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Introduktion 

En stor del av befolkningen tillbringar åtta timmar om dagen på sin arbetsplats, plus övertid. 

Arbetsmiljön och övertiden har stor påverkan på den allmänna hälsan, till exempel var över 

fem procent av befolkningen sjukfrånvarande år 2002 (Statistiska Centralbyrån, 2004). 

Visionen är att arbetsplatsen ska innebära arbetsglädje, socialt samarbete, personlig 

utveckling och meningsfullhet (Angelöw, 2002). Arbetsmiljölagen innebär att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet, och det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för 

arbetsmiljön (Broberg & Nygren, 2003). Att skapa en sund arbetsplats med friska 

medarbetare ger också bättre produktivitet och resultat för företag som satsar på hälsoarbete 

(Hanson, 2004). Det är vanligt bland företag att de erbjuder sina anställda medicinsk kontroll, 

fysisk träning och möjlighet att gå till en massör. Dessvärre satsar företagen mycket mer på 

att förebygga och bota ohälsa än på hälsofrämjande arbete (Angelöw, 2002). 

 

För att underlätta arbetsgivarens uppgift finns företagshälsovården. Företagshälsovården är 

avdragsgillt för arbetsgivaren och deras uppgift är bland annat att vara professionella och 

oberoende rådgivare till arbetsgivaren, samt att arbeta så att arbetsmiljölagen uppfylls 

(Broberg & Nygren, 2003). Företagshälsovården ser inte bara på den fysiska hälsan, utan vill 

även förebygga den psykosociala ohälsan (Pellmer & Wramner, 2003). Enligt en 

telefonintervju med Slottsmöllehälsan, 21/11 2006 så erbjuder företagshälsovården hjälp inom 

ett flertal områden, trots detta är det många arbetsplatser som istället samarbetar med andra 

externa resurser. Det vanligaste problemet som gör att det inte finns något samarbete mellan 

de båda parterna är enligt Slottsmöllehälsan att företagen inte riktigt har kunskap om vad 

företagshälsovården gör, och därmed inte vet om hur bra det är. 

 

Syftet med studien var att belysa vad företag som inte samarbetar med företagshälsovården 

erbjuder sina anställda istället, utifrån företagsledarens egna beskrivningar. 
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Bakgrund 

Hälsa och ohälsa 

Det finns två olika perspektiv på vad hälsa är, utifrån ett patogenes och ett salutogenes. Det 

patogena perspektivet innebär ett botande och förebyggande arbetssätt, genom att se vad som 

orsakar ohälsa eller sjukdom (Hanson, 2004). Inom det patogena perspektivet finns en 

biomedicinsk inriktning, där definitionen av hälsa är frånvaro av sjukdom. Här mäts hälsa 

utifrån mätmetoder, till exempel om en hälsokontroll visar normala värden så har individen 

också god hälsa (Medin & Alexandersson, 2000).  

 

Det salutogena perspektivet innebär att bevara eller förbättra hälsan (Hanson, 2004). Inom det 

salutogena synsättet finns den holistiska inriktningen, där hälsa ses som något mer än frånvaro 

av sjukdom. Att ha hälsa är relaterat till om människan har förmågan att kunna genomföra det 

som är viktigt för henne. Sjukdom betraktas bara som ohälsa om individen upplever att 

sjukdomen begränsar hennes förmåga att nå sina mål. Detta innebär att sjukdom inom denna 

inriktning inte behöver betyda att man har ohälsa (Medin & Alexandersson, 2000).  

 

Främja hälsa och förebygga sjukdom 

Hälsoarbete handlar om att behandla sjukdom och förebygga sjukdom (patogenes) samt 

främja (salutogenes) hälsa. För att bota och behandla sjukdom behövs det kunskap om 

sjukdomen och dess orsaker samt att sträva mot att hitta den mest effektiva behandlingen som 

ger minst biverkningar. Att förebygga sjukdomar utgår ifrån att ta reda på vad som orsakar 

ohälsa. Att förebygga kan innebära att ge arbetstagaren en vaccination eller helt enkelt andra 

faktorer som hjälper arbetaren till en bättre livsstil, med bättre kost eller öka sin fysiska 

aktivitet (Hanson, 2004). Det kan även vara att ändra olika arbetsställningar till bättre och mer 

ergonomiska. En bra ergonomisk arbetsplats är bra utifrån ett förebyggande arbetssätt och 

innebär allt ifrån arbetssäkerhet, ljud, ljus, kemikalier till lyftteknik och höj- och sänkbara 

skrivbord (Helander, 2006). Hälsofrämjande arbete innebär att stärka människors hälsa och 

kan till exempel vara riktad mot enskilda individer för att stärka och utveckla dennes 

personliga resurser. Hälsofrämjande arbete kan också vara inriktat på att förbättra 

arbetsplatsen till ett mer positivt hälsotänk, inte bara vara inriktad mot individen. Alltså kan 

hälsofrämjande arbete till exempel vara att skapa en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 

från början och försöka upprätthålla det (Hanson, 2004). Det kan även vara att förbättra 
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sammanhållningen bland medarbetarna och skapa god rotation på arbetsuppgifterna för att 

undvika arbetsskador (Helander, 2006).  

