 

Arbetsgivare vill erbjuda 

rehabiliteringstjänster. 

 

De anställdas behov är styrande. 

 

 

Arbetsgivare eftersträvar hälsofrämjande 

arbetsplatser. 

Arbetsgivare eftersträvar friskare anställda. 

Lagar och regelverk styr arbetet med hälsa 

för en friskare arbetsplats. 

Arbetsgivare vill förebygga ohälsa på 

arbetsplatsen. 

 
 

Arbetsgivare vill få och ge ökad kunskap. 
Arbetsgivare vill ha ökad kunskap om 

anställdas hälsa. 

 
Arbetsgivare vill ge anställda ökad kunskap 

om deras hälsa. 
 
 
 

Arbetsgivare vill bidra med satsningar inom 

området hälsa. 
Arbetsgivare ser arbete med hälsa som en 

ekonomisk investering. 

Arbetsgivare vill använda företagshälsovård 

som ett konkurrensmedel för att attrahera 

nya anställda. 

 
 

 

Arbetsgivare vill bidra med hälsovårdande insatser 

Arbetsgivare behöver stöd i arbete med hälsovårdande insatser 

Respondenternas strävan var att bidra med hälsovårdande insatser men behövde stöd från 

företagshälsovården. Stödet ansågs nödvändigt då arbete med hälsa på arbetsplatsen inte 

var respondenternas primära arbetsuppgift samt att respondenternas arbetsuppgifter 
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upplevdes vara för många för att kunna arbeta med hälsa utan stöd. Företagshälsovården 

gav respondenterna stöd genom bland annat rådgivning om hur de kunde arbeta med hälsa 

utifrån deras förutsättningar samt att företagshälsovården gav stöd i att utföra 

hälsovårdande insatser, exempelvis mätning av blodtryck och kolesterol. Detta då 

respondenterna inte hade tillräckligt med kunskap om hur hälsovårdande insatser kunde 

utföras. 

 

”Jag vill ha hjälp med de olika arbetsuppgifterna som man inte jobbar med varje dag, då 

arbete med hälsa inte är min primära arbetsuppgift.” (R4) 

 

”Det är väldigt bra avlastning för oss arbetsgivare att få stöd i arbete med hälsa.” (R1) 

 

Arbetsgivare vill erbjuda rehabiliteringstjänster 

Rehabiliteringstjänster upplevdes vara bra tjänster att ha tillgång till- samt att kunna 

erbjuda de anställda. Bland annat på grund av att det fanns, enligt respondenterna, stort 

behov hos anställda att erbjudas rehabilitering. Rehabilitering ansågs vara en hälsovårdande 

insats då anställda redan hade drabbats av sjukdom och därmed behövde stöd i att komma 

tillbaka till normalt tillstånd, exempelvis genom sjukgymnastik. Rehabilitering upplevdes 

ytterligare vara bra då respondenter menade att rehabilitering gav, på kort tid, effekt på 

anställdas hälsa samt att möjlighet gavs att erbjuda flera olika tjänster, exempelvis terapi 

samt arbetsträning vid återgång till arbete. 

 

”Vi behöver hjälp med rehabilitering då vi har folk som mår dåligt och de måste vända sig 

till någon så vi kan se till att folk kommer tillbaka från sjukskrivningar så fort som möjligt, 

för allas skull.” (R7) 

 

”Det är som brandskadeförsäkringen på jobbet, man vill ju helst inte utnyttja den, det är 

samma sak med rehabiliteringstjänster, de är bra att ha men hoppas på att inte behöva 

använda dem.” (R9) 

 

Genom att respondenter erbjöd rehabiliteringstjänster ansågs det vara en form av 

personalförmån. När anställda hade behov av rehabilitering och exempelvis remitterades 

vidare via företagshälsovården till en psykolog stod företagen för kostnaden. 
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”Rehabiliteringen sköts inte lika bra utan företagshälsovården, så det är den största biten 

vi behöver ha hjälp med.” (R1) 

 

De anställdas behov är styrande  

Företagshälsovårdens tjänster styrdes ibland utifrån anställdas upplevelser av ohälsa och 

uttryckta behov av hälsovårdande insatser. Det var därmed de anställda som bestämde vilka 

tjänster som köptes av företagshälsovården. Exempel på ohälsa var stress och fysisk 

arbetsbelastning. Respondenterna upplevde arbetssättet effektivt då det fanns en säkerhet i 

att anställda skulle ha nytta av den köpta tjänsten. Detta på grund av att det var de anställda 

som fick, via respondenterna, önska specifika tjänster från företagshälsovården. 

 

”Anställda upplever ohälsa och önskar något, exempelvis en ergonom och då ordnar vi 

det.” (R7) 

 

”Det är en möjlighet för anställda om man hamnar i en situation privat eller på jobbet om 

man behöver hjälp, så att man kan tala med någon.” (R1) 

 

Respondenter ansåg att företagshälsovården inte behövdes i förebyggande syfte då det 

ansågs onödigt att köpa tjänster från företagshälsovården om anställda upplevde sig vara 

friska. Där av upplevde respondenterna det bättre att anställda fick, när de blev sjuka, 

bestämma vilka hälsovårdande tjänster som skulle köpas. 

