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Företagshälsovården – en evig diskussion? 
En studie om förväntningar och uppfattningar kring företagshälsovårdens 

funktion. 
 

Heléne Johansson & Jessica Tindholm 
 

Företagshälsovården (FHV) agerar på en fri marknad i egenskap av 

oberoende expertresurs. Skillnader finns mellan vad kunderna efterfrågar 

och vad FHV önskar leverera. Det är därför intressant att studera om 

förväntningarna från kunden stämmer med den intentionen FHV har. Vidare 

är det intressant att ställa det i relation till den funktion FHV ”bör” ha enligt 

en nationell diskussion. Studien bygger på en metodkombination mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod. Det empiriska materialet har samlats in 

med hjälp av mätinstrumentet SERVQUAL och har sedan ställts mot den 

nationella diskussionen angående företagshälsovårdens uppgift. Resultatet 

visar att det finns skillnader mellan vad kunderna förväntar sig av FHV och 

upplevelsen av vad de faktiskt får. Vidare visar det att vad kunderna anser 

vara FHV:s uppgift inte ligger helt i linje med FHV:s egen uppfattning samt 

att det finns en diskrepans mellan kundernas förväntningar på FHV och vad 

den nationella diskussionen framhåller som FHV:s huvudsakliga uppgift. 

Nyckelord: Företagshälsovård, förväntningar, upplevelser, New public 

management 

 

 

Abstract 

Occupational Health Service (OHS) acts in a free market as an independent 

expert resource. There are differences between what customers want and 

what OHS wish to supply. It is therefore interesting to study whether the 

expectations of the customer are in line with the intention of OHS. 

Furthermore, it is interesting to relate it to the function OHS "should" have, 

according to a national discussion. The study is based on a method 

combining between qualitative and quantitative methodology. The empirical 

data were collected using the instrument SERVQUAL and has since been 

set against the national debate regarding the role of the occupational health. 

The results show that there are differences between what customers expect 

from the OHS and the experience of what they actually get. Furthermore, it 

shows that what customers regard as OHS's task is not fully in line with 

OHS's own opinion and that there also is a discrepancy between customer 

expectations of OHS and what the national discussion points out to be 

OHS's main task. 

Keywords: Occupational Health Service, expectations, experiences, New 

public management 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Bakgrunden till denna studie finns i en förfrågan från en kommun i södra Sverige om att 

undersöka huruvida deras företagshälsovård Kärnan uppfattas av de anställda som positiv och 

fungerande. Det utgick en förfrågan från kommunen där studenter fick anmäla sitt intresse för 

att eventuellt utföra en sådan undersökning i kombination med uppsatsskrivandet. Studiens 

utgångspunkt har varit att besvara hur de anställda upplever företagshälsovården Kärnan. 

Utöver detta har utformningen av uppsatsen skett utifrån studenternas tycke men i samverkan 

med kommunen. Kommunen köper i dagsläget in denna tjänst och undersökningen kan sedan 

komma att ligga till grund för en kommande upphandling och eventuell förlängning av 

avtalet. (På grund av etiska aspekter har den studerade företagshälsovården fått ett påhittat 

namn i uppsatsen, Kärnan.) 

 

1.1 Företagshälsovården  

Företagshälsovården Kärnan, finns på ca 70 orter runt om i landet. De har ca 1000 anställda 

inom organisationen och har runt 7000 företag som köper och nyttjar deras tjänster. På 

marknaden är de en av de större aktörerna inom branschen. 

  

I en av Statens offentliga utredningar, SOU 2011:63, om företagshälsovård nationellt (FHV) 

”Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och metoder”, anses FHV spela en viktig 

roll för vår välfärd i samhället och har som syfte att bidra till och verka för en god arbetsmiljö 

ur flera aspekter. FHV:s uppgift är reglerad i lag och den tydligaste och mest använda 

definitionen på vad FHV är finns att hitta i arbetsmiljölagen och lyder:  

 

”Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 

rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja 

hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden 

mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa” (Arbetsmiljölagen 3 kap, § 2c 

andra stycket). 

 

Trots att FHV:s uppgift är lagstadgad finns det ingen lag som tvingar företag eller 

organisationer att använda sig av FHV. Däremot kan FHV användas som en resurs för att 

säkerställa en god och säker arbetsmiljö, vilket i sig är lagstadgat (SOU 2011:63). 

 

Inom FHV finns en rad olika yrkeskategorier som tillhandahåller tjänster som samtliga ska 

bidra till och verka för en god arbetsmiljö. Dessa yrkeskategorier ligger till grund för 

innehållet i de tjänster som FHV tillhandahåller. För att få en bättre förståelse för hur FHV-

verksamheter arbetar presenteras nedan samtliga yrkeskategorier som generellt sett ingår i 

FHV. 

 

Arbetsmiljöingenjörer behandlar den fysiska arbetsmiljön och gör insatser främst när det 

gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet (SOU 2011:63) 

Arbetsterapeuter arbetar främst med frågor som rör arbetsterapi, arbetsföremågeutredningar 
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och bedömningar, rehabilitering och även till viss del ergonomi (Ibid.) 

Beteendevetare är ofta inblandade i en rad olika frågor men behandlar först och främst frågor 

rörande den psykosociala arbetsmiljön. Ofta handlar det om olika kartläggningar eller 

utredningar. Det kan också handla utbildningsinsatser inom exempelvis konflikthantering 

eller ledarstöd. Beteendevetaren är ofta inkopplad när det kommer till större organisatoriska 

förändringar eller andra förändringsprocesser (ibid.).  

Ergonomers största uppgift är att se till att miljön och det arbete som ska utföras är anpassat 

efter människors behov och förutsättningar för att förebygga och minska risken för 

arbetsskador. De erbjuder även bedömning av och rehabilitering av redan uppkomna 

arbetsrelaterade skador (ibid.). 

Företagsläkare arbetar både på individ – och gruppnivå och innehar kunskaper vad gäller rent 

medicinskt och arbetsmedicinskt men också inom vad man kallar organisationsmedicinskt 

område. Även för denna yrkeskategori ligger fokus på det hälsofrämjande arbetet. 

Företagsläkaren fungerar även som en opartisk rådgivare åt såväl den enskilde individen som 

för arbetsgivare och fackliga representanter. Bland mycket annat ingår det i företagsläkarens 

arbetsuppgifter att utföra hälsokontroller, arbetsförmågebedömningar samt arbetsrelaterade 

sjukvårdsinsatser (Ibid.).  

Företagssköterskor jobbar även de främst hälsofrämjande.  Deras uppgift är att verka för att 

metoder införs och insatser som ser till att människors hälsa främjas och bibehålls. De 

huvudsakliga områdena som företagssköterskorna råder över är  

• omvårdnad och arbetsmedicin  

• forskning, utveckling och utbildning    

• ledarskap 

• professionell utveckling (Riksföreningen Företagssköterskor, 2012). 

Hälsoakademiker går ofta under namn som till exempel hälsostrateg eller hälsoutvecklare. De 

jobbar främst med frågor som rör folkhälsa, friskvård/hälsa och idrott. Ofta handlar det om 

personalaktiviteter både på individuell- och gruppnivå. Även hälsoprofilbedömningar, 

stresshantering och föreläsningar inom områden som bland annat levnadsvanor är vanligt 

förekommande (SOU 2011:63).  

 

Samtliga yrkeskategorier och tjänster finns representerade hos företagshälsovården Kärnan. 

 

1.2 Företagshälsovårdens historia 

Den svenska företagshälsovården har sina rötter sedan århundraden tillbaka både i gruvdrift 

och i krig. En rapport av Josefsson och Kindberg, ”ett samarbetsprogram för 

arbetslivsforskning i Europa”, Företagshälsovårdens vägval (2004), visar att de svenska 

arbetsplatserna med tiden, i takt med att brukssamhället och industrialiseringen tog fart, fick 

ett större behov av direkt tillgång till läkare och sjukvård. På den tiden låg fokus på reaktivt 

arbete, det vill säga vård och skadebehandling (Ibid.). Under åren 1890 – 1912 infördes lagen 

om yrkesfara samt upprättades och startades yrkesinspektionen där det senare tillkom en egen 

yrkesinspektion för det arbete som utfördes av kvinnor och barn. Vidare infördes lagen om 

arbetarskydd som innehöll bestämmelser om läkarkontroller, första hjälpen, föreberedelse och 

hantering av olyckor samt ett tvång på att inskaffa eller tillhandahålla nödvändiga hjälpmedel 
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eller anordningar om arbetet krävde det (SOU 2011:63). I mitten av 1900-talet framträdde i 

större grad ett samarbete mellan den tekniska skyddsverksamheten och den medicinska 

vården. Läkare var då knutna till företagen och samverkade på plats med den tekniska 

skyddstjänsten. Under 60-talet påbörjades ett arbete för att utveckla företagshälsovården och 

siktet var inställt på att företagshälsovårdens primära uppdrag och premisser skulle utformas 

genom samarbetet. Företagshälsovården som resurs skulle även vara ”obunden, utredande och 

rådgivande” (Josefsson & Kindberg, 2004).  I samband med detta kom företagshälsovården 

att lägga större fokus på mer proaktivt arbete än tidigare och verksamheten började så smått ta 

en liknande form som den idag. På 1980-talet fick FHV en allt större plats och expanderade 

kraftigt. 1986 infördes ett så kallat statsbidrag, vilket innebar att staten kunde bidra med 

pengar, ett sorts schablonbidrag, som alla FHV fick under förutsättning att det, efter en 

granskning av verksamheten, fanns ett godkännande från yrkesinspektionsnämnden. Genom 

denna kontrollfunktion sågs det till att det fanns en samlad kompetens kring FHV i Sverige 

samt information om vilka verksamheter som blivit godkända och registrerade i 

Arbetsmiljöverkets register. Statsbidraget avskaffades i januari 1993 och efter det skedde en 

kraftig nedgång inom företagshälsovården då färre företag valde att använda sig av sådana 

tjänster. Detta tros ha främst ekonomiska orsaker som berodde på, förutom avskaffandet av 

statsbidraget, den rådande lågkonjunkturen och uppsägning av det centrala arbetsmiljöavtalet. 

Även marknadsanpassningen tror spela roll i sammanhanget (SOU 2011:63). Westerholm och 

Bostedt menar i sitt kapitel ”Kan företagshälsovården lösa sjukskrivningen” ur antologin ” 

den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens” utgiven av Statens folkhälsoinstitut år 

2004, att företagshälsovården successivt har genomgått en rad olika förändringar sedan 1990-

talet. Det handlar främst om ett perspektivskifte från att tidigare arbeta för att implementera 

lagar och regler till att idag anpassas efter rådande marknadssituation. Vidare menar de att 

fokus idag till större del ska ligga på organisationen som helhet istället för på den enskilde 

individen. Även de fackliga organisationernas inblandning har minskat då det nära samarbetet 

till största del sker mellan FHV och någon representant på ledningsnivå (Ibid.).  Det som idag 

anses vara FHV:s viktigaste uppgift är att arbeta långsiktigt, proaktivt, hälsofrämjande och 

rehabiliterande (SOU 2011:63). 

 

Det finns i dagsläget relativt lite forskning om FHV generellt och i synnerhet huruvida FHV, i 

förhållande till de tjänster de levererar, uppfyller kundens förväntningar. I en rapport från 

Karolinska Institutet ”Forskning och utveckling inom företagshälsovården - behov och 

förutsättningar” (2012) efterfrågas just mer forskning inom området och främst en större 

integration mellan forskning och praktik. Johansson menar i sitt kapitel ”Den tandlösa 

tigern” i boken ”Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete” från 2004, att det finns för lite 

forskning idag om vad kunderna faktiskt vill ha och vad de efterfrågar när det gäller FHV. 

Forskningen behöver fokusera på vilka ”verkliga” problem de anställda upplever ute på 

arbetsplatserna. 

 

När en verksamhet ska upphandla om företagshälsovård och när avtalet är slutet torde det vara 

viktigt att båda parter är nöjda med avtalet och att verksamheten som köper in tjänsten 

upplever att förväntningar och önskemål blir uppfyllda och tillfredställda. Detta borde 

rimligtvis vara viktigt även för FHV att tillgodose då de får antas vara beroende av att 
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leverera god kvalitet på sina tjänster och sedermera inneha nöjda kunder.  

 

Westerholm och Bostedt menar i sitt kapitel ”Företagshälsovård i förändring” i boken 

”Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete” från 2004 att det är viktigt att undersöka 

huruvida de problemuppfattningar som finns ser olika ut beroende på vilken aktör det gäller, 

samt  

 

”om FHV:s prioriteringar utgår från, eller överensstämmer med, de problembilder som 

företagen och deras anställda har (Westerholm & Bostedt, 2004:350)”.  

 

Om det är så att det finns en diskrepans häremellan blir risken överhängande att de olika 

parternas uppfattade verkligheter blir svåra för varandra att förstå. Detta är av stor vikt att 

söka undvika, i synnerhet för FHV då de är beroende, givet den rådande marknadssituationen, 

att sälja sina tjänster, men även för kunderna som brukar dessa tjänster (Westerholm & 

Bostedt, 2004). 

 

1.3 Problemformulering 

Det verkar finnas relativt lite forskning på området FHV och i synnerhet när det gäller 

upplevelsen och tillfredställandet i de tjänster som FHV levererar. Wizsniewski (2001) menar 

att de flesta undersökningar bygger på den faktiska upplevelsen av tjänsten och tar inte i något 

större avseende hänsyn till eller undersöker de förväntningarna som finns på en tjänst. Vidare 

menar Westerholm och Bostedt (2004) att det i dag finns skillnader mellan vad kunderna 

efterfrågar på marknaden och de ambitioner FHV har kring de tjänster de önskar leverera. 

Enkelt uttryckt efterfrågar kunderna i högre grad akuta insatser och lösningar på redan 

uppstådda problem medan FHV helst vill erbjuda tjänster som är av det preventiva slaget.  

Det är därför intressant att studera huruvida de förväntningar som finns från kunden eller 

brukarna stämmer med den intention FHV har. Vidare är det av intresse att ställa det i relation 

till den funktion FHV ”bör” ha enligt en nationell diskussion angående FHV:s funktion samt 

aktör som oberoende expertresurs, på en numera fri marknad, för främjandet av en god 

arbetsmiljö. Finns det en diskrepans häremellan, vad beror den i så fall på och vilka insatser 

skulle tänkas behövas för att komma till rätta med en eventuell obalans?  

 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att utreda huruvida de tjänster som företagshälsovården 

Kärnan erbjuder, stämmer överens med de önskemål och förväntningar som finns kommunen 

som köper deras tjänster. Vidare kommer det att undersökas om förväntningar på Kärnans 

funktion, från beställare och brukare, eventuellt skiljer sig från vad Kärnan själva anser är 

deras roll. Till sist är det av intresse att ställa det resultatet mot den nationella diskussion som 

förs kring vilken funktion FHV bör ha.  
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1.5 Frågeställningar 

 Skiljer sig de förväntningar kommunen har på Kärnans tjänster från de faktiska 

upplevelser de har av tjänsterna Kärnan erbjuder? 

 Vilken funktion anser kommunen att Kärnan bör ha och hur står det i relation till den 

nationella diskussion som förs kring FHV:s funktion som en oberoende expertresurs 

på en fri marknad?  

 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar i första hand svensk företagshälsovård. Den del i den nationella 

diskussionen om FHV, från arbetsmarknadens parter, som utgörs av de fackliga 

representanterna har lämnats utanför denna uppsats. Således har ingen hänsyn tagits till att 

inkludera de fackliga representanternas upplevelser av problemområdet för den aktuella 

kommunen där fallstudien är gjord. Förutom mätinstrumentet SERVQUAL har inga andra 

mätmetoder för att mäta förväntningar och upplevelser använts i denna studie.  

 

1.7 Begreppsdefinition 

Leverantör – är i detta avseende den eller de verksamheter som generellt och i detta fall 

levererar FHV-tjänster.  

Brukare – avser mer konkret de inom en verksamhet som till största del nyttjar FHV:s 

tjänster.  

Kund/Beställare – är i detta avseende den eller de individer som ansvarar för upphandling 

och avtal med FHV. 

Kärnan – Den för studien aktuella företagshälsovården.  

FHV – Detta begrepp avser företagshälsovård generellt och nationellt. 

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel redogörs för relevanta teoretiska utgångspunkter som syftar till att senare 

kunna besvara syfte och frågeställningar. För att besvara syfte och frågeställningar kommer 

först den nationella diskussion, idén om företagshälsovård, som utgör den huvudsakliga 

utgångspunkten i denna uppsats att presenteras. Vidare följer en presentation av det 

teoretiska begreppet New Public Management.  

 
2.1 Idén om Företagshälsovård 

Nedan följer en presentation av den nationella diskussion som sedan länge har först, och som 

fortfarande är aktuell, vad gäller förväntningar på hur FHV:s funktion bör se ut. 

 

 

2.1.1 Skilda förväntningar  

Det anses i Arbetsmiljölagen (kap 3, § 2 b) finnas en tydlig definition av företagshälsovård. 