 

Företagshälsovård 

Företagshälsovården är skattefri, men ändå är det många företag som inte samarbetar med 

dem. Företagshälsovården kan fungera som rådgivare till arbetstagaren och arbeta mot att 

arbetsmiljölagen uppfylls. Deras verksamhet erbjuder en bred kompetens inom 

ämnesområden som medicin, teknik, beteendevetenskap, arbetsorganisation och 

rehabilitering. Grundtanken är att de identifierar och beskriver sambandet mellan 

arbetsmiljö/organisation, produktivitet och hälsa och lämnar förslag på åtgärder inom dessa 

områden (Broberg & Nygren, 2003). Exempel på tjänster som företagshälsovården erbjuder är 

systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljökartläggningar, rådgivning inom till exempel stress 

och ergonomi, hälsokontroller, nyanställningsundersökningar, hälsoprofilbedömningar, 

rehabilitering, krissamtal, friskvård och arbetsrelaterad vård. Företagshälsovården 

marknadsför sig bland annat genom att ringa ut till företag och berätta om sina tjänster men 

det är även vanligt att företagen själva tar kontakt. När kontakten har gjorts så bjuder 

företagshälsovården in företagen till sina lokaler och berättar lite mer utförligt vad de arbetar 

med. Om företagen visar sig vara intresserade så besöker företagshälsovården företaget för att 

få lite med information om vad företaget jobbar med och hur arbetsmiljön ser ut. Till sist 

skapas ett avtal om vad som företaget skulle vilja ha hjälp med och betala för 

(Slottsmöllehälsan, 21/11 2006). 

 

Företagshälsovården jobbar i olika preventionsnivåer, alltså olika förebyggande åtgärder. 

Primär prevention innebär att de sätter in insatser innan de har upptäckt sjukdom till exempel 

massage eller träning för arbetarna. Den andra nivån är sekundär prevention som handlar om 

att upptäcka en tidig diagnos och sätta in behandling direkt, i form av att mäta blodtrycket 

eller insättning av blodtryckssänkande behandling att förhindra hjärtinfarkt. Den sista nivån är 

tertiär prevention som innebär behandling av handikapp, rehabilitering eller åtgärder för 

arbetare som har ett sjukdomstillstånd för ytterligare försämring, till exempel en arbetsskada i 

form av sjukgymnastik (Pellmer & Wramner, 2003).   

 

Samarbete mellan företagshälsovård och andra externa resurser, till exempel 

försäkringskassan och fackliga organisationer, är en viktig framgångsfaktor för att skapa en 

friskare arbetsplats. Fördelen med företagshälsovården är att de kan få kontakt med 



 
 

  
   

4 

personalen i tidigt skede och därmed ägna sig mer åt förebyggande hälsovård än åt 

rehabilitering (Angelöw, 2002). 

 

Skadestatistik och sjukfrånvaro 

Arbetsrelaterad ohälsa har ökat de senaste åren, detta gäller både arbetsskador och 

arbetssjukdomar. År 2003 anmäldes 57 000 arbetsskador till Informationssystemet om 

arbetsskador (ISA). Det finns tydliga samband mellan arbetsskador och ålder, de mellan 16-

24 år löper flera gånger mindre risk att drabbas än den äldsta åldersgruppen (55-64 år). Det 

finns även samband mellan ålder och sjukskrivningstiden, ju äldre den drabbade är desto 

längre är sjukskrivningstiden. Definitionen av arbetsskador är allt ifrån bristningar och 

stukningar till hjärnskakningar och förlust av kroppsdel. De anmälda arbetsskadorna är fler än 

arbetssjukdomarna, men arbetssjukdomarna leder till betydligt längre sjukskrivningar. Den 

snabbast växande sjukdomskategorin är de sjukdomar med psykosocial eller organisatorisk 

bakgrund, här är stress och hög arbetsbelastning vanliga bidragande faktorer (Gustafsson & 

Lundberg, 2004). Det ökade antalet sjukskrivningar är oroväckande, under 1997 var antalet 

sjukpenningdagar cirka 45 miljoner kronor och 2002 hade den siffran ökat till 100 miljoner 

kronor (Broberg & Nygren, 2003).  

 

Lagar som styr arbetsgivaren 

Det finns lagar som reglerar arbetsgivarens skyldigheter gällande de anställdas hälsa. 

Exempel på viktiga lagar är arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, lag om sjuklön och 

lag om anställningsskydd. En arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen förebygga ohälsa och 

olycksfall på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska också fortlöpande bedriva ett förebyggande 

arbetsmiljöarbete. Om en anställd på något sätt skulle drabbas av ohälsa har arbetsgivaren ett 

rehabiliteringsansvar (Broberg & Nygren, 2003).  

 

Som arbetsgivare finns ett ansvar gällande att uppmärksamma och utreda den anställdes 

behov av rehabilitering. Denna skyldighet regleras i lagen om allmän försäkring. 

Arbetsgivaren ska genomföra en rehabiliteringsutredning och tillsammans med den anställde 

utreda hans behov och se till att nödvändiga åtgärder kommer igång. Utredningen ska sedan 

lämnas in till försäkringskassan inom åtta veckor (Broberg & Nygren, 2003).  

 

Tanken med sjuklöneansvaret är att arbetsgivaren ska få en ekonomisk sporre till att värna om 

de anställdas hälsa. I sjuklönelagen finns det bestämmelser som anger under vilka 
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omständigheter arbetsgivaren ska betala sjuklön till den anställde (Broberg & Nygren, 2003). 

Sjuklöneperioden är 14 dagar, därefter övertar försäkringskassan ansvaret för ersättning och 

den anställde får istället sjukpenning (Försäkringskassan, 2006). Enligt lagen om 

anställningsskydd måste uppsägning av en anställd vara sakligt grundad, annars kan den 

anställde få skadestånd. För att en uppsägning på grund av sjukdom ska kunna genomföras 

måste arbetsgivaren först ha fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet. Lagen säger även att om 

den anställde inte kan återgå till sina tidigare uppgifter måste arbetsgivaren undersöka om det 

går att omplacera den anställde till något annat ledigt arbete inom företaget (Broberg & 

Nygren, 2003). 

