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Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken syn på hälsa
personalen på en företagshälsovård har och om den synen
inrymmer ett främjande perspektiv.

Metod: I denna uppsats har jag gjort sju stycken kvalitativa intervjuer med
delar av personalen på en företagshälsovård. Urvalet var från
samtliga tjänstekategorier, samt representativt för antalet anställda
inom varje tjänstekategori.

Resultat: Slutsatsen av min undersökning är att personalen har främjande
tankar och en del av deras insatser kan ses som hälsofrämjande.
Man har svårt att skilja på det förebyggande och främjande
perspektivet och således använder man inte begreppet
hälsofrämjande.
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1. BAKGRUND

I augusti år 2000 tog jag och en kurskamrat kontakt med personalchefen på ett
verkstadsföretag i Sverige. Detta för att presentera en idé kring hur vi tror man kan arbeta
främjande med hälsofrågor på ett företag som deras. Tanken var att se om det fanns intresse
för våra tankar och eventuella möjligheter att skriva en c-uppsats utifrån idén. Vi fick ett
positivt bemötande och arbetet med att hitta en infallsvinkel på uppsatsen sattes igång. Vid
denna tidpunkt övergick kontakten med företaget från personalchefen till
företagshälsovårdens ledningsgrupp. Vi hittade en infallsvinkel som ledningsgruppen på
företagshälsovården godtog.

Efter ett tag drog sig min kollega ur projektet p.g.a. personlig skäl, men jag valde att fortsätta.
Kort därefter ändrade ledningsgruppen på företagshälsovården inställning till inriktningen på
uppsatsen. Vi kom överens om en helt annan inriktning som inte hade något samband med
den ursprungsidé som jag och min kamrat hade. Orsaken till att jag fick ändra inriktning på
uppsatsen var att jag och min kollega inte lyckats tydliggöra vad det var vi från början ville
undersöka. När det blev tydligt för företagshälsovården vad det var jag skulle undersöka, så
pågick redan en liknande undersökning på företaget. Denna undersökning hade inte ett
hälsofrämjande perspektiv (beskrivs i den teoretiska ramen), men företagshälsovården såg
inget värde av ytterliggare en undersökning då de tilltänkta intervjupersonerna redan var hårt
ansatta.

Ämnet för denna uppsats resonerade vi oss fram till. Det resulterade i en överenskommelse att
jag skulle göra en undersökning av företagshälsovårdens verksamhet utifrån den kunskap jag
har som hälsovetare. Företagshälsovårdens intresse var att se om det fanns ett främjande och
promotivt tankesätt i den egna verksamheten.
För min del tyckte jag att ämnet för uppsatsen verkade intressant eftersom det skulle ge mig
insyn i en företagshälsovårds verksamhet.
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2. INLEDNING

Ökningen av antalet sjukskrivna och förtidspensionerade har varit drastisk de senaste åren och
är nu högre än någonsin tidigare (Thalén, 2002). Mellan 1997 och 2001 ökade antalet
långtidssjukskrivningar från 75 000 till 120 000. Ökningen är som sagt dramatisk, och hade
det varit frågan om en enskild sjukdom hade det enligt Jan Rydh1 (Socialstyrelsen, 2002)
kallats för en epidemi.

Förnyelse genom större flexibilitet när det gäller hur arbetet organiseras är ett utmärkande
drag för dagens arbetsliv. Fasta anställningar, som tidigare dominerat i arbetslivet, har i ökad
utsträckning fått ge vika för olika typer av tillfälliga anställningar och konsult- eller
entreprenadverksamhet. Distansarbetet har också ökat i omfattning. Samtidigt har kraven ökat
på förbättrad effektivitet och produktivitet vilket medfört större tidspress och stress. När
arbetslivet genomgår strukturella förändringar påverkar det arbetstagarna på en mängd olika
sätt (Arbetsmarknadsdepartementet, 1998 och Bostedt, 1998). De dominerande
arbetsmiljöproblemen på företagen idag är de psykosociala frågorna. Det kommer också att
vara det dominerande i framtiden tillsammans med vad som kan sammanfattas i begreppet
livsstilsfrågor innefattande friskvård, kost och motion, rökfria arbetsplatser mm
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1997; Bostedt, 1998; Socialstyrelsen, 2001) och det är rimligt att tro
att arbetsolyckorna generellt kommer att minska (Socialstyrelsen, 2001).

Trots det kontinuerliga arbetsmiljöarbete som förekommit på den svenska arbetsmarknaden
under lång tid är antalet skador som uppkommer i arbetslivet fortfarande alltför stort.
Arbetsrelaterad ohälsa orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Det är därför angeläget
att utslagningen från arbetslivet motverkas och att det skapas en god arbetsmiljö
(Arbetsmarknadsdepartementet, 1998).
God arbetsmiljö förutsätter såväl ett förebyggande som ett åtgärdsinriktat arbete, dvs. att
tänka såväl här och nu som på den nära framtidens behov (Bostedt, 1998).

För att minska sjukfrånvaron och skapa en god arbetsmiljö anser Jan Rydh (Socialstyrelsen,
2002) att företagshälsovården har en viktig roll. Han menar vidare att företagshälsovården
behövs mer än någonsin. Företagshälsovården är den specialistresurs som bäst kan bedöma
behov av anpassning av arbetsplatsen och den enskildes arbetsförhållanden.
Företagshälsovården utgör också en strategisk resurs för arbetsgivaren genom att den bl.a.
bidrar till en god hälsa bland de anställda, vilket gynnar produktionsresultat och ekonomisk
utveckling (Arbetsmarknadsdepartementet, 1998 och Socialstyrelsen, 2002).

                                                
1 Utredare som skall föreslå åtgärder mot ohälsa i arbetslivet åt regeringens.
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3. PROBLEMFORMULERING

Tjänsteföretagens snabba tillväxt i förhållande till produktion har skapat nya
arbetsmiljöproblem. Kunden efterfrågar idag andra kompetenser inom
företagshälsovårdsområdet än tidigare eftersom psykosociala besvär och stress tenderar att
öka. Besvär i rörelsestödjeorganen ofta framkallat av kroppsarbete tenderar att minska
(Rönnerfalk, 1998) och orsakerna till ohälsa tenderar att bli mer komplexa (Bostedt, 1998).

Dom förändrade kraven på företagshälsovården, gör att den som komplement till den
klassiska verksamheten även måste möta patienten innan den blir sjuk (Kovero, 1999). Då
finns det två utgångslägen. Det ena är det förebyggande som utgår ifrån ett patogenetiskt
synsätt (ser till det sjuka). Vid en förebyggande insats försöker man att förhindra eller minska
en skada eller sjukdoms effekt, exempel på detta kan vara vaccinering. Det andra utgångsläget
är ett främjande som utgår ifrån ett salutogenetiskt synsätt (ser till det friska). I ett främjande
utgångsläge ser man till vad och vilka faktorer som bidrar till en god hälsa, exempel på detta
kan vara att stödja människor till positiva levnadsvanor.
Dessa båda synsätt har en del likheter vilket gör att det ibland kan vara svårt att skilja vilket
utgångsläge en insats har (Menckel & Alexandersson, 2000). I den teoretiska ramen kommer
jag att tydliggöra skillnaderna men även vad som gör att man kan ha lätt för att blanda ihop
dem.

När vi idag har en ökad tendens till psykosociala besvär med en komplex orsaksbild borde ett
främjande perspektiv ses som ett självklart komplement och användas mer än tidigare
(Kovero, 1999; Menckel & Alexandersson, 2000; Socialstyrelsen, 2002). Detta utesluter inte
att man skall fortsätta med förebyggande insatser.

Eftersom personalen på en företagshälsovård oftast nog är medicinskt utbildad och därmed
förhåller sig mer till sjukdom och orsaken till ohälsa, ställer jag mig frågorna om personalen
kan ha ett hälsofrämjande perspektiv också, trots att de i sina arbetsuppgifter i första hand ser
till det sjuka? Kan det vara så att eftersom det ofta är svårt att skilja på förebyggande och
främjande insatser, så jobbar företagshälsovården främjande även om deras avsikt har varit att
arbeta förebyggande? Vet personalen egentligen vad skillnaderna på att arbeta förebyggande
och främjande är och i så fall, kan de se fördelarna med att ha ett främjande utgångsläge? Till
sist, finns det utrymme för främjande tankar i en företagshälsovård och finns det plats för en
personell resurs med sådana tankar?

Med ovanstående funderingar blir mitt problem att ta reda på om Företagshälsovårdens
personal har ett hälsofrämjande perspektiv i sitt arbete? Med hälsofrämjande perspektiv
menar jag att man kan skilja på förebyggande och främjande insatser och att man arbetar
delvis med främjande insatser.

4. SYFTE

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken syn på hälsa personalen på en
företagshälsovård har och om den synen inrymmer ett främjande perspektiv.
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

För att hitta lämplig litteratur har jag valt att söka i HTU s bibliotekskatalog SOFIA och
Lysekils Kommun bibliotek, dessutom har jag sökt efter artiklar och information på/i följande
hemsidor och databaser; SveMed+, Libris, Arbetsinstitutets hemsida www.niwl.se i
Arbetslivsbiblioteket, www.btj.se, arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se, riksdagens hemsida
www.riksdagen.se, och i Mediaarkivet, Presstext. Sökord har varit följande;
företagshälsovård, utvärdering, hälsa, arbete, ekonomi, friskvård, hälsopromotion,
hälsofrämjande, grupprocesser och gruppsykologi. För insamling av material till den
teoretiska ramen har jag även ringt runt till personer vilka är kända för sin anknytning till
hälsofrämjande arbete. Av dessa har jag bl.a. fått tips på litteratur.

5.1 Hälsa

Vad är egentligen hälsa?  Det finns många teorier som förklarar hur vi skall uppnå hälsa men
få som förklarar vad hälsa är. Det finns två inriktningar i synen på hälsa, den biomedicinska
och den humanistiska. I den biomedicinska inriktningen ses hälsa som motsats till sjukdom. I
den humanistiska förekommer olika syn på sambandet mellan hälsa och sjukdom. Hälsa och
sjukdom som ett kontinuum respektive hälsa och sjukdom som olika dimensioner.
En i raden av olika definitioner av begreppet hälsa är WHO s definition. Denna har dock fått
en del kritik bl.a. på grund av att det är svårt att uppnå fullständigt välbefinnande såväl
fysiskt, psykiskt och socialt och det skulle innebära att det är näst intill omöjligt att ha hälsa
(Medin & Alexandersson, 2000).

”Hälsa innebär fullständigt välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt och socialt och inte endast
frånvaro av sjukdom.” (s.66. Medin & Alexandersson, 2000)

Menckel och Österblom (2000) utgår från en humanistisk syn på hälsa, där man ser hälsa som
mer än bara frånvaro av sjukdom. Man kan se hälsa på olika nivåer, individ,
grupp/organisation och samhällsnivå. Sambandet mellan människa och miljö medför att
hälsan aldrig kan ses frikopplad från människors livssituation. Hälsan påverkas av en mängd
omgivnings- och personrelaterade faktorer, som exempelvis den fysiska och sociokulturella
omgivningen, genetiskt och socialt arv, psykologisk disposition och beteendemönster, men
också av den sammanlagda effekten av alla dessa faktorer. Eftersom livssituationen hela tiden
förändras kommer hälsan därför alltid att vara under förändring.