 

”Vi åtgärdar när exempelvis en avdelning inte ser ut att må så bra, att gå vart femte år och 

konstatera att du är fullt frisk, det är ganska meningslöst.” (R1) 

 

”Det är bra att arbeta förebyggande, men det är inte helt enkelt, så tyvärr blir det lite så 

att man tar hand om det när det väl händer.” (R4) 

 

Arbetsgivare eftersträvar hälsofrämjande arbetsplatser 

Arbetsgivare eftersträvar friskare anställda 

Respondenternas tidigare erfarenhet av företagshälsovård påverkade varför de köpte 

externa tjänster från företagshälsovården. Respondenternas erfarenheter kom från tidigare 
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arbetsplatser där avtal med extern företagshälsovård fanns i syfte att eftersträva friskare 

anställda, exempelvis för att minska sjukfrånvaro. Respondenternas upplevelser var 

positiva och ansåg det därmed givet att eftersträva friskare anställda på deras nuvarande 

arbeten för att sedan kunna uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. 

 

”Min tidigare erfarenhet är att jag som arbetsgivare kan få anställda på något sätt att bli 

lite friskare.” (R2) 

 

”Vi tycker att vår sjukfrånvaro har varit för hög, så när det gäller den har vi tagit hjälp av 

dem för att få en friskare arbetsplats.” (R2) 

 

Strävan efter friskare anställda kunde även påverkas av om respondenterna trodde att 

företagshälsovårdens tjänster kunde bidra till friskare anställda och friskare arbetsplatser.  

Respondenterna menade att deras personliga intresse för hälsa kunde spela roll för i vilken 

riktning företaget skulle arbeta mot, om arbetet skulle vara förebyggande, sjukvårdande 

eller främjande. 

 

”Det har nog varit grunden att jag som arbetsgivare naturligtvis ska kunna bidra till en 

bättre hälsa hos de anställda.” (R2) 

 

Lagar och regelverk styr arbetet med hälsa för en friskare arbetsplats 

Respondenterna berättade att det finns lagar och regelverk där syften och målsättning är att 

fler företag ska arbeta för friskare- och hälsofrämjande arbetsplatser, bland annat genom att 

tillgodose anställdas behov för ökad hälsa på arbetsplatsen. Det medförde att 

respondenterna skulle uppfylla vissa arbetsmiljökrav för att skapa friskare arbetsplatser, 

exempelvis genom att ha ergonomiska stolar och skrivbord, bra belysning samt 

luftkonditionering. 

 

”Vi täcker in allt som lagar och krav ställer, som vi måste uppfylla.” (R3) 

 

Arbetsgivare vill förebygga ohälsa på arbetsplatsen 

Respondenterna ansåg att det förebyggande arbetet skulle riktas både mot anställdas hälsa 

samt mot arbetsmiljö då båda parametrarna ansågs viktiga för att skapa en förebyggande 
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arbetsplats. Exempel på en förebyggande tjänst från företagshälsovården var massage. 

 

”Massage tycker jag är ganska givet, det vet man idag att det inte är ohälsosamt utan det 

gör nog att det blir lite mer hållbart, viktigt för prestation och kan förebygga stress.” (R3) 

 

För att kunna förebygga ohälsa på arbetsplatsen ansågs det även viktigt att finna riktmärken 

i tid för vad som eventuellt kunde skapa ohälsa på arbetsplatser. Riktmärken kunde handla 

om att genomföra en kartläggning av arbetsrelaterade problem om exempelvis fysiska 

arbetsrelaterade problem förekom. Efter kartläggningen kunde respondenterna se vilka 

åtgärder som behövde vidtas och efter en viss lång tid kunde en uppföljning göras för att se 

att ohälsan inte hade ökat. Utifrån detta arbetssätt kunde respondenterna sedan fortsätta 

med det förebyggande arbetet. 

 

”Vi kommer alltid behöva vara reaktiva men hela tanken med samarbetet med 

företagshälsovården är ju att vi vill vara förebyggande.” (R11) 

 

Även om förebyggande arbete förekom så kunde ohälsa uppstå som respondenterna 

behövde undersöka vidare med hjälp från företagshälsovården. Genom att på detta sätt 

eventuellt kunna upptäcka ohälsa i tid fanns en framtidsaspekt hos respondenterna då de 

menade att anställda kunde minska riskerna för att bli sjuka i framtiden. 

”Man kan i tidigare skede upptäcka någonting som undviker en längre sjukskrivning.” 

(R2) 

 

”I och med att vi gör utvärderingar om vårt hälsoarbete får man koll och upptäcker ohälsa 

i tid. Detta kanske innebar att man sparade ett halvår av att någon mådde sämre.” (R3) 

 

Ett aktivt arbete med friskvård utfördes också i samarbete med företagshälsovården genom 

att erbjuda anställda olika friskvårdsförmåner för att kunna öka antalet välmående 

anställda. Exempel på friskvård var personlig träning och kostrådgivning där även 

respondenterna upplevde att anställda upplevde sig friskare och trivdes bättre på 

arbetsplatsen om friskvård kunde utföras under arbetstid. 