 

Rehabilitering 

Ur individens perspektiv är det lönsamt både socialt och ekonomiskt med rehabilitering, men 

detta gäller även för företaget. Faktorer som påverkas positivt av att rehabilitera en anställd är 

produktivitet, kvalitet, lönsamhet, kompetensutveckling och arbetsmiljöarbetet (Zanderin, 

2005). Arbetslivsinriktad rehabilitering kräver ett samspel på flera nivåer; individnivå, 

arbetsplatsnivå och samhällsnivå (lagar, försäkringar och medicinska åtgärder). Tolkningen av 

vem som har huvudansvaret för individens rehabilitering och vem som ska stå för kostnaderna 

är oklar. Den medicinska rehabiliteringen är landstingets ansvar, men även arbetsgivaren har 

sin del (Gustafsson & Lundberg, 2004). Arbetsgivarens ansvar innebär bland annat att 

organisera rehabiliteringsarbetet, anpassa arbetsmiljön för att underlätta rehabilitering, 

genomföra rehabiliteringsutredningar, finansiera vissa rehabiliteringsåtgärder och genomföra 

vissa omplaceringar i rehabiliterande syfte (Zanderin, 2005). Mycket tyder på att 

arbetsplatsens roll är underskattad. Ofta läggs de större resurser på individ- och 

symtominriktade åtgärder än på att förändra de förhållanden som skapat ohälsa (Gustafsson & 

Lundberg, 2004). Målet med rehabilitering bör vara att den anställde ska ha återfått sin 

arbetsförmåga inom ett år, vilket också är tiden som den anställde kan få 

rehabiliteringsersättning för (Broberg & Nygren, 2003). 

 

Framgångsrika strategier 

Visionen är att skapa en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats där arbetet är 

meningsfullt och att arbetsglädje och ett positivt arbetsklimat finns. Det ska också finnas 

möjlighet till personlig utveckling och möjlighet att påverka arbetets innehåll. För att skapa en 

sådan arbetsplats finns vissa framgångsfaktorer som kan användas. Dessa är aktivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete, skapa en lagom arbetsbelastning, ökat inflytande och 
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delaktighet, ett konstruktivt ledarskap, positivt arbetsklimat, satsa på kompetensutveckling, 

friskvård och att analysera kostnaderna av ohälsa. Det är kombinationen av flera olika 

strategier som är den bästa vägen för ökad hälsa på arbetsplatsen (Angelöw, 2002). Begreppet 

friskvård innebär att vidta aktiva åtgärder på individ och gruppnivå med fokus på 

levnadsvanor och livsstil. Med friskvård försöker man öka kontrollen över de faktorer som 

påverkar hälsan, och därmed förbättra den (Rydqvist & Winroth, 2002). Friskvård kan vara 

både fysiska och psykosociala åtgärder men oftast blir friskvård kopplat till åtgärder som 

massage och fysisk träning. En del organisationer erbjuder sina anställda en timmes friskvård 

i veckan. Dessa friskvårdssatsningar verkar ha ökat under de senare åren, huvudsakligen på 

grund av den kraftiga ökningen av sjukskrivningar. Den här typen av friskvård är mycket bra, 

men det får inte bli den enda åtgärden som görs (Angelöw, 2002).  

 

Tidigare studier om hälsa på arbetsplats 

Företag har börjat komma till insikt angående vikten av att satsa på hälsa. Resultat från studier 

visar att företagen har förstått att den fysiska ohälsan bland de anställda är ett problem för 

företagen. Företagen tjänar i längden på att arbeta mer förebyggande. Dessutom vet de att de 

inte kan anställa några nya om de inte visar att de erbjuder sina anställda några hälsoförmåner 

(Kingsbury, 2006; Kaplan-Leiserson, 2004). 

 

Flera projekt som gjorts, men även pågår, är sådana som inriktar sig mot kost, fysisk aktivitet, 

stress, minskad rökning och minskat alkoholintag på arbetsplatsen. Resultaten visade att hälsa 

på arbetsplatsen har ökat produktiviteten. Det framkommer även att det finns svårigheter i att 

förespråka hälsa för alla arbetsplatser eftersom det är de mindre och fattigare företagen som 

behöver mest hjälp, men som inte har ekonomin till det (O’Reilly, 2006, Thompson, Smith & 

Bybee, 2005). Ett projekt som gjorts i USA visar att hälsoprogram inriktad på stress, 

seminarier om nutrition, gymkort, fysiska aktiviteter inomhus som utomhus reducerade 

sjukkostnader för utvalda företag i Amerika (Montague, 1996). Andra studier gällande hälsa 

på arbetsplatsen har även visat att den ergonomiska situationen på arbetsplatsen är mycket 

viktig. Företag som använde sig av att variera arbetsuppgifterna minskade både riskfaktorerna 

men även antalet arbetsskador (Jorgensen, Davis, Kotowski, Aedla & Duning, 2005). 

Ryggproblem är ett vanligt problem bland industriföretag mestadels på grund av tunga lyft. 