5.1.1 Tre olika utgångspunkter i arbetet med hälsa

Kunskaper, värderingar och attityder påverkar i hög grad den enskilda individens inställning
till och agerande i samband med sjukdom och ohälsa. Såväl arbetsgivares som arbetstagares
kunskaper om orsaker och sociala och ekonomiska konsekvenser av den växande
sjukfrånvaron är bristfällig. Likaså är kännedomen om de olika aktörernas roller och ansvar
begränsad. Ett effektivt arbete mot ohälsa i arbetslivet kräver gemensamma kunskaper,
värderingar och insatser. För att åstadkomma sådana förutsättningar krävs omfattande
informationsaktiviteter. (Socialstyrelsen, 2002)

Ett sätt att se på arbetet med hälsa är att dela in det i tre olika utgångspunkter (fritt från
Winroth, 1998).
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1. Kliniskt synsätt – medicinska insatser
2. Förebyggande/prevention - förhindra
3. Främja/promotion – bygga på det befintliga, bibehålla exempelvis, god hälsa

Vidare i uppsatsen kommer jag att ta upp utgångspunkterna förebyggande/ prevention samt
främjande/ promotion. Det kliniska synsättet som fokuserar på medicinska insatser, ligger
dock utom ramen för denna uppsats, och kommer därför vidare inte att tas upp.

5.1.2 Förebyggande

Det finns tre olika inriktningar på förebyggande (preventionen) insatsområden (Egidius,
1995). Primärprevention, vilket innebär åtgärder som minskar insjuknandet, exempelvis
vaccinering. Sekundärprevention, som innebär att åtgärder vidtas för att störningar och
problem skall upptäckas på ett tidigt stadium och därigenom få kortare varaktighet,
exempelvis mammografi. Tertiärprevention, vilket gäller åtgärder som gör att effekterna av
sjukdomar och störningar i möjligaste mån lindras eller elimineras, t.ex. genom habiliterings-
och rehabiliteringsprogram.

Likt de kliniska insatserna så utgår man vid de ovannämnda från ett patogenetiskt synsätt,
vilket innebär att man utgår ifrån de faktorer som bidrar till ohälsa (Medin & Alexandersson,
2000).

5.1.3 Främjande

Begreppet hälsofrämjande är sammansatt av två olika ord, hälsa respektive främjande.
Synonymer till begreppet främja är gagna, underlätta, understödja, gynna, vara bra för, hjälpa
fram, hjälpa, befrämja och befordra. Ibland används det engelska ordet promotion som
innehåller ytterligare två aspekter, dels från försäljning där t.ex. en viss produkt är
”promoted”, dels från arbetslivet där en person kan bli ´promotad´ till en högre tjänst.
Begreppet hälsopromotion och engelskans ”health promotion” har lite olika innebörd i olika
världsdelar. Det är dock inget som jag kommer att fördjupa mig i denna uppsats.
Att arbeta främjande eller promotivt innebär att man har ett salutogenetiskt utgångsläge, vilket
innebär att man utgår ifrån de faktorer som bidrar till god hälsa (Medin & Alexandersson,
2000).

Vid en forskningskonferens kring ”Health Promotion” i Hässelby 1998 antogs denna
definition av Hälsopromotion; ”Hälsopromotion är den process som möjliggör för individer,
organisationer och samhällen – att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan –
och därigenom förbättra den”. Centralt i detta blir frågan om handlingsutrymme och
handlingsförmåga.” (s.14. Winroth, 1999)

Hälsofrämjande och hälsopromotion handlar alltså mycket om att skapa förutsättningar så att
individen själv skall ha möjlighet att göra hälsosamma val. Ett exempel kan vara tillgång till
hälsosam mat i matsalen på fabriken. En annan kan vara tillåtelse till fysisk aktivitet (motion)
på arbetstid.
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5.1.4 Vad skiljer dem åt?

Främjande och förebyggande insatser kan ibland överlappa varandra och vara svåra att skilja
på. Exempel kan vara; En fabrik inom tillverkningsindustrin har hög andel sjukskrivna p.g.a.
förslitningsskador i axlar och rygg. Företaget beslutar då att de anställda skall få möjlighet att
utöva fysisk aktivitet en timma vid två tillfällen i veckan på betald arbetstid, dessutom får
personalen gratis massage en gång varannan vecka. Insatsen kan då ses som preventiv (att
förhindra fler förslitningsskador), eller som främjande (att ge individen möjlighet till att stärka
sin hälsa). Det som skiljer termerna åt är målsättningen. Främjandet fokuserar på att erbjuda
och möjliggöra medan förebyggandet fokuserar på att avvärja och skydda. (Menckel &
Österblom, 2000)

Modellen nedan är fritt skapad efter Menckel och Österblom (2000) och visar på skillnad i
arbetssätt och målsättning mellan främjande och förebyggande insatser.

Hälsofrämjande Utveckla ett
engagemang i
arbetet

Stärka den
upplevda
kvalitén i arbetet

Möjliggöra ett
emotionellt
välbefinnande

Erbjuda ett
stödjande socialt
klimat

Förebyggande Avvärja fysiska
och mentala
hälsoproblem

Minska
riskfaktorer för
ohälsa

Skydda från
hälsofaror

Bygga upp
hälsa/rehabilitering

5.2 Arbetsmiljö

Det råder ett starkt samband mellan arbetsplatsförhållande och anställdas sjukfrånvaro.
Arbetsplatsen är den viktigaste och kanske ofta den enda arena för effektiva förebyggande och
rehabiliterande åtgärder för att minska sjukfrånvaron oavsett hur sjukdomen förorsakats
(Socialstyrelsen, 2002). Arbetsmiljöproblemens existens kan i vissa fall vara tydlig (risk för
krosskador).  I frågor som inte är fysiskt registrerbara, kan de dock ställa stora krav på
medvetenheten om arbetsprocessens direkta, eller indirekta skadliga verkan på individen. Det
gäller psykosociala frågeställningar av typen långvarig stress, samarbetsproblem och
missbruk mm (Bostedt, 1998).

Från och med första juni -01 så fick vi i Sverige nya föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete.  Föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare och med arbetsgivare likställs de
som hyr in arbetskraft. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med
att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall
omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för
arbetsmiljön. På varje arbetsplats skall det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i
arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall också finnas
rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöpolicyn
och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.
I praktiken innebär systematiskt arbetsmiljöarbete att det i det dagliga arbetet fattas beslut om
genomförandet av åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller på annat sätt far
illa. Det handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala
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förhållande och arbetsmiljöfrågor av ”teknisk” karaktär. Arbetsmiljöarbetet omfattar också
arbete som inte utförs på en fast arbetsplats, t.ex. vid transporter eller arbete i andras hem
(Arbetsmiljöverket, 2001).

I en studie av Bostedt (1998) visade det sig att cirka hälften av en grupp företagsledare hade
ett lågt arbetsmiljömedvetande. I samma studie visade det sig också att bedriva
arbetsmiljöarbete ofta förknippas med ekonomiska utlägg för arbetsgivaren. Det senare styrks
även av en undersökning gjord av TCO och VITAE – gruppen (Karlsson & Lilja, 1997 i
Bostedt (1998)).

Bostedt (1998) drar slutsatsen i sin rapport att begränsningarna för ett offensivt
arbetsmiljöarbete, idag främst ligger på förmågan till strategisk planering och handlande, samt
entreprenörskap inom området. Det anses viktigt att förstå arbetsmiljöns betydelse som en del
av företagets fortsatta utveckling, och att se kvalitetssäkrings arbete. Idag skulle det därmed
behövas mer av insiktsskapande åtgärder än ytterligare reglering av området, om inte de
ytterligare regleringarna kan bidra till en helhetsinsikt om arbetsmiljöns betydelse. Brist på
idéer, strategiska perspektiv och ledarskap, rörande arbetsmiljöfrågorna kan kanske också
förklara varför det praktiska (inte det retoriska) förebyggande arbetsmiljöarbetets problem.
Detta gäller i företagen lika väl som i företagshälsovården.

5.2.1 Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Det finns en svensk definition av vad hälsofrämjande på arbetsplatser är (Menckel &
Österblom, 2000). Denna definition har antagits av det europeiska nätverket ”Workplace
Health Promotion” (WHP).

� Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla
samanhang där individer arbetar och som syftar till att öka välbefinnandet och hälsa.

� Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa men fokuserar på
möjligheterna till god hälsa.

� Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att
utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden.

Hälsofrämjande på arbetsplatser är den gemensamma satsningen av arbetsgivaren,
arbetstagaren och samhället för att förbättra hälsa och välbefinnandet för människor i
arbetslivet. Detta kan uppnås genom en kombination av förbättringar av arbetsorganisationen
och arbetsmiljön, främjandet av aktiv medverkan och uppmuntran till personlig utveckling
(Menckel & Österblom, 2000).

Det finns en rad personer som har uttalat sig om vad som är viktigt för att man skall trivas och
få ett hälsosamt arbete. Som jag tidigare redovisat är det många saker som påverkar vår hälsa
inte minst i arbetslivet. Forskarna Fred Emery och Einar Thorsrud (Manckel & Österblom,
2000) studerade i slutet av 1960 – talet vilka behov som människor strävar efter att uppfylla i
sitt arbete utöver de som dittills specificerats i lagar och avtal. De behov de pekade på har
fortfarande stor relevans och kan också sättas in i ett hälsoperspektiv som har att göra med
ledarskap på arbetsplatsen:

� Behovet av ett innehåll i arbetet som kräver något utöver ren uthållighet och som innebär
ett visst mått av variation.
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� Behovet av att kunna lära något i arbetet och av att kunna fortsätta lära efter hand.
� Behov av att kunna fatta beslut åtminstone inom ens eget arbetsområde.
� Behovet av anseende åtminstone i form av visst mellanmänskligt stöd och respekt på

arbetsplatsen.
� Behovet av att se sammanhang mellan arbete och omvärlden åtminstone så att man kan se

ett samband mellan det man gör i arbetet och det som betraktas som nyttigt eller
värdefullt i samhället.

� Behov av att se hur arbetet går att förena med en önskvärd framtid utan att detta måste
innebära karriär.

Det är viktigt att påpeka att dessa krav inte direkt går att använda i enskilda fall. Därtill är de
för generella, men de visar ändå en riktning för utformning av goda arbeten. De visar också på
att en bra arbetssituation, en bra arbetsplats, måste ses som en viktig del i de flesta människors
liv (Menckel & Österblom, 2000).

5.2.2 Genomförandet av hälsofrämjande insatser

Enligt Bostedt (1998) och hans studie antyder resultatet att arbetsmiljöfrågorna måste vara en
del av företagens egna strategiska arbete för att vara lyckosamma. Bostedt anser att
företagshälsovården är den gruppering som utifrån kompetens kan utgöra länken mellan krav,
behov och resurser i företaget. Han anser vidare att den kan utgöra en länk mellan företaget
och staten/företaget och arbetsmarknadens partners krav på verksamheten. För att lyckas med
detta krävs dock att svensk företagshälsovård, lika som det lokala arbetsmiljöarbetet i stort,
hittar formerna för ett effektivt samarbete med företagen i en ny situation och hanterar sina
egna organisatoriska förändringsbehov. Peter Rönnerfalk (1998) och Menckel och Österblom
(2000) menar också att det som krävs är en samlad och bred kompetens. En bred kompetens
som uppnås genom att olika specialiserade yrkesgrupper hittar arbetsformer, och ges utrymme
(i tidsmässig eller ekonomisk mening), att arbeta tillsammans. Den samlade kompetens är vad
som särskiljer företagshälsovården från specialiserade konsulter.