 

”Vi vill ju ha välmående medarbetare och vi vill att alla ska fortsätta trivas här och tycka 

det är kul att gå till jobbet.” (R11) 
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”Medarbetare upplever sig säkert och är friskare om företaget stöttar att man kan röra på 

sig.” (R3) 

 

Om företaget hade resurser för att få en friskare arbetsplats ansåg respondenterna att det var 

en given förmån att ge de anställda. Exempel på en tjänst för att kunna skapa en friskare 

arbetsplats var hälsoundersökning som visade hur anställdas välmående såg ut individuellt 

samt i grupp inom företaget. Enligt respondenterna var det viktigt att hälsoundersökningar 

utfördes regelbundet för att ha kunna se utvecklingen av anställdas hälsa då regelbundna 

resultat fanns att tillgå. Respondenterna hade även förhoppningar om att undersökningarna 

kunde hjälpa anställda att behålla god hälsa på lång sikt. 

  

Arbetsgivare vill få och ge ökad kunskap 

Arbetsgivare vill ha ökad kunskap om anställdas hälsa  

Genom företagshälsovårdens tjänster kunde kunskapen om anställdas hälsa öka. Tjänsterna 

visade bland annat statistik på sjukfrånvaro som omfattade vilka sjukdomar som var vanligt 

förekommande samt snitt på antal dagar en anställd varit sjuk. 

 

”Varför vi då har företagshälsovård överhuvudtaget är ju för att få kunskap om 

sjukfrånvaro och hälsoläget hos de anställda.” (R10) 

 

”Det är ju mängder med hälsotecken som man kan hjälpa till med som arbetsgivare att få 

kunskap om.” (R5) 

 

Respondenterna upplevde att de inte hade någon kunskap om hur arbetet med hälsa på 

arbetsplatsen bör se ut eller vilka tjänster från företagshälsovården som ansågs vara viktiga 

att genomföra för att kunna få ökad kunskap om anställdas fysiska- och psykiska hälsa.  

Respondenterna och företagshälsovården utvärderade därmed hur företagen tidigare har 

arbetat med att få kunskap om anställdas hälsa för att kunna öka respondenternas kunskap 

om hur arbete med hälsa kan se ut. Respondenterna upplevde även att det var viktigt att få 

ökad kunskap om vad som konkret behövde arbetas med på företagen för att kunna 

förbättra anställdas hälsa. För om ingen kunskap eller arbetsunderlag fanns så kunde inte 

heller något arbete utföras. I framtiden önskar respondenterna att arbeta i förebyggande 

syfte men att det ibland ansågs vara svårare än att arbeta med sjukvårdande insatser. Det 
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förebyggande arbetet ansågs svårare då respondenterna kunskap saknades gällande vilka 

tjänster från företagshälsovården som gynnade deras företag och anställda bäst. 

 

”Hjälper oss att få kunskap om arbetet med företagshälsovården, exempelvis vilka resultat 

utbildningar får.” (R10) 

 

”Man kan få bra hjälp med hur man förbättrar medarbetares arbetssituation, men den 

kompetensen bygger inte vi, utan den måste vi köpa.” (R5) 

       

Verksamheter kunde påverka anställdas hälsa då vissa anställningsformer ansågs vara mer 

utsatta än andra. Kunskapen om hur anställdas hälsa påverkades av dessa 

anställningsformer saknades oftast hos respondenterna och de behövde därmed hjälp från 

företagshälsovården.  

 

”Jag tycker fördelen är att jag kan få kompetens som jag normalt inte har eller kommer att 

få, det är lite som en försäkring, bra att ha, men inte säkert att man behöver utnyttja den.” 

(R5) 

 

 Arbetsgivare vill ge anställda ökad kunskap om deras hälsa  

Genom tjänsterna från företagshälsovården upplevde respondenter att det var positivt att 

även anställda fick tillgång till resultat av exempelvis genomförda undersökningar. 

Respondenterna trodde att om anställda själva fick tillgång till sina resultat, ökade 

chanserna till att de ville förbättra sin hälsa jämfört med om endast respondenterna hade 

tillgång till resultaten. 

 

”Vi har en medarbetarenkät som undersöker anställdas upplevda hälsa och när vi får 

resultatet så får vi och anställda ökad kunskap om anställdas hälsa genom att vi ser vilka 

behov anställda har.” (R5) 

 

”Det är jätte bra, man får ett kvitto på hur man mår och man får ett kvitto på att man 

kanske ska göra någonting åt sin hälsa.” (R10) 
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Arbetsgivare vill bidra med satsningar inom området hälsa 

Arbetsgivare ser arbete med hälsa som en ekonomisk investering 

Företagens budgetar kunde vara begränsade gällande hur stora satsningar som kunde göras 

på arbete med hälsa. Det medförde att ekonomi var en viktig aspekt att beakta samt hur stor 

ekonomisk vinst företagen kunde göra genom att arbeta med hälsa. Hur stora satsningar 

som kunde göras påverkades bland annat av antalet anställda samt hur budgeten 

prioriterades inom företagen. Ansågs företagshälsovården vara en investering prioriterades 

mer pengar till företagshälsovårdens tjänster då vinsten ansågs vara långsiktig och hållbar 

för företagen. Respondenterna ansåg också att det kunde vara bättre att tidigt investera i 

anställdas hälsa så personalkostnader eventuellt kunde vara lägre i framtiden. 