Med hjälp av ett träningsprogram utifrån deras styrka och stretch förmåga fick de hjälpa med 

lyfttekniken som ledde till att deras ryggproblem minskade frekvent. Men även att företagen 
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vinner på att deras sjukfrånvaro minskar och deras anställda får bättre hälsa (La, Yang & Seo, 

2004)  

 

Trots förebyggande arbete på arbetsplatsen kan en arbetsskada eller sjukdom uppstå. Då är det 

viktigt att den följs upp och den anställde får en bra rehabilitering. I en kvalitativ studie 

undersöktes på vilket sätt rehabiliteringsprocessen kan förbättras för anställda. De 

förbättringskategorier som upptäcktes var tidig identifiering av problemet, klarare 

målformulering, bättre fokus på psykosociala faktorer, större variation på interventionen, få 

individen mer engagerad i sin rehabilitering och ökat samarbete med andra externa resurser 

(till exempel hur försäkringskassan) kan hjälpa till (Gard & Söderberg, 2004). 

 

Metod 

Urval  

Urvalet gjordes strategiskt bland företag i Halmstad kommun med 30-150 anställda inom 

olika yrkesområden eftersom det enligt Fridlund och Hildingh (2000) är bra att ha så stor 

variation som möjligt. Exempel på yrkesområden som blev representerade var livsmedel, 

industri, serviceyrken och kontorsarbete. Kriteriet förutom antalet anställda var att företagen 

inte skulle samarbeta med företagshälsovården. Vid urvalet togs ingen hänsyn till kön och 

ålder och företagen hittades via telefonkatalogen och internet. Informanterna var 

företagsledare, till exempel arbetsgivare eller personalchefer. Dessa kontaktades via telefon, 

där det informerades om studiens syfte. När åtta företagsledare givit sitt samtycke till 

intervjun bestämdes tid och plats, utifrån deras schema, då intervjuerna skulle genomföras. 

Anledningen till att just åtta stycken blev utsedda var att det kändes rimligt för att det skulle 

bli stor spridning på svaren innan mättnad uppstod, men ändå inte för många för att hinnas 

med tidsmässigt. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer med öppna frågor och även vissa 

följdfrågor. Det instrument som användes var en intervjuguide, som konstruerades efter syftet 

och i samråd med handledaren. Långa, ledande och svåra frågor undveks, vilket enligt Patel 

och Davidson (2003) är viktigt att tänka på. Temaområdena i intervjuguiden var hälsa, det 

uteblivna samarbetet med företagshälsovården och vilka åtgärder som företaget använder sig 

av för att skapa bättre hälsa hos sina anställda. För att få mer kunskap om 
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företagshälsovården genomfördes litteratursökning och en telefonintervju med en 

företagshälsovård i Halmstad kommun. Två intervjuer med företag genomfördes som 

pilotstudie, men eftersom intervjuguiden inte ändrades efter dessa så ingår de i resultatet. 

Intervjuerna spelades in på bandspelare för att sedan skrivas ut ordagrant för hand till 

analyseringsfasen. Intervjuerna tog ungefär tjugo till tjugofem minuter att göra beroende på 

vad som fanns att sägas. Platsen och tiden fick informanten bestämma utifrån deras möjlighet 

till att träffas för en intervju, men även att de skulle känna sig så pass bekväma som möjligt 

under intervjun. 

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av en innehållsanalys, det vill säga en mer beskrivande 

form av intervju. Det insamlade materialet lästes igenom ett flertal gånger för att få ett 

helhetsintryck av det, sedan valdes vissa specifika meningsenheter ut ifrån varje intervju 

relaterat till syftet. Dessa utsagor sammanställdes till olika kategorier som knöt samma mot 

problemformuleringen och som sedan presenterades som det manifesta i resultatet. Det 

manifesta innehållet beskriver det iakttagbara i texten, det latenta innehållet innehåller 

sambandsaspekter som innefattas i en tolkning av textens dolda budskap (Granehein & 

Lundman, 2004). Även underkategorier bildades för att ytterliggare beskriva innehållet. För 

att stärka resultatet användes citat från intervjuerna. Till sist skapades ett övergripande tema 

för resultatet, detta blev det latenta resultatet (Kondracki, Wellman & Amundson, 2002). 

 

Etiska aspekter 

Informanterna fick tidigt information om att intervjun var frivillig och att de kunde tacka nej 

om de ville (Kvale, 1997). Platsen och tiden fick informanterna bestämma utifrån deras 

schema samt att intervjun gjordes på ett ställe där informanten kunde känna sig trygg. När 

intervjun skulle genomföras bads det om tillåtelse att använda bandspelare för att underlätta 

sammanställningen av intervjun.  

 

Resultat  

Resultatet som framkommit presenterades i en modell över företagens hälsoinsatser.  

Se figur 1. 
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Figur 1. Latent tema, manifesta kategorier och underkategorier som beskriver företagens hälsoinsatser för sina 

anställda 

 

Företagens behovsanpassade hälsoinsatser, på och utanför arbetsplatsen 

Det latenta temat för resultatet blev företagens behovsanpassade hälsoinsatser, på och utanför 

arbetsplatsen. Det visade sig att företagen hade valt att inte anlita företagshälsovården 

eftersom de delvis ansåg att kostnaden för det basutbud som företagshälsovården erbjöd inte 

var ekonomiskt försvarbart och delvis att de inte hade behov av hela basutbudet. 

Företagsledarna menade att de hade olika behov beroende på vilket yrkesområde som de 

tillhörde. Därför valde företagsledarna att skapa ett eget nätverk med externa 

samarbetspartners att samverka med. Det framkom även att företagen hade olika 

prioriteringar. Till exempel ansåg vissa företagsledare att den fysiska hälsan var det viktigaste 

att satsa på, medan andra satsade mer på interna insatser som till exempel att säkerheten 

skulle bli bättre på arbetsplatsen. 