Menckel och Österblom (2000) ser tre nyckelord som de anser är viktiga för hälsofrämjande
processer på en arbetsplats, ledarskap, resurser och egen kraft. Det behövs ett ledarskap som
inte bara välvilligt talar om betydelsen av god hälsa utan ett ledarskap som även styr mot
målet god hälsa. Det behövs också resurser för att komma dithän. Det viktigaste är dock att
människor sätter in sin egen kraft, mobiliserar sina egna resurser, vågar och erbjuds vara
delaktiga och engagerade, vågar satsa och starta processer.

5.3 Svensk företagshälsovård

Framväxten av svensk företagshälsovård under framförallt 60- och 70- talen var ett sätt att
organisera effektiv problemlösning. Företagshälsovård utgör ett hjälpmedel för företagen att
åtgärda/förebygga arbetsmiljöproblem. Ett problemorienterat arbetssätt borde därför vara
centralt för företagshälsovården, men är på inget sätt självklart. Svensk företagshälsovård har
under 90-talet genomgått en stor förändringsprocess. I många fall har dessa förändringar
välkomnats av såväl den egna personalen som dess kunder (Bostedt, 1998). Förändringarna
skedde bl.a. i form av borttagandet av statsbidragen till företagshälsovården och förändringar
av avtalet på arbetsmarknaden med mera (Bostedt, 1998 och Johnson, 1997). Förändringarna
har lett till marknadsanpassning. En av de bärande idéerna inom företagshälsovården är att
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arbeta mångdisciplinärt och tvärvetenskapligt. Men förändringarna har medfört att samarbetet
mellan yrkesgrupperna blivit mindre och att de anställda oftare än tidigare arbetar ensamma
gentemot kundföretagen. Orsaken är de stramare ekonomiska villkoren och ökad konkurrens
som medför att kostnaderna måste hållas nere (Johnson, 1997).

Förändringarna har lett till förändrade förutsättningarna för företagshälsovården. Från att ha
fungerat som institution med självklart existensberättigande, till stora delar finansierad av
staten, skulle man nu arbeta på marknadsmässiga villkor. Detta krävde kunskaper
(redovisning, aktiv företagsledning), nya arbetssätt (konkurrenssituation, kundorientering) och
en organisationskultur (marknadsorientering), som bröt med tidigare perspektiv. Många av de
anställda har kommit till företagshälsovården med den offentliga sjukvårdens normer och
organisationskultur som en del av sig. En kraftig rationalisering på grund av statsbidragets
borttagande samtidigt som enheterna generellt undvek att höja anslutningsavgiften, bidrog
därutöver till en period av stor osäkerhet och konflikter bland de anställda.
Vid 1990-talets början fanns det knappt 1 000 företagshälsovårdsenheter i Sverige, cirka
10 000 anställda och en omsättning på mellan tre och fyra miljarder kronor, där statsbidraget
uppgick till cirka en miljard. Antalet enheter var i mitten av 1990-talet cirka 700 och
sysselsatte cirka 7000 personer, huvudsakligen med medicinsk, beteendevetenskaplig och
teknisk kompetens. Under en dryg femårsperiod har alltså cirka 300
företagshälsovårdsenheter och cirka 3000 anställda försvunnit (Bostedt, 1998). I april 2002
träffade jag en distriktschef för en företagshälsovård. Vid mötet framkom  att antalet anställda
inom företagshälsovården i Sverige idag vara nere på cirka 3000 anställda, vilket innebär att
företagshälsovården har tappat 70% av sina anställda sedan början av 1990-talet.

5.3.1 Vad är en företagshälsovård och dess uppgifter?

Företagshälsovården är en på eller i närheten av en arbetsplats upprättad verksamhet som har
till syfte att skydda arbetstagarna mot varje hälsorisk, för vilken de kunna bli utsatta till följd
av sitt arbete eller de förhållande, under vilka detta utförs. Vidare att medverka till
arbetstagarnas fysiska och psykiska anpassning, särskilt genom arbetets anpassning till
arbetstagarna samt genom anvisningar av arbetsuppgifterna, som är lämpliga. Syftet är också
att medverka till att för arbetstagarna skapa och vidmakthålla högsta möjliga grad av fysisk
och psykiskt välbefinnande (Nationalencyklopedin, 1992).

I arbetsmiljölagen avses med företagshälsovård en oberoende expertresurs inom områdena
arbetsmiljö och rehabilitering. Den skall ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden
mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Inom företagshälsovården behövs
därför breda kunskaper i till exempel arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi,
medicin, rehabilitering och teknik (Arbetsmiljöverket, 2001).

Företagshälsovården är inte lagreglerad. Begreppet företagshälsovård är däremot omnämnt i
ett antal offentliga regelverk (bland andra Arbetsmiljölagen och Lagen om allmän försäkring).
Tyngdpunkten i företagshälsovårdens arbete skall enligt statsmakterna inte ligga på de
individinriktade insatserna utan på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Den svenska staten
har historiskt sett visat ett intresse för företagshälsovårdens verksamhet. Man har inte önskat
reglera verksamheten genom lagstiftning, men väl få till stånd en styrning av
verksamhetsinriktningen genom att utforma de tidigare befintliga statsbidragen. Ett konkret
exempel på att genom statsbidraget få till stånd en styrning av verksamhetsinriktningen var
den ändring i statens kriterier för statsbidraget till företagshälsovården som kom år 1996. Man



10

önskade minska andelen sjukvård i verksamheten och i stället stimulera förebyggande
arbetsmiljöarbete. De nya bidragsreglerna kopplades till antalet anställda som var anslutna till
respektive företagshälsovårdsenhet i stället för som tidigare till kostnaderna för den
medicinska verksamheten. Vidare infördes ett småföretagar- och ett nyanslutningstillägg för
att förbättra anslutningen av de små företagen till företagshälsovården (Socialstyrelsen, 1992).

Enligt Menckel och Österblom (2000) är det många inom den svenska företagshälsovården
som kallar sig för arbetsmiljökonsulter, inte hälsokonsulter. De olika professionerna inom
företagshälsovården har alltid kallat sig för arbetsmiljöspecialister. De har en professionell
kompetens som de ofta brukar beskriva som att ”kunna klargöra sambandet mellan
arbetsmiljö och hälsa”. Företagshälsovårdspersonalens intresse har legat inom
arbetsmiljöområdet. Deras intresse för och förmåga till att arbeta hälsofrämjande har därför
varit begränsad. Deras beskrivning av sin verksamhet har cirklat kring ord som ”att arbeta
förebyggande”, ”att arbeta preventivt” och att kunna hålla isär ”primär prevention” från
”sekundär prevention”. Fokus har legat på att skydda mot ohälsa, sjukdom och skador. Men
ändå har svensk företagshälsovård bidragit till att främja god hälsa på arbetsplatserna som
resultat av ett mångårigt arbetsmiljöarbete.
Det finns även många andra aktörer som på ett påtagligt sätt medverkar till den goda hälsan
på arbetsplatserna. Friskvårdare och hälsopedagoger har utifrån sina respektive
utgångspunkter kunnat koncentrera sina insatser på hälsofrämjandet. Oftast har det dock skett
med individuella insatser eller med grupper där man lämnat sin arbetsplats för att
”åstadkomma god hälsa”. Det vill säga att de hälsofrämjande aktiviteterna bedrivits i andra
lokaler – gymmet, simbassängen, fotbollsplan – och med en svag anknytning till de ordinarie
arbetsuppgifterna eller den ordinarie arbetsplatsen (Menckel & Österblom, 2000).

5.3.2 Företagshälsovården i framtiden

Genomgående i litteraturen så uppmärksammar olika författare en rad faktorer som de ser som
viktiga för att företagshälsovården skall lyckas i sitt arbete med arbetsmiljön. Författarna
Rönnerfalk (1998) och Bostedt (1998) ser gemensamt följande faktorer;

� En bra operativ verksamhet med tillhörande kundtrohet, dynamisk utveckling inom
företaget och bra stab bedöms som viktigaste faktorer för framgång.

� Ett kompetent och flexibelt ledarskap
� Ständig och bättre marknadsanpassning
� Satsning på hela personalens kompetensutveckling.
� Finansiella muskler.
� Nödvändigheten av att göra behovsanalyser på företagen.
� Ökad flexibilitet.
� Effektivare arbetssätt.

Ett flertal undersökningar bl.a. (Socialstyrelsen, 2002; Kovero, 1999) tyder på att
företagshälsovården måste förändra sin verksamhet i framtiden. Bostedt (1998) menar att om
företagshälsovården även i framtiden skall utgöra en för arbetsmiljöarbetet viktig lokal
samarbetspartner krävs mer kontakt och bättre anpassning personal- och kunskapsmässigt till
dominerande problem i företagen och kundernas krav på/önskemål om dess verksamhet.
Kunskapsfrågan (såväl fort- och vidareutbildningsbehov som vilka personalkategorier som
företagshälsovården har anställda) är ett mycket viktig område för svenska
företagshälsovården att hantera idag. Vidare anser Bostedt att det är viktigt att hitta



11

arbetsformerna för ett kundrelaterat arbetssätt. Det gäller såväl de interna arbetsprocesserna i
företagshälsovården som dess samarbete med kunderna. En organisationskultur som fokuserar
bristande beställarkompetens hos företagen är inte en god utgångspunkt för ett nära samarbete
med kunderna.

Som författare till denna uppsats tror jag att det hälsofrämjande perspektivet är ett bra och
nödvändigt komplement till den klassiska företagshälsovården. Med intervjuerna ville jag ta
reda på om personalen på en företagshälsovården hade ett hälsofrämjande perspektiv i sitt
arbete.
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6. METOD

6.1 Val av metod

För insamling av empiri från företaget har jag valt att göra intervjuer med personal på en
företagshälsovård. Anledningen till att jag valt intervjuer är, att man med stor sannolikhet får
fram information och nyanser som inte kommer fram vid en enkätundersökning. Intervjuer
innebär troligtvis också ett större engagemang vilket också borde leda till mer rättvisa och
nyanserade svar (Trost, 1993).
Vidare är metodansatsen i denna uppsats deskriptiv. Ejvegård (1996) menar att deskription
används vid frågeställningar av allmän art där man kategoriserar och sorterar alla fakta som
samlas in. Deskriptiv ansats innebär också att man beskriver empirin i förhållande till
uppsatsens syfte.
Frågorna vid intervjuerna har haft låg grad av standardisering (Trost,1993) vilket innebär att
respondenten får breda svarsmöjligheter.

6.2 Urval av intervjuperson och tillvägagångssätt

Jag har gjort sju stycken intervjuer med personal från den berörda företagshälsovården jag
studerade. Urvalet gick till så att jag valde representanter från samtliga tjänstekategorier.
Urvalet anpassades även efter hur många det fanns inom varje kategori. När jag valt ut antalet
inom varje kategori så lät jag min handledare på företagshälsovården välja ut lämpliga
intervjupersoner, samt lät denne göra ett intervjuschema. Handledaren gjorde urvalen efter
tillgängligheten bland personalen. I personalen fanns det en eller flera anställda i följande
tjänstekategorier representerade; chef, fritid- och friskvårdsansvarig, företagsläkare,
företagssköterska, företagssjukgymnast och skyddsingenjör.
Innan intervjuerna fick samtliga utom en respondent ett e-mail (Bilaga 1) där jag informerade
om vem jag var och vad uppsatsen skulle handla om. Den respondent som ej fick ett e-mail
tog jag kontakt med via telefon och där delgav jag denne relevant information. Samtliga
intervjuer bandades, dock var en del av respondenterna något negativa till bandspelaren. Detta
löste sig när jag lovade att inte lämna ifrån mig banden och att de endast var till för att
underlätta mitt arbete. Det finns både för och nackdelar med att använda sig av bandspelare
(Trost, 1993). Till fördelarna hör att man kan lyssna till ordval och tonfall upprepade gånger.
En annan fördel är att man kan skriva ut intervjuerna ordagrant efteråt. Till nackdelarna hör
att man går miste om gester, mimik, tonfall och tankepauser.
Innan intervjuerna berättade jag för respondenterna att jag inte hade för avsikt att ”hänga ut”
någon och att redovisningen av resultaten kommer att ske utifrån generella kunskaper och
åsikter från gruppen. Detta bidrog till att respondenterna genast slappnade av mer. Ingen av de
tillfrågade i personalen tackade nej till att delta vid intervjuerna.