 

”Man får fundera på om det är en kostnad, samtidigt så tror inte jag det utan det blir en 

investering.” (R6) 

 

”Det är billigare att bygga ett staket på toppen av ett berg än ett sjukhus i botten.” (R6) 

 

Arbetsgivare vill använda företagshälsovård som ett konkurrensmedel för att attrahera nya 

anställda 

Det ansågs viktigt att, till nya anställda samt för att kunna rekrytera arbetstagare, kunna 

erbjuda tjänster från företagshälsovården som inte var lika vanliga på andra företag. 

Anställda erbjöds därmed inte exempelvis friskvårdsbidrag på grund av att respondenter 

upplevde att den var en av de vanligaste tjänsterna att erbjuda nya anställda. 

Istället erbjöds anställda bland annat gruppträning och inspirationsföreläsningar för att 

kunna öka sin hälsa. Det ansågs viktigt att ha företagshälsovård i form av ett förmånspaket i 

syfte att attrahera och rekrytera nya anställda genom att ta fram attraktiva- och 

konkurrenskraftiga tjänster via företagshälsovården. 

 

”Bra att ha ett förmånspaket när man ska anställa och attrahera nya anställda.” (R8) 

 

”Det blir viktigare och viktigare för det är ju ett konkurrensmedel att kunna erbjuda.” (R6) 
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DISKUSSION 

Den här studien syftar till att ge en djupare förståelse för varför arbetsgivare inom offentlig 

sektor köper externa tjänster från företagshälsovård. 

 

Resultatet visade att arbetsgivare köpte externa tjänster från företagshälsovården i 

hälsovårdande syfte. Arbetsgivare eftersträvade även hälsofrämjande arbetsplatser, att få 

och ge ökad kunskap samt för att kunna bidra med satsningar inom området hälsa. 

 

Resultatdiskussion 

Arbetsgivare vill bidra med hälsovårdande insatser 

Företagshälsovården ska enligt WHO (1994) vara heltäckande med multidisciplinära 

förebyggande arbetssätt där stöd till arbetsgivare kan ingå (Arbetsmiljöverket, 2011). I den 

aktuella studien visade resultat att respondenterna efterfrågade stöd i hälsovårdande 

insatser, exempelvis att företagshälsovården utförde hälsovårdande insatser. Det skulle 

kunna bero på respondenternas egna intressen för hälsa, exempelvis att de ansåg att 

hälsovårdande insatser var det arbete som var lättast att utföra med stöd från 

företagshälsovården. Detta för att säkerställa att anställda kunde bli friska och uppnå god 

hälsa. Ytterligare en anledning skulle kunna ligga i linje med att hälsovårdande insatser 

anses, enligt Schutte et al. (2014), vara ett grundläggande behov för att kunna ge bra 

arbetsförutsättningar till anställda för att uppnå god hälsa. 

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2011) behöver alla företag rehabilitera anställda som har 

drabbats av ohälsa. Folkhälsoarbetets nationella mål (Regeringen 2011-09-20) samt det 

Antonsson (2011) och Macdonald et al. (2010) menar, är dock att företagshälsovården 

främst ska arbeta med att förebygga ohälsa och främja hälsa. Macdonald et al. (2010) 

menar att det riktas kritik mot arbetssätt där enbart hälsovårdande insatser erbjuds till 

anställda. Kritiken grundas på att det arbetssättet inte omfattar att erbjuda hjälp för de 

anställda som ligger i riskzon för att drabbas av ohälsa, utan åtgärder utförs istället endast 

när ohälsa har uppstått. Likheter med den genomförda studiens resultat ses i flera tidigare 

studier (Veng Kvorning, Hasle & Christensen, 2014; Plomp, 1998) där hälsovårdande 

insatser efterfrågas på grund av individuella- och arbetsrelaterade problem samt fysiska 

arbetsrelaterade problem. Likheterna i resultaten skulle kunna betyda att det allmänt sett 
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finns ett litet behov från arbetsgivare att förebygga hälsa. För att minska hälsovårdande 

insatser och för att öka folkhälsan föreslår Statens folkhälsomyndighet (2010) en ökning av 

det hälsofrämjande arbetet genom att utveckla företagshälsovårdens roll i det 

hälsofrämjande arbetet. Resultatet i den genomförda studien skulle därmed kunna betyda 

att det behövs fler studier om för varför arbetsgivare prioriterar hälsovårdande insatser 

framför förebyggande arbete för att kunna utveckla företagshälsovårdens arbete. 

 

I tidigare studier (Macdonalds et al. 2010; Plomp 1998) ses fler likheter med studiens 

resultat. Likheterna visar att respondenterna erbjöd hälsovårdande insatser när anställda 

upplevde att det fanns behov. Det anställda upplevde att det fanns behov av ses även i Veng 

et al. (2014) studie, där arbetsolyckor och fysiska arbetsrelaterade problem är vanliga 

orsaker till att anställda vill kontakta företagshälsovården för hälsovårdande insatser. 