Enligt denna definition skall FHV vara en oberoende expertresurs inom de områden som 

omfattar arbetsmiljö och rehabilitering. Vidare ska FHV särskilt arbeta med förebyggande 
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insatser så som att undanröja hälsorisker på arbetsplatser, samt besitta den kompetens som 

krävs för att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktion 

och hälsa. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1) återfinns samma 

definition men i kommentarerna till föreskrifterna görs tillägget att det inom FHV därför 

behövs breda kunskaper i till exempel arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, 

medicin, rehabilitering och teknik (SOU 2011:63). Vidare förväntas FHV framförallt arbeta 

utifrån ett grupp- eller organisationsperspektiv i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, 

snarare än utifrån ett individinriktat perspektiv med ”efterhjälpande” insatser (SOU 2004:113, 

SOU 2011:63). Enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 2004:113) finns dock ingen 

funktion som kontrollerar att FHV följer detta uppdrag. Enligt samma källa bör FHV ses som 

en kunskapsresurs som verksamheter kan anlita i arbetet mot att säkra en god och säker 

arbetsmiljö och för att förhindra att anställda drabbas av arbetsolyckor eller arbetssjukdomar. 

Vid arbetsskada eller annan sjukdom kan FHV bistå med råd och kunskapsstöd (t.ex. 

arbetsanpassning eller rehabilitering) för att den anställde ska kunna återgå i arbete. Men vad 

FHV främst bör fokusera på är det förebyggande arbetet, då med målet att förhindra att någon 

skadas på arbetet. I det förebyggande arbetet ingår bland annat att delta i planering av 

förändringar för att på så sätt säkerställa att nya processer och arbetsplatser är anpassade till 

dem som ska arbeta där och inte innebär några risker.  

 

Enlig rapporten från Karolinska Institutet (2012) har FHV:s egen syn på verksamheten och 

dess arbete diskuterats. FHV:s intention anses vara att arbeta långsiktigt och förebyggande 

men menar att det uppstår ett dilemma då upplevelsen är att efterfrågan och förväntningar från 

kunder skiljer sig från vad FHV själva anser vara deras uppdrag. I motsats till det preventiva 

arbete FHV önskar bedriva efterfrågar kunderna gärna ”quick fix”, det vill säga snabba 

lösningar på problem som redan uppstått. Problematiken blir extra påtaglig då det finns en 

förväntning att möta kundens efterfrågan från båda parter. Vad gäller exempelvis systematiskt 

arbetsmiljöarbete, vilket räknas som preventiva insatser, är det enligt Föreningen svensk 

företagshälsovård (Karolinska Institutet, 2012) endast en fjärdedel av svenska företag som 

arbetar med detta. Det framkommer att de olika företagshälsorna som deltog i rapporten 

upplever frustration över svårigheter med att förmedla vikten av förebyggande arbete. De 

ifrågasätter även om dem själva behöver bli bättre på att lyfta arbetsmiljöarbetet och den 

tvärvetenskapliga kompetens FHV kan bistå med.   

 

Enligt representanter från arbetsgivarnas parter upplever de flesta kundföretagen att FHV gör 

störst nytta genom att bidra med hjälp och stöd vid ”akuta” frågor. Det finns generellt en 

motvilja att betala för förebyggande insatser då dessa oftast anses vara oklara. Detta i sin tur 

leder till svårigheten att se lönsamheten på lång sikt medan dem menar att man ser direkta och 

tydligare resultat vid akuta insatser. Det finns så till vida en uppfattning från kundföretagen att 

det uppdrag FHV har och vill förmedla, vilket tas i uttryck i de tjänster dem erbjuder, upplevs 

till viss del som otydligt.  

 

Enligt Josefsson och Kindberg (2004) bör en god företagshälsovård arbeta för att förebygga 

och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt för att främja och utveckla hälsa. Det viktiga 

menar dem är att fokus ligger på tidiga och förebyggande insatser. Företagshälsovården skall 
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sedermera kunna förklara arbetsmiljöns påverkan på medarbetarnas hälsa och dess effekter för 

företagets ekonomi.  

 

2.1.2 Sjukvård kontra förebyggande insatser 

Historiskt sett, sedan flera århundraden tillbaka när det första embryot av det som sedan skulle 

utvecklas till att bli dagens moderna företagshälsovård har stor fokus legat på medicinska och 

vårdande aspekter. Det är först de senaste decennierna som det psykosociala perspektivet på 

arbetsmiljö och hälsa fått större plats i företagshälsovårdens arbete (Josefsson & Kindberg, 

2004).   

 

Företagshälsovården i Sverige har utretts kontinuerligt sedan början av 1960-talet. Ett par 

frågor som återkommer frekvent i detta arbete har varit hur stor andel sjukvård som ska ingå i 

företagshälsovården och hur samverkan med den allmänna sjukvården ska organiseras. Någon 

absolut klarhet har inte vunnits. En av svårigheterna när det gäller andelen sjukvård är att 

precisera och definiera vad arbetsrelaterad ohälsa är och vad för slags sjukvård den kräver 

(SOU 2004:113). Enligt SOU (2004:113) visar de undersökningar som gjorts på senare tid att 

företagshälsovården uppskattningsvis ägnar hälften av sin verksamhet åt sådant som kan anses 

följa av uppdraget i AML. Resten av verksamheten ägnas dock fortfarande åt sjukvårdande 

insatser, olika former av friskvård (även benämnt som hälsopromotion), livsstilsfrågor med 

mera. Även Bostedt konstaterade redan år 1996 i sin rapport (1996:6) att allmänna 

sjukvårdsinsatser utgör det klart mest använda tjänsterna från FHV. Ramaeus och Westerholm 

(2000) menar även att det går att skönja en tendens till minskning av det förebyggande 

arbetet. Dock försöker man inom FHV allt mer inrikta sina insatser på arbetsorganisation. Det 

innebär att andelen direkta individinriktade sjukvårdsinsatser med tiden torde minska 

(Ramaeus & Westerholm, 2000). Många som arbetar inom FHV har en grundutbildning som 

fokuserar på individen. Inom FHV-utbildningarna kompletteras detta fokus med ett 

organisations- och arbetsplatsperspektiv, men det återfinns en problematik i att många kunder 

tror att FHV främst arbetar med hälso- och sjukvård ur ett patientperspektiv (SOU 2011:63).  

 

”Utmaningen är att kombinera ett individperspektiv med ett organisationsperspektiv och 

samtidigt få företag och organisationer att förstå att detta är FHV:s uppgift” (SOU 2011:63, 

SOU 2012:63). 

 

Riksrevisionsverket (RRV) slog i sin utredning från början av 1990-talet fast att det 

statsbidrag som gavs till FHV fram till 1990-talet var missriktat då pengarna till största del 

spenderades på sjukvårdsinsatser. Då detta hämmade den statliga samt FHV:s intention om 

förebyggande arbetsmiljöarbete beslutades så småningom att bidraget skulle slopas (SOU, 

2002:5). För att förtydliga och stärka FHV:s fokus på förebyggande arbete gav Regeringen i 

sin proposition redan 1998/99:120 ett förslag om lag om företagshälsovård (1999:841), ett 

lagförslag vilket inte blivit antaget. Regeringen ville med detta förslag understryka behovet av 

insatser i form av förebyggande åtgärder och anpassning respektive rehabilitering för att 

motverka utslagning från arbetslivet. FHV skulle enlig detta lagförslag samverka och 

samarbeta med företagets lokala arbetarskyddsorganisation samt ses som en 
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samverkanspartner i förhållande till primärvården och annan offentlig hälso- och sjukvård 

(Ramaeus & Westerholm, 2000). Även Johansson, Frick & Johansson (2004) beskriver hur 

staten understryker vikten av det förebyggandet arbetet från FHV:s sida. Dem menar dock att 

efterfrågan på marknaden inte stämmer överens med staten och FHV:s intention. Detta 

kvalitativa problem kan på långt sikt leda till urholkning av FHV:s verksamhet då fokus, 

baserat på efterfrågan, ligger på sjukvård. I förlängningen bidrar det till minskade utsikter om 

att komma ifrån betydande arbetsmiljöproblem då det förebyggande arbetet ses som en 

förutsättning för detta (Ibid.).  

 

Begreppet företagshälsovård används dels för att beskriva branschen, dels de tjänster den 

tillhandahåller. Att en del uppfattar FHV som sjukvård, andra som hälsokontroller eller 

friskvård och vissa som en resurs i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet, menar 

utredarna av SOU 2004:113 är tämligen begripligt då dem menar att den företagshälsovård 

som marknadsförs stundom är något helt annat än vad lagstiftaren gett uttryck för i 

arbetsmiljölagen (SOU 2004:113). Bostedt (1996:6) menar dock att mottsättningen inte står 

mellan sjukvård och förebyggande insatser. Snarare står motsättningen mellan de företag som 

å ena sidan ser FHV:s potentiella nytta genom den breda arbetsmiljökompetens de ska inneha, 

alternativt använder FHV:s kompetens i arbetsmiljöarbetet, och de företag som av en eller 

annan anledning inte gör det. Bostedt (1996:6) menar vidare att de största problemen som rör 

det förebyggande arbetet är enligt diskussionen ovan inte att företagen (”marknaden”) inte 

efterfrågar denna service, utan snarare att alltför litet intresse har ägnats åt att definiera det 

praktiska innehållet i servicen. Westerholm och Bostedt (2004) menar vidare att frågan om 

FHV ska bedriva sjukvård behöver redas ut för att man ska kunna komma vidare och utveckla 

verksamheten. Vidare menar dem att det kan behöva bedrivas en viss typ av lättare sjukvård 

inom FHV för att säkerställa en god service och förtroende mot kunderna. De menar att det då 

i huvudsak ska vara arbetsrelaterad sjukvård med inriktning på prevention. De menar också 

att det skulle kunna effektivisera och avlasta den offentliga sjukvården något om detta finns 

inkluderat i företagshälsovården. Bostedt (1996:6) menar även att företag som utnyttjar 

sjukvårdande tjänster även använder sig av andra förebyggande tjänster. Med det vill han 

mena att trots att det finns en efterfrågan från företagen om att kunna få tillgång till 

sjukvårdsinsatser behöver inte det utesluta att fokus från FHV sida fortfarande kan ligga i 

linje med vad som anses vara dess funktion – alltså att verka förebyggande. I frågan om 

sjukvårdande insatser diskuterar Westerholm och Bostedt (2004) även frågan om FHV skulle 

gynnas av att byta namn, då namnet i sig kan verka missledande, och på så vis komma bort 

från frågan om fokus på sjukvård. Föreningen svensk företagshälsovård menar att FHV 

egentligen inte ska fokusera på företagshälsovård utan på arbetsförhållandena (Föreningen 

svensk företagshälsovård, 2010).  

 

 

2.1.3 Företagshälsovården på en fri marknad 

FHV har de senaste decennierna genomgått omfattande förändringar. Verksamheten har gått 

från att fokusera på tillämpning av arbetarskyddets och arbetsmiljöns regelverk till ett 

arbetssätt som karaktäriseras av kundorientering i en hälsomarknad där konkurrens råder 
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mellan företag och organisationsenheter som levererar hälsovårdstjänster. (SOU, 2004:113; 

Ramaeus & Westerholm, 2000). Sedan statsbidragen till företagshälsovården drogs in år 1993 

saknas ett direkt statligt styrinstrument. Vad FHV gör bestäms uteslutande av vad deras 

kunder efterfrågar (SOU 2004:113). Ramaeus och Westerholm (2000) menar dock att det 

finns ett problem med detta då efterfrågan inte alltid är liktydigt med dem behov som finns.  

 

Förskjutningen inom näringsliv och arbetsmarknad från industriell produktion mot 

tjänsteproduktion och ökade förekomster av dator- och informationsteknologi, har medfört en 

betydande ändring av arbetsplatsers riskutsikter och arbetsmiljöfrågors karaktär. De 

psykologiska och sociala belastnings- och stimulansfaktorerna har kommit att bli 

uppmärksammat på ett nytt sätt medan fysiska hälsorisker har kommit att hanteras allt mer 

effektivt (Ramaeus & Westerholm, 2000). Utredningens (SOU 2004:113) mening är vidare att 

en väl fungerande FHV, med en förmåga att fortlöpande anpassa sig till de förändringar som 

sker i arbetslivet, är ett av de bästa verktygen i kampen mot ohälsan och i ambitionen att 

skapa en god arbetsmiljö. Det finns en stor risk för att detta inte kan åstadkommas med de 

förutsättningar som FHV har handskats med. Utredningen lägger därför inom ramen för ett 

marknadssystem i fri konkurrens, fram förslag som syftar till att höja kvaliteten i 

företagshälsovårdens verksamhet och stimulera efterfrågan av god FHV (SOU 2004:113). Det 

finns förvisso företagshälsovård som har den förmågan och som inser vilken roll den kan 

spela. Alltför ofta fungerar det inte så, vilket leder till magra kontrakt, dåliga beställningar och 

på sikt urholkning av företagshälsovårdens kompetens och efterfrågan på företagshälsovård 

(Ibid.). I detta avseende menar Westerholm & Bostedt (2004) att FHV står inför ett problem 

då de för tillfället har en mellanställning i vårt samhälle där de å ena sidan agerar fri eller 

nästan fri aktör på en marknad av hälsotjänster innefattande sjukvård, och å andra sidan agerar 

som organisation bemannad med personal som huvudsakligen rekryterats från den offentliga 

hälso- och sjukvården med krav på sig att vara preventivt. Därtill förväntas det att den löser de 

samhällsproblem som hänger samman med behovet av samordnad arbetsinriktad 

rehabilitering och som kvarstår trots senare års utförda offentliga utredningar. Summeringen 

blir därför att FHV måste kunna tjäna både kundens intressen och samhällets intressen.  

 

Sett ur ett samhällsperspektiv finns olika uppfattningar, som spänner mellan att å ena sidan se 

FHV som en resurs i folkhälsopolitiken, å andra sidan som en konsultverksamhet på en fri 

marknad. Allt detta har bidragit till en betydande osäkerhet om FHV och om vilken roll staten 

ska spela i förhållande till dess verksamhet (SOU 2004:113). Vidare redogör Statens 

offentliga utredning (2011:79) att de senaste årens erfarenheter med delvis oklar och 

fragmenterad verksamhet av varierande kvalitet, beroende på bristande uppföljning av AML:s 

regler om företagshälsovård samt en avsaknad av någon typ av samhälleligt styrinstrument, 

pekar på att det offentliga engagemanget för en god företagshälsovård bör öka. En 

företagshälsovård som ska ge verksamma bidrag till förbättringar i fråga om arbetsmiljö och 

ohälsan i arbetslivet menar dem kan dock inte beordras (SOU 2011:79). Nederländerna, 

Finland och Danmark har eller har i det senaste haft lagstiftande krav på att arbetsgivare ska 

anlita företagshälsovård. Utredningens (2011:79) författare menar dock att obligatoriskt bruk 

av FHV inte är någon garanti för förbättringar utan måste kombineras med åtgärder såsom 

krav på kvalitet. Vidare har det i dessa länder uppstått tydliga tecken på att krav om 
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obligatorisk anslutning till FHV medför vissa problem (Ibid.). Oavsett lagstadgat eller inte 

menar Westerholm & Bostedt (2004) att om FHV även i framtiden förväntas utgöra en för 

arbetsmiljöarbetet viktig samarbetspartner, krävs mer av kundkontakt och kompetensmässig 

anpassning till de problem som kundföretagen uppfattar som viktigast. Föreställningen är att 

företagen inte har kompetens att beställa tjänster hos FHV, har sannolikt bidragit till många 

kunders reserverade hållning.  

 

Det konstateras också att en del av det som marknadsförs som företagshälsovård inte håller 

den kvalitet eller står för den kompetens som förutsetts i lagen (SOU 2004:113). Vid mötet 

(Karolinska Institutet, 2012) med arbetsgivarparterna var det flertalet som påpekade att 

kundföretagen anser att FHV saknar multikompetens, specialistkompetens och den 

branschkunskap som tidigare karakteriserade företagshälsovården. En annan rådande 

uppfattning var att FHV brister i förmågan att marknadsföra sig, vilket kan bidra till att 

kunderna blir osäkra på vad FHV kan erbjuda. Parterna gav ett konkret förslag där de menar 

att FHV borde hålla kurser och utbildningar ute i företagen (till chefer, medarbetare, 

skyddsombud etc.), vilket de menar både är ett sätt att sprida kunskap och att marknadsföra 

sig på. FHV har möjlighet att hålla kurser, men även mer riktad information som borde vara 

högintressant för företagen. Idag upplever företag/branscher att FHV:s branschkompetens är 

så låg att det är meningslöst att nyttja dem. Här menade man att FHV i vissa fall skulle kunna 

vända sig till olika branschorganisationer om de vill ha information om 

arbetsmiljöförhållanden som är specifika för en viss bransch, så som branschmaterial med 

mera. 