 

Friskvårdsinsatser 

Den första manifesta huvudkategorin beskrev de friskvårdsbaserade åtgärder som gjordes av 

företagen för de anställda. Dessa insatser hade en förebyggande funktion och skedde både 

internt och externt. Gemensamt för företagsledarna var att de ansåg att hälsa var något 

individuellt och att medarbetarna fick ansvara för sin egen hälsa. Förutom de interna 

insatserna skapades externa möjligheter till att förbättra de anställdas hälsa, men det var sedan 

upp till de anställda att utnyttja dessa. Huvudkategorin delades in i tre underkategorier: 

 

Företagens behovsanpassade hälsoinsatser, på och utanför arbetsplatsen 

 Friskvårdsinsatser   Medicinska insatser  

 Ergonomiska 

Fysiska 

Psykosociala 

Bota 

Rehabilitera 
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Ergonomiska 

Denna underkategori kategori är den största av dessa underkategorier och innebar interna 

insatser som skedde på själva arbetsplatsen, vilka var inriktade på ergonomi. Dessa insatser 

var väldigt vanliga och något som gjordes utan att det krävdes en aktiv medverkan av 

individen själv utan ansvaret låg istället på företaget. Företagen tog bland annat hänsyn till 

ljud, ljus, säkerhet och den fysiska arbetssituationen i form av till exempel tunga lyft. 

Företagsledarna ansåg bland annat att säkerheten på arbetsplatsen var oerhört viktig för att 

ohälsa inte skulle uppkomma. Det förekom inget samarbete med utbildade ergonomer, men 

ofta köptes det in ergonomiska hjälpmedel och i vissa fall specialbeställdes de maskiner som 

krävdes i arbetet för att de skulle vara ergonomiskt riktiga. Ergonomiska hjälpmedel som 

företagen använde sig av kunde vara allt ifrån lyfthjälpmedel till höj - och sänkbara skrivbord. 

Flera företag hade även märkt av att rotation av arbetsuppgifter fick positiva konsekvenser. 

”För ett antal år sedan bytte vi ut alla skrivbord till mer arbetsvänliga. Och vi har lagt en del 

pengar på det här med dataskärmar och strålning och sånt där… Det finns vissa vagnar och 

vissa lyfthjälpmedel, men ibland så känns det som om det inte används för folk tycker att de är 

bökiga … Det kostar ju inget, ett skrivbord ska de ju ha, sedan om det skrivbordet är lite 

bättre ur ergonomisk synvinkel och man slår ut det på längre tid så blir det småpengar” 

(intervju 5). 

 

Fysiska 

Företagsledarna ansåg att den fysiska hälsan var viktig, både för individen och för företaget. 

Det var den fysiska hälsan som företagsledarna satsade mest på, därför hade företagen ett 

externt nätverk inom området. Exempel på dessa externa insatser var motionsbidrag och 

massage. Motionsbidragen gick ut på att företagen subventionerade en del av kostnaden för 

medlemskap på bland annat gym. Detta medlemskap behövde dock inte vara på gym utan 

individen hade möjlighet att välja, i samråd med företagsledaren, en annan lämplig fysisk 

aktivitet, till exempel simning. Vissa företag lät sina anställda få en gratis massage i månaden, 

medan andra bara betalade en del av kostnaden. Företagen betalade även i flera fall 

startavgiften för olika motionsevenemang som till exempel löpartävlingen vårruset.  

”Vi har samarbete med gym, man kan gå och simma och man kan få massage. Det är väl de 

tre grejerna som vi satsar på kontinuerligt” (intervju 7). 
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Psykosociala 

Företagsledarna tyckte det vara svårt att arbeta med den psykosociala hälsan, men ansåg att 

stämningen på företagen var bra. De insatser som gjordes angående den sociala hälsan var 

mestadels personaltillställningar som inträffade två till tre gånger om året. På dessa 

tillställningar, till exempel julbord, kunde personalen träffas och umgås med sina 

medarbetare. De personalfester som anordnades var helt frivilligt att gå på, och det var oftast 

god uppslutning på dessa. En del av företagsledarna påpekade att det var svårt att samordna 

alla anställda till en tillställning, speciellt de företag som hade öppet året runt. Företagsledarna 

sade att det var de sociala hälsoinsatserna som de skulle vilja lägga mer fokus på, om de hade 

mer tid och pengar. 

”Vi har ju rätt så mycket kanske personalgrejer som man gör för, ah, lite grillningar, fester 

och sånt där, det är också av vikt kanske när det är så många som jobbar som egentligen 

annars kanske nästan aldrig hade träffats” (intervju 2). 

 

Medicinska insatser 

Den andra manifesta kategorin exemplifierade andra samarbetspartners utanför arbetsplatsen 

än de externa friskvårdsinsatser som gjordes. Exempel på medicinska samarbetspartners var 

läkare, sjukgymnaster, naprapater och sjuksköterskor. Detta gällde enbart den fysiska ohälsan. 

Det fanns inget samarbete med till exempel terapeuter eller psykologer. Företagsledarna ansåg 

att det var svårt att ha hälsa om medarbetarna var långtidsskadad eller långtidssjuk, därför var 

det viktigt att de anställda fick snabb hjälp och snabbt kom tillbaka. Detta skulle inte bara 

gynna företaget utan även individen. Denna kategori delades in i två underkategorier: 

 

Bota 

Flertalet av företagsledarna påpekade att samarbetet som företaget hade med läkare och/eller 

sjuksköterskor inte bara behövde vara arbetsrelaterat. Hade en anställd ett sjukt barn så kunde 

den anställde använda sig av företagsläkaren för att snabbt få hjälp. När ohälsan väl hade 

uppstått så ville företagsledaren att den anställde snabbt skulle få hjälp i form av medicinska 

åtgärder för att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetet. Företagsledarna ansåg att de 

hade låg sjukfrånvaro, vilket de var nöjda med. 