Resultatens likheter skulle kunna bero på att respondenterna vill säkerställa att 

företagshälsovårdens tjänster kommer till nytta, vilket respondenterna ansåg att de gjorde 

när anställda upplevde ohälsa. 

  

Arbetsgivare eftersträvar hälsofrämjande arbetsplatser 

Den genomförda studien har gett ökad kunskap om varför arbetsgivare arbetar för att 

behålla anställda friska eller för att få friskare anställda. Tidigare studier (Allen et al. 2012; 

Vuori, 2012) visar likheter med studiens resultat gällande förebyggande- och 

hälsofrämjande arbete. Arbetssätten i de tidigare studierna omfattar interventioner som 

bland annat involverar fysisk aktivitet som leder till att anställda upplever ökad hälsa på 

arbetsplatsen. Fler likheter med studiens resultat ses i Miller och Haslam (2009) och 

Macdonalds et al. (2010) studier där minskning av sjukfrånvaro är en vanligt 

förekommande anledning till att tjänster från företagshälsovården behövs för förebyggande- 

och hälsofrämjande arbetsplatser. Tidigare forskning och den genomförda studiens resultat 

bidrar för företagshälsovården en djupare förståelse och ökad kunskap gällande 

arbetsgivares efterfrågan om hälsofrämjande tjänster. 

 

De tjänster inom företagshälsovården som är de vanligaste att arbetsgivare köper är, enligt 

Gunnarsson et al. (2011), hälsoundersökningar, hälsovård samt ergonomiska bedömningar. 

Likheter kan ses i den aktuella studiens resultat där hälsoundersökningar förekom för att 

eftersträva hälsofrämjande arbetsplatser. Fler likheter med den aktuella studien kan även 
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ses i Karlkqvist, & Gard (2013) studie där resultatet visar att fysisk aktivitet och arbete med 

friskvård kan bidra till att anställda upplever sig friskare. Varför respondenterna ville vara 

hälsofrämjande och förebyggande var också för att med hjälp av företagshälsovården kunna 

utvärdera, ur ett hälsoperspektiv, det som redan var bra på företagen, både sett till 

arbetsmiljö och till de anställdas hälsa. Detta för att veta hur arbetet skulle fortgå i 

framtiden för att behålla god hälsa. Utvärderingar av hälsoarbeten förekommer inte i 

tidigare studier och det skulle möjligtvis kunna bero på att utvärderingar samt uppföljningar 

om arbete med hälsa inte prioriteras. Istället fokuserar arbetsgivare på hur de ska arbeta för 

att förebygga ohälsa. 

 

Arbetsgivare vill få och ge ökad kunskap 

Företagshälsovården hjälper arbetsgivare med att få ökad kunskap om anställdas hälsa 

genom att utföra olika hälsobedömningar på arbetsplatser. Genom bedömningarna får 

arbetsgivare information om bland annat förekomster av arbetsrelaterade skador och 

sjukdomar (Koh & Aw, 2003). I Vengs et al. (2014) studie ses skillnader mot den 

genomförda studien gällande bristande kunskap hos arbetsgivarna. Den bristande 

kunskapen i Vengs et al. (2014) studie handlar istället om att arbetsgivare inte vet att de kan 

få hjälp med bland annat arbetsrelaterade problem. Sett till studiernas resultat skulle 

kunskap kunna vara en betydande faktor för vilka tjänster arbetsgivarna köper till 

företagen. Enligt Antonsson (2011) behöver företagshälsovården arbeta mer med att 

identifiera anställdas hälsorisker för att öka arbetsgivares kunskap om anställdas hälsa. När 

tillräcklig kunskap finns om de behov arbetsgivare har av företagshälsovården kan även 

hälsofrämjande insatser ske genom att exempelvis utforma policies utefter varje företags 

behov och kunskap (Benach et al. 2002). Den aktuella studien indikerar att ett skäl att köpa 

tjänster från företagshälsovård var att kunna finna riktmärken om vad det förebyggande 

arbetet behövde fokusera på. I Niskanens et al. (2013) studie förekommer likheter där det 

betonas att det är viktigt att finna tecken på ohälsa i tid för att inte skapa ohälsa på 

arbetsplatsen. Riktmärken kan tas fram genom att företagshälsovården oftare följer upp 

företag för att se hur arbetsmiljöarbetet fungerar. Den genomförda studiens resultat 

indikerar även att det kan vara viktigt att ytterligare undersöka vad som ligger till grund för 

att det råder bristande kunskap om anställdas hälsa hos respondenterna. Det skulle 

eventuellt kunna bero på att det kan förekomma brist på kommunikation mellan 

arbetsgivaren och företagshälsovården. Exempel kan vara hur tjänster kan användas, vilka 
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kort- och långsiktiga resultat tjänsterna ger samt vilken tjänst som ger vilken kunskap om 

anställdas hälsa. I den aktuella studien pekade respondenter på att det var viktigt att köpa 

tjänster från företagshälsovården för att kunna få ökad kunskap om anställdas hälsa. Varför 

man ansåg detta skulle kunna ha berott på att tjänsterna lade grunden till respondenternas 

arbetsunderlag för arbete med hälsa. 