6.3 Utformning av intervjufrågor

Vid intervjuerna använde jag mig av en frågeguide (Bilaga 2) enligt Trost (1993).
Frågeguiden hade fyra huvudområden. Frågorna användes för att få igång en diskussion kring
den berörda frågan. Utifrån svaren ställde jag sedan en rad frågor relaterade till
respondenternas svar. Hela tiden var det min mening att få igång en diskussion där
respondenten skulle delge sina tankar och värderingar. Min uppgift var att få respondenten att
utveckla sina svar.



13

Samtliga intervjuer skedde på respondentens arbetsplats och tog 45 – 75 minuter.

6.4 Genomförandet och analys av material

Intervjuerna har jag behandlat enligt de anvisningar Trost (1993), har givit. Detta innebär att
man lyssnar av inspelningarna och för anteckningar. Som stöd har jag använt mig av
frågeguiden.

Under analysen har jag bedömt respondenterna som en grupp dels för att de skall få vara
anonyma men även för att jag ser vikten av samarbete i hälsofrämjande frågor och då är det
gruppens kunskap som är primär och den enskilde individens kunskap som är sekundär.

6.5 Kritisk granskning

Det bör nämnas att denna c-uppsats är gjord åt den berörda företagshälsovården. Jag har hela
tiden varit medveten om att det finns en viss risk att innehållet i denna uppsats kan vinklas för
att tillgodose företagshälsovården. Detta var något som jag tog upp med företagshälsovården
när vi beslutade om ämnet för uppsatsen. Eftersom de haft tidigare studenter som har skrivit
uppsatser så visste de om spelets regler. De ansåg också att det var viktigt att jag fick skriva
uppsatsen utifrån mina perspektiv som hälsovetare, eftersom de ansåg sig själva ha bristande
kompetens i hälsofrämjande perspektiv.

Vid en del av frågorna upplevde jag att vissa av respondenterna försökte svara så som de
trodde att jag ville höra dem svara. Jag försökte då be dem utveckla svaren, dock kan det
finnas risk för att svaren ej blev tillräckligt ”ärliga”.
Vid en av frågorna hade jag som följdfråga att be respondenten förklara skillnaden mellan
förebyggande/prevention och främjande/promotion. Jag upplevde att denna fråga var något
stötande för en del av respondenterna vilket innebar att jag valde att ej fördjupa diskussionen
kring denna fråga. Detta kan ha lett till ett visst bortfall runt denna fråga. Vidare vållade det
problem runt frågorna gällande företagshälsovårdens uppdrag, då det vid första intervjun
visade sig att företagshälsovården själva tar fram sina mål i en verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen skall sedan godkännas av personalchef, föredras för representanter i
företagets ledning och facken i den centrala skyddskommittén. Detta innebar att jag fick ändra
mina frågor angående uppdraget.

Trots att intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats och att vi vid två tillfällen blev
avbrutna anser jag att det inte påverkat resultatet negativt. Jag upplevde det som en trygghet
för respondenterna att få vara på sin arbetsplats.



14

7. RESULTAT

Resultatet kommer att redovisas utifrån tankar och åsikter som varit gemensamma hos de
olika respondenterna. Således kommer resultat att presenteras utifrån gruppen och inte från
var och en av respondenterna. Anledningen är att syftet med denna uppsats har varit att
bedöma gruppens syn på hälsa och om det inrymmer ett hälsofrämjande perspektiv. Valet att
presentera resultatet utifrån gruppen är också en hjälp i att hålla respondenterna anonyma.

7.1 Personrelaterat

Vid intervjuerna uppgav samtliga respondenter att de trivs bra på sin arbetsplats. Flertalet av
dem påpekar att deras arbetsuppgifter förändrats de senaste åren vilket resulterat i bättre
trivsel. Respondenternas erfarenhet från hälsorelaterade2 arbetsuppgifter sträcker sig ifrån 12
till 24 år.  Näst intill samtliga av dem har även erfarenhet från andra hälsorelaterade arbeten.

7.2 Synen på hälsa

Efter de inledande personrelaterade frågorna ställde jag frågan vad är hälsa för dig? Att hälsa
är en kombination av både fysiskt och psykiskt välmående uttrycker flera av respondenterna.
Vidare anser flera av dem att trivsel i arbetet och på fritiden har betydelse för god hälsa. En av
dem uttrycker det så här.

Hälsa för mig är om man känner sig pigg och frisk om man känner efter två gånger. Så att man
sätter sig ner och tänker efter, mår jag verkligen bra både fysiskt och psykiskt.

En respondent ser företagshälsovården som en del i arbetet för att individer skall ha god hälsa.

Det är ju att man skall må bra i sitt arbete och på sin fritid. Och som företagshälsovård så skall vi
ju medverka till det. Balansen mellan arbete och fritid skall väga någorlunda lika så att man skall
orka med båda delarna.

Ingen av respondenterna ser hälsa som frånvaro av sjukdom. Tvärtemot så påpekar några att
hälsa inte enbart skall ses som frånvaro av sjukdom. Samtliga av dem anser att det är flera
saker som påverkar hälsan. En respondent uttrycker sig så här.

Allt påverkar hälsan, vad man gör, vad man äter, vem man umgås med, vad man sysslar med.

Två av respondenterna uttrycker vikten av att ha balans mellan arbetet, fritiden och familjen
eller det sociala umgänget. Arbetet med hälsa har påverkat respondenterna olika. Två av dem
anser att grundsynen är densamma men att arbetet har gjort att de definierar upp tankarna lite
mer. En respondent menade att det är en självklarhet att synen på hälsa förändras i takt med
att man får ökad kunskap.

Ja det är ju självklart man påverkas ju i sin miljö, trender, synpunkter, kunnande, man umgås ju
med medicinskt folk.

                                                
2 Med hälsorelaterade arbetsuppgifter menar jag arbetsuppgifter som direkt kan sättas samman med individers
hälsa, exempel kan vara arbete vid läkarmottagning eller friskvårdsarbete.
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Tack vare ett arbete relaterat till hälsan så anser sig en respondent sig fått en förändrad syn på
orsaken till sjukdom. Respondenten har fått mer klart för sig att sjukdomar inte kommer av
sig själv utan att vi som individer kan påverka risken att utsättas för sjukdomar.
.

Förut så trodde jag mera att sjukdomar kom av sig själv på något sätt, och det kan dom väl göra
men jag ser väl nu att många åkommor och sjukdomstillstånd och stadiet före sjukdomstillståndet,
d.v.s. psykosomatiska … att själ och kropp hänger ihop mer än vad jag trodde från början. Enkelt
uttryckt stress framkallar många sjukdomar, vilket är svårt att bevisa men jag har en fast tro att det
är så.

En annan respondent menar att synen på hur man bör arbetar med hälsofrågor har förändrats
tack vare arbetet.

Min syn på att påverka hälsa på enskild individ har förändrats… det är inte vi som skall frälsa utan
du skall underlätta vägen och du skall komma med alternativ till vägen. Du kan referera till det
som vi idag tycker påverkar hälsan, både det som påverkar positivt och negativt. Min roll är
snarare att försöka att hitta alternativ för människor…

Alla respondenter anser att stressen har blivit ett stort problem i samhället och att det idag
ställs större krav på individen både på arbetet och på fritiden. De ser också jakten på
materiella ting och informationsflödet som starkt bidragande orsaker till den stress vi upplever
idag. Många av respondenterna påpekar att individualismen har ökat och att det också bidrar
till stressen. En av respondenterna säger så här.

Individualismen har stigit, dom som är starka slår sig fram. Det ställs mer krav, exempel på banala
arbetsuppgifter ute i en verkstad, det var det inte förr. Det är ett krav att man skall slå sig fram och
visa framfötterna

Respondenterna anser att det är viktigt att hitta en balans mellan arbetet och fritiden. Några av
dem menar att företagen och att deras ledare borde ta ett större ansvar och uppmuntra sina
anställda till att utnyttja sin fritid på rätt sätt och inte jobba över för mycket. En av
respondenterna förklarar det så här.

Samhällsklimatet, arbetslivets dubbeltydighet, undertoner i karriärsgången så att säga. Tarzan-
syndromet, är du kvar på jobbet längst så blir du premierad. Går du hem tidigare och är kreativ den
tid du är där så blir du inte premierad… Det är fel saker som premieras i arbetslivet. Man borde
premiera mer att man har en balans i sitt arbete, det skall vara ett krav arbetsgivaren ställer, du
skall ha en vettig fritid.

På frågan om vad man skall göra åt stressen i dagens samhälle blir svaren blandade. En
respondent menar att det inte görs någonting och anser vidare att stressorsaken är så komplext
samt att om man bromsar tempot så kommer vi att bli efter övriga världen.

Vi gör ju ingenting, det är ju det vi inte gör. Det är svårt att göra någonting när vi lever ju i en
global värld det är ju inte bara vad som händer i Sverige som påverkar oss. Alla företag är ju
beroende på vad som händer i andra delar av världen. Skall man hänga med i utvecklingen så
måste det gå snabbt och man måste vara med och om vi bara bromsar så blir vi ju helt avsågade av
övriga världen också…

En respondent ser lösningen i att man tar fram ekonomiska bevis på att det blir lönsamt om
man minskar stressen. Vidare menar respondenten att människan har förmågan att lära sig av
sina misstag och att vissa företag och chefer börjar inse att man måste göra något åt stressen.
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Det är det som är det svåra, jag tror att det är svårt att ändra på en stor mängd en stor population,
där en del så att säga får ekonomiska fördelar av att dom stressar, dom håller i några år, men dom
är dåliga förebilder… men jag tror att lösningen är att om man ser det ekonomiskt, man låter
ekonomerna räkna på det, på hur dyrt det egentligen är med stress. Med stressen försvinner
kreativiteten och uppfinnelse och arbetsglädje och i längden kostar det. Människan är klok
individuellt men människan i grupp är inte så klok, men mänskligheten har väl en förmåga att lära
sig av misstagen. Dom flesta inser ju detta. Organisationerna inser ju inte detta, därför att
organisationerna inte är intelligenta, men människan i organisationerna är det. Hittills har inte
regering och riksdag förstått det, många företag börjar förstå det och chefer börjar att förstå det.
Jag tror det händer saker.

En annan respondent är inne på samma spår och menar att sjukskrivningarna kommer att bli
en dyrköpt erfarenhet.

Jag tror att vi kommer att få den insikten ganska så snart, men det blir en dyrköpt erfarenhet, jag
tror det yttrar sig i att allt fler människor far illa och blir sjukskrivna, vi är ju på väg dit.

Till skillnad från de två respondenter som nämnts ovan ser en annan respondent att lösningen
med stressproblematiken ligger hos individen själv. Respondenten menar att de som kommer
att klara av stressen är de som sätter sig ner och funderar. Vidare anser den också att chefen
har en viktig roll och den ger rätt stöd. Respondenten menar också att det är viktigt att satsa på
det som är friskt.