”När det väl uppkommer ohälsa är det bara att agera. Då är det ofta en doktor som gäller, 

och då får den personen säga vad som ska göras. Så det känner vi att det kan vi inte påverka, 

vi har en företagsläkare som vi bedömer är skicklig och vi skickar dem till honom” (intervju 

5). 
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Rehabilitera  

För det mesta försökte företagsledarna att satsa på säkerheten för att undvika att skador 

uppstod. Om en arbetsskada skulle uppstå så använde sig företagen av naprapater och/eller 

sjukgymnaster. Det visade sig att skadestatistiken enligt företagsledarna var relativt låg, och 

även här ansåg företagsledarna det vara viktigt att de anställda skulle få 

rehabiliteringsmöjligheter för att snabbt komma tillbaka. 

”Vi har haft exempel på ryggont och ont i axlar och leder som gjorde att jag sökte upp en 

naprapat och massör, den här personen är både och… Det var en av killarna som kom och sa 

att fan jag har så ont i ryggen och jag vet inte vad jag har gjort… Och då skickade jag dit den 

här killen och han behövde ju hjälp och hon rättade till det där på ett par behandlingar, så då 

tänkte jag att lika bra att alla får gå” (intervju 5). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa vad företag som inte samarbetar med företagshälsovården 

erbjuder sina anställda istället, utifrån företagsledarens egna beskrivningar. Detta gjordes med 

hjälp av intervjuer som sedan analyserades utifrån en innehållsanalys. För att säkerställa och 

kontrollera studiens metod användes begreppen tillämplighet, pålitlig, noggrannhet och 

överensstämmelse (Patel & Tebelius, 1987). 

 

Utifrån studiens syfte passade kvalitativa intervjuer som mest tillämpliga för att upptäcka och 

identifiera egenskaper hos personen som intervjuades (Patel & Davidson, 2003), det vill säga 

att få en mer beskrivande förståelse och helhet utifrån syftet. Val av urvalsgruppen ansågs 

också vara tillämplig eftersom företag valdes ut utifrån att de inte samarbetade med en 

företagshälsovård och att det var en företagsledare som intervjuades. Valet av informant 

grundades på att de var de som var lämpligast att svara intervjuguiden. Det fanns fyra orsaker 

till svårigheter gällande urvalet. En orsak var att företagen inte skulle ha något samarbete med 

företagshälsovården, en annan var att företagen skulle finnas i Halmstad kommun. En tredje 

orsak var vikten av vidd spridning på företagen genom olika yrkesområden. Den sista 

svårigheten var att företagen som inte samarbetade med företagshälsovården skulle ha fler än 

30 anställda, detta eftersom företag med få anställda troligen inte skulle ha behov av 

företagshälsovårdens insatser. 
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I en kvalitativ studie är det viktigt att tänka på pålitligheten (Patel & Tebelius, 1987). 

Samarbetet med handledaren under konstruktionen av intervjuguiden kan ha gjort den mer 

pålitlig, men för att ytterligare testa om frågorna svarade mot syftet gjordes även två 

pilotintervjuer. Pilotintervjun gav även intervjuarna mer erfarenhet av att intervjua. Det visade 

sig att intervjuguiden inte behövde korrigeras utan ytterliggare sex företagsledare intervjuades 

med samma intervjufrågor. Tanken med intervjuguiden var att istället för att ha ett flertal 

uppskrivna frågor så försökte en dialog skapas med hjälp av följdfrågor. Dessutom lät 

intervjupersonerna den tillfrågade företagsledaren bestämma var intervjun skulle äga rum 

(som till exempel på deras kontor) och vilken tid som passade deras schema. Detta för att 

skapa trygghet och förtroende mellan informanten och intervjupersonerna och därmed skapa 

en god dialog från början. Intervjuarna hade inte mycket erfarenhet av att intervjua så därför 

deltog båda vid varje frågesamtal och tog varsin fråga med tilläggande följfrågor efter 

intresse. På grund av intervjuarnas oerfarenhet av att intervju användes intervjuguiden som 

hjälp under varje intervju för att ytterliggare få en noggrann insamling av svaren för 

dataanalysen. Visst kan det ses som en nackdel att inte ha erfarenhet av att intervjua, men 

eftersom intervjuguiden fungerade bra från början och att båda intervjuarna var delaktiga i 

varje intervju så skapades en trygghet hos intervjuarna. 

 

Noggrannheten med konfidentialiteten var viktig att ta hänsyn till (Kvale, 1997). Därför har 

inga namn på informanterna eller företagen nämnts. En annan viktigt punkt var också att 

intervjuerna skrevs ned så ordagrant som möjligt för att få dem mer pålitliga. De nedskrivna 

intervjuerna har hållits inlåsta för utomstående individer och har endast läst av de som 

intervjuade samt handledaren.  

 

För att få en så pass lyckad överensstämmelse mellan resultatet och intervjuerna (Patel & 

Tebelius, 1987) lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger och ett antal försök gjordes för att 

få fram utsagorna. För att stärka resultatet utifrån intervjuerna användes intervjucitat.  