 

Arbetsgivare vill bidra med satsningar inom området hälsa 

Den ekonomiska satsningen på anställdas hälsa kan ha påverkats av respondenternas 

ekonomiska prioriteringar. I jämförelse med Puchalski och Korzeniowska (2013) studie, 

visar resultatet att om det inte finns ekonomiska problem i företaget köps fler 

hälsofrämjande insatser. Ett samband mellan den aktuella studien och Puchalski och 

Korzeniowska (2013) studie skulle kunna ses gällande hur mycket respondenterna trodde 

att företagshälsovården var en investering kontra kostnad för företaget. I båda studierna 

ansåg respondenterna det givet att satsa på anställdas hälsa eftersom det ansågs vara en 

investering för framtiden. I den aktuella studien kan skillnader ses till Antonssons (2011) 

rapport som istället menar att företagshälsovård bedrivs för att uppnå lönsamhet för företag. 

Benach et al. (2022) anser därmed att det kan vara viktigt att i samspel med 

företagshälsovården utveckla och anpassa tjänster, som hälsofrämjande insatser, efter 

företags behov och inte efter ekonomiska situationer. 

 

Studiens resultat visade ytterligare att respondenter upplevde det viktigt att nya anställda 

skulle attraheras av arbetsgivarens erbjudande om tjänster från företagshälsovården. 

Likheter ses med Statens folkhälsomyndighet (2010) som har fastställt att en bra 

arbetsmiljö är viktig för företags konkurrens. Problematik kan uppstå gällande att 

prioritering inte ses till anställdas hälsa utan enbart ses till att arbetsplatser ska vara 

attraktiva ur konkurrensperspektiv vid nyanställning och rekrytering. Ifall detta skulle vara 

ett avgörande verktyg som leder till att arbetstagare vill bli anställda på grund av 

erbjudanden från företagshälsovården, så skulle eventuellt fler arbetsgivare arbeta på detta 

sätt. I tidigare studier framkommer inte denna aspekt och eventuellt är detta ett nytt 

tankesätt från respondenterna. Det skulle kunna bero på att arbetsmarknaden möjligtvis har 

fått större konkurrens och ett bredare utbud de senaste åren gällande erbjudande av 

hälsotjänster. 
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Metoddiskussion 

Begreppet trovärdighet kan delas in i tre kategorier, vilka är tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet omfattar vad som har gjorts 

metodologiskt, hur studiens process har sett ut utifrån design, urval, datainsamling, hur 

tydligt analysstegen är beskrivna och genomförda samt presentation av resultat (Lundman, 

Hällgren Graneheim, 2012). Insamlad data ansågs relevant till syftet och för att studien 

skulle ha hög trovärdighet testades intervjuguiden. Testerna av intervjuguiden genomfördes 

för att få uppfattning om intervjuguiden belyste ämnesområdet och om frågorna uppfattades 

korrekt av respondenterna. De etiska aspekter som förekom i studien har beaktats både 

muntligt och skriftligt genom informationsbrev, samtycke, anonymitet, konfidentialitet 

samt information om studiens upplägg. För att trovärdigheten skulle vara hög gjordes en 

innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Trovärdigheten i 

studien kan ha minskat då endast intervjuaren har tolkat resultatet. Trovärdigheten hade 

kunnat öka om flera personer hade analyserat transkriptionerna då flera tolkningar hade 

kunnat jämföras mot varandra (Carlsson, 2012). 

 

Giltighet 

En studies giltighet handlar om hur sanna resultaten är. Urvalet och analysmetoden ökade 

studiens giltighet då kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer samt att 

studiens ämne belystes utifrån respondenternas olika erfarenheter på olika företag. Urvalet 

ansågs därmed ha stor variation då även de inkluderade företagen var olika gällande 

bransch, antal anställda samt hur samverkan med företagshälsovården såg ut. Ett resultat 

kan även anses giltigt om det svarar på det som avses att studera (Lundman, Hällgren 

Graneheim, 2012) och att den kunskap som finns om den insamlade datan är giltig utanför 

det empiriska urvalet i studien (Graneheim och Lundman, 2004). Studiens resultat kan 

anses giltigt då syftet ansetts besvarat. 

 

Vid analysen av transkriptionerna är det viktigt att framkomna kategorier täcker in all 

insamlad data så inga relevanta data har exkluderats. Meningsenheterna bör inte heller vara 

för långa med risk för att flera aspekter inkluderas samt att inte för korta meningar bör 

förekomma med risk för att väsentlig data förloras (Ibid, 2004). För att minimera risken att 

ha exkluderat relevant data respektive inkluderat irrelevant data har intervjuaren läst 

transkriptionerna flera gånger under analysprocessen. 
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Tillförlitlighet 

Hur studien genomförs bör noggrant verifieras under hela genomförandet för att öka 

tillförlitligheten som bland annat påverkas av hur tydligt analysstegen är beskrivna och 

genomföra (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012). Tillförlitligheten påverkas även av om 

intervjufrågorna berör samma ämnesområde som studiens syfte. Intervjuer är en löpande 

process som kan utvecklas under datainsamlingen och därmed generera i nya frågor 

(Graneheim och Lundman, 2004). Intervjuguiden ansågs beröra samma ämnesområde som 

studiens syfte, inga nya intervjufrågor tillfördes och intervjuguiden ändrades inte inför eller 

under datainsamlingen.  