 

Lönsamheten är viktig utvecklingsstyrande faktor. FHV arbetar idag utifrån små ekonomiska 

marginaler och lönsamheten kan anses som ringa eller låg. Detta utgör bekymmer då det kan 

medföra risk för att personalens kompetensutveckling genom utbildning ges allt lägre prioritet 

(Ramaeus & Westerholm, 2000). FHV står idag inför att hantera en rad problemområden. Ett 

sådant gäller problemanpassning av service och kompetens. Detta innebär att den 

tjänsteproduktion och de konsultationer som efterfrågas av kundföretag styr verksamheten på 

ett mer närgånget sätt än det mera producentstyrda koncept som kunde tillämpas under 1970- 

och 1980-talen. Det har med andra ord skett en maktförskjutning från leverantör till producent 

(Ibid.). En annan aspekt att ta hänsyn till är det faktum att myndigheter och offentliga 

verksamheter lyder under LOU, Lagen om offentlig upphandling vilket innebär att de har krav 

på sig att ta in anbud från flera olika håll vid uppköp av FHV-tjänster. En upphandling som 

lyder under lag kan ur flera aspekter vara ett problem bland annat då antalet lokala FHV-

leverantörer under de senaste åren har minskat. Har man varit nöjd med en FHV-leverantör 

kan upphandlingen leda till oönskat byte vilket i sin tur kan medföra att kontakter, 

erfarenheter och FHV-kunskaper om myndigheten, dess personal, förutsättningar och 

arbetsvillkor går förlorade (SOU 2011:63). Arbetsgivarparterna (Karolinska Institutet, 2012) 

var eniga om att många upphandlingar idag sker slentrianmässigt ”för att avtalen säger att 

man måste”. Vidare menade dem att om företagen blir tydligare med vad de önskar av FHV, 

blir det lättare för FHV leverera rätt typ av tjänster som bättre motsvarar behov och 

förväntningar.  
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Behov och förväntningar på en tjänst hänger samman med upplevd grad av 

kundtillfredsställelse (Grönroos, 2008). Undersökningar som Föreningens svensk 

företagshälsovård (FSF) har gjort visar på lägre kundtillfredställelse inom FHV än i andra 

branscher (Karolinska Institutet, 2012). Vad gäller offentlig sektor utförs en hel del 

undersökningar för att mäta kundtillfredsställelse men undersökningarna är enligt Wisniewski 

(2001) inte tillräckligt många för att kunna bedöma om kundernas behov och förväntningar 

faktiskt uppfylls. Dessutom mäter de för det mesta enbart de faktiska upplevelserna av 

kvalitén på en tjänst. Wisniewskiv (2001) menar vidare att om undersökningar utförs på ett 

sådant vis misslyckas därför möjligheterna att mäta kundernas förväntningar på leverans av 

tjänster och en adekvat förståelse för kundernas förväntningar är ett måste för att kunna uppnå 

resultatförbättring.  

 

 

2.1.4 New public management  

Det är inte endast FHV som genom åren har genomgått en rad förändringar utan även den 

offentliga sektorn har varit föremål för diverse omorganiseringar och större förändringar. 

Dessa förändringar, som fick sitt uppsving under 1990-talet och som till största del drivits 

igenom under de senaste två decennierna, går under namnet New public management (NPM) 

(Almqvist, 2006) och har i första hand varit motiv för besparingar inom offentlig sektor 

(Hasselbladh & Bejerot, 2008). NPM är inte en konkret teoretisk modell som slaviskt går att 

följa utan fungerar snarare som ett samlingsbegrepp där en rad idéer och tankar är hämtade 

från näringslivet (Almquist, 2004, 2006). Dessa idéer och tankar ska ligga till grund för 

utformningen av styrning och förvaltning inom offentliga organisationer (Agevall, 2005; 

Hasselbladh & Bejerot, 2008). NPM i offentliga organisationer innebär bland annat en högre 

grad av styrning och kontroll, mål och resultatstyrning, effektivisering och en tydligare 

uppföljning av resultat. Ytterligare ett steg i att effektivisera offentliga organisationer har 

inneburit en högre grad av konkurrensutsättning och privatisering. Genom privatisering 

överlämnas verksamheter som tidigare varit offentliga till privata entreprenörer (Agevall, 

2005).  

 

NPM har fått störst genomslag i anglosaxiska länder då dessa länders struktur skiljer sig från 

det vi kallar den nordiska modellen. I Sverige har kommuner och landsting egna politiska 

församlingar samt en beskattningsrätt som inte återfinns i dessa anglosaxiska länder, där NPM 

är en ny form av statlig förvaltningspolitik där det eftersträvas en centralstyrd offentlig sektor. 

I Sverige men även i norden generellt har kommunal sektor en större självständighet, likaså 

det statliga verken i förhållande till regering och riksdag (Hasselbladh & Bejerot, 2008). De 

nordiska länderna har ett större inslag av management och styrning än marknad i förhållande 

till NPM (Bergström, 2010). 

 

Dessa nya styrformer är inte lagstadgade utan har lanserats som metoder för bland annat 

effektivare ekonomisk styrning. En typ av ekonomisk styrning som introducerats är den som 

kallas beställar/utförarmodellen (BUM) (Hasselbladh & Bejerot, 2008) där idén är att särskilja 

politik och förvaltning (Agevall, 2005). För offentliga organisationer handlar det om att 
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besluta om huruvida organisationen själva ska tillhandahålla en viss typ av tjänst eller låta 

marknaden göra det åt dem (Almqvist, 2006). Väljer organisationen att låta marknaden göra 

det åt dem kan det handla om att en bedömning har gjorts att en del av verksamheten inte 

längre är lönsam. Offentliga organisationer har då valmöjligheten att konkurrensutsätta den 

egna delen för att sedan kunna ta in anbud från olika privata marknadsaktörer, för att kunna få 

bästa möjliga avtal. På detta vis går den offentliga organisationen från att själva leverera en 

viss typ av tjänst till att istället köpa in tjänsten externt (Sundin & Wikman, 2004).   

 

Inom NPM-rörelsen finns ett flertal argument för att konkurrensutsätta offentliga 

verksamheter. De främsta argumenten handlar om att genom konkurrensutsättning förbättras 

produktiviteten och verksamheten effektiviseras vilket i sin tur leder till kostnadsbesparingar.  

Genom olika marknadslösningar och upphandling ökar valfriheten samt att producenternas 

makt tenderar att minska, vilket är en fördel för efterfrågesidan (Almqvist, 2006). Dock finns 

det tunga argument mot att utsätta offentliga verksamheter för konkurrens. Bland annat kan 

ovan nämnda fördelar ske på bekostnad av kvaliteten i verksamheten (ibid). 

 

När en tjänst har upphandlats är det vanligt att styrningen av tjänstelevaransen sker via 

kontrakt, så kallat kontraktstyrning. Konkurrensutsättning och kontraktstyrning medför bland 

annat att beställaren kan specialisera sig och fokusera på sin kärnverksamhet medan en annan 

leverantör tar hand om de aktiviteter som berör tjänsten. På så vis kan beställaren endast 

fokusera på vad som ska presteras och leverantören på hur det ska utföras. Dock kan 

kontraktstyrning innebära mer kostsamt administrativt arbete. Det kan även innebära en större 

risk för att konflikter uppstår mellan beställare och leverantör vad gäller ansvarsfrågan samt 

att det kan vara svårt att mäta och följa upp resultat och kvalitet på den levererade tjänsten 

genom kontraktstyrning (Almqvist, 2006; Agevall, 2005). Kontrakt av detta slag kan medföra 

risk för en hög detaljeringsgrad, alltså att kontrakt är utformade oerhört detaljerat vilket gör 

att det nästan kan ses som en checklista. En konsekvens av detta blir att inget annat än det 

som står beskrivet i kontraktet kan utföras. Detta kan i sin tur även påverka kvaliteten av 

tjänsten (Agevall, 2005). Själva upphandlingsförfarandet kan, beroende på vilka kriterier man 

utgår ifrån, sätt käppar i hjulet för den tjänst som upphandlas. Då det olika marknadsaktörerna 

har olika ekonomiska förutsättningar och ambitioner finns risken att vissa aktörer missgynnas 

men som egentligen skulle kunna leverera tjänsten med bättre kvalitet (Sundin & Wikman, 

2004).  

För att kunna säkerställa trygghet vad gäller leverans av tjänst och för att finna lämpliga 

leverantörer krävs ett långsiktigt tänk vad gäller relationen mellan parterna. Detta blir av vikt 

att ta hänsyn till vad gäller upphandling och utformning av avtal (Sundin & Wikman, 2004).  

 

3. METOD 

I detta kapitel del redogörs för uppsatsens vetenskapliga ansats, metodteori, datainsamling, 

utformning och genomförande av enkäter och intervjuer samt vilka tekniker som valts för att 

analysera insamlad data. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion om den valda metoden. 

 

Som tidigare nämnt i inledningen bygger denna uppsats och sedermera fallstudie på ett 



13 
 

uppdrag. Uppdragsgivaren ville ha reda på hur de anställda inom kommunen upplever sin 

företagshälsovård samt om de är nöjda med denna. För att undvika en enbart beskrivande 

uppsats och för att kunna angripa området på ett vetenskapligt vis samt för att säkerställa en 

arbetsvetenskaplig relevans har uppdraget kommit att omformulerats av uppsatsförfattarna. 

Målet med nedan presenterad metod har varit att uppfylla uppdragsgivaren önskemål i 

kombination med att ta till vara på det vetenskapliga intresset i studien samt att använda en 

akademisk metod.  

 

 

3.1 Metodologisk ansats och forskningsstrategi 

I denna uppsats har det använts en deduktiv ansats. Syfte och frågeställningar har formulerats 

utefter den nationella diskussion angående FHV:s funktion som redogörs för i teorikapitlet.  

Efter att den aktuella diskussionen studerats och kunskap inhämtats om området framträdde 

mätinstrumentet SERVQUAL som en lämplig utgångspunkt för att inhämta empiriskt 

material. 

 

Vad gäller forskningsstrategi bygger undersökningen på en metodkombination där både 

kvalitativa och kvantitativa metoder har använts. Denna kombination avser att på bästa sätt, 

för detta specifika fall, rama in helhetsbilden av det problemområde som ligger till grund för 

undersökningen. Kombinationen tros skapa en möjlighet att i större omfattning fånga samtliga 

parters (Kärnan, brukare och beställare) upplevelser, åsikter och förväntningar på Kärnan och 

FHV generellt. Detta har varit nödvändigt för att, i kombination med vald teoretiskt 

utgångspunkt, kunna besvara syfte och frågeställningar. Enbart en kvantitativ undersökning 

hade troligtvis inte kunnat bidra med ovanstående på samma vis. Enligt Denscombe (2009) är 

en av nackdelarna med att använda en kvantitativ metod att risken för ett brett men något 

ytligt resultat ökar då de standardiserade frågor som används i en enkät kan innebära att 

respondenten tvingas att välja ett alternativ som eventuellt inte helt överensstämmer med vad 

denne egentligen tycker. Genom denna metodkombination har målet även varit att söka 

undvika detta. 

 

 

3.2 Metodteori 

Enligt Ladhari (2009) kan kundens uppfattning om tjänstens kvalitet påverkas av fem 

”luckor” eller ”gap”. Dessa fem gap behöver identifieras för att kunna undvika en misslyckad 

leverans av tjänster (Reganathan, 2011). Gapmodellen utvecklades av Zeithaml et al. (1990) 

och förklarar fem gap som inom ett företag kan skapa kundmissnöje. Det femte gapet i 

modellen utgörs av SERVQUAL och utgörs av de faktorer som behandlas i uppsatsen, 

nämligen skillnaden mellan kundens förväntningar och uppfattningar. 

  

3.2.1 SERVQUAL 

Behov och förväntningar på en tjänst hänger samman med upplevd grad av 

kundtillfredsställelse (Grönroos, 2008). Undersökningar som Föreningens svensk 

företagshälsovård (FSF) har gjort visar på lägre kundtillfredsställelse inom FHV än i andra 
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branscher (Karolinska Institutet, 2012). Dessa undersökningar mäter dock inte kunders 

förväntningar av en tjänst. Att mätinstrument som hänför sig till mätning av tjänstekvalitet 

inte mäter förväntningar är enligt Wisniewski (2001) så pass vanligt förekommande att det 

kan anses vara ett problem. 

 

SERVQUAL som mätinstrument används för att utröna eventuella skillnader mellan kundens 

förväntningar och upplevelser. Modellen i sin helhet introducerades av Parasuraman et al. 

(1988) och mäter kundupplevd tjänstekvalitet. Enligt Grönroos (2008) och även 

upphovsmännen av modellen (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) är det ett verktyg som 

kan tillämpas oavsett typ av tjänsteorganisation. Vidare har instrumentet använts inom 

akademisk forskning (Grönroos, 2008) och därför ansågs instrumentet lämpligt att använda i 

denna undersökning. 

 

Till en början föreslog Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) tio dimensioner av 

tjänstekvalitet (tillförlitlighet, tjänstvillighet, kompetens, tillgänglighet, tillmötesgående, 

kommunikation, trovärdighet, trygghet, förstå/känna kunden samt materiella ting (exempelvis 

fysisk utrustning, lokaler med mera) (Ravichandran et al., 2010). Författarna raffinerade 

senare skalan till att endast bestå av fem dimensioner: tillförlitlighet, tjänstevillighet, empati, 

försäkran samt det materiella (Brady & Cronin Jr.; Wisniewski, 2001; Ladhari, 2009). 

Modellen är ämnad att belysa de viktigaste kraven för att leverera hög kvalitet (Reganathan, 

2011). 

 

På grund av den typ av tjänsteföretag som denna uppsats behandlar har dock determinanten 

”materiella ting” tagits bort då denna inte ansågs vara relevant i förhållande till 

problemformuleringen. I stället har determinanter från en tidigare version av modellen 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) tillkommit efter önskemål från uppdragsgivaren. 

Dessa är ”kommunikation” samt ”kompetens”. 

 

 

Beskrivning av determinanterna 

Tillförlitlighet – Innebär att tjänsteföretaget tillhandahåller en korrekt tjänst vid första 

försäljningstillfället. Det innebär även noggrannhet och att inga misstag sker samt att företaget 

levererar det som utlovats vid den tidpunkt parterna kommit överens om. Enligt 

undersökningar anses denna determinant vara en utav de viktigaste sett ur kundens ögon. Om 

kunderna inte förlitar sig till ett företag är det svårt att fortsätta relationen då tillförlitlighet 

oftast ses som ett basbehov (Grönroos, 2008).  

  

Tjänstevillighet – innebär att tjänsteföretagets personal visar sig villiga att hjälpa kunderna, 

att de är mottagliga för kundernas önskemål, informera kunderna om när tjänsten kommer att 

utföras samt ger snabb service. Vidare innebär denna uppmärksamhet och punktlighet 

gentemot kunden, att ta emot önskemål och klagomål. Personalen bör vilja hjälpa kunden i 

alla lägen, och samtliga personal bör vara lyhörd för att företaget ska utmärka sig (Zeithaml & 

Bitner, 2003; Grönroos, 2008).  
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Försäkran – innebär att personalen agerar på ett sätt som är betryggande för kunderna och 

som får kunderna att känna att de kan lita på företaget. Det innebär även att personalen är 

artig och vänlig samt innehar kunskap att besvara kundens frågor (Zeithaml & Bitner, 2003; 

Grönroos, 2008). Enligt Zeithaml och Bitner (2003) är determinanten sammanlänkad med 

personalen som representerar företaget och som har direktkontakt med kunden. Detta har 

betydelse då personalen måste vara kapabel till att bygga upp kundrelationer.  

 

Empati – Definieras som nivån av omsorg och individuellt omhändertagande som företaget 

tillhandahåller sina kunder. Med empati menas även att företaget ser till kundens bästa vilket 

bland annat inkluderar tillfredställande öppettider. För kunden är det viktigt att det erbjuds 

personlig hjälp som får denne att känna sig unik och speciell (Zeithaml & Bitner, 2003; 

Grönroos, 2008).  

 

Kompetens - innebär att företagets personal innehar tillräckliga kunskaper och färdigheter för 

att kunna utföra sitt arbete (Grönroos, 2008). Kompetens innebär även att personalen vet vad 

de gör, är säkra på sin sak samt är uppdaterade om händelser som berör personalens dagliga 

sysslor (Zeithaml et al., 1990).  

 

Kommunikation – i detta sammanhang syftar begreppet kommunikation på den 

kontinuerliga process som sker i en organisation när individer och grupper kommunicerar 

både internt och externt (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Den externa kommunikationen i detta 

avseende innebär att delge information på ett lättförståeligt språk samt att lyssna till kunderna. 

Här ingår även att förklara utformningen av tjänsten samt försäkra kunderna om att problem 

kommer att lösas (Grönroos, 2008).  

 

 

3.2.2  Kritik mot SERVQUAL 

Det finns en pågående debatt kring huruvida SERVQUAL-modellen är tillämpbar eller ej 

(Brady & Cronin Jr., 2001, Grönroos, 2008).  Det som får mest kritik i sammanhanget är att 

det genom denna modell inte kan säkerställas vad det är som egentligen mäts. Detta på grund 

av den komplexitet som ryms i begreppet tjänstekvalitet. Vidare menar kritiker att 

mätinstrumentet är problematiskt då människor överlag har en tendens att överskatta sina 

förväntningar. Strukturen som sådan kan även den leda till att det blir ett missvisande utfall då 

den, genom att ställa ”likadana” påstående i två omgångar kan skapa förvirring och trisstes.  

Det finns heller inget material presenterat som beskriver förhållandet eller värdet mellan de 

olika svarsalternativen. Av den anledningen diskuteras även vilket värde gapen egentligen får 

(Buttle, 1994).  

 

Sett i sin helhet är dock forskare överens om att de dimensioner modellen innehåller är viktiga 

(Brady & Cronin Jr., 2001, Ladhari, 2009). Många forskare är trots allt överens om att det är 

ett erkänt och användbart tjänsteverktyg som kan visa vägen framåt för att uppnå en bättre 

kontroll över leveransen av tjänster (Reganathan, 2011) 
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3.3 Datainsamling 

Undersökningens primärdata består av genomförd enkätundersökning samt två intervjuer. 

Sekundärdata består i huvudsak av vetenskapliga artiklar, statliga utredningar, webbaserad 

information samt litteratur.   

 

3.3.1 Enkäter 

En av frågeställningarna syftar till att ta reda på huruvida det finns en skillnad mellan de 

förväntningar kunderna har på Kärnans tjänster från de faktiska upplevelser de har av de 

tjänster Kärnan erbjuder. För att besvara denna fråga utformades underlaget till enkäterna 

efter modellen och mätinstrumentet SERVQUAL. Som mätinstrument har den kommit att bli 

allmänt vedertagen vid mätningar av eventuell skillnad mellan kunders förväntningar och 

upplevelser av en tjänst (Brady & Cronin Jr., 2001; Ladhari, 2009; Reganathan, 2011; 

Grönroos, 2008).  

