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Sammanfattning: Företag har idag mer och mer börjat inse vikten av att de anställda ska må 

bra, och företagshälsovården erbjuder ett stort utbud gällande detta 
område. Trots detta finns det flera företag som inte samarbetar med 
företagshälsovården. Syftet med studien var därför att belysa vad företag 
som inte samarbetar med företagshälsovården erbjuder sina anställda 
istället, utifrån företagsledarens egna beskrivningar. Kvalitativa 
intervjuer genomfördes med åtta företagsledaren inom olika 
yrkesområden i Halmstad kommun. Studien var en innehållsanalys och 
resultatet presenterades i ett latent tema och två manifesta 
huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Det latenta temat blev: 
Företagens behovsanpassade hälsoinsatser, på och utanför arbetsplatsen. 
De två manifesta huvudkategorierna blev: Friskvårdsinsatser och 
Medicinska insatser. Resultatet visar att det var stor fokus på den fysiska 
hälsan och företagen försökte förebygga och/eller bota ohälsa med hjälp 
av utomstående samarbetspartners till exempel gym, massörer och läkare. 
Gällande hälsan på själva arbetsplatsen så försökte företagsledarna att 
tänka ergonomiskt, framför allt på säkerheten. Slutsatsen blev att 
företagen skulle kunna arbeta mer hälsofrämjande, istället för att bara 
fokusera på att förebygga och bota ohälsa. Intressant framtida forskning 
skulle kunna vara en liknande studie i större skala, där även de anställda 
fick utrymme att ge sina åsikter om sitt företags hälsoinsatser. 
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Abstract: Today companies increasingly have begun to realize the weight of 

employees’ well being and the company health service offers a large 
range in this current area. Despite this there are several companies that 
does not collaborate with the company health service. The aim with the 
study was to illuminate what companies that do not collaborate with the 
company health service offers instead to their employee, on the basis of 
the industrial leader's own descriptions. A qualitative survey was 
implemented with eight industrial leaders within different industries in 
the municipality of Halmstad. The study was a content analysis and the 
result was presented in a main theme and two central categories with 
associated subcategories. The main theme became: Companies’ need-
oriented health initiatives, inside and outside the working area. The two 
central categories became: Health promotion initiatives and Medical 
initiatives. The result shows that companies focus highly on physical 
health and that they try to prevent and/or cure unhealth with the aid of 
other collaborative partners such as gym, masseurs and doctors. To 
maintain health at the workplace the companies tried to think ergonomic, 
especially on security. The conclusion was that the companies could 
work more health promoting instead of only focusing on preventing 
and/or cure unhealth. Interesting future research could be a similar study 
in a larger scale where also the employee would have the chance to give 
its opinions about its company's health initiatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Vad är hälsa för dig? 
Fysisk och Psykosocial hälsa 
Företagets synsätt/policy på hälsa 
 
Hur ser du på hälsofrämjande arbete? 
Skillnaden mellan bota ohälsa, förebygga ohälsa och främja hälsa. 
 
Vad gör ni för att era anställda ska må bra? 
A)Fysiskt 
B) Psykosocialt 

 
Samarbetspartners t.ex. läkare massörer för att: 
A) Bota personalens ohälsa? 
B) Förebygga personalens ohälsa? 
C) Främja personalens hälsa? 
 
Ergonomiska arbetsplats 
 
Hur kommer det sig att ni inte samarbetar med företagshälsovård? 
Dålig marknadsföring av företagshälsovården? 
 
Om ni hade mer tid och pengar, vad skulle du vilja förändra/förbättra då gällande de 
anställdas hälsa? 
 