 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning en studies resultat kan överföras till andra 

situationer eller till andra grupper av individer (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012). Det 

kan vara svårt att upprepa en studie på exakt samma sätt men strävan var att göra 

metodbeskrivningen så tydlig som möjlig så andra kan forska vidare på aktuell grupp eller 

ämnesområde (Danielsson, 2012). Metoden för studien var kvalitativ vilket innebär att 

resultatet inte går att generalisera till andra fall (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012).  

Däremot skulle möjligtvis resultaten kunna överföras till andra situationer för att stärka 

andra studiers resultat som berör samma ämnesområde. Intervjuaren kan ha påverkat 

datainsamlingen negativt då tidslängden varierade upp till 15 minuter mellan de olika 

intervjuerna. Detta skulle kunna ha berott på intervjuarens delaktighet med följdfrågor i 

strävan efter djupgående svar. Det anses inte ha påverkat resultatet då insamling av data 

ansågs tillräcklig för att besvara studiens syfte och mättnad uppstod. 

 

Förförståelse 

Personen som genomförde studien upplevdes ha stor förförståelse till det studerade ämnet 

på grund av tidigare akademisk utbildning. Förförståelsen till genomförandet av studien 

med kvalitativ metod ansågs dock liten och kan därmed ha påverkat studiens genomförande 

gällande intervjuteknik, datainsamling samt analys av resultat. Detta kan ha påverkat 

resultatet gällande om svaren från respondenterna har tolkats på korrekt sätt samt om 

analysen har genomförts korrekt enligt Lundman, Hällgren Graneheim (2012). 
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Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som ansågs relevanta för studiens genomförande har 

beaktats. De forskningsetiska riktlinjer som har beaktats är Northern nurses´ federation 

(2003) som ger riktlinjer för etiska överväganden vid forskning som involverar människor 

samt Codex (2015) gällande riktlinjer för anonymitet och konfidentialitet. Det var frivilligt 

för respondenterna att delta i studien samt att de fick avbryta deltagandet utan att ange 

anledning. I studien presenterades resultaten anonymt och konfidentialitet utlovades, dvs 

inga uppgifter som lämnades under intervjun lämnades vidare. 

 

Folkhälsoperspektiv 

Företagshälsovårdens samarbete med arbetsgivare som svarar för hälsa på arbetsplatser 

skulle kunna gynna folkhälsan då arbetsplatsen är en arena många människor är verksamma 

inom stora delar av sina liv. Den aktuella studien har gett djupare förståelse för varför 

arbetsgivare ansluter företag till företagshälsovården och ur ett folkhälsoperspektiv kan 

kunskapen bidra med hur både arbetsgivare och företagshälsovården på flera olika sätt 

skulle kunna arbeta för en ökad hälsa. I politiska sammanhang finns det även åsikter om att 

folkhälsa borde prioriteras mer för att kunna öka befolkningens hälsa. Det förekommer 

därmed en nationell vilja att öka hälsan bland befolkningen men att det eventuellt ges för 

lite prioritering inom politiken. Skulle företagshälsovårdens arbetssätt tillsammans med 

arbetsgivare få större utrymme och prioriteras ur ett arbetsgivarperspektiv skulle eventuellt 

hälsa upplevas och bli bättre hos anställda. Anställdas hälsa skulle därmed kunna öka 

genom minskad sjukfrånvaro samt ge dem möjlighet till en bättre balans mellan arbete och 

privatliv.  

 

Vidare forskning 

Utifrån tidigare studiers resultat samt den genomförda studien kan det för vidare forskning 

anses relevant att undersöka arbetsgivares grundläggande kunskap gällande 

företagshälsovårdens arbete. Detta för att få ökad förståelse för varför arbetsgivare arbetar 

på ett visst sätt med företagshälsovården. 
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Slutsats 

Den aktuella studien identifierade flera olika anledningar till att arbetsgivare köpte tjänster 

från företagshälsovården. Resultatet visar att arbetsgivare köpte externa tjänster från 

företagshälsovården för att bland annat erbjuda sjukvårdande insatser, för att få ökad 

kunskap om anställdas hälsa samt för att kunna arbeta förebyggande. Genom att belysa 

vilka skäl arbetsgivare har som avgör anslutning till företagshälsovård kan studien bidra 

med ökad förståelse för varför arbetsgivare upphandlar företagshälsovårdstjänster.
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BILAGA 1 

 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

- Inom vilket område arbetar du inom företaget? 

- Vilken är din yrkestitel? 

- Vilka övergripande arbetsuppgifter har du? 

 

Frågeområden: 

- Berätta om företagets samverkan med företagshälsovården. 

- Varför köper ni externa tjänster från företagshälsovården? 

 

Följdfrågor: 

- Berätta mer om… 

- Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta på detta sätt med företagshälsovården? 

- Vilken betydelse har…? 

- Vad innebär…? 

- Ge exempel. 