Var en får försöka att själv ta åt sig av signalerna. Dom som fixar det här är de som sätter sig ner
och funder, hur jag skall göra.  Det hänger på chefen om han kan stötta dig… det brinner i alla
knutar och nu är det ungefär som vid en brandkårsutryckning, rädda det som räddas kan. Spola på
det som är friskt och låt det som är sjuk brinna ner, ungefär så upplever jag många gånger att
situationen är. Man skall satsa på det som är friskt, det vill säga friska system och friska idéer.

En annan respondent tror att det är viktigt att gå ut på avdelningarna och prata om stress och
betydelsen av återhämtning. Vidare anser respondenten att det pratas mycket om stress och
dess orsaker men desto mindre om vad man skall göra åt det.

Vi har ju varit ute en del på företaget några stycken härifrån och pratat på olika avdelningar och
jag tror att det är viktigt att man talar om för folk, först vad stressen beror på och sedan hur man
kan åtgärda det. Det har man ju inte fått några riktiga förslag på, alla pratar om stress men det är
väldigt lite om åtgärder. Men återhämtning, att man ges eller bereds tid att tänka efter lite, …, att
man har en balans, att vi också har ett liv efter det att man kommer från jobbet och att man inte får
jobba för mycket övertid.

En respondent fick frågan om du fick fria händer att lägga upp en plan på hur du skall
motverka stress på företaget? Svaret blev att respondent först skulle börja arbeta med
organisationen och arbetet skulle i sådana fall grunda sig på KASAM begreppet.
Respondenten ser det viktigt att veta vilka riktlinjer och avgränsningar som skall gälla i
arbetet.

Skulle gå igenom organisationen först och främst och grunda det på KASAM. Så att allt ansvar är
klart och tydligt, så att alla har sitt avgränsat spelfält om man säger så. Så var och en vet vad man
skall göra och vad det förväntas av en. Man måste få klarare riktlinjer på vad som förväntas av en.
Målen är ganska klara, men är det jag som skall uppfylla den delen av målet eller är det den som
sitter i rummet bredvid? … Man måste veta vilket ansvar man skall ta. Man kan ju inte ta ansvar
för hela avdelningen. Det är också viktigt att arbetsuppgifter inte faller emellan stolarna. Alla
arbetsuppgifter som måste göras tillhör någonstans. Så att man slipper den frustration som blir…



17

Samma respondent fick sedan frågan hur man får ordning på ovanstående problematik.
Respondenten anser att initiativet måste starta hos ledningen på företaget, de måste ge klara
direktiv vem som skall göra vad.

Det måste man gå igenom hela företaget uppifrån och ner.  Ledningen måste sätta sig ner, sedan
måste organisationen själv säga vem som tar ansvar, vad behöver vi göra för att uppfylla de här
målen. Vilken avdelning skall göra det, och vilken avdelning skall göra det, och sedan får man
driva det inom den här avdelningen.

Det enda som förenar samtliga respondenter i frågan kring hur man löser stressproblematiken
är att alla anser att det inte är någon lätt uppgift.

Respondenterna tycker att det är viktigt att försöka stoppa stressen så tidigt som möjligt. Flera
betonar vikten av förebyggande insatser och att det är något som de tycker
företagshälsovården borde satsa mer på i framtiden. De påpekar också att de under de senaste
åren börjat arbeta mera förebyggande och att förebyggande verksamhet motsvarar ungefär
hälften av den totala verksamheten. Två av respondenterna menar att det inte får vara för stora
grupper om de skall förmedla information. De anser att det är viktigt att gruppen får diskutera
ämnet och reflektera över det i en grupp.
På frågan när skall vi förhindra stressen ansåg en respondent att det är en självklarhet att man
skall försöka att möta stressen så tidigt som möjligt. Respondent ser att det är två delar i
stressproblematiken som man måste jobba med. Det ena är att jobba mot individen medan det
andra är att jobba mot värderingarna i arbetslivet. Respondenten menar att det finns inbyggt i
systemet, om man vill göra karriär så existerar inte 40-timmars vecka. Respondenten ser dock
en ljusning från de yngre.

Självklart skall man försöka att ta det så tidigt som möjligt, … Det är två delar i det, dels att jobba
riktat mot individen men också att jobba mot värderingsgrunder i näringslivet för nu förutsätts det,
vill du göra en karriär då är det inte 40 timmars vecka som gäller. Det finns någonstans i systemet
och vill du göra karriär så tar du med dig jobbet hem på helgen för att plussa lite extra, och det
man kan nog aldrig riktigt komma ifrån det där …, i och för sig så finns det viss glädjande tecken
som man ser då att de som är relativt unga är inte lika villiga att ställa upp lika förbehållslöst som
min generation gjorde och gör.

Vidare fick samma respondent frågan om det är rimligt att man möter stressproblematiken i
ett tidigt stadium? Respondenten tror att det är rimligt att ge samtliga anställda på företaget
information om stress och på ett arbete för att försöka utveckla organisationen. Vidare
påpekar respondenten att stressen är ett problem även hos dem som arbetar i verkstaden.

Att alla anställda inom företaget får information om det här och att man också försöker att
utveckla organisationen är rimligt. Sedan tror jag att det alltid kommer att vara så att individer
kräver extra insatser av olika slag, där då vi på den här avdelningen fyller en funktion på att spåra
upp dom här och rekommendera åtgärder.
Det är kanske inte rimligt att alla får en två dagars utbildning men på nått sätt skall man kunna nå
alla. Vi har märkt att även verkstadsfolk har fått stressbesvär och det påvisar att det finns ett slags
behov av grundläggande kunskap rakt över.

En annan respondent instämmer också i att det är viktigt att ta tag i stressproblematiken i ett
så tidigt stadium som möjligt. Till skillnad från ovanstående respondent så pratar denna
respondent om varningssignaler och menar att man bör tag i situationen så fort det ges
signaler om stress problem.

Så fort som möjligt, innan dom naturligtvis har gått i väggen som det som det nu heter. När man
får signaler antingen från chefen eller från den anställda själv.
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En tredje respondent påpekar att man inte får låta bli att ta hand om de sjuka men menar att
det också är viktigt med förebyggande arbete. Respondenten menar att det är viktigt att
cheferna får utbildning i hur människan fungerar bilogiskt och samspelet mellan kropp och
själ.

Man kan inte utesluta att man skall ta hand om de som är sjuka, naturligtvis skall man förebygga
detta, genom information och regler för arbetet och bra chefskap. Förebyggande är då det viktiga.
Det är viktigt att cheferna får utbildning i biologiskt hur vi fungerar och samspelet mellan kropp
och själ, stressens fysiologi.

En respondent menar att det är viktigt att individen själv är medveten om hur denna mår.
Respondenten anser att det är viktigt att veta vad som påverkar hälsan och vad det är som gör
att man har den hälsostatus som man har, för att kunna påverka sin hälsa till det bättre.
Respondenten fick då frågan hur man får individer att bli medvetna om hur de mår?
Respondenten anser att det är svårt men ett sätt är genom hälsokontroller3 och att det på sikt
kan ge resultat.

Det är jättesvårt. Ett sätt är genom de hälsokontroller man har. Då kan man diskutera med dom.
Ibland kan man diskutera saker och då säger de att det inte går exempel, dra ner på fettet i maten.
Sedan kommer personen två år senare och har gått ner 15 kilo och då säger de, jag har ju funderat
på vad du sa. Man kan se det som droppen som urholkar stenen.

Till några av respondenterna har jag ställt frågan vad stödjande miljö och hälsofrämjande
insatser innebär för dem. Jag upptäckte dock på ett tidigt stadium att den frågan inte var så
lämplig att ställa. Därför har inte alla respondenter fått den frågan. En del av dem blev lätt
irriterade över frågan och jag fick känslan av att de trodde att jag ville ”sätta dit dom”. Svaren
på frågan blev därför otydliga och det märktes att de inte vara vana att förklara begreppens
innebörd.
För en respondent så handlade stödjande miljö och hälsofrämjande om vad det är för
människor i organisationen och i gruppen. Vidare menar respondenten att en bra fysisk
teknisk arbetsmiljö kan ses som en stödjande miljö och menar också att det är viktigt att det
ges utrymme för diskussioner och kreativa nya idéer.

… vad det är för människor i organisationen, hur man har organiserat, vad det är för typ av
människor man har satt samman, så det är ett led i hur man väljer ut gruppen och hur den skall se
ut och hur gruppen skall arbeta. Hur den tar sig an sina arbetsuppgifter och löser dom, hur
kommunikationen i gruppen är, … ja det finns hur mycket som helst å säga om det å då finns det
gott hopp om att det finns hur mycket som helst att göra åt det. Det gäller att ta sig an det som går
att göra någonting åt. En fysisk teknisk arbetsmiljö är acceptabel, det är en viktig bit, bra
utrustning. Att det finns en öppen yta för att tänka i nya banor, diskutera nya idéer att man inte
kväver idéer med att så här har vi alltid gjort.

En annan respondent menar att stödjande miljöer och hälsofrämjande mycket handlar om att
ge individer möjligheter att göra hälsosamma val, ha bättre kontroll över det de gör och att
känna stöd i det man gör.

Det är att det finns möjlighet, dels att det finns tids möjlighet, möjlighet att röra på sig, det skall ju
inte vara för stressigt för då ger det ju ingenting. Det skall finnas möjlighet att träna, vi har ju
källaren här. Den stödjande miljön finns främst för motion och inte för den psykiska biten. Den

                                                
3 Hälsokontroller är från 40 år och sedan vart femte år. Hälsokontrollerna är frivilliga. Sedan finns det
lagstadgade ex. för de som jobbar med kemikalier mm
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psykiska biten är så diffus och så all omfattande så det är svårt att .. det är ju mera bättre kontroll
och att man känner stöd i det man gör….

Som tidigare nämnts så anser flera av respondenterna att det är viktigt med förebyggande
arbete. Några av respondenterna fick frågan vad de såg för skillnad i förebyggande och
främjande arbete. Även denna fråga verkade lite ”störande” för en del av dem. En respondent
menar att förebyggande är något man gör innan något eventuellt kan hända, medan främjande
är att i positiv riktning påverka något.

Förebyggande är någonting man gör innan någonting eventuellt är tänkt att hända. Främjande
skulle vara att i positiv riktning påverka antingen under pågående process eller främja en annan
väg ur den processen. Förebyggandet är att förhindra att något skall uppträda. Har det väl hänt så
kan jag främja för att hitta den vägen.

7.3 Arbetsuppgiften

Intervjuerna visar tydliga tecken på att företagshälsovården och dess personal försöker att
arbeta förebyggande. Respondenterna ser det förebyggande arbetet som viktigt och många vill
utveckla de förebyggande insatserna i framtiden. De flesta av respondenterna påpekar att
företagshälsovården startat en förändring för drygt ett år sedan. Förändringen innebär att de
börjat satsa mer på förebyggande insatser och mindre på direkt sjukvård. En respondent tyckte
att man tidigare fungerat som en vårdcentral.

Tidigare har vi alltså varit mer eller mindre en vårdcentral, vi har ju behandlat allt och alla p.g.a.
många olika orsaker… Numera är det mesta dels att man är ute och tittar på arbetsplatser
informerar grupper, avdelningar…

En annan respondent känner att det är positivt med den nya inriktningen med mera
förebyggande och hälsovård.

Förr arbetade vi i princip bara med sjukvård, nu det senaste ett och halvt året har det svängt över
och nu jobbar vi mera med hälsovård. Man känner att nu är det på gång.