 

Enkäten som sådan är av strukturerad karaktär där svarsalternativen är slutna. Enkäten är 

uppdelad i två delar, där den första avser att mäta generella förväntningar på FHV. Vidare är 

varje påstående i denna del graderade efter en femgradig skala där respondenten tar ställning 

till påståendet utifrån hur viktigt respondenten ansåg att det var. Den andra delen avser i sin 

tur att mäta de faktiska upplevelserna respondenterna har av Kärnan (se bilaga 1). Här utgår 

varje påstående efter huruvida respondenten instämmer med påståendet eller inte. Påståendena 

har anpassats efter den typ av verksamhet som Kärnan bedriver.  Enkätens två delar behandlar 

alltså. 

 

1. De allmänna förväntningar som finns hos kunder om en tjänst och: 

2. uppfattningar hos brukarna om de tjänster som faktiskt tillhandahålls av företaget 

inom den tjänstekategorin.  

 

Enkäten behandlar sex determinanter; tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran, empati, 

kompetens och kommunikation. Utöver de sex determinanterna och tillhörande frågor har 

ytterligare frågor lagts till för att försöka fånga brukarnas förväntningar på innehållet i de 

tjänster som FHV generellt levererar samt upplevelsen av de tjänster Kärnan levererar. Detta 

för att senare besvara syfte och frågeställningar. Det har också lagts till en fråga enbart i andra 

delen om brukarna är nöjda med Kärnan i sin helhet (se bilaga 1).  Sammanlagt omfattar 

enkäten 55 frågor. För att till en början uppmärksamma respondenterna om kommande 

undersökning skickades mejl med bifogad pfd.-fil ut i syfte att informera respondenterna om 

forskarna, bakgrund till och målet med undersökningen samt etiska aspekter. Innan enkäten 

skickades ut gjordes en mindre pilotstudie där enkäten testades på fem personer för att 

undvika felformulerande och misstolkande frågor. Därefter utfördes enkätundersökningen 

med hjälp av det webbaserade verktyget Enalyzer. Ett mejl sändes ut till respondenterna vilket 

innehöll inbjudan om deltagande (på frivillig basis), grundlig information om enkätens 

uppbyggnad och genomförande, syftet med undersökningen, etiska aspekter samt direktlänk 
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till enkäten.  Enkäten skickades ut till 131 respondenter och de hade sammanlagt 14 dagar på 

sig att svara på enkäten. Den ursprungliga planen var att samla in enkäterna efter en vecka 

men då det, vid den tidpunkten, endast inkommit 20 svar fattades beslutet att förlänga tiden 

med en vecka. Fem dagar efter att enkäten skickats ut sändes det ut en påminnelse som 

förklarade vikten av deras deltagande. Ytterligare två dagar senare skickades en ny 

påminnelse ut.  

 

3.3.2 Intervjuer  

De personer som kontaktades för intervju var ansvarig uppköpare från kommunen, det vill 

säga beställaren, samt kundansvarige på företagshälsovården Kärnan, det vill säga 

leverantören. Respondenterna kontaktades via mejl för samtycke till intervju. Inför varje 

intervju sammanställdes en intervjuguide av semistrukturerad karaktär. Frågorna till de båda 

intervjuguiderna har samma uppbyggnad och är lika många till antalet men är utformade lite 

olika beroende på att respondenterna tillhör olika parter i förhållande till problemområdet. 

Intervjuguiderna användes sedan i syfte att styra samtalet mot det aktuella ämnet men i övrigt 

fick respondenterna möjlighet att berätta fritt i syfte att fånga in så utförliga svar som möjligt. 

Guiderna utformades främst utefter aktuell litteratur samt problemområde och syfte. Den 

intervjuguide som användes vid mötet med kundansvarige från Kärnan var kategoriserad 

såtillvida att den syftar till att beröra områden som beskriver Kärnans egen uppfattning men 

även på uppskattade förväntningar från kommunen vad gäller verksamhetens uppdrag (se 

bilaga 3). Nästa intervjuguide användes i sin tur i mötet med beställaren. Även den var 

kategoriserad såtillvida att den syftar till att fånga upp de uppfattningar och förväntningar 

parten har på Kärnans verksamhet och de tjänster dem levererar (se bilaga 2). Intervjuerna 

genomfördes vid två separata tillfällen, båda på respektive respondents arbetsplats. Efter 

godkännande från respondenten spelades även intervjuerna in med hjälp av ett 

inspelningsprogram på en mobiltelefon. De båda intervjuerna tog 38 respektive 75 minuter att 

genomföra.   

 

3.4 Urval och bortfall 

Då denna undersökning i grunden bygger på en uppdragsförfrågan bidrog det till att urvalet 

till viss del ansågs styrt. Efter dialog med uppdragsgivaren framkom det önskemål om 

specifik urvalsgrupp för enkätundersökningen. Efter noga övervägande fastställdes att detta 

urval på bästa sätt skulle kunna bidra till god räckvidd inom verksamheten då respondenterna 

representerar varje enskild enhet. Dessa respondenter innehar chefspositioner eller annan 

befattning vilka har mest direkt kontakt med Kärnan och får anses representera brukarna i 

sammanhanget. Detta ansågs fördelaktigt då respondenterna i fråga med största sannolikhet 

skulle kunna bidra med bäst information för att belysa forskningsfrågan. Den här typen av 

urval är enligt Denscombe (2009) ett subjektivt urval. Mot bakgrund av den information som 

redan fanns om undersökningstemat ansågs denna urvalsgrupp vara avgörande för 

undersökningen (Ibid.) Gällande urvalet för intervjuerna är även de respondenterna utvalda 

med hjälp av ett subjektivt urval. För att kunna besvara syfte och frågeställningar ansågs det 

nödvändigt att komplettera enkätundersökningen. Därför genomfördes två intervjuer med 

syfte att fånga beställarens respektive Kärnans egna åsikter och uppfattning om 
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undersökningstemat. Respondenterna för dessa två intervjuer ansågs mest lämpliga att bidra 

med värdefull information från respektive part i förhållande till problemområdet.  Enkäterna 

skickades ut till sammanlagt 131 personer varav 49 (37,4 %) valde att besvara den. 10 

personer valde att inte slutföra enkäten. På grund av den relativt låga svarsfrekvensen, vilket 

enligt Denscombe (2009) trots allt är ganska vanligt vid det denna typ av 

enkätundersökningar, så har det i analysen av materialet funnits en försiktighet vad gäller att 

dra genrealiserande slutsatser. Det har istället lyfts fram vilka tendenser som undersökningen 

kan påvisa. 

 

3.5 Analysmetod 

 

3.5.1 Enkäter  

Genom det webbaserade enkätverktygen Enalyzer fanns möjligheter att få fram data i form av 

statistik över vad respondenterna svarat. Även en rapport togs fram innehållande alla 

respondenters svar på varje enskilt påstående. Det enda som lämnas ut om respondenterna i 

denna rapport är deras kön, i övrigt är svaren helt anonyma. Genom att sedan mata in all data i 

det statistiska analysprogrammet SPSS kunde det utföras parata t-test på alla frågor för att 

jämföra om det fanns en skillnad mellan variablernas medelvärde. SERVQUAL använder 

medelvärde som genomsnittsmått och för att kunna göra en uträkning av det eventuella gapet 

mellan frågorna, räknas ett medelvärde fram för varje förväntning och upplevelse av 

respektive påstående. Vidare genom att räkna ut medelvärdet på förväntningarna minus 

medelvärdet på upplevelser uppstår en siffra som motsvarar gapet. Om siffran blir negativ 

innebär det således att upplevelsen av tjänsten underträffar förväntningarna och vice versa 

(Grönroos, 2002; Zeithaml, Valarie A, Bitner, Mary Jo, Gremler, Dwayne D, 2006). 

 

Det är här av vikt att tydliggöra att den del av resultatet i undersökningen som behandlar de 

sex determinanterna har ringa betydelse för uppsatsens syfte och frågeställningar och kommer 

därför inte presenteras i resultatdelen. Däremot kommer det resultatet att presenteras för 

uppdragsgivaren, då detta till största del svarar på dennes frågor. Det är alltså i första hand 

resultatet av de påståenden som tar upp innehållet av tjänster inom FHV (påstående 15-27 i 

del 1 samt 42-54 i del 2, se bilaga 1) som är av intresse för uppsatsen då det är detta resultat 

som kommer att ställas emot den diskussion som förs kring FHV. Dock ämnar uppsatsen i sin 

helhet att bidra med värdefull information till uppdragsgivaren. 

 

3.5.2 Intervjuer 

De utförda intervjuerna har transkriberats för att senare kunna analyseras. All data har delats 

in i teman som har relevans och som utgår ifrån vald teoretisk utgångspunkt, syfte och 

frågeställningar.  

 

3.6 Etiska aspekter 

I den mån det har varit möjligt har åtgärder vidtagits med hänsyn till etiska aspekter i denna 
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uppsats. Vad gäller det webbaserade enkätverktyget ”Enalyzer Survey Solution” försäkrar 

dem som tillhandahåller tjänsten följande: 

Enalyzer erbjuder och säkerställer en teknisk plattform där servrarna konstant är övervakade 

och underhållna av en erkänd hostingleverantör. Produkterna är inlåsta i brand- och 

inbrottssäkra rum och är skyddade, i den mån det går, mot hackerintrång. De data som 

insamlas via detta verktyg garanteras tillhöra kunden (vilket innebär forskarna i detta 

avseende) (Enalyzer, 2012).  

 

Vikt här även lagts vid att informera samtliga informanter och respondenter om att 

deltagandet i undersökningen är högst frivilligt. Vidare har de blivit informerade, vid 

intervjutillfällena muntligt och i enkäterna skriftligt, att de när som helst kan välja att avbryta 

undersökningen utan att ange orsak. All data som har insamlats har behandlats konfidentiellt 

och inge enskilda svar har kunna gå att identifiera. All data har under studiens gång förvarats 

lösenordskyddat och endast ansvariga för studien har haft tillgång till materialet. Vad gäller 

hantering av det transkriberade intervjumaterialet har, för att säkerställa respondenternas 

anonymitet, inga namn på vare sig respondenter eller de verksamheter de representerar 

nämnts. 

 

3.7 Metoddiskussion  

Ett flertal olika källor har använts i uppsatsen och de olika metodologiska tillvägagångssätten 

för att insamla material har syftat till att infånga en så fullständig bild av det som var för 

avsikt att studera. Vid användning av metodkombination ställs krav på forskaren att vara 

insatt i de båda metoderna och detta sätt att jobba är ofta tidskrävande. Dessutom, om tiden är 

knapp riskerar forskaren att missa själva poängen då resultat inte blir tillräckligt precist 

(Denscombe, 2009). Däremot anses det metodologiska tillvägagångssättet nödvändigt och 

lämpligt för att besvara syfte och frågeställningar då dessa kräver svar på samtliga parters 

upplevelser, åsikter och förväntningar på Kärnan. Att enbart använda en kvalitativ eller 

kvantitativ metod hade med största sannolikhet inte bidragit till en lika omfattande helhetsbild 

av problemområdet. 

 

Vad gäller enkäterna anses utfallet inte tillräckligt tillfredställande för att kunna dra några 

generella slutsatser. Vad den låga svarsfrekvensen beror på kan grunda sig i flertalet orsaker. 

Bland annat kan själva omfånget på enkäten, alltså antalet frågor, ha varit avgörande då några 

respondenter kan tänkas har upplevt ett deltagande vara för tidskrävande.  En annan anledning 

skulle kunna vara att respondenterna upplever en ”enkättrötthet” då den aktuella kommunen 

kontinuerligt genomför egna enkätundersökningar i olika syften. Det kan även tänkas vara 

orsaken till att tio personer valde att påbörja men inte slutföra enkäten. Anledningen till att 

respondenternas identiteter är anonyma, både vad gäller intervjuer och enkäter, är dels av 

etiska aspekter men även för att det finns en tanke från forskarna om att respondenternas svar 

förväntas bli ärligare genom anonymitet. Dock kan det tänkas vara så, att på grund av att de 

båda intervjurespondenterna från en början var medvetna om varandras medverkan i studien, 

att dessa har varit återhållsamma eller vinklat vissa svar för att värna om relationen dem 
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emellan. Det kan vara rimligt att anta att detta främst gäller respondenten från Kärnan då 

denne får anses vara mer i beroendeställning till sin kund än vice versa. Detta är något som i 

sin tur kan ha kommit att påverka resultatet av studien. Vad gäller författarnas ståndpunkter i 

förhållande till dessa båda parter har en neutralitet eftersträvats för att undvika att framhäva 

någon av parterna mer än den andre. Huruvida man kan vara helt neutral är svårt att bedöma 

men det är åtminstone det som har eftersträvats.  

 

Vidare har den litteratur som använts i uppsatsen berör främst svensk FHV. Av den 

anledningen har urvalet till viss del varit begränsat. Många författare och forskare återkommer 

i olika samarbeten och konstellationer, dels med varandra och även i samarbeten med 

arbetsmarknadens olika parter. Å ena sidan skulle detta kunna stärka tillförlitligheten i det 

material som finns kring FHV, å andra sidan belyses det faktum att det fortfarande är ett 

område som få personer forskar inom.  

 

Baserat på ovanstående har därför inte vetenskapliga artiklar använts i någon större 

omfattning. Detta hänför sig till den del i den teoretiska utgångspunkten som berör 

företagshälsovården. 

 

SERVQUAL-modellen har inte använts i enlighet med ursprungsmodellen som enbart mäter 

tjänstekvalitet. Användningen av modellen i den här uppsatsen skiljer sig så till vida att det 

som ämnas mäta inte enbart är tjänstekvalitet utan mäter även förväntningar på och 

upplevelser av FHV:s tjänster. På så vis har alltså ursprungsmodellen till viss del ”utvecklats” 

och testats i ett annat avseende än den ämnar göra, något som antyder att modellen skulle 

kunna tillämpas i fler avseenden än att enbart mäta tjänstekvalitet. Grönroos (2008) menar att 

eftersom det finns många olika typer av tjänsteorganisationer kan det, för att SERVQUAL – 

modellen ska kunna vara tillämplig, ibland vara nödvändigt att byta ut eller utöka de 

ursprungliga påståendena och determinanterna. Vissa kan även behöva uteslutas. 

SERVQUAL-modellen bör därför användas med försiktighet. Med stöd av detta har alltså 

SERVQUAL i denna studie omarbetats. Genom denna användning av modellen har endast en 

diskrepans mellan förväntningar och upplevelser avsett att mätas och det anses för uppsatsens 

ändamål ha framkommit ett användbart och adekvat resultat. 

 

4. RESULTAT 

I detta kapitel redogörs för relevanta delar av det empiriska material som samlats in vad 

gäller intervjuer och enkäter. 

 

 

4.1 Enkäter 

Då deltagandet i enkätundersökningen inte motsvarande mer än cirka 37 procent har inga 

generella slutsatser kunnat dras kring det utvunna resultatet. Dock presenteras nedan vad de 

49 respondenter som ställde upp svarat på enkätens påståenden.  
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Resultatet av enkätundersökningen visar att respondenternas i högre grad förväntar sig att 

FHV generellt ska leverera vissa typer av tjänster i förhållande till vad de faktiskt upplever att 

de får av Kärnan. Samtliga påståenden kring förväntningar skiljer sig i negativ mening mot 

den faktiska upplevelsen. Detta då medelvärdet av förväntningarna i samtliga fall är högre än 

medelvärdet av de faktiska upplevelserna. 

 

Nedan (Tabell 12.) presenteras utfallet av huruvida respondenterna anser att FHV generellt 

bör ha som primär uppgift att leverera vårdande/medicinska insatser samt huruvida de faktiskt 

upplever att Kärnan gör detta. Det går här att se en skillnad mellan förväntningar och faktiska 

upplevelser på så vis att medelvärdet av förväntningarna är högre än medelvärdet av 

upplevelsen. Detta skapar ett negativt gap (– 0,67) vilket betyder att upplevelserna inte 

överträffade förväntningarna snarare tvärtom.  

 
Tabell 12. 

Fråga 26 och 53 Upplevelse Förväntning Gap 
 

Kärnan har som primär 

uppgift att leverera 

vårdande/medicinska 

insatser 

 

 
2,51 

 

 
3,18 

 

 
- 0,67 

Standardavvikelse 1,15691 1,11193  

 

Vidare ställdes påståendet huruvida respondenterna förväntar sig (4,35) att FHV generellt ska 

ha som primär uppgift att leverera förebyggande insatser kontra huruvida de upplever (3,86) 

att Kärnan har som primär uppgift att levererar förebyggande insatser (se Tabell 13.).  

 
Tabell 13.  

Fråga 27 och 54 Upplevelse Förväntning Gap 
 

Kärnan har som primär 

uppgift att leverera 

förebyggande insatser 

 

 
3,86 

 

 
4,25 

 

 
- 0,39 

Standardavvikelse ,90210 1,08012  

 

I detta avseende är det negativa gapet (-0,39) något mindre än det gap som presenterades för 

upplevelsen ovan. Dock är det fortfarande negativt vilket innebär att även här hade 

respondenterna en högre grad av förväntningar än de hade av en faktisk upplevelse.   