- Hände något speciellt som ledde till att ni anslöt företaget till företagshälsovården? 

 

Avslutning: 

- Vad skulle du vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

Informationsbrev 

Mitt namn är Helena Eriksson och jag är student vid Uppsala universitet. Jag går en 

masterutbildning inom folkhälsa vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och 

denna vårtermin ska jag skriva mitt examensarbete som består av en studie omfattande 30 

högskolepoäng på avancerad nivå. 

 

Syftet är att få en djupare förståelse för varför arbetsgivare inom offentlig sektor köper 

externa tjänster från företagshälsovård. Den kan ge kunskap för ökad folkhälsa då 

arbetslivet berör många människor under långa perioder och är en arena som påverkas av 

arbetsmiljö, anställningsform samt balans mellan arbets- och privatliv. Studiens resultat 

förväntas belysa varför arbetsgivare har upphandlat företag med företagshälsovård. Ert 

företag har valts till studien då ni har extern företagshälsovård. Om ni är intresserade 

kommer en person vid ert företag som svarar för anställdas tillgång till extern 

företagshälsovård att inbjudas till en intervju. Intervjun, som tar 20-30 minuter, kommer att 

genomföras mellan v. 12- v.14. Personen väljer själv var intervjun ska genomföras.  

 

Jag undrar nu om intresse finns att delta i studien där Ni och ert företag kommer att vara 

anonyma. Vid intresse för deltagande önskas ett samtycke genom att ni fyller i 

svarstalongen nedan och sänder in den via mail (helena.eriksson.hp@gmail.com). Vänligen 

svara oavsett intresse. Det är naturligtvis frivilligt för företaget och för intervjupersonen att 

delta och de har rätt att avbryta deltagandet under studiens genomförande utan att uppge 

anledning. Enligt forskningsetiska regler kommer resultatet av intervjuerna att hanteras 

anonymt och konfidentiellt så ingen utomstående ska kunna förstå vem intervjupersonen är 

eller vilket företag intervjun berör.  

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig.   Kontaktuppgifter till handledare: 

Tack för att Ni tog er tid att läsa.     Õie Umb-Carlsson                           

Med vänlig hälsning               oie.umb.carlsson@pubcare.uu.se 

Helena Eriksson 

073 652 53 02 

helena.eriksson.hp@gmail.com 

 

mailto:helena.eriksson.hp@gmail.com


 

Svarstalong 

Vänligen kryssa ja eller nej gällande företagets intresse för att delta i studien.  

 

Ja          Nej 

 

Vid intresse för företaget att delta, vänligen fyll i informationen nedan. 

Företagets namn: 

Namn på person jag kan kontakta för att tillfråga om deltagande i studien: 

Mailadress till personen jag kan kontakta för deltagande i studien: 

Telefonnummer till personen jag kan kontakta för deltagande i studien: 

 

Underskrift        Namnförtydligande 

         

 

Ort         Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BILAGA 3 

Informationsbrev till respondent 

Mitt namn är Helena Eriksson och jag är student vid Uppsala universitet. Jag går en 

masterutbildning inom folkhälsa vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och 

denna vårtermin ska jag skriva mitt examensarbete som består av en studie omfattande 30 

högskolepoäng på avancerad nivå. Jag fick dina kontaktuppgifter av XX för att kunna 

tillfråga dig om deltagande i studien. Din arbetsgivare har samtyckt till att studien 

genomförs. 

 

Syftet är att få en djupare förståelse för varför arbetsgivare inom offentlig sektor köper 

externa tjänster från företagshälsovård. Den kan ge kunskap för ökad folkhälsa då 

arbetslivet berör många människor under långa perioder och är en arena som påverkas av 

arbetsmiljö, anställningsform samt balans mellan arbets- och privatliv. Studiens resultat 

förväntas belysa varför arbetsgivare har upphandlat företag med företagshälsovård. 

Intervjun, som tar 20-30 minuter, kommer att genomföras mellan v. 12- v.14 och du väljer 

själv var intervjun ska genomföras.  

 

Jag undrar nu om intresse finns att delta i studien där du och ert företag kommer att vara 

anonyma. Vid intresse för deltagande önskas ett samtycke genom att du fyller i 

svarstalongen och sänder in den via mail (helena.eriksson.hp@gmail.com). Vänligen svara 

oavsett intresse. Det är naturligtvis frivilligt för dig att delta och du har rätt att avbryta 

deltagandet under studiens genomförande utan att uppge anledning. Enligt forskningsetiska 

regler kommer resultatet av intervjuerna att hanteras anonymt och konfidentiellt så ingen 

utomstående ska kunna förstå vem du är eller vilket företag intervjun berör. 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig.   Kontaktuppgifter till handledare: 

Tack för att Ni tog er tid att läsa.     Öie Umb-Carlsson                           

Med vänlig hälsning       oie.umb-carlsson@pubcare.uu.se 

Helena Eriksson 

073 652 53 02 

helena.eriksson.hp@gmail.com 

 

 

mailto:helena.eriksson.hp@gmail.com


 

Svarstalong 

Vänligen kryssa ja eller nej gällande företagets intresse för att delta i studien.  

 

Ja          Nej 

 

  