En av respondenterna anser som många andra att det är viktigt med förebyggande verksamhet,
men vill se en ytterligare utökning av den förebyggande verksamheten. Den bör komma in i
ett tidigare stadium än vad fallet är nu. Respondenten vill vara med när arbetsplatser skall
planeras och vill den jobba mer med förebyggande med kost, motion, rökning och
stresshantering.

Komma in tidigare i diskussion om hur en arbetsplats skall planeras, det gör vi redan nu till viss
del. Komma in tidigare när man planerar arbetet över huvudtaget, kunna snabbare ge signaler att
här är organisationen för tajt, här är för mycket att göra. Kunna stötta upp vilket inte är lätt, det går
inte i en för stor organisation för då når man inte upp. Och så jobba förebyggande med vanliga
hälsofrågor som kost, motion, rökning, stress hantering. Och lägga lite mer kraft på rehabilitering.

Samma respondent anser att man på företaget jobbar åt det hållet. Vidare vill respondenten
även arbeta mer med riskinventering, men menar att det krävs att man har tid och energi över
efter de vanliga arbetsuppgifterna.

Men vi jobbar åt det hållet. Vi vill också jobba mer med riskinventering, kunna fundera vad är
ohälsosamt om några år som vi inte kan se idag. För att detta skall lyckas krävs att man har energi,
intresse och tid över efter det vanliga patientarbetet, att sätta sig ner och fundera lite ett eller två
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steg framåt tillsammans med skyddsombud och chefer, vad är egentligen problemet? Komma
närmare verksamheten och bidra med våran kompetens.

Tidigare hade företagshälsovården ett sjukjournalsystem där de kunde utläsa om vissa
avdelningar hade högre eller lägre sjukfrånvaro än andra och vad sjukskrivningarna berodde
på. Detta journalsystem har de inte kvar men de arbetar på att inskaffa ett som liknar det
gamla.

Flera av respondenterna antyder att samarbetet mellan de olika tjänsterollerna på
företagshälsovården har ökat de senaste åren. Dock menar samtliga att de skulle vilja få mer
tid tillsammans där de kan diskutera hälsosituationen och vilka insatser som bör göras.

Två av respondenterna påpekar att företagshälsovårdens verksamhet är ganska hårt styrd av
olika lagar. Den ena av dem anser att dessa lagar som skall vara baserade på verkligheten inte
alltid speglar verkligheten. Detta leder då till att företagshälsovården får spendera kraft och
energi på insatser som man inte anser vara av högsta prioritet.

Vad det gäller framtiden så tror många att sjukskrivningarna kommer att öka och att detta till
stora delar beror på de psykosociala problemen. Några av respondenterna tror att fetma
kommer att vålla stora problem i framtiden då de tänker på dagens ungdomar som rör sig för
lite och äter onyttig mat. En av respondenterna är rädd för att det kommer att bli mer
sjukvårdsarbete i framtiden om sjukskrivningarna fortsätter att öka, men vill helst ha kvar den
nuvarande arbetsfördelningen.
Ett flertal respondenter tror att ledningarna för företaget kommer att inse vikten av friskvård
och förebyggande arbete och på så sätt satsa mer på det. En av anledningarna till det ser man i
att företagsledningen i större utsträckning diskuterar hälsofrågorna. Dessutom ser man en
ändrad attityd hos cheferna. Några andra hävdar att det krävs ekonomiska kalkyler och siffror
som påvisar vinsten med friskvårds- och förebyggande insatser. En respondent ser positivt på
företagshälsovårdens möjligheter i framtiden och anser vidare att hälsofrågornas mandat i
ledningen är allt för beroende av vilka personer som sitter i den.

Ser positivt på det, Det är en verksamhet som mer och mer kommer att komma i fokus, tyvärr är
det så att det är personrelaterat, vad det är för personer i ledningen, som anser hur man vill
fokusera, vikten av den här verksamheten.

Nästan samtliga respondenter tror att man i framtiden kommer att ha ett ökat utbud av
friskvårdsaktiviteter. En respondent belyser att det är viktigt att ha aktiviteter som passar alla
och att det finns personal som kan hjälpa till och vara ett stöd, åtminstone i en uppstart.

Vi kommer att behöva ett större utbud av, låt oss kalla det friskvårderi och med det menar jag att
vi bör ha ett utbud som faller många på läppen. Men också därvid lag att vi behöver resurser som
kan vara människor behjälpliga vid de här situationerna åtminstone en uppstart  att nå en nivå där
jag blir själv genererande.

Flera av respondenterna tror och hoppas på att det skall finnas möjlighet till fysisk aktivitet
(motion) på arbetstid. De anser att mycket hänger på företagsledningen och deras inställning.
På frågan om det önskade läget om fem år svarar en av respondenterna så här.

Att begreppet hälsa/friskvård är så vedertaget att det är en självklarhet att det är en stående punkt i
ledningsgruppen, företagsledningen och ut i samtliga ledningsgrupper i företaget. Att man ser
vikten av detta, att man tar hand om sin personal ser mer flexibelt på arbetstider, på att folk kan gå
ifrån och vara med på ett gympa pass mitt under dagen. Så att man kan se att en människa som
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gjort ett gympa pass kan komma tillbaka som en ny person och göra ett bättre jobb än om han
skulle ha suttit kvar vid sin maskin mellan sju till fyra.

Respondenten anser inte att detta är rimligt inom fem år utan snarare att det är en vision. Det
ses som mera rimligt att ha ett ändrat utbud av friskvårdsaktiviteter och att företagets och
individens intressen skall gå att förena.

Att man kanske kan erbjuda friskvård då det passar människorna mer, och inte enbart på kvällstid
då många barnfamiljer har fullt upp… Företaget är ju här för att producera och vi är anställda för
att företaget skall vara lönsamt, men jag tror att det går att förenas…

På frågan ifall företagshälsovården har de resurser de behöver för att möta framtiden kommer
det blandade svar från respondenterna. Någon vill ha ytterligare en läkare, en annan ser ett
behov av en resurs som jobbar med förebyggande aktiviteter. Några respondenter antyder att
delar av faciliteterna behöver förbättras. En respondent antyder att det kanske behövs en
resurs på den kemiska sidan då lagstiftningen blivit hårdare. Det som enar samtliga
respondenter är att de ser ett behov av en beteendevetare i verksamheten. Det råder dock
delade meningar om vilken inriktning och vilka uppgifter denna beteendevetare skall ha. I
huvudsak kan man tolka det som att de vill ha en som jobbar mot organisationen och en som
jobbar mer terapeutiskt. Men åsikterna är många med olika inriktning. En respondent skiljer
på dem och uttrycker ett behov av varje.

Vi behöver en beteendevetare som kan diskutera och kunna prata med folk, på ett mera
behandlingsmässigt sätt än vad vi kan. Det är mycket psykiska problem. Någon som inte har det
medicinska. Någon som är lik socialpsykologen men kanske lite bredare. Sedan skulle vi behöva
en organisationspsykolog som kan hjälpa organisationen.

Sedan finns det de respondenter som inte skiljer på beteendevetarens inriktning utan ser både
att denna skall ha kunskap om den mentala biten och organisationslära.

Vi vet att vi behöver en starkare koppling till en beteendevetare. Den personen skall ha erfarenhet
om vad som påverkar den mentala biten och även organisations lära. Så det är inte vilken
beteendevetare som helst.

En tredje respondent ser i första hand en beteendevetare som jobbar med organisationen och
inte som terapeut.

Det skall vara en beteendevetare, som har i första hand är det ju inte då en terapeutisk funktion
utan det är snarare så att kunna utveckla arbetsorganisationen … En som jobbar mer med
organisation och som jobbar mer förebyggande så att säga.

7.4 Företagshälsovårdens uppdrag

Personalen på företagshälsovården gör varje år en verksamhetsplan. Den skall sedan
godkännas av företagets ledning. Verksamhetsplanen förankras även i de fackliga
organisationerna men dessa har inga beslutsmandat.
De flesta av respondenterna tycker att verksamhetsplanen till stora delar stämmer överens
med det arbetssätt som de vill ha. Flera respondenter känner att de har stöd från företagets
ledning, men att ledningen borde vara mer engagerad i företagshälsovårdens verksamhet. En
respondent säger så här.

De borde nog utnyttja oss lite bättre.



22

Respondenterna uttrycker att de vill ha tydligare signaler från ledningen om hur verksamheten
skall styras. Trots att de inte känner ledningens fulla engagemang så upplever de att de har
ledningen stöd för verksamheten. Så här uttrycker en respondent sin syn på saken.

Det vi vill göra det är väl en sak, men vi måste få krav på oss från ledningen vad dom vill att vi
skall göra också. Det är balans där emellan, så att säga och kunskapen om vad man som
företagshälsovård skall göra enligt reglementet också. Det är ett utbyte mellan ledning, fack och
oss och där kan det ju vara diskussioner om vi skall driva jättemycket individuell sjukvård och
vara husläkare för personalen eller om vi skall jobba att minska arbetsmiljö risker och
arbetsanpassningar, rehabilitering. Det kan ju krocka då.

Vidare frågade jag respondenten ifall han tyckte att de som skulle godkänna
verksamhetsplanen inte har tillräcklig kompetens. Respondenten anser att det alltid har varit
så, men menar att det finns en någorlunda kommunikation med beställarna men att den kan bli
bättre.

Så har det alltid varit inom företagshälsovård att man har pratat om beställarekompetens osv. Vi
har en någorlunda bra kommunikation med de som vi skall serva, men den kan bli bättre, så att vi
får klarare riktlinjer för vad vi skall syssla med och vad vi inte skall syssla med, det kan vara lite
diffust ibland.

En annan respondent är av den motsatta åsikten och uttrycker sig så här.

… vi fått ganska tydliga signaler från personalchef och ledningen om vilka områden som vi bör
fokusera på.

Flera av respondenterna känner stöd ifrån ledningen. En respondent menar att om de inte hade
haft ledningens stöd så hade inte verksamheten funnits kvar.

Jag tror att man skall vara rörande överens om att ledning hos oss här, där våran personalchef
sitter. Om dom inte trodde på oss… om dom inte tyckte att vi gör det man förväntar sig av en
hälsovård… så hade vi inte varit kvar här. Det är alltid en kamp om medel vilket det skall vara.

För några år sedan var det aktuellt med outsourcing4 av företagshälsovårdens verksamhet. Det
blev inte av då företagshälsovården kunde påvisa en billigare totalkostnad per anställd än
konkurrenterna. Till detta bidrog troligtvis också att företagshälsovården byggt upp en stor
ideell motionsverksamhet med ett 20- tal sektioner. En respondent tror att denna verksamhet
försvinner helt vid outsourcing . En annan anser att företaget har sett fördelen med att ha en
intern företagshälsovård och känner därför inte hotet av att verksamheten skall läggas ut.

Känner inte hotet att verksamheten skall läggas ut på någon annan. Företaget har sett värdet av att
ha företagshälsovården väldigt nära knuten till sig, en stabilitet. Det är mycket lättare att jobba
med företagshälsovårds verksamhet om man jobbar internt.

På frågan om behovet av att påvisa ekonomiska vinster med hälsoarbetet anser en respondent
att det inte finns behov av det i dagsläget men eventuellt i framtiden.

Hur visar vi vad hur mycket företaget tjänar på att hindra att x antal personer blir sjuka. Just dom
här tankarna har vi haft länge och det har vi pratat om länge. Vi gör inte så mycket aktivt på det
här idag. Men vi har pratat med personalchefen, det går att göra men vi ser inte behov av att göra
det idag men kanske i framtid om vi ytterligare blir ifrågasatta.