 

Idén om FHV handlar till största del om att de ska bedriva en verksamhet där tjänster av det 

preventiva slaget bör levereras. Därav innefattar enkätens båda delar påståenden som berör 

förväntningar kring och upplevelser av FHV:s tjänster som innehåller förebyggande insatser 

(se bilaga 4, tabell 1, 3, 4, 5, 7, 8 och delvis 9). Vid dessa påståenden skiljer sig förväntningar 

och upplevelser som mest åt då ”gapen” som återfinns vid flertalet tillfällen uppnår -1,00 eller 

mer. Störst gap går att hitta vid jämförelsen av förväntningar och upplevelser kring påståendet 
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”Kärnan är stödjande och delaktiga i det allmänna arbetsmiljöarbetet vad gäller 

upprättandet av behovsanalyser” (se bilaga 4, tabell 3.). Här uppnår det negativa gapet ett 

värde av -1,98. Upplevelserna (2,92) är i det här avseendet tämligen låga i förhållande till de 

relativt höga förväntningarna (4.88).   

 

Vidare vad gäller förväntningar och upplevelser kring utförandet av hälsoundersökningar och 

hälsopromotioner vid behov (se tabell 9 nedan.) uppstod även här, om dock ett mindre, 

negativt gap (-0,35).  Upplevelserna av att denna tjänst levereras överträffade således inte de 

förväntningar som fanns.  

 
Tabell 9. 

Fråga 23 och 50 Upplevelse Förväntning Gap 
 

Kärnan utför 

hälsoundersökningar och 

hälsopromotioner vid behov 

 

 
3,92 

 

 
4,27 

 

 
- 0,35 

  
Standardavvikelse 

 
,83605 1,07697 

 

 

 

Enkätens båda delar innehöll även ett par påståenden som berörde 

efterverkande/rehabiliterande insatser. Det ena påståendet rör FHV:s insatser vid arbetsskador 

och rehabilitering (tabell 6), det andra rör rådgivning och stöd vid livsinriktade frågor 

(rökning, matvanor, motion etc.) (tabell 10). Det påståendet som hänför sig till arbetsskador 

och rehabilitering uppvisade ett negativt gap på -0,78 medan påståendet angående stöd och 

rådgivning vid livsinriktade frågor endast uppvisade ett negativt gap om -0,10. Detta är det 

minsta gap som uppstått vid samtliga jämförelser av medelvärdena.  

 

Den avslutande frågan i enkäten är fristående från SERVQUAL-modellen och syftar till att få 

en generell uppfattning om i vilken utsträckning respondenterna är nöjda med Kärnan i helhet, 

se figur 1 nedan. 
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Figur 1.  Figuren visar i procent hur fördelningen ser ut vad gäller nöjdhet med Kärnan (”Min FHV” = Kärnan).  

 

Figuren visar att majoriteten av respondenterna har svarat ”Instämmer delvis”. I andra hand 

har flest respondenter svarat ”Varken eller”. Det tredje alternativet där flest respondenter har 

svarat ligger under ”Instämmer helt”.  

 

4.2 Intervjuer 

Den ena intervjun syftade till att inhämta information om beställarens uppfattningar och 

förväntningar om FHV generellt och Kärnan. Den andra syftade till att fånga leverantörens 

uppfattningar och förväntningar på samarbetet med kommunen samt deras eget arbete och 

uppgift. Nedan redogörs de för studiens frågeställningar och syfte relevanta delar från dessa 

intervjuer. 

  

Intervju nr. 1 - Beställaren 

 

Generellt om avtalet med Kärnan 

Alla anställda inom kommun har tillgång till företagshälsovård om så önskas. Det gällande 

avtalet med Kärnan har funnits sedan 2003 (upphandlat och förlängt en gång) och det är 

aktuellt att upphandla igen till hösten. Innan samarbetet med Kärnan började, har kommunen 

haft tillgång till en egen, intern företagshälsovård samt ytterligare en part. 

 

Avtalet skrivs i perioder om 3 år plus ett plus ett. Så det finns efter de första tre åren möjlighet 

att avbryta om det inte skulle fungera.  

 

Avtalet finns utformat som en produktkatalog där alla de tjänster som Kärnan tillhandahåller 

(inom avtalet) finns beskrivna. Avtalet innehåller medicinska, tekniska, psykosociala samt 

ergonomiska delar med inriktning på både förebyggande och rehabiliterande. I tillägg 
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beskrivs enligt avtalet vad Kärnan förväntas göra i avtalade tjänster.  Dessutom finns det 

tillgång till Kärnans samlade personalprofil. Det innebär att det finns möjlighet att kunna 

plocka in FHV-personal från andra enheter inom Kärnan om det av någon anledning skulle 

behövas. Detta är något som upplevs av respondenten som väldigt positivt och en fördel med 

att köpa in FHV-tjänster från en större extern leverantör. 

  

Vad gäller den bestämda längden avtalet ska gälla (3+1+1 år) anser respondenten att den tiden 

är för kort då Kärnan inte ges tillräckligt mycket tid att sätta sig in i verksamheten.  

 

 

Relationen till och samarbetet med FHV 

Respondenten tycker själv att relationen fungerar bra och att denne är insatt i det arbete som 

Kärnan utför samt att denne får tillräcklig information men vill lyfta fram att det absolut 

viktigaste är att relationen fungerar ute i verksamheten, mellan brukare och leverantör. 

Respondenten poängterar att relationen uppenbarligen inte gör det för samtliga anställda inom 

kommunen då det har kommit in lite kritik, främst när det gäller bemötandet. Det handlar då 

om fall där ärendet i fråga inte är arbetsrelaterad och när Kärnan har hänvisat till 

primärvården istället.  

 

”…man har sagt att ”det här är ingen fråga för oss, du får vända dig till vårdcentralen”. Och 

förmodligen är det väl ett riktigt svar, men det kanske går att säga det på ett annorlunda sätt” 

(Respondent nr 1) 

 

Vidare tros beställarens roll vara avgörande för vad de anställda inom verksamheten upplever 

att de får från Kärnan. Respondenten tycker att de som beställare borde bli bättre och 

tydligare med vad det är de vill ha och konkretisera vad som faktiskt är uppdraget. 

 

 

Generellt om FHV:s uppgift 

Vad gäller Kärnan och även gällande FHV generellt anses, enligt respondenten, idealet vara 

att företagshälsovården tillsammans med kommunen arbetar förebyggande. Dock menar 

respondenten att det inte är riktigt så det ser ut i praktiken utan det efterfrågas istället mer 

förebyggande arbete. 

 

 ”Som vi har haft det hittills de sista åren så har det ju varit tvärtom. Det har ju varit 

rehabiliterande individuella fall. Beroende på en stor sjukskrivning. Så vi har fått lägga 

mycket tid på individen…//… Och i efterhand så att säga, rehabilitering. Så riktningen måste 

vara åt andra hållet.” (Respondent nr 1) 

 

Kärnans uppgift i förhållande till kommunen 

Förutom de saker som verksamheten måste anlita företagshälsovård för på grund av att 

kommunallagen säger så, så anses, enligt respondenten, det arbete som innebär att Kärnan 

kommer in och är delaktiga tidigt i en process vara till störst nytta för verksamheten. Här ges 
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exempel på organisationsförändringar och där det anses viktigt att Kärnans arbete sätts igång 

redan från början för att kunna stötta och hjälpa vid behov.  

 

Kärnan tycks fylla en viktig funktion för kommunen och det anses även viktigt att Kärnan är 

insatta i verksamhetens arbete, olika områden och mål. Däremot är det oklart om Kärnan 

faktiskt är insatta i det, men det har inte heller framkommit någon direkt kritik på området.  

 

 

Innehåll och leverans av tjänster 

I övrigt, när de gäller de tjänster som innefattas av avtalet anses Kärnan leverera dessa som 

förväntat och dem anses täcka upp för de behov som finns inom verksamheten vad gäller 

FHV. 

 

Kommunikation 

Respondenten i egenskap av beställare har egentligen bara kontakt med Kärnans kundansvarig 

och med den övriga personalen endast om det är något utöver det vanliga. Kontakten upplevs 

från respondenten fungera bra och Kärnan är lätta att få tag på när det behövs. Utöver kontakt 

via mejl och telefon, har de dessutom kontinuerliga månadsmöten där de uppdaterar varandra 

om läget från bådas håll. 

 

Respondenten menar vidare att vad gäller att förmedla ut information ut i verksamheten om 

Kärnans arbete och dess funktion behöver det förbättras. Informationen kan bli lite tydligare. 

De ansvariga och cheferna ute på de olika enheterna som aktivt själva jobbar med frågor som 

rör arbetsmiljö och som är initiativrika får oftast mer stöd från Kärnan än de som inte är det. 

 

 

FHV:s uppgift gällande sjukvård kontra friskvård 

Respondenten anser att frågan om huruvida FHV generellt ska bedriva sjukvård eller ej samt 

att utreda vilka förväntningar det finns från brukarna på FHV gällande det, är viktigt.  

 

”… jag har varit med på den tiden då vi fick statsbidrag för företagshälsovård och då fick vi 

statsbidrag för den sjukvårdande delen. Den talade om då, på ren svenska, att det har funnits 

en period, från till 70,80-talet, då man tyckte det var helt riktigt att en FHV kunde ha en 

sjukvårdande del också. Så det har ju skett en utveckling här mot det förebyggande” 

(Respondent nr 1).   

 

 

Intervju nr. 2 – Kundansvarig för Kärnan 

 

Generellt om avtalet med kommunen 

Respondenten förklarar att avtalen inom offentlig sektor kan se väldigt olika ut. Allt handlar 

om hur kunden önskar ha det. Det vanligaste avtalet består i att kunden och FHV förhandlar 
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om ett pris för olika tjänster och yrkeskategorier. När tjänsterna sedan används betalar kunden 

det pris som enligt avtalet gäller. Den aktuella kommunens avtal med Kärnan ser dock lite 

annorlunda ur, förklarar respondenten. I dagsläget har kommunen upphandlat 4000 timmar till 

en fast peng, sedan plockas timmarna fritt av kommunens förvaltningar efter behov.  

 

Hos Kärnan finns det i dagsläget tillgång till en beteendevetare. Denne är 

organisationskonsult och arbetar bland annat med samtalsstöd, konflikthantering, 

grupputveckling med mera. Sedan finns det en sjuksköterska som i sin tur jobbar mycket med 

rehabilitering, lagstadgade undersökningar, smitta samt hälsoundersökningar av olika slag. 

Sjuksköterskan verkar även till viss del som stödjande part om det skulle uppstå situationer 

som kräver samtalsstöd. Sedan är det ergonomen som sköter det mesta som berör den fysiska 

arbetsmiljön, förflyttningstekniker med mera. I tillägg till den ergonom som redan jobbar på 

plats finns det tillgång till en ergonom som även jobbar som hälsoutvecklare med 

övergripande hälsoprojekt. Utöver det finns, på grund av Kärnans storlek, möjlighet till viss 

flexibilitet på så vis att Kärnan efter behov från kommunen kan kalla in anställda från annan 

ort som kan hjälpa till eller bistå då det är mycket att göra. Det kan även vara så att 

kommunen behöver annan typ av expertis än den som innehas av de anställda på plats. I det 

stora hela menar respondenten att på grund av sin totala storlek har Kärnan kapacitet att 

tillvarata allt som berör hälsa då de har den expertis och de yrkesgrupper som krävs inom 

samtliga områden för att kunna bistå.  

 

Avsaknad av att jobba i projektform 

Respondenten berättar utöver detta att den ergonom, som även jobbar som hälsoutvecklare, 

arbetar mer övergripande med hälsoprojekt för en friskare arbetsplats. Respondenten menar 

dock att projektform inte efterfrågas i någon vidare utsträckning i kommunen. Som anledning 

till detta talar respondenten generellt om att det ser väldigt olika ut i olika verksamheter när 

det kommer till frågan att arbeta hälsofrämjande i projektform. Vidare menar respondenten att 

personalavdelningar i olika verksamheter till och från uppfattar Kärnan som konkurrenter och 

menar att den hälsofrämjande delen är något de själva kan hantera.   

 

Vad gäller insatser i projektform i den aktuella kommunen önskar respondenten mer av detta. 

Denne menar att det skulle behövas fler insatser där man tillsammans jobbar mot ett mål 

snarare än att göra små ”dutt-insatser” här och var. Respondenten skulle vilja att kommunens 

enheter i större utsträckning såg Kärnan som en resurs bland annat i det hälsofrämjande 

arbetet snarare än som en konkurrent. 

 

Kärnan om sin egen uppgift 

När frågan om vilken eller vilka tjänster som efterfrågas mest i kommunen svarar 

respondenten bestämt ”hälsoundersökningar” och menar vidare att det är den tjänst som flest 

företag efterfrågar. Detta bidrar till att Kärnan därmed utför mycket hälsokontroller i arbetet. 

Utöver det består basen i arbetet av rehabilitering och samtalsstöd. Respondenten hade gärna 

sett mer förebyggande arbete. Denne menar vidare att hälsoundersökningar i sig kan vara en 
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del i det förebyggande arbetet men alltför sällan görs vidare uppföljningar. Åtminstone är 

detta inget som respondenten har vetskap om eller tagit del av.  

 

När det kommer till hälsa hade respondenten gärna sett ett mer tydligt och strukturerat arbete 

kring detta. Kommunen måste veta vad denne vill uppnå genom hälsokontroller. Ofta, tror 

respondenten, att hälsoundersökningar görs av verksamheter med syfte att visa de anställda att 

man bryr sig om dem eller som respondenten uttrycker det får de anställda ”En stämpel i 

baken på att man är OK”. Dock menar respondenten att detta inte åtgärdar några faktiska 

problem. Som mycket annat tror respondenten att det här med hälsokontroller är dagens trend 

mellan FHV och verksamheter.  

 

”Jag upplever att vi har svårt att lösa problem multifaktoriellt utan vi vill gärna hitta en orsak 

och göra lös med ett och samma sätt för alltihop. Vi kanske både behöver titta på den fysiska 

arbetsmiljön, den psykiska arbetsmiljön och våra livsstilar och liksom allt det som gör att vi 

tillsammans kan behålla hälsa.” (Respondent nr 2)  

  

Respondenten hade gärna sett att man inom kommunen arbetade mer på grupp- och 

organisationsnivå. Denne menar att det med jämna mellanrum pågår omställningar och 

förändringsarbeten inom kommunen. Respondenten tror att kommunen i det här avseendet 

skulle kunna jobba klokare och tätare med Kärnan och i högre utsträckning använda dem som 

en resurs.  

 

Sjukvård kontra förebyggande insatser 

Både generellt sätt men även i den för studien aktuella kommunen anser respondenten att 

FHV än idag har en stämpel på sig att vara sjukvårdande. Som oftast är detta förväntningar 

som finns hos den enskilde men till viss grad även hos chefer. Individen efterfrågar gärna ren 

sjukvård av Kärnan då primärvården, menar respondenten, idag är mer otillgänglig. Kärnan 

uppfattas då som en “genväg” till sjukvården vilket, menar respondenten, inte ingår i deras 

uppgift att leverera. Dock menar respondenten att denna förväntning ser väldigt olika ut i 

olika verksamheter. Allt från dem som förväntar sig sjukvård, till dem som inte använder 

Kärnan alls. Kärnan finns i dessa avseenden endast på arbetsplatsen för att ”det ser bra ut på 

pappret” samt att kollektivavtalet kräver det.   

 

Vidare menar respondenten att de enda sjukvårdande insatser som Kärnan gör brukar komma 

via rehabiliteringsfrågor. Har en individ inte fått den adekvata vård som Kärnan anser att 

denne borde ha fått, har Kärnan möjlighet att remittera individen till olika vårdinrättningar. På 

så vis kan individen få de undersökningar och utvärderingar som Kärnan inte bistår med.   

 

Vid en fråga framkommer det att Kärnan till största del består av sjuksköterskor. En följdfråga 

blir därför om detta säger något om vad marknaden efterfrågar? På denna fråga svarar 

respondenten att upplevelsen är att det alltid funnits mycket sjuksköterskor inom FHV och att 

detta till viss del beror på deras grad av involvering i rehabiliteringsarbetet. Men respondenten 

menar även att det till viss del har med marknaden att göra. De tjänster som innehar 
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befattningar som av kunden inte efterfrågas är också svårare att marknadsföra förklarar 

respondenten. Respondenten ger här arbetsmiljöingenjörer som en befattning som idag 

efterfrågas i allt mindre grad.    

 

Vad gäller proaktivt kontra reaktivt arbete menar respondenten att det förekommer allt för 

ofta att individer kommer till Kärnan i ett skede där skadan redan är skedd. I detta avseende 

anser respondenten att kommunen, men även företag generellt, måste hjälpas åt för att fånga 

upp dessa individer tidigare. Detta är ett ansvar borde i första hand ligga på chefer och 

arbetsledning menar respondenten.  Kan Kärnan och kommunen samarbeta bättre på denna 

front så tror respondenten att fler individer kan slussas vidare till Kärnan i ett tidigare skede 

och på så sätt få rätt hjälp i rätt tid.  

 

Vid frågan om det görs några insatser för att ändra denna obalans mellan synen på vilka 

insatser som bör bedrivas av Kärnan svarar respondenten att insatser av detta slag nästan inte 

existerar. Respondenten menar att det inte är Kärnans uppdrag utan deras uppdrag består av 

det som kommunen beställer. Dock menar respondenten att Kärnan försöker ha en dialog med 

olika chefer ute i verksamheten om vilka förväntningar som finns för att på så sätt ta reda på 

vad de kan bistå med. Dialogen med enhetscheferna är, snarare än den med beställaren, mer 

direkt riktad till Kärnan då det är de anställda inom de olika enheterna som är brukare av 

Kärnan. Vidare tror respondenten att Kärnan till största del lever upp till de förväntningar som 

finns om man bortser från den sjukvårdande delen. Denne betonar också vikten av att faktiskt 

svara på brukarnas behov.  