 

Konfidentialitet är en viktig etisk aspekt och betyder att privat data som har blivit identifierat 

under forskning inte redovisas (Kvale, 1997). Detta fick hög prioritering i undersökningen 

eftersom risken finns att informanterna annars skulle överdriva eller utelämna vissa faktorer 

gällande arbetet med de anställdas hälsa, därför att de inte ville att företaget skulle framstå 

som sämre än andra företag. Konfidentialiteten säkrades genom att tidigt informera 

informanterna om att varken deras eller företagets namn inte kommer att nämnas någonstans i 
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studien och att de sammanställda intervjuerna inte kommer att kunna läsas utav någon 

utomstående förutom handledaren till undersökningen.  

 

Det är viktigt att visa förståelse och medvetenhet för intervjupersonens uttryck och attityd. 

Det är annars väldigt lätt att skapa en försvarsattityd hos intervjupersonen om denne upplever 

att han döms och kritiseras för sint arbete och sina åsikter (Patel & Davidson, 2003). För att 

undvika detta informerades intervjupersonen om att det inte kommer argumenteras för att det 

ena är bättre än det andra, i detta fall om deras hälsoarbete är bättre eller sämre än vad 

företagshälsovården erbjuder. Om intervjupersonen skulle råka känna sig obekväm på grund 

av insikt angående bristande hälsoarbete så var intervjuarna noga med att inte kritisera, utan 

istället visa förståelse för det svåra arbetet och eventuellt ge några tips på hur det skulle kunna 

förändras. 

 

Resultatdiskussion 

Företagens behovsanpassade hälsoinsatser, på och utanför arbetsplatsen 

De hälsoinsatser som gjordes på företagen i denna studie var i stort sett lika varandra, men det 

fanns dock vissa skillnader i prioriteringarna bland åtgärderna beroende på vilka behov som 

fanns. Detta menade Hanson (2004) var viktigt att sträva efter på arbetsplatser för att uppnå 

den mest effektiva insatsen. Företagshälsovården erbjuder ett stort utbud och bred kompetens 

inom flera ämnesområden (Broberg & Nygren, 2003), men företagsledarna ansåg det 

oekonomiskt att betala för så mycket när de inte använde alla tjänster. Detta kunde kopplas till 

O´Reilly (2006), Thompson, Smith och Bybee (2005) som visade att de mindre och fattigare 

företagen inte hade tillräckligt bra ekonomi för att göra tillräckligt med hälsoarbete på 

arbetsplatsen. Därför valde företagsledarna i studien att skapa ett eget nätverk av 

samarbetspartners, vilket kunde fungera lika bra som företagshälsovården om nätverket täckte 

de områden som behövdes. Dessvärre var insatserna som företagens nätverk erbjöd bara 

inriktade mot patogenes, det vill säga insatserna som gjordes var bara förebyggande och/eller 

botande. Det hade varit bra om det salutogena perspektivet också hade varit med. Detta 

stöddes av Angelöw (2002) som menade att företag idag tyvärr satsar mer på att förebygga 

och bota än på hälsofrämjande arbete. Angelöw påpekade att trots att friskvårdsarbete är bra, 

men bör kompletteras med hälsofrämjande åtgärder.  
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Friskvårdinsatser  

Den första manifesta huvudkategorin innebar vilka interna och externa friskvårdinsatser 

företagen använde sig av. Företagsledarna hade försökt att göra vad som kunde göras ur 

ergonomiskt perspektiv, speciellt på arbetsplatsssäkerheten hade företagen lagt ner mycket 

energi för att förhindra att ohälsa uppstår. Flera företag hade märkt att arbetsrotation för de 

anställda gav positiva konsekvenser, vilket bekräftas av tidigare forskning (Jorgensen et al., 

2005). Flera företag hade dessutom köpt in lyfthjälpmedel och även om de sällan användes så 

fanns möjligheten. Detta var betydelsefullt eftersom ryggproblem är ett vanligt problem på 

grund av tunga lyft (La, Yang & Seo, 2004). Företagsledarna hade även försökt satsa på 

mindre åtgärder som till exempel ergonomiska tangentbord och höj- och sänkbara skrivbord. 

De ergonomiska insatserna som företagen gjort var bra, men det hade kanske blivit bättre om 

de tagit dit en ergonom som hade kunnat hitta fler saker som kunde åtgärdas. Företagsledarna 

ville gärna förbättra den fysiska arbetsplatsen, men hade inte riktigt kunskap om hur. 

Eftersom det sällan kom in några klagomål gällande ergonomin från de anställda så visste 

företagsledarna inte alltid vilka åtgärder som behövde göras.  

 

Det externa nätverket som fanns var i huvudsak inriktade på den fysiska delen av hälsan, till 

exempel gym och massage, vilket kan ha ett samband med företagsledarnas syn på hälsa. 

Företagsledarna hade en patogen syn på hälsa, detta visade sig på syftet med de insatser som 

erbjöds. Till exempel så användes massören och den fysiska träningen som förebyggande 

istället för främjande. Det skulle ha varit intressant att veta om det är företagsledarna som 

färgat de åtgärder som görs eller om det är traditionen i företagets hälsoarbete som ligger till 

grund för företagsledarnas patogena synsätt. Företag har idag insett att de i längden tjänar på 

att arbeta förebyggande (Kingsbury, 2006; Kaplan-Leiserson, 2004). Företagsledarna i denna 

studie erbjöd insatser för att förebygga ohälsa med hjälp av att betala hälften av ett gymkort 

eller andra aktiviteter. Hanson (2004) ansåg att fysisk aktivitet som förebyggande åtgärd kan 

hjälpa till att förbättra individens livsstil.  Likaså kan friskvårdsarbete leda till mindre 

sjukfrånvaro, ökad effektivitet och ökad arbetstillfredsställelse (Rydqvist och Winroth, 2002). 