                                                
4 Hyra in företagshälsovårds tjänster från andra aktörer och inte bedriva egen företagshälsovårds verksamhet.
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Nästan samtliga respondenter anser att det behövs mer tid tillsammans för att diskutera
igenom hur och var insatser skall göras. En respondent uttryckte sig så här.

Det är inte ett team som jobbar mot ett mål. Det är lite var och en sköter sitt.

En annan respondent är av den motsatta åsikten och anser att man har en ganska väl
fungerande enhet med en gemensam syn på hälsa.

Vi är en ganska väl fungerande enhet, vi har nog väldigt mycket gemensam syn …

En del av respondenterna menar att det finns ett samarbete med personalkontoret medan andra
påstår att ett samarbete saknas. Detta troligtvis p.g.a. att respondenterna har så vitt skilda
tjänsteuppgifter och att samarbetet inte sker i någon större utsträckning. En respondent ser
samarbetet och menar att det är något som man håller på att utveckla.

Vi har ett samarbete med personalmännen. Inom personalavdelningen finns det personalmännen
som är öronmärkta för att jobba med delar av företaget. Där har vi byggt upp ett samarbete som vi
håller på att utveckla.

En annan respondent ser inte att det förekommer något samarbete men anser att det borde
finnas.

Det saknas ett samarbete när det gäller utbildning för ex. framtida ledare. Man borde kunna hjälpa
till med utbildning i hälsa.

Respondenten har försökt att ta upp ett samarbete genom att skicka skrivelser men det har inte
resulterat i några svar.

Efter intervjuerna pratade jag med respondenterna om hur de hade upplevt dessa och ifall de
tyckte att något saknades eller om frågorna berörde något som inte kändes relevant. I stort sätt
alla respondenterna var nöjda. En respondent ansåg att frågorna borde ha handlat lite mer om
arbetsuppgiften, för att jag på så sätt skulle kunna bedöma om de hade ett hälsofrämjande
perspektiv i arbetet. I efterhand kan jag se en viss poäng med det, men jag tror att det hade
krävts längre intervjuer vilket det inte givits utrymme för i denna uppsats.
Resultatet av undersökningen har överraskat mig i positiv mening. Mina tidigare erfarenheter
från sjukvården, andra företagshälsovårdsenheter och inläst litteratur i området har givit mig
en mer negativ bild än vad denna undersökning gjort. Den negativa bilden grundar sig bl.a. i
att det finns företagshälsovårdsenheter som anser att det bara går att arbeta med en vårdande
del och inte förebyggande som den i uppsatsen berörda, eller främjande. Deras förklaring till
mig har varit att kunden inte efterfrågar förebyggande eller främjande insatser. Utöver detta
baseras även min negativa bild från de tillfällen jag varit i kontakt med den allmänna
sjukvården. Trots denna positiva överraskning ser jag att det finns en del att arbeta med i den
berörda företagshälsovården. Det kommer jag att gå in på i diskussionsavsnittet.



24

8. DISKUSSION

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån respondenternas gemensamma tankar
och värderingar. Det kommer sedan att knytas samman med den teoretiska delen och mina
egna värderingar. I detta avsnitt går respondenterna under benämningen personalen, för att
tydliggöra att det är deras samlade synsätt som behandlas.
Diskussionen är uppdelad under tre rubriker. Den första rubriken Nuläget behandlar mina
tankar kring personalens nuvarande arbetssätt och om det inrymmer ett hälsofrämjande
perspektiv. Under den andra rubriken Personalens önskade läge behandlar jag deras syn på
hur de vill att hälsoarbetet skall bedrivas. Under den sista rubriken Mina reflektioner
behandlar jag de frågor jag ställde mig inför uppsatsen och i problemformuleringen.
Anledningen till att jag har valt denna indelning är för att tydliggöra i diskussionen, var i
hälsoarbetet man idag och hur man vill arbeta med hälsofrågorna. Avslutningsrubriken är till
för att knyta samman mina tankar och reflektioner från uppsatsen.

8.1 Nuläget

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken syn på hälsa personalen på en
företagshälsovård har och om den synen inrymmer ett främjande perspektiv. Resultatet visar
att personalen inte är vana att använda begreppet hälsofrämjande och således skiljer de heller
inte på främjande och förebyggande arbete. Detta tydliggjordes bl.a. när jag ställde frågan om
de såg någon skillnad på förebyggande och främjande insatser. Eftersom denna fråga skapade
viss irritation blev svaren otydliga. Denna irritation måste förstås då personalens utbildning
och arbetsuppgifter torde ha en fokus på att förhindra eller lindra sjukdom och ohälsa. Till
detta bör också nämnas att hälsofrämjande som begrepp tidigare inte använts i den
utsträckning som det görs numera i bl.a. lagföreskrifter eller rekommendationer så som
Arbetsmiljöverkets (2001) Systematiskt arbetsmiljöarbete – en vägledning. Personalen
pratade och resonerade mycket utifrån ett förebyggande perspektiv och använde endast
begreppet hälsofrämjande vid ett fåtal tillfällen. Ett exempel på det är att man ser hela
friskvårdsverksamheten och sektionsverksamheten som förebyggande verksamhet.
Ovanstående resonemang stämmer in på Menckel och Österblom (2000) som menar att
företagshälsovårdens fokus har legat på att skydda mot ohälsa, sjukdom och skador. Vidare
anser de att företagshälsovården har bidragit mycket till att främja god hälsa på
arbetsplatserna. Den i uppsatsen berörda företagshälsovården har ur min mening bidragit med
flera insatser som främjar god hälsa i arbetslivet. Det kanske tydligaste tecknet är den stora
ideella sektionsverksamhet som finns på företaget, där företaget och företagshälsovården
skapar förutsättningar (stödjande miljöer) för personalen genom att bl.a. en
motionsanläggning och ekonomiskt stöd till sektionerna.

Menckel och Österblom (2000) menar vidare att förebyggande och främjande insatser ibland
kan överlappa varandra och vara svåra att skilja på. De anser att det är målet med insatsen
som avgör om det är en förebyggande eller främjande insats. Utifrån detta så tolkar jag det
som att företagshälsovårdens arbete med sektionsverksamhet är förebyggande, men utifrån
Menckel och Österblom så skulle den verksamheten lika gärna kunna benämnas främjande
om målet är att se till det friska istället för det sjuka. Vad är det då för vits att kalla det
främjande och inte förebyggande, är det bara ordklyveri? I detta fall anser jag att det inte
spelar någon större roll, men i andra fall som till exempel hälsoutbildning av chefer som är
aktuellt på den berörda företagshälsovården, ser jag en fördel av att använda ett främjande
perspektiv. Enligt min tolkning av Menckel och Österblom (2000) så ligger fördelen i
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utgångsläget. Det främjande perspektivet utgår ifrån att stödja, underlätta, gynna mm, medan
det förebyggande utgår ifrån att förhindra och avvärja (Medin & Alexandersson, 2000). Efter
tre år på programmet i hälsopromotion så är det för mig en självklarhet att något som utgår
ifrån att bibehålla eller att förbättra känns som en mer positiv utgångspunkt, än att ha
förhindra och avvärja som utgångspunkt. En positiv utgångspunkt borde rimligtvis också
skapa ett större engagemang och intresse hos deltagarna. Under rubriken 5.1.4 i teoretiska
utgångspunkter har jag fritt efter Menckel och Österblom (2000) skapat en modell som visar
på skillnaderna i arbetssätt och målsättning mellan förebyggande och främjande insatser. Om
man använder denna modell som utgångspunkt i hälsoutbildningen för chefer, så tror jag att
det skulle bli lättare att få cheferna engagerade i hälsoutbildningen. En annan stor fördel med
det främjande perspektivet är när de psykosociala problemen ökar (Arbetarskyddsstyrelsen,
1997; Bostedt, 1998; Socialstyrelsen, 2001) och dess orsak (Bostedt, 1998) till ohälsa tenderar
att bli mer komplexa. Då borde de också rimligtvis bli svårare att förebygga och ett främjande
perspektiv borde därför vara att föredra. Om man kopplar det till den berörda
företagshälsovården så borde ett främjande perspektiv vara att föredra i arbetet mot
stressproblematiken. Om målet är att stärka individen så blir det även automatiskt ett skydd
mot stressen, fördelen är att man slipper fokusera på problemen och orsakerna som man
kanske inte heller vet vilka de är. Menckel och Österblom (2000) menar att vi idag vet att
hälsan påverkas av en rad olika faktorer och dess olika kombinationer, som exempelvis den
fysiska och socialkulturella omgivningen, genetik och socialt arv mm. I takt med att
livssituationen hela tiden förändras kommer hälsan därför alltid att vara under förändring.
Eftersom vi till stor del vet vad som påverkar vår hälsa positivt och att det är svårare att
förebygga det som påverkar vår hälsa negativt, ser jag det tillsammans med bl.a. Kovero
(1999) och Menckel och Österblom (2000) som en självklarhet att vi måste arbeta mer
hälsofrämjande än vad vi gör idag. Diskussionen runt förebyggande och främjande kan
egentligen göras hur lång som helst. Som tidigare nämnts så är det svårt att skilja på dessa och
i vissa fall så kan de gå omlott. Jag tror att dessa två perspektiv kompletterar varandra.

Förutom sektions- och motionsverksamhet har jag svårt att se insatser som kan kallas
främjande. Anledningen är att de flesta insatser som görs baseras på målsättningen att man
skall undvika eller reducera situationer som kan skapa ohälsa. Däremot så finns det några
insatser som rör sig i gränslandet mellan förebyggande och främjande. Ett exempel på detta är
att samarbetet mellan de olika tjänstekategorierna på företagshälsovården har ökat, men att
målet med samarbetet handlar om att minska olycksrisker och ohälsa. Det som kan ses som
främjande enligt Menckel och Österblom (2000) är att det krävs en bred och samlad
kompetens och att det är en del i det hälsofrämjande arbetet. Ett annat exempel är att man
utbildar en del chefer i ämnet hälsa. Under min undersökning har jag haft känslan av att
personalen har delar av ett främjande tankesätt i sig, men att de aldrig riktigt har fått utlopp
för att utveckla dessa tankar riktigt. Detta grundar jag på att personalen gett uttryck för att de
vill arbeta mer ihop och på så vis få utveckla sina tankar och idéer i ämnet hälsa. Jag tycker
att resultatet visar att personalen som grupp har ett tydligare främjande perspektiv än
individerna själva. Man kan se det som om att personalen har några pusselbitar var och skulle
de lägga ihop sina pusselbitar så skulle de få en tydligare bild av vad pusslet föreställer.
Eftersom den stora poängen med företagshälsovården är att den skall utgöras av en grupp
specialister som arbetar tvärvetenskapligt och mångdisciplinärt (Johnson, 1997) borde den
berörda företagshälsovården arbeta mer tillsammans för att få ett tydligare hälsofrämjande
perspektiv i sitt arbete. Ett utökat samarbete tror jag inte bara utvecklar de främjande tankarna
utan kan säkert bidra till en utveckling av det förebyggande perspektivet, som tidigare nämnts
så behöver inte det ena utesluta det andra. Personalen vill ha ett utökat samarbete och det är
en del av det som kommer att behandlas under nästa rubrik.
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8.2 Personalens önskade läge

Personalen har en önskan att få komma in tidigare i planeringsarbetet och det genom ett ökat
samarbete med bl.a. personalavdelningen. Det är i linje med Bostedt (1998) som menar att
företagshälsovården måste hitta ett effektivare samarbete med företagen i arbetsmiljöfrågor.
Menckel och Österblom (2000) anser att det behövs en samlad och bred kompetens i arbetet
med arbetsmiljöfrågor. En bred kompetens uppnås genom att olika specialiserade
yrkesgrupper hittar arbetsformer, och ges utrymme (i tidsmässig eller ekonomisk mening), att
arbeta tillsammans. I min mening innebär det ytterligare en anledning till att den berörda
företagshälsovården måste samarbeta mer, dels inom företagshälsovården men även gentemot
företaget för att lyckas med ett hälsofrämjande arbete.