 

Kommunikation och samarbete 

Vad gäller kommunikation och samarbete med kommunen anser respondenten att detta till 

största del fungerar väldigt bra, speciellt den kommunikation och det samarbete som sker med 

beställaren. Dock menar respondenten att det är svårare kommunicera och föra en dialog ute 

bland de olika enheterna. Respondenten menar att det hade varit bättre om samtliga parter ute 

i verksamheten kunde se Kärnan som en part att diskutera olika frågor rörande arbetet med. 

Men samtidigt återfinns den relation där Kärnan fortfarande får ses som leverantör av en 

tjänst. Detta betyder att Kärnan kan ha åsikter om hur saker och ting bedrivs i kommunen men 

finns det inte ett intresse från kunden att gå vidare i dessa frågor så får Kärnan backa. 

Respondenten är dock ödmjuk och påpekar återigen att Kärnan inte alltid ser allt som pågår i 

kommunens verksamhet. På så vis kanske ett visst arbete bedrivs som de ännu inte fått upp 

ögonen för.  

 

Vidare lyder Kärnan under lagen om sekretess vilket gör att om en brukare kommer in med ett 

problem som är kopplat till dennes arbetsplats men inte vill att Kärnan för detta ärende vidare 

har Kärnan ingen möjlighet att påverka för att åtgärda på grund av sekretessen.  

 

FHV och staten – förväntningar, utbildning och framtiden 

Respondenten upplever till största del att de förväntningar som finns från regering med mera 

är synonymt med den verksamhet som Kärnan önskar bedriva. Dock har regeringen inte så 
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stor inverkan utan det brukar stoppa vid utredningar av olika slag som görs kring FHV. På så 

vis ges endast, från regeringen, förslag på hur FHV bör bedriva sin verksamhet men några 

större insatser görs inte menar respondenten. Av denna anledning har respondenten numera 

slutat läsa statens offentliga utredningar som kommer titt som tätt.  

 

”Men annars så är det väl snarare ett icke beslut som är besväret från regeringshåll. Att man 

utreder och utreder, sen tar man aldrig något beslut, man bestämmer inte hur det ska vara.” 

(Respondent nr 2) 

 

Respondentens egen åsikt vad gäller statens inverkan är att dennes erfarenhet inom branschen 

säger att FHV-arbetare fick mer gjort och gjorde större nytta under den period FHV var 

finansierat av staten. Det fanns högre grad av expertis och som FHV-anställd var man mer 

involverad i det arbete som pågick ute i verksamheterna. Bland annat var de mer involverade i 

att utveckla arbetsmiljön, arbetsmetoder med mera. Vad gäller dagens FHV-verksamhet är 

respondenten bestämd när denne säger att verksamheten inte alls bedrivs så eller har dessa 

förutsättningar idag när de verkar på en fri marknad. Återigen refererar respondenten till de 

”dutt-insatser” som snarare görs idag vilka inte går att jämföra med de insatser som gjordes 

under ett statligt styre.  

 

”Då fick man ju statliga pengar och då gick ju alla dessa till FHV så det fanns ju väldigt gott 

om pengar. Då kunde man ju driva runt som ergonom en dag på ett bygge och det kostade 

ingen något för vi hade redan fått pengarna från staten. På det sättet kunde man ju se och 

göra saker. Idag om vi ska gå ut på ett bygge och bara driva runt där och titta så kostar det ju 

skjortan…//… Det fanns mycket mer utvecklingsmöjligheter förut än vad det finns 

idag.”(Respondent nr 2) 

 

Dagens FHV ges inte dessa möjligheter i samma utsträckning vilket bidrar till att FHV idag 

”till viss grad står och stampar” menar respondenten. Möjligheten att bedriva ett arbete likt 

det respondenten beskriver ovan ges idag endast om ett rikt företag vill investera i det. 

Respondenten påpekar dock att detta är en personlig reflektion och tror att flertalet inom 

FHV-branschen inte önskar återinföra ett statligt obligatorium.  

 

Sedan regeringen i sin tur la ner Arbetslivsinstitutet har den kunskap som tidigare fanns 

samlad hos detta institut blivit spridd och svårare att greppa. Numera ligger ansvaret på 

högskolor och universitet att bedriva forskning- och utbildningsverksamhet kring FHV. Detta 

tror dock respondenten är bra då kvaliteten på forskning och utbildning kan öka. Den 

forskning som sedan bedrivs från Karolinska Institutet tror respondenten på många sätt 

kommer att bli mycket nyttig för FHV:s framtid. Dels vad gäller kvalitetssäkring men även 

vad gäller att väcka intresset för olika FHV-utbildningar. Respondenten menar att det inom en 

snar framtid kommer att uppstå en kris inom FHV då nästintill ingen utbildar sig till, till 

exempel FHV-läkare. Detta då intresset inte finns. Senaste året var det endast två stycken som 

utbildade sig till, som det kallas, ”yrkes- och miljömedicinare”. Respondenten menar att om 

utvecklingen fortsätter så här kommer till exempel ingen att kunna genomföra lagstadgade 
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undersökningar i framtiden, vilket idag är ett krav för arbetsgivare för att anställda ska få 

bedriva vissa typer av arbete.   

 

För att stärka sig själva på marknaden bedriver Kärnan en del egen forskning samt att dem 

deltar i den forskning som bedrivs på Karolinska Institutet. De har för tillfället några projekt 

på gång och de försöker även få företagen att tillsammans med Kärnan satsa på forskning, 

men respondenten menar att allt är en kostnadsfråga. Liksom alla vinstdrivande företag 

behöver Kärnan pengar för att kunna bedriva forskning på området. På grund av avsaknaden 

av forskning menar respondenten att det ännu idag är ganska oklart vad FHV egentligen gör 

för nytta i verksamheter.  

 

5. Analys 

Analysen att presenteras utifrån den struktur som återfinns i den inledande delen i ”Idén om 

företagshälsovård” under teoretiska utgångspunkter. Denna mynnar ut i två huvudsakliga 

diskussionsområden ”sjukvård kontra förebyggande insatser” och ”FHV på en fri marknad”. 

Det empiriska materialet vävs samman med teorin om New Public Management och den 

nationella diskussionen om FHV. Utifrån detta upplägg ämnar syfte och frågeställningar 

kunna besvaras. 

 

5.1 Sjukvård kontra förebyggande insatser 

En fråga som återkommit frekvent genom åren är huruvida FHV generellt ska ägna sig åt 

sjukvårdande insatser i sitt arbete. Trots insatser från statligt håll, via lagstiftning (AML), 

samt FHV:s egen intention att allt mer inrikta verksamheten på proaktiva insatser på grupp- 

och organisationsnivå har undersökningar visat att endast hälften av FHV:s verksamhet ägnas 

åt förebyggande arbete (SOU 2004:113). Att det förebyggande arbetet har en tendens att 

komma i skymundan är något som flera forskare instämmer med (se Bostedt, 1996; Ramaeus 

& Westerholm, 2000). Denna bild ger även den av respondenterna som i uppsatsen 

representerar Kärnan. Respondenten återkommer vid flertalet tillfällen till det faktum att för få 

insatser görs för att främja det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I fokus ligger istället 

rehabilitering, hälsoundersökningar och samtalsstöd där samtliga insatser till största del får 

anses vara efterverkande insatser samt har ett fokus på individ snarare än organisation. Ett av 

påståendena i enkäten handlar upplevelser och förväntningar om att FHV har som primär 

uppgift att leverera sjukvård. Resultatet visade att det uppstod ett gap vilket innebär att 

förväntningarna inte motsvarade upplevelserna. Här får det antas att de anställda inom 

kommunen förväntar sig att sjukvård ska levereras i högre grad än vad som görs idag. De 

påståendena som i sin tur berörde tjänster innehållande förebyggande insatser visade i 

samtliga fall på stora gap. Detta skulle såtillvida kunna betyda att respondenterna, brukarna, 

förväntar sig i högre grad både sjukvårdande och förebyggande insatser än vad de upplever att 

dem får. Intressant i detta avseende blir då att titta på beställarens uppfattning och förväntning 

om ovanstående. Denne uppfattar inte FHV:s primära uppgift vara sjukvårdande men är 

medveten om att verkligheten inte alltid återspeglar idealet, däremot efterfrågar denne mer 

preventiva åtgärder. Om man ser till dessa båda parters, brukare och beställare, uppfattningar, 
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förväntningar och önskemål samt Kärnans upplevelse av hur situationen ser ut, går det dra 

slutsatsen att Kärnan och beställaren eftersträvar mindre sjukvård och efterverkande åtgärder 

medan brukarna enligt enkätundersökningen förefaller vilja ha mer sjukvård. Denna bild 

väcker en rad intressanta frågor som i första hand hänför sig till om brukarna är medvetna om 

vad som i dagsläget faktiskt levereras till dem? Hur kommer det sig att de efterfrågar mer 

sjukvård när det enligt beställare och leverantör verkar vara så det ser ut idag.  Egentligen 

torde brukarna utifrån denna bild vara nöjda med vad som levereras till dem. Förväntningarna 

borde således motsvara upplevelserna. En anledning till att det inte gör det skulle kunna 

grunda sig i den historia FHV bär med sig. Fokus på sjukvård har präglat FHV från första 

början. Även statliga försök till att stimulera och främja systematiskt arbetsmiljöarbete har 

gått i stöpet. Ett exempel är det statliga bidraget som slopades delvis på grund av att utfallet 

stred mot den intention som fanns gällande FHV:s uppdrag. Statens möjlighet att styra hur 

pengarna skulle användas var begränsad. I kombination med företagens krav på sjukvård 

tenderade större delar av bidraget att användas för att tillgodose företagens krav (SOU 

2002:5). Trots att utvecklingen har försökt gå mot ett fokus på preventivt arbete verkar bilden 

av FHV som en vårdande verksamhet till viss del finnas kvar.  

Å andra sidan verkar det finnas en problematik i att allt för stort fokus läggs på diskussionen 

kring den sjukvårdande delens vara eller inte vara. Bostedt (1996) menar att det praktiska 

innehållet i FHV:s tjänster över lag måste utredas och tydligare definieras. Det behöver 

således inte enbart handla om huruvida företagen efterfrågar sjukvård eller ej. Respondenten 

för Kärnan beskriver i förhållande till denna diskussion att Kärnan inte ”gör” sjukvård men att 

det stundom kan vara svårt att just definiera vad som faller under begreppet sjukvård och vad 

som faller under arbetsrelaterade skador. Då respondenten själv hade svårt att definiera 

skillnader borde en blygsam slutsats kunna dras att Bostedts argument från 1996 har en viss 

tyngd än idag, om inte generellt så just för detta specifika fall. En fråga som uppstår här är 

huruvida diskursen om sjukvård i detta samanhang till viss del är överdimensionerad? Om så 

är fallet, kan det tänkas bidra till att utvecklingen av FHV stagnerar då ämnet varken kringgås 

eller besvaras utan istället går på tomgång. En tänkbar lösning skulle kunna vara att tillgodose 

efterfrågan på lättare sjukvård och via nyttjandet av de sjukvårdande insatserna se en 

möjlighet att informera och propagera för den friskvårdande delen. Även Bostedt (1996) samt 

Westerholm och Bostedt (2004) menar att det ena inte behöver utesluta det andra, det vill säga 

att sjukvård inte behöver vara ett hinder för friskvård. Detta skulle även kunna lätta på trycket 

för den offentliga sjukvården något.  

Vad gäller den nationella diskussion som förs angående FHV:s uppdrag och FHV:s syn på 

detta så framkommer det att det finns svårigheter med att framföra vikten av 

arbetsmiljöarbetet. Vidare, i en anda av självrannsakan, lyfter FHV nationellt frågan om de 

själva behöver bli bättre på att framhäva innehållet i tjänsterna och sin tvärvetenskapliga 

kompetens (Karolinska Institutet, 2012). I motsats till detta anser respondenten som 

representerar Kärnan att det främst är upp till kommunen (kunden) att förmedla värdet och 

innehållet i det tjänster som Kärnan erbjuder. Vidare menar respondenten att Kärnan bara gör 

det som ingår i uppdraget. Att Kärnan inte själva verkar agerar i någon vidare mening kan 

tänkas resultera i det respondenten kallar små ”dutt-insatser” i det förebyggande arbetet i 
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kommunen. Det kan tyckas anmärkningsvärt att FHV nationellt och företagshälsovården 

Kärnan i detta specifika fall har skilda uppfattningar, då FHV generellt menar att det finns 

utrymme till förbättringar medan representant för Kärnan menar att dem endast gör vad som 

efterfrågas. Här går det att antyda en avsaknad av tillgången till en gemensam plattform där 

olika FHV-enheter kan inhämta information samt ny forskning på området. Denna 

”plattform” kan anses ha representerats av det nu nedlagda Arbetslivsinstitutet. I dagsläget 

upplevs information och forskning vara otillgänglig och svår att greppa, vilket är en åsikt som 

även delas av respondenten för FHV i studien. Detta tomrum är vad Karolinska Institutet nu 

försöker att fylla med en uppbyggnad av ett gemensamt forskningsinstitut för FHV 

(Karolinska Institutet, 2012).   

 

Det finns ingenting i intervjuunderlaget som tyder på att Kärnan faktiskt bedriver direkt 

sjukvård, däremot efterverkande insatser. Det problem som finns här är snarare att den 

generella synen av FHV som en sjukvårdande enhet ställer till det för Kärnans verksamhet. I 

den nationella diskussionen som förs pratas det om huruvida FHV bör bedriva, men även att 

de faktiskt till viss del bedriver, sjukvård. Det är rimligt att anta att hela problematiken 

grundar sig i att det finns uttalade förväntningar, såväl nationellt och i detta studerade fall, på 

att FHV ska tillhandahålla sjukvårdsrelaterade tjänster. 

  

 

5.2 FHV på en fri marknad 

NPM är, till viss del, ett tillämpat koncept inom offentliga organisationer som bland annat 

givit dessa möjligheten att själva bestämma om vissa tjänster ska köpas in externt eller ej. 

Enligt denna del av NPM ska inköp av externa tjänster i längden leda till bland annat 

kostnadsbesparingar för offentliga organisationer (Sundin & Wikman, 2004). Men bortsett 

från kostnadsbesparingar finns det andra aspekter att ta hänsyn till, bland annat relationen 

mellan leverantör och beställare. Liksom relationer generellt är en beställar/leverantör- 

relation inte helt oproblematisk för parterna. Det handlar om ett givande och ett tagande, 

uppoffringar och egenintresse. Den för studien aktuella kommunen köper i dagsläget in sina 

FHV-tjänster vilket gör det betydande för Kärnan att de kan erbjuda det kommunen 

efterfrågar. Det torde således innebära att vad Kärnan gör till största del bygger på det kunden 

efterfrågar. Rameus och Westerholm (2000) menar dock att det finns ett underliggande 

problem i detta då vad kunden vill ha inte alltid representerar de behov som faktiskt finns. 

 

Genom den utförda enkätundersökningen framkom det, som tidigare nämnts, att det finns 

högre förväntningar på att Kärnan ska leverera sjukvård i förhållande till vad respondenterna 

upplever att de faktiskt får. I kombination med att respektive part, kommunen och Kärnan, 

gärna ser att de går mot ett arbete som har ett tydligare fokus på förebyggande insatser, går 

det fråga sig vad det faktum att Kärnan kan behöva anpassa sitt tjänsteutbud efter den 

efterfrågan som finns kan tänkas spela för roll för den utvecklingen? Vad har det för betydelse 

för innehållet i de tjänster Kärnan levererar att de, för sin egen överlevnads skull, måste 

anpassa sig efter det marknaden efterfrågar? Vidare är det återigen intressant att belysa 

aspekten att det i studien framkommer att brukarnas och beställarens förväntningar och 



33 
 

upplevelser av Kärnan skiljer sig åt. Hur ska Kärnan kunna uppfylla brukarnas förväntningar 

om det inte är på deras behov beställningen grundar sig? Och hur ska Kärnan kunna leverera 

förebyggande insatser för att främja en god arbetsmiljö om brukarna till största del anser att 

de har nytta av snabba och reaktiva lösningar? Detta är ett dilemma många FHV-

verksamheter och företag står inför (SOU 2004:113). Om inte de förväntningar som finns 

stämmer överens med de verkliga behov som finns inom en verksamhet, i kombination med 

att FHV först och främst strävar efter att uppfylla aktuella förväntningar, kan det i värsta fall 

leda till kontrakt som blir tämligen innehållslösa. Vidare kan det även innebära dåligt 

genomförda beställningar och på sikt en risk för att företagshälsovårdens kompetens och 

tjänster urholkas (Ibid.).  I detta specifika fall verkar det däremot, från beställarens synvinkel, 

som om det avtal som finns är tillfredställande både vad gäller behov och förväntningar. En 

fråga som uppstår då är för vem avtalet egentligen skrivs? Beställaren utgår från de behov som 

denne ser inom kommunen när beställningen görs. Dock glöms förmodligen, som så ofta, den 

viktiga faktorn förväntningar bort (Wisniewski, 2001). Förväntningarna är viktiga på så vis att 

det ger, i det här fallet, både beställaren och Kärnan en uppfattning om och förståelse för hur 

tjänsteinnehållet ska kunna förbättras (Ibid.). Dock bör förväntningar och ett faktiskt behov 

särskiljas. Brukarnas förväntningar får anses vara av betydelse för att förbättra innehållet i 

tjänsterna samt för att, om möjligt, kunna närma sig ett avtal som gagnar alla parter. Då 

beställaren är den som tillhandahåller övergripande information och statistik blir frågan om 

brukarna faktiskt är medvetna om vad de själva faktiskt är i behov av? Om det inte finns en 

medvetenhet hos brukarna om de behov de har kommer aldrig avtalet bli tillräckligt 

tillfredsställande och således blir förväntningarna aldrig riktigt uppfyllda.   