Intressant när det gäller företagens hälsoinsatser är att de lagar som finns gällande hälsa på 

arbetet endast innebär att förebygga och bota ohälsa (Broberg & Nygren, 2003). Det är 

möjligt att det är därför som de flesta företagen har ett sådant syn- och arbetssätt.  

 

En bra arbetsmiljö innebär även att den psykosociala hälsan är bra (Hanson, 2004) och 

trivseln på arbetsplatsen är grundläggande för att de anställda ska jobba bra. Alla företagen 
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ansåg att de hade bra stämning på sitt företag och de ordnade några personalfester om året. 

Gällande personalfester var det olika svårt för olika företag i studien att genomföra dessa 

fester. För företag med färre anställda var det lättare att samordna alla anställda än vad det var 

för de större företagen. Dessutom spelade yrkesområdet stor roll, företag som hade öppet året 

runt hade svårt att hitta tillfällen då alla kunde vara med. Dessa personalfester var tyvärr det 

enda som erbjöds som psykosociala insatser. De flesta företagsledarna ansåg det vara svårt att 

göra något åt den psykosociala hälsan hos sina anställda. Företagsledarna var dock medvetna 

om detta problem och det framkom i intervjuerna att en del av företagen skulle, om de hade 

mer tid och pengar, försöka förbättra den sociala hälsan på arbetet.  

 

I studien framkom det att företagsledarna ansåg att hälsa var mycket upp till individen själv, 

och denna tanke är enligt Hanson (2004) en förutsättning för friskvårdsarbete. Tanken med att 

individen själva fick känna vad som behövde göras för sin egen hälsa kan vara bra, men vissa 

risker kan uppstå. Till exempel om alla i personalen inte visste om att de hade så stor chans att 

påverka, och eftersom ledningen verkade vänta sig att de anställda skulle ta mycket eget 

ansvar, så är det lätt att inte något händer alls. Företagen ordnade en hel del 

personaltillställningar och i de flesta företagen var det god uppslutning, men även här var det 

upp till individen att vara med.  

 

Medicinska insatser 

Företagsledarna ansåg det viktigt att de anställda snabbt fick hjälp och snabbt kom tillbaka om 

det uppstått ohälsa, detta var bra eftersom det gynnade både individen och företaget. 

Dessutom har arbetsgivaren enligt Broberg och Nygren (2003) ett rehabiliteringsansvar om 

någon anställd skulle drabbas av ohälsa. Flera företagsledare påpekade att samarbetet med den 

medicinska vården inte behövde vara arbetsrelaterat, hade en anställd ett sjukt barn så kunde 

de använda företagsläkaren. Detta kan göra att den anställde förhoppningsvis inte behöver 

vara ifrån arbetsplatsen på grund av vård av sjukt barn längre än nödvändigt. Detta vinner 

även företagen på eftersom sjukersättningen minskar. Trots att antalet sjukskrivningar har 

ökat de senaste åren (Broberg och Nygren, 2003) så hade företagen i denna studie ett lågt 

sjuktal, enligt företagsledarna. Även skadestatistiken var låg på arbetsplatserna. Det var 

vanligt att företagen samarbetade med läkare, sjukgymnast, naprapat eller sköterska för att 

bota ohälsan. Dessvärre var det dock bara den fysiska ohälsan som medarbetarna kunde få 

hjälp med, det fanns inget samarbete gällande den psykiska hälsan. Detta trots att en av de 
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snabbast växande sjukdomskategorierna idag är sjukdomar med psykosocial bakgrund 

(Gustafsson & Lundberg, 2004).   

 

 Konklusion 

Resultatet visade att det var stor fokus var på den fysiska hälsan där företagen försökte 

förebygga och/eller bota ohälsan med hjälp av utomstående samarbetspartners som till 

exempel gym, massörer och läkare. Det nätverk av samarbetspartners som företagen 

samverkade med var behovsbaserat utifrån yrkesområdet, det vill säga att olika företag hade 

olika prioriteringar. Om ohälsa uppstod så var det viktigt för företagsledarna att den anställde 

snabbt fick hjälp och snabbt kom tillbaka till arbetet. Gällande hälsan på själva arbetsplatsen 

försökte företagsledarna att tänka ergonomiskt, framförallt på säkerheten för att undvika 

arbetsskador. Företagsledarna menade att hälsa var individens eget ansvar, de möjligheter som 

företagen erbjöd fick individen själva bestämma om de ville utnyttja eller ej. 

 

Implikationer 

En liknande studie skulle kunna göras om i större skala, med fler företag och intervjuer med 

de anställda för att få deras syn på hälsan på arbetsplatsen. Det skulle vara intressant att veta 

om alla anställda, speciellt nyanställda, är medvetna om alla möjligheter de har att själva 

påverka de hälsoinsatser som företaget erbjuder. Något som skulle kunna förändras gällande 

hälsoinsatserna skulle kunna vara att det infördes lite mer salutogent tänkande. Det hade även 

varit bra om en utbildad ergonom hade genomfört en arbetsplatsundersökning och gett förslag 

på förbättringar. Det hade varit bra om företagen kunde försöka fånga upp dem som inte ville 

aktivera sig med fysisk aktivitet eller vara med på personaltillställningar, men det kanske inte 

är det lättaste. 

 