 

Dock har frågan om brukarnas förväntningar tagits upp i tidigare avsnitt och huruvida dem är 

adekvata i sammanhanget eller om dem saknar verklighetsförankring på grund av att 

kunskapen om företagshälsovård generellt samt Kärnan och deras tjänster är bristfälliga? Som 

en produkt av ett NPM- koncept och som aktör på en fri marknad ter det sig troligt att Kärnan 

behöver på ett tydligt sätt definiera och marknadsföra deras tjänster men kanske även bli 

bättre på att faktiskt sälja in sådana tjänster som är till gagn för kunden på lång sikt och som 

även ligger i linje med vad Kärnan själva anser vara deras uppdrag. Detta kräver förstås i sin 

tur att kommunen och företag generellt intresserar sig för och har en insikt om vikten av 

förebyggande arbetsmiljöarbete. Det torde i sin tur vara av betydelse att detta även är väl 

förankrat i alla led inom verksamheten. Om inte denna insikt och förståelse genomsyrar hela 

verksamheten, vilket resultatet också tenderar visa på, finns med stor sannolikhet som tidigare 

nämnts en risk att beställningen inte blir representativ för vad verksamheten egentligen 

behöver och önskar. Beställaren i den genomförda intervjun menar att de chefer i kommunen 

som visar intresse för Kärnans tjänster och som själva är initiativrika är också dem som får 

mest stöd och uppmuntran av Kärnan. I mottsats till detta framkommer det i intervjun med 

representant från Kärnan att det generellt men även inom kommunen finns chefer som är 

mindre intresserade av företagshälsovård generellt och Kärnans arbete. Detta kan exempelvis 

tas i uttryck via hälsoundersökningar då chefer, för att uppvisa omtanke, låter sina anställda 

genomgå dessa undersökningar. För dessa chefer kan hälsoundersökningar, så länge de 

uppger ett positivt resultat, bli en ursäkt för att inte behöva göra de insatser som annars krävs 

vid ett långsiktigt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.  
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Johansson et al (2004) beskriver hur staten understryker vikten av det förebyggandet arbetet 

från FHV:s sida. De menar dock att efterfrågan på marknaden inte stämmer överens med 

staten och FHV:s intention. Vidare presenteras det i en av statens offentliga utredningar om 

FHV (2004:113) att den FHV som generellt lyfts fram och marknadsförs stundom skiljer sig 

från det lagstiftaren har givit uttryck för i AML (kap 3, § 2 b). I förhållande till detta kan en 

försiktig slutsats dras att Kärnan inte fullt ut uppfyller sin egen intention och såtillvida inte 

heller statens.   

 

Idén om konkurrensutsättning, vilket är en del i NPM- rörelsen, är inte nödvändigtvis fel i sig 

men för FHV skapar den vissa komplikationer. I dagsläget befinner sig FHV i en situation där 

de å ena sidan förväntas agera som aktör på en fri marknad. I tillägg till detta förväntas de i 

enlighet med AML vara en oberoende expertresurs. Samtidigt finns det förväntningar från 

många håll att de ska tjäna samhället och på så sätt vara en resurs i folkhälsopolitiken 

(Westerholm & Bostedt, 2004, SOU 2004:113). En intressant aspekt som uppstår i detta 

sammanhang är hur FHV ska kunna agera som oberoende expertresurs då de samtidigt måste 

tillfredsställa kundens önskemål, önskemål som enligt argumentationen ovan inte alltid är 

likaställt med vad kunden och dess verksamhet egentligen är i behov av. FHV är, liksom alla 

fria marknadsaktörer, beroende av sina kunder (Ramaeus & Westerholm, 2000) då kunden är 

den som får maskineriet att gå runt. När kundernas önskemål och förväntningar då inte alltid 

är synonyma med de intentioner FHV själva har är det rimligt att tro att FHV får göra avkall 

på den egna idén och låta kunden få sin vilja igenom. Konkurrensutsättningens tanke står och 

faller när FHV själva inte verkar ges tillräckligt med utrymme för att agera som fri aktör. 

FHV verkar till synes ligga staten varmt om hjärtat trots att dem inte längre, internt, 

tillhandahåller dess tjänster i samma utsträckning som förr. Staten agerar inte längre som 

styrinstrument över FHV men genom lagstiftning och kontinuerliga försök i att påverka hur 

verksamheten ska bedrivas, till exempel genom nästan årligen utgivna utredningar, uppstår en 

känsla av att dem har svårt att släppa taget. Frågan som framkommer av resultatet är om 

staten egentligen ska släppa taget eller om de ska gå in och styra mer? När olika parter, 

normer, regelverk, med mera, står från varsitt håll och drar i FHV med olika eller delade 

förväntningar, blir en adekvat fråga i sammanhanget huruvida FHV lyckas med sin uppgift att 

fungera som oberoende expertresurs?  

 

Vare sig FHV agerar på en fri marknad eller med statlig styrning så verkar frågan kring vad 

FHV bör ha för uppgift kvarstå. Det statliga bidraget slopades i samband med att idén kring 

NPM fick större utrymme inom offentlig sektor. Anledningen sas vara att pengarna inte 

främjade ett förebyggande arbetsmiljöarbete och lösningen blev att släppa FHV på en fri 

marknad. Konkurrensutsättning verkar dock inte ha givit ett annorlunda utfall då diskussionen 

i allra högsta grad fortfarande är aktuell. Karolinska Institutets tämligen nystartade 

forskningssatsning skulle kunna verka som exempel för frågans aktualitet samt för relevansen 

i att FHV behöver ta ett steg vidare i sin utveckling och inte gå förlorad i frågan samt att 

upprätthålla intentionen om ett långsiktigt arbete för att främja en god arbetsmiljö.   
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Genom denna analys går det konstatera att det finns skillnader mellan vad kunderna i detta 

fall förväntar sig av Kärnan och vad de upplever att de faktiskt får. Vidare visar analysen att 

kunden och brukarna är nöjda med Kärnans funktion generellt men önskar ett högre mått av 

sjukvårdande insatser. Något som inte står i relationen till Kärnans egen syn på sin roll och 

uppgift. Angående den nationella diskussion som förs om FHV går det genom analysen se att 

den problematik som finns att hitta i denna studie står i relation till den problematik som 

också diskuteras på nationell nivå. Det går även antyda att det finns en diskrepans mellan den 

nationella diskussionen om vad FHV bör vara till för och brukarnas förväntningar. 

 

6. DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring det resultat som av studien har framkommit. 

Vidare diskuteras metodens betydelse samt hur de teoretiska utgångspunkterna förhåller sig 

till det framkomna resultatet. Avslutningsvis förs en diskussion om studiens upplägg och hur 

denna kunde gjorts annorlunda samt en diskussion kring uppdraget och förslag på fortsatt 

forskning inom området. 

 

På grund av låg svarsfrekvens i enkätundersökningen har det varit svårt att dra några generella 

slutsatser kring de förväntningar och upplevelser som brukarna anser sig ha. Av denna 

anledning har analysen till viss del förts med försiktighet och i mångt och mycket består det 

teoretiska underlaget i förhållande till empirin endast av spekulativa slutsatser. Som vid 

samtliga fall där svarsfrekvensen är låg vid enkätundersökningar är det av intresse att, till trots 

att det blir spekulationer, fundera över varför ett så stort antal respondenter uteblev? En 

bidragande orsak kan ha varit enkätens utformning. Totalt bestod enkäten av två delar med 

sammanlagt 55 frågor vilket får anses vara en tämligen omfattande enkät. Att enkäten sedan 

ställer samma frågor, en del för förväntningar och en del för upplevelser, i det båda delarna 

kan ha orsakat förvirring och tristess. Det låga deltagandet skulle i kombination med detta 

även kunna bero på en enkättrötthet från respondenternas sida. Ytterligare en spekulation vad 

gäller orsak skulle kunna vara att det från respondenternas sida saknas intresse för det 

kvalitativa arbete som Kärnans arbete ändå får anses vara. Det skulle även kunna vara så att 

respondenterna inte känner sig tillräckligt insatta i företagshälsovård och det arbete som 

Kärnan bedriver.  

 

Vidare kan användningen av SERVQUAL som modell och mätinstrument ha bidragit till en 

del frågetecken. SERVQUAL är i många avseenden ett bra instrument att använda sig av för 

att mäta just tjänstekvalitet. I uppsatsen har dock inte SERVQUAL enbart använts för att mäta 

tjänstekvalitet utan har även använts i syfte att få fram förvätningar och upplevelser av 

tjänsteinnehåll riktat till FHV. Denna prövning av modellen kan ses som intressant då den 

testar SERVQUAL–modellens upplägg i ett annat syfte men samtidigt blir frågan om inte fler 

test hade behövts göras för att få en uppfattning om vad denna ändring egentligen har för 

betydelse för resultatet samt vad resultatet egentligen säger efter prövningen. Detta val leder 

så tillvida till frågetecken kring studiens validitet i just detta avseende. Dock har SERVQUAL 

redan sina brister med hänsyn till vad som egentligen förtäljs genom de gap som modellen 

avser utröna. Modellen förtäljer nämligen inte vilket värde gapen egentligen har mer än att 
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upplevelserna inte lever upp till förväntningarna eller att dessa överträffas av förväntningarna. 

Vidare, vad gäller enkäten, blir frågan vad svarsalternativen i skalan 1-5 egentligen har för 

värde då 3 motsvarar ”varken eller” i skalan. I resultatet kan samtliga respondenter ha kryssat 

i ”varken eller”, vilket torde tolkas som att dessa antingen inte har någon uppfattning om 

påståendet eller så har det ringa betydelse för dem, men i den totala sammanställningen kan 

detta ge utslag i ett negativt gap. Det kan även diskuteras huruvida respondenterna svarar på 

påståendena utifrån vad de tror att de förväntas svara. Svarar de att de har höga förväntningar 

på att förebyggande arbete ska förekomma för att de vet att det förmodligen är detta de 

förväntas svara? Det sistnämnda är svårt för SERVQUAL-modellen att ta hänsyn till men 

övriga frågor som uppstår kring SERVQUAL leder till en insikt om att dessa frågor behöver 

testas för att om möjligt utveckla modellen ytterligare.  

 

Vad gäller val av teoretisk utgångspunkt i övrigt får denna anses ha, tillsammans med 

intervjuerna, bidragit till en grund för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Dock finns 

det en viss problematik i att området FHV är så outforskat då det litterära underlaget till viss 

del blir begränsat. Speciellt med hänsyn till att studien endast behandlar svensk FHV. Detta 

hade kanske till viss del kunnat åtgärdas genom att stärka det empiriska underlaget med fler 

intervjuer, där bland annat även en facklig part inkluderats, för att eventuellt på ett bättre sätt 

kunnat fånga ett bredare perspektiv av synen och uppfattningar om FHV idag. Med hänsyn till 

den tid som tilldelats för studien blev detta dock inte en genomförbar möjlighet men betyder 

dock inte att resultat och analys är fattigt till dess innehåll utan belyser aspekter i diskussionen 

kring FHV som är av värde för vidare studier/forskning inom området.  

 

En uppgift för kommunen i det här fallet, när det kommer till att öka intresset för Kärnans 

arbete, torde utifrån analysen bli att hitta en beröringspunkt när det kommer till 

företagshälsovård och systematiskt arbetsmiljöarbete som bidrar till att brukarna förstår 

innebörden av Kärnans arbete och uppgifter samt vikten av ett långsiktigt arbete. I tillägg till 

detta behöver Kärnan tydligare definiera och marknadsföra innehållet i de tjänster som 

erbjuds. Uppgiften blir vidare att hitta rätt kommunikationskanaler som bidrar till att samtliga 

inom kommunen får ta del av informationen, något som får antas vara viktigt även för företag 

generellt. Vidare behöver förmodligen brukarna bli mer delaktiga i den process som sker vid 

upphandling och skrivande av avtal för att på så sätt förhindra att informationen stannar hos 

beställaren. Detta torde bidra till att även brukarna blir mer insatta i det avtal som finns samt 

vad det faktiskt innefattar och innebär. Exempel på hur en större delaktighet skulle kunna 

skapas kan vara genom kontinuerlig information vid arbetsplatsträffar, att Kärnan själva ges 

större utrymme att utreda arbetsplatsernas behov men även i större utsträckning blir delaktiga 

vid uppföljning av insatser som främst rör det förebyggande arbetet så som 

hälsoundersökningar, organisationsförändringar med mera. Det förebyggande arbetet behöver 

uppenbarligen ta mer plats för att kommunen och Kärnan kunna gå vidare och utvecklas i 

arbetet mot ett långsiktigt arbetsmiljöarbete.  
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 6.1 Diskussion kring uppdraget 

När vi tackade ja till det här uppdraget fanns en tanke om att arbeta med uppsatsen på detta 

vis skulle skapa förutsättningar för ett större engagemang från uppdragsgivaren, då det var de 

som kontaktade oss och inte tvärt om, något som vi också upplever ha funnits. Ingen av oss 

som författare till uppsatsen hade någon vidare kunskap om företagshälsovård, vilket går att 

se både som en fördel och nackdel, men vi såg det som en ypperlig möjlighet att dels lära oss 

mer om ämnet samt att få en erfarenhet av hur det kan vara att jobba på uppdrag. Vi tänkte oss 

att genom att jobba på detta vis, att ha en färdig ”paketlösning”, det vill säga ett företag och 

ett färdigt ämne att skiva om, skulle det på något vis vara lättare än att starta från noll helt 

själva. Detta visade sig vara en väldigt naiv tanke från vår sida. Genom att jobba på uppdrag 

kommer även ett ökat krav på att faktiskt leverera någonting, ett resultat, till uppdragsgivaren. 

Uppdragsgivaren i det här fallet utlovar dessutom ekonomisk ersättning för arbetet vilket 

bidrar till att öka kraven på resultat en aning. Således blir pressen något större då man som 

student i det här läget tvingas möta krav från två håll, uppdragsgivare och skolan, och dessa 

ska på något vis gå att förena. Det svåraste momentet var att balansera vår upplevelse av att 

det fanns en önskan av en beskrivande undersökning från uppdragsgivaren, vilket inte är 

förenligt med det krav som ställs på en godkänd uppsats, och att skiva en uppsats som inte 

resulterade i enbart beskrivande. Av denna anledning var uppdraget tvunget att omformuleras 

och tog på så sätt en annan riktning. En konsekvens av detta blev att en del av det empiriska 

materialet inte kom till användning i uppsatsen, något som vi från början försökte undvika. 

Det material som inte användes i uppsatsen har i efterhand sammanställts i en enskild rapport 

till kommunen. Dock anser vi att uppsatsen i sig är ett bidrag till kommunen i form av tankar 

och idéer kring FHV generellt, samverkan mellan kommun och FHV samt vikten av att vara 

medveten om och utreda vilka behov som bör ligga till grund för beställning av FHV-tjänster.   

En insikt som vi har kommit till, vad gäller uppdraget som sådant, är att det är av yttersta vikt 

att det är klart och tydligt, från första början, vilka förväntningar som finns från 

uppdragsgivaren och att denne också blir införstådd med hur uppsatsarbetets upplägg ser ut 

och vilka krav som ställs på studenten i samband med det. Även kommunikationen måste 

finnas och fungera samt ett förtroende för studenterna arbete. 

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Intressant för vidare forskning hade varit att närmare undersöka för vem avtalen med FHV 

egentligen skrivs och således vem som egentligen är kunden. Det har under studiens gång 

framkommit frågan om vem som egentligen är kund när det kommer till att det finns en 

beställare men även brukare. Det hade även varit intressant att gå djupare in i diskursen om 

vad en oberoende expertresurs faktiskt innebär och om det är möjligt för FHV att leva upp till 

vad lagen säger. Vidare hade det varit intressant att undersöka vad som krävs för att FHV ska 

kunna säkra sig en framtid och såtillvida bli mer attraktiv så att fler väljer att arbeta för dem. 
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8. BILAGOR 

 

Bilaga 1.  Enkäten 

 

1. Del 1 – Vad utmärker en bra företagshälsovård? 

 

Du ska nu få besvara ett antal frågor vad gäller företagshälsovård. Företagshälsovården är en 

tjänsteorganisation, det vill säga en organisation som levererar tjänster i olika former. Baserat 

på dina erfarenheter av tjänsteföretag/organisationer generellt, tänk dig en företagshälsovård 

som levererar utmärkt service och kvalitet. Tänk dig en företagshälsovård där du som kund 

skulle vara en jättenöjd. Du ska poängsätta ett antal påståenden efter hur viktiga de är för dig. 

Om du anser att ett påstående inte är viktigt för en utmärkt företagshälsovård ska du markera 

en 1:a. Om du anser att ett påstående är mycket viktigt för en utmärkt företagshälsovård ska 

du markera en 5:a. Om du anser att ett påstående varken är oviktigt eller viktigt markerar du 

rutan i mitten (3). Det finns inget rätt eller fel svar. Det viktiga är att det framkommer vad du 

anser är viktigt eller oviktigt med en utmärkt företagshälsovård.  

 

 

1.1 Är du man eller kvinna?         Man             Kvinna 

 

1.2 En utmärkt FHV gör vad de har lovat på utsatt tid 

 

1.3 En utmärkt FHV arbetar för att inga misstag 

      ska begås.  

1.4 En utmärkt FHV är aldrig för upptagna för att 

      besvara kundens frågor 

 

1.5 En utmärkt FHV inger förtroende hos kunden och  

      får kunden att känna sig trygg 

 

1.6 En utmärkt FHV har en personal som alltid är 

        vänliga/ artiga mot kunden 

 

1.7 En utmärkt FHV innehar tillräcklig kunskap och kompetens för  

        att utföra de tjänster som erbjuds  

 

1.8 En utmärkt FHV ser till kundens bästa  

 

1.9 En utmärkt FHV har öppettider som är bekväma för 

        deras kunder 

1.10 En utmärkt FHV har god/tillräcklig information om  

        de tjänster som erbjuds 
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1.11 En utmärkt FHV kan sätta sig in varje kunds 

        specifika behov 

 

1.12 I en utmärkt FHV finns det utrymme för dialog 

 

1.13 I en utmärkt FHV är kommunikationen och dialogen tydlig och givande för båda parter 

 

1.14 En utmärkt FHV har bra förutsättningar för en god dialog (ex. mail- och telefonkontakt, 

möjlighet till personliga möten etc.) 

 

1.15 En utmärk FHV är stödjande och delaktig i frågor som berör systematiskt 

arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöfrågor (ex. rutiner, kartläggningar, riskbedömningar) 

 

1.16 En utmärkt FHV är uppdaterad och har tydlig information vad gäller aktuell lagstiftning 

och forskning om företagshälsovård 

 

1.17 En utmärkt FHV är stödjande och delaktiga i det allmänna arbetsmiljöarbetet vad gäller 

upprättandet av behovsanalyser  

 

1.18 En utmärkt FHV är stödjande och delaktiga i det allmänna arbetsmiljöarbetet vad gäller 

upprättandet av åtgärdsprogram 

 

1.19 En utmärkt FHV är stödjande och delaktiga i det allmänna arbetsmiljöarbetet vad gäller 

skyddsronder och arbetsmiljömätningar 

 

1.20 En utmärkt FHV utför tjänster och utredningar vad gäller arbetsskador och rehabilitering  

 

1.21 En utmärkt FHV bidrar med rådgivning och medverkan vid frågor som rör arbetsplatsen 

utveckling (exempelvis vid organisationsförändringar) 

 

1.22 En utmärkt FHV stödjer utvecklingen av en hälsofrämjande organisation (ex. identifierar 

arbetsorsakad stress och hälsa) 

 

1.23 En utmärkt FHV utför hälsoundersökningar och hälsoprofilbedömningar vid behov 

 

1.24 En utmärkt FHV kan bistå med stöd och rådgivning vad gäller livsstilsinriktade frågor 

(ex. rökning, matvanor, motion etc.) 

 

1.25 En utmärkt FHV kan erbjuda stödsamtal vid kriser av olika slag (ex. hot och våld, 

mobbing, stress, konflikter) 

 

1.26 En utmärkt FHV har som primär uppgift att leverera vårdande/medicinska insatser 
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1.27 En utmärkt FHV har som primär uppgift att leverera förebyggande insatser 

 

 

2. Del 2 – Vad utmärker min företagshälsovård? 

 

Följande påståenden är relaterade till din specifika företagshälsovård. Svara genom att ange i 

hur stor utsträckning du instämmer med påståendena nedan. Återigen, en 1:a betyder 

instämmer inte och en 5:a betyder att Du instämmer helt. Om Du varken eller instämmer 

med ett påstående markerar Du rutan i mitten (3). Det finns inga rätt eller fel svar, det mest 

intressanta är siffran som bäst beskriver hur Du uppfattar/upplever din FHV.  

 

                   1           2         3         4         5 

2.2 Min FHV gör vad de har lovat på utsatt tid 

 

2.3 Min FHV arbetar för att inga misstag 

      ska begås.  

 

2.4 Min FHV är aldrig för upptagna för att 

      besvara en kundens frågor 

 

2.5 Min FHV inger förtroende hos kunden och  

      får kunden att känna sig trygg 

 

2.6 Min FHV har en personal som alltid är 

        vänliga/ artiga mot kunden 

 

2.7 Min FHV innehar tillräcklig kunskap och kompetens för  

        att utföra de tjänster som erbjuds  

 

2.8 Min FHV ser till kundens bästa  

 

2.9 Min FHV har öppettider som är bekväma för 

        deras kunder 

 

2.10 Min FHV har god/tillräcklig information om  

        de tjänster som erbjuds 

 

2.11 Min FHV kan sätta sig in varje kunds 

        specifika behov 

 

2.12 Hos min FHV finns det utrymme för dialog 

 

2.13 Med min FHV är kommunikationen och dialogen tydlig och givande för båda parter 
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2.14 Med min FHV finns bra förutsättningar för en god dialog (ex. mail- och telefonkontakt, 

möjlighet till personliga möten etc.) 

 

2.15 Min FHV är stödjande och delaktig i frågor  

      som berör systematiskt arbetsmiljöarbete och  

      arbetsmiljöfrågor (ex. rutiner, kartläggningar, riskbedömningar) 

 

2.16 Min FHV är uppdaterad och har tydlig information vad gäller aktuell lagstiftning och 

forskning om företagshälsovård 

 

2.17 Min FHV är stödjande och delaktiga i det allmänna arbetsmiljöarbetet vad gäller 

upprättandet av behovsanalyser  

 

2.18 Min FHV är stödjande och delaktiga i det allmänna arbetsmiljöarbetet vad gäller 

upprättandet av åtgärdsprogram 

 

2.19 Min FHV är stödjande och delaktiga i det allmänna arbetsmiljöarbetet vad gäller 

skyddsronder och arbetsmiljömätningar 

 

2.20 Min FHV utför tjänster och utredningar vad gäller arbetsskador och rehabilitering  

 

1.21 Min FHV bidrar med rådgivning och medverkan vid frågor som rör arbetsplatsen 

utveckling (exempelvis vid organisationsförändringar) 

 

2.22 Min FHV stödjer utvecklingen av en hälsofrämjande organisation (ex. identifierar 

arbetsorsakad stress och hälsa) 

 

2.23 Min FHV utför hälsoundersökningar och hälsoprofilbedömningar vid behov 

 

2.24 Min FHV kan bistå med stöd och rådgivning vad gäller livsstilsinriktade frågor (ex. 

rökning, matvanor, motion etc.) 

 

2.25 Min FHV kan erbjuda stödsamtal vid kriser av olika slag (ex. hot och våld, mobbing, 

stress, konflikter) 

 

2.26 Min FHV har som primär uppgift att leverera vårdande/medicinska insatser 

 

2.27 Min FHV har som primär uppgift att leverera förebyggande insatser 

 

2.28 Min FHV bör leverera både vårdande/medicinska och förebyggande insatser  

 

2.29 Jag är nöjd med min FHV i sin helhet 
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Del 1 

Inte alls viktigt 

Någorlunda viktigt 

Varken eller 

Ganska viktigt 

Mycket viktigt 

 

Del 2 

Instämmer inte alls 

Instämmer någorlunda 

Varken eller 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 1, inför intervju med beställaren 

Etiska aspekter 

- Materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

- Inspelning av intervjun kommer att ske i samtycke med respondenten 

- Intervjun kan avbrytas när respondenten så önskar 

- Om respondenten begär så kan visst material strykas 

 

Inledning:  

1. Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

2. Vilken är din roll på inom kommunen?  

3. Vad har du gjort tidigare/bakgrund? 

 

 

Allmänt om kommunen 

 

4. Hur många anställda är ni i kommunen? 

 

5. Hur många enheter finns det? 

- Hur många använder sig av företagshälsovården? 

 

6. Hur länge har ni haft avtal med er FHV? 

 

7. Hur ser avtalet ut? Vad innehåller det? 

 

8. Upplever du att Er FHV är nöjda med avtalet? 

 

 

Personalchefens syn på FHV i allmänhet och Er FHV i synnerhet 

 

9. Anser du dig vara insatt i er FHV:s arbete? 
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- Är du insatt i vilka tjänster de levererar? 

 

10. Vilken roll anser du att Er FHV (eller FHV generellt) bör ha? 

 

11. Vilken/ vilka tjänster är enligt dig till störst nytta för kommunen?  

- Varför? 

 

12. Anser du att företagshälsovården fyller en funktion? 

- Varför, varför inte? 

 

13. Anser du att ni tillsammans med Er FHV jobbar proaktivt? 

 

14. Är det viktigt för dig att Er FHV är insatt i er verksamhet och era mål och bidrar till att ni 

kan nå målen?  

 

 

Beställarens förhållande till FHV 

 

15. Anser du att Er FHV levererar de tjänster som ingår i avtalet? 

- Om inte, vad saknas? 

 

16. Anser du att Er FHV kan uppfylla de behov som finns inom kommunen vad gäller FHV?  

- Om inte, vad kan förbättras? 

 

17. Anser du att Er FHV är insatta i/ har förståelse för de behov kommunen har?  

 

18. Levererar Er FHV sina tjänster på ett bra sätt? 

- Uppfyller de era förväntningar? 

 

19. Anser du att Er FHV personal har ett gott bemötande? 

 

20. Har du fått några klagomål? 

 

21. Upplever du Er FHV som tillförlitliga? Litar du på det arbete de utför? 

 

22. Hur anser du att relationen mellan kommunen och Er FHV fungerar? 

- Är de tillmötesgående?  

 

23. Vilka kontaktytor finns med Er FHV? 

- Är kontaktytorna tillräckliga för att säkerställa ett bra samarbete? 

 

24. Upplever du att Er FHV värnar om er som kund och ert bästa? 

 

25. Finns det något ni skulle kunna göra för att underlätta arbetet för medarbetarna på Er 

FHV? 

 

26. Behöver samarbetet utvecklas på något sätt? 

- Varför och hur i så fall? 
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Bilaga 3. 
 

Intervjuguide 2, inför intervju med kundansvarig på FHV/leverantören. 

 

 

Etiska aspekter 

- Materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

- Inspelning av intervjun kommer att ske i samtycke med respondenten 

- Intervjun kan avbrytas när respondenten så önskar 

- Om respondenten begär så kan visst material strykas 

 

Inledning:  

1. Hur länge har du jobbat på denna FHV? 

2. Vilken är din roll här?  

3. Vad har du gjort tidigare/bakgrund? 

 

 

Allmänt om FHV 

 

4. Hur många anställda är ni? 

 

5. Hur länge har ni haft avtal kommunen? 

 

6. Vilka olika yrkesbefattningar/tjänster finns det? 

- Hur många pers. finns på varje befattning? 

 

7. Vilka tjänster erbjuder ni? 

 

8. Vilken/vilka tjänster är mest efterfrågad(e) hos kommunen? 

 

9. Är det något ni saknar i ert utbud av tjänster?  

- Finns det något som kan förbättras? 

 

 

FHV:s roll – Förebyggande och/eller vårdande? 

 

10. Vad anser ni vara er huvudsakliga uppgift? Generellt? Gentemot kommunen? 

  

11. Vilka förväntningar anser ni att det finns på er generellt? 

 

12. Hur ser ni på begreppen sjukvård kontra friskvård? Er roll? 

 

13. Hur ser ert arbete ut vad gäller förebyggande respektive vårdande insatser? 

- Hur skulle man kunna ändra balansen? 

 

14. Vad gäller förebyggande insatser, hur ser fördelningen ut mellan hälsofrämjande på 

individnivå (ex. hälsoundersökningar och friskvård) och det arbetsplatsinriktade förebyggande 

arbetsmiljöarbetet på grupp- och organisationsnivå? 
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FHV i förhållande till sin kund: Uppdragsgivare och anställda 

 

15. Hur upplever ni att era kunder ser på er roll? Vad anser ni är deras förväntningar på er 

som FHV? 

- Förväntar sig kunden att ni levererar någon specifik tjänst framför någon annan? 

 

16. (Om respondenten upplever att kunden förväntar sig detta)  

      Gör ni några insatser för att ändra denna uppfattning? 

 

 

17. Hur väl anser ni er motsvara kundens förväntningar? 

- Hur mäter ni detta? 

 

18. Anser ni att det samarbete ni har med kommunen fungerar väl? 

 

19. Hur klarar ni balansen mellan era uppdragsgivare (som betalar) och brukarna (de    

anställda)? 

 

20. Hur upplever ni det avtal som ni har (med kommunen) vad gäller anpassning av tjänster, 

flexibilitet, att motsvara kundens förväntningar och förändringar som sker löpande? 

 

 

FHV:s syn på sin verksamhet i förhållande till de krav, lagar och förväntningar som ställs från 

regering/politiker.  

 

21. Hur upplever ni de lagar, krav och riktlinjer som regleras från statligt håll?  

 

22. Er syn på er uppgift - överensstämmer med lagar/ statens syn på FHV? 

- Kommunikationen däremellan, hur ser den ut? Hur fungerar det? 

 

23. Hur ser kontrollen vad gäller att följa de lagar och regler som finns?  

 - Rapportera eller redogöra för att ovanstående uppfylls? 

 

Övrigt 

 

24. Vad ligger till grund för hur ni utvecklar er verksamhet?  

- Utvecklar de kompetenser som finns? Ny forskning? 

 

25. Vilka anser ni vara era största konkurrenter här i kommunen? Finns det någon/ några? 

 

26. Vilka/vilket är ert främsta argument för att kunden ska välja er vid en upphandling? 
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Bilaga 4. Tabeller och figurer 
 

Tabell 1.  

Fråga 15 och 42 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV är stödjande 
och delaktiga i frågor som 
berör systematiskt 
arbetsmiljöarbete och 
arbetsmiljöfrågor (ex. 
rutiner, kartläggningar, 
riskbedömningar) 

 

 
 
 

3,37 

 
 
 

4,39 

 
 
 

- 1,02 

Standardavvikelse 1,25323 0,75874  

 

Tabell 2.  

Fråga 16 och 43 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV är 
uppdaterade och har 
tydlig information vad 
gäller aktuell lagstiftning 
och forskning om FHV  

 
 

3,43 
 

 
 

4,51 
 

 
 

- 1,08 
 

Standardavvikelse 0,97895 0,76710  

 

Tabell 3.  

Fråga 17 och 44 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV är stödjande 
och delaktiga i det 
allmänna 
arbetsmiljöarbetet vad 
gäller upprättandet av 
behovsanalyser 

 
 

2,92 

 
 

4,88 

 
 

- 1,96 

Standardavvikelse 1,13352 5,64444  

 

Tabell 4. 

Fråga 18 och 45 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV är stödjande 
och delaktiga i det 
allmänna 
arbetsmiljöarbetet vad 
gäller upprättandet av 
åtgärdprogram 

 
 

3,12 

 
 

4,39 

 
 

- 1,27 

Standardavvikelse 1,12976 0,78571  
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Tabell 5.  

Fråga 19 och 46 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV är stödjande 
och delaktiga i det 
allmänna 
arbetsmiljöarbetet vad 
gäller skyddsronder och 
arbetsmiljömätningar 

 
 

2,96 

 
 

4,20 

 
 

- 1,25 

Standardavvikelse 1,25763 0,70651  

 

Tabell 6.  

Fråga 20 och 47 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV utför tjänster 
och utredningar vad gäller 
arbetsskador och 
rehabilitering 

 
 

3,88 

 
 

4,65 

 
 

- 0,78 

Standardavvikelse 1,05342 0,52245  

 

Tabell 7.  

Fråga 21 och 48 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV bidrar med 
rådgivning och 
medverkan vid frågor som 
rör arbetsplatsens 
utveckling (ex. vid 
organisationsförändringar) 

 
 

3,27 

 
 

3,82 

 
 

- 0,55 

Standardavvikelse 1,03633 1,09304  

 

Tabell 8.  

Fråga 22 och 49 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV stödjer 
utvecklingen av en 
hälsofrämjande 
organisation (ex. 
identifierar 
arbetsrelaterad stress och 
ohälsa) 

 
 

3,43 

 
 

4,41 

 
 

- 0,98 

Standardavvikelse 1,08012 0,70470  
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Tabell 9.  

 

Tabell 10. 

 

Tabell 11. 

 

Tabell 12.  

Fråga 26 och 53 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV har som 
primär uppgift att leverera 
vårdande/medicinska 
insatser 

 
 

2,51 

 
 

3,18 

 
 

- 0,67 

Standardavvikelse 1,15691 1,11193  

 

 

 

Fråga 23 och 50 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV utför 
hälsoundersökningar och 
hälsopromotioner vid 
behov 

 
 

3,92 

 
 

4,27 

 
 

- 0,35 

Standardavvikelse 1,07697 0,83605  

Fråga 25 och 52 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV erbjuder 
stödsamtal vid kriser av 
olika slag (ex. hot, våld, 
mobbing, stress, 
konflikter) 

 
 

3,94 

 
 

4,59 

 
 

- 0,65 

Standardavvikelse 0,96627 0,64286  

Fråga 24 och 51 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV bistår med 
stöd och rådgivning vad 
gäller livsstilsinriktade 
frågor (ex. rökning, 
matvanor, motion etc.) 

 
 

3,98 

 
 

4,08 

 
 

- 0,10 

Standardavvikelse 0,88593 0,82890  
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Tabell 13. 

Fråga 27 och 54 Upplevelse Förväntning Gap 
 
Aktuell FHV har som 
primär uppgift att leverera 
förbyggande insatser 

 
 

3,86 

 
 

4,25 

 
 

- 0,39 

Standardavvikelse 1,08012 0,90210  

 

Jag är i helhet nöjd med min FHV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Instämmer inte alls 3 6,1 % 

Instämmer någorlunda 3 6,1 % 

Varken eller 10 20,4% 

Instämmer delvis 24 49,0% 

Instämmer helt 9 18,4% 

Total 49 100,0% 

 

 

 

 

  

    