Vidare så anser personalen likt Bostedt, (1998) Menckel och Österblom, (2000) och
Rönnerfalk, (1998) att ett stort ansvar hänger på cheferna i företaget när det gäller arbetet för
en god hälsosam arbetsmiljö. Personalen vill här komma in och utbilda cheferna i samspelet
mellan kropp och själ, vad det är som påverkar samspelet och vilka följder det kan få. Det är
något som man till viss del gör idag framför allt till nyblivna chefer, men den här biten vill
man utveckla i framtiden. Bostedt (1998) menar att ett hälsofrämjande arbete inte får brista i
den strategiska planeringen och på idéer hur man skall arbeta med arbetsmiljön. Personalens
tankar om att utöka chefernas kompetens i ämnet hälsa ser jag som ett tecken på att det finns
ett främjande perspektiv, även om personalen ser det som ett förebyggande perspektiv. Jag ser
detta som ett främjande perspektiv eftersom det handlar om att förbättra kunskapen om hälsa.

Personalen ser också ett behov av utökat utbud av friskvårdsaktiviteter och att det finns en
personell resurs som kan vara behjälplig. Man menar att man vill ha ett utbud som faller fler
på läppen. Vidare önskar man att det skall ges möjlighet att motionera på arbetstid då man tror
att det kan bidra till att personalen gör ett bättre jobb. Likt föregående resonemang om
chefsutbildning i ämnet hälsa, så ser jag också dessa tankar som hälsofrämjande även om
personalen själva ser det som förebyggande. Personalen ser sig ha se ett behov av att arbeta
med företagets organisation. De tyckte att organisationen som sådan ligger bakom mycket av
ohälsan exempelvis att organisationen är för tajt eller att övertid premieras. Samtliga i
personalen menade att de behöver en beteendevetare. Som nämnts i resultatet råder det dock
olika åsikter om hur denna person skall arbeta. Personligen är jag inte rätt man att bedöma om
företagshälsovården behöver en resurs för att arbeta med organisationen. Däremot så tror jag
att företagshälsovården behöver arbeta tydligare mot organisationen med sitt hälsobudskap.
Detta menar jag med utgångspunkt bl.a. i personalens kommentarer om att de inte anser att
företagets ledning är tillräckligt insatta i företagshälsovårdens verksamhet, beträffande vad de
gör och vad de borde göra. Enligt Bostedt (1998) och hans studie antyder den att
arbetsmiljöfrågorna måste vara en del av företagets egna strategiska arbete för att lyckas och
bidra till en god hälsosam arbetsmiljö. Så verkar fallet inte vara på det berörda företaget som
företagshälsovården arbetar inom, eftersom personalen ger uttryck för att de vill att företagets
ledning skall prioritera hälsofrågorna mer än vad som görs idag. I den nyss nämnda studien av
Bostedt visade det sig att cirka hälften av en grupp företagsledare hade ett lågt
arbetsmiljömedvetande. I studien visade det sig också att bedriva arbetsmiljöarbete oftast
förknippas med ekonomiska utlägg för arbetsgivaren. Bostedt menar vidare att
företagshälsovården fokuserar på bristande beställarkompetens istället för att själva plädera
för sin egen verksamhet. Jag tycker mig kunna se paralleller mellan Bostedts studie och den i
min uppsats berörda företagshälsovården. I denna anser de att företagshälsovården borde
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samla sina tankar och värderingar i ett utökat samarbete, för att sedan med mer kraft driva sitt
budskap mot ledningen och organisationen. Jag tolkar deras utsaga som att man då har större
förutsättningar för att driva igenom sin hälsostrategi. Detta får inte misstolkas som att
företagshälsovården inte har någon plan eller strategi för sin verksamhet. Företagshälsovården
har en verksamhetsplan som man tillsammans arbetar fram och sedan arbetar efter. Det är min
åsikt att den måste utvecklas och bli mer konkret för att man lättare skall kunna övertyga
företagsledningen. Ett exempel är att det borde tydliggöras mer hur man skall gå tillväga med
de mål man har satt upp att arbeta mot. I undersökningen fann jag dock inga tecken på att
personalen såg något behov av en resurs som samlar och driver hälsofrågorna gentemot
ledningen och organisationen. Så som jag tolkar personalen så såg de mer att det var upp till
ledningen att prioritera hälsofrågorna, än att det var företagshälsovårdens uppgift att driva
dessa frågor. En drivande resurs ser jag likt Menckel och Österblom (2000) som nödvändigt i
ett arbete ur ett hälsofrämjande perspektiv. Jag tror att en sådan resurs även är bra för det
förebyggande arbetet men inte lika nödvändig, bl.a. för att det förebyggande perspektivet
redan är etablerat och därför inte behöver samma drivkraft som ett främjande perspektiv. Jag
ser inte att denna resurs måste komma utifrån utan det kan vara någon ur den redan befintliga
personalen. Denna drivkraft och resurs måste inte nödvändigtvis vara chefen utan kan lika
gärna vara någon annan, bara personen har förmågan att driva hälsobudskapet. Dessa tankar
leder oss in i nästa avsnitt av diskussionen.

8.3 Mina reflektioner

I problemformuleringen ställde jag en rad frågor. Jag antog att personalen på en
företagshälsovård oftast nog är medicinskt utbildad och därmed förhåller sig mer till sjukdom
och orsaken till ohälsa än till befrämjande och friskfaktorer. Undersökningen har fått mig
förstå att personalen kan ha ett främjande perspektiv trots att de i första hand arbetar med
sjukdom eller orsaken till ohälsa. Det som personalen kallar förebyggande skulle mycket väl
kunna kallas främjande i många lägen, exempelvis friskvårdsverksamheten. Att personalen
kallar det för förebyggande och inte främjande tror jag beror på att man inte är van att svänga
sig med och utveckla begreppens innebörd. Inför undersökningen undrade jag också om
personalen kunde se fördelen med ett främjande perspektiv. Svaret på den frågan är inte
alldeles enkel då jag tycker att personalen har främjande tankar och arbetar för främjande
insatser, men de själva ser det som förebyggande. Således har jag inte blivit klokare av
grubblandet i denna fråga. De sista frågorna jag ställde mig var om det fanns utrymme för
främjande tankar i en företagshälsovård och om det fanns plats för en personell resurs med
sådana tankar. Som jag ser det och som jag dessutom tycker mig ha fått belyst av personalens
svar, så finns det definitivt plats för främjande tankar på en företagshälsovård. De ökande
sjukskrivningar i dagens samhälle är ju ett alldeles ypperligt bevis på att vi måste arbeta och
stärka individers hälsa och då är företagshälsovården och dess arbetsområde en given arena
(Socialstyrelsen, 2002). Om det, i detta fall finns utrymme för en personell resurs med
främjande tankar är svårare att bedöma.

Menckel & Österblom (2000) menar att ett hälsofrämjande arbetssätt bygger på att man inte
arbetar med punktinsatser som exempelvis, en föreläsning där och ett gympapass där.
Hälsofrämjande arbete bygger på ett vidare perspektiv än det medicinska vilket också innebär
att man måste samla resurserna och arbeta tvärvetenskapligt. Johnson (1997) menar att en av
de bärande grundidéerna med företagshälsovården är att man arbetar mångdisciplinärt och
tvärvetenskapligt. Eftersom grundidén i både hälsofrämjande arbete och företagshälsovårdens
verksamhet bygger på tvärvetenskapligt arbete ser jag inte det nödvändigt att man måste ha en
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personell resurs som arbetar ur ett hälsofrämjande perspektiv. Man kanske borde satsa på att
utbilda den redan befintliga personalen i ett hälsofrämjande perspektiv? Man kan också se det
som, ifall det finns personal som arbetar i huvudsak med det sjuka, så borde det vara en
självklarhet att det också finns personal som i huvudsak arbetar med det friska. Som snart
nyutbildad hälsovetare tror jag att det inom några år kommer vara en självklarhet att vi som
hälsovetare har en plats i företagshälsovården.

Under avslutningen av resultatet nämnde jag att undersökningen har överraskat mig positivt.
Personalen har en syn på hälsa som överraskar mig. Samtliga som deltagit i undersökningen
ser hälsa som något mer än bara frånvaro av sjukdom, vilket inte stämmer överens med mina
tidigare erfarenheter. Deras tankar och idéer över hur de anser att man bör arbeta med
hälsofrågor var också positiva, ett exempel är att de är så positivt inställda till friskvård. Min
tidigare erfarenhet från andra företagshälsovårdsenheter är att de generellt ser friskvård och
motion som en sekundär verksamhet och att den medicinska vårdverksamheten som nummer
ett. Mitt intryck av denna studie är att den berörda företagshälsovårdens personal värderar de
båda insatserna lika mycket, vilket jag tycker är rätt, då företagshälsovården inte skapades för
att vara en vårdande verksamhet utan för att förbättra arbetsmiljön (Johnson, 1997). Det som
också förvånar mig positivt är att personalen verkar medvetna om vad de borde göra för att
förbättra sin verksamhet. De menar att de bör samarbeta mer och att det är viktigt att
företagets ledning prioriterar hälsofrågorna mer än vad fallet är idag. Vidare så har personalen
en ganska så gemensam syn på hälsa och hur man bör arbeta med den. Eftersom intervjuerna
gjordes med personal som i mina ögon har vilt skilda arbetsuppgifter så trodde jag att det
skulle bli en större spridning på svaren. Detta borde underlätta ett framtida samarbete i
hälsofrågorna. Vidare ser jag det positivt att personalen känner ledningens stöd, vilket jag tror
är grunden för att en verksamhet skall fungera. Det som överraskat mig positivt ser jag som
tecken på att företagshälsovården är på rätt väg i sitt arbete mot en bättre arbetsmiljö och god
hälsa.

Slutsatsen av min undersökning är att personalen har främjande tankar och att en del av deras
insatser kan liknas vid hälsofrämjande, men att man har svårt att skilja på det förebyggande
och främjande perspektivet. Således använder man inte begreppet hälsofrämjande.

Jag tycker att det har varit givande och utvecklande att få skriva denna uppsats. Det som har
tydliggjorts för mig i denna uppsats är bl.a. betydelsen av samarbete både inom
företagshälsovården men även gentemot företaget som man skall serva. I fortsatta studier
skulle det vara intressant att få fördjupa sig i detta samarbete.

Avslutningsvis vill jag tacka företaget och dess personal som gjorde det möjligt för mig att
skriva denna uppsats. Dessutom ett stort tack till min handledare Björn Mårdén och slutligen
till mina vänner Glenn Nordling och Mona Wesslén som har stöttat mig och kommenterat
mitt arbete under resans gång.
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(Bilaga 1)

Hej

Jag heter Per Nilsson och läser för närvarande tredje och sista året till hälsovetare på
högskolan i Vänersborg. Som examensarbete skall vi skriva en c-uppsats, vilken omfattar 10
poäng (tio veckor). Efter samråd med delar av företagshälsovårdens ledningsgrupp, har vi
kommit fram till; Att jag utifrån min kompetens som hälsovetare kommer att undersöka delar
av eran verksamhet och eran syn och tankar kring begreppet hälsa.
Detta kommer jag främsta att göra genom intervjuer med er på företagshälsovården.

De som blir intervjuade kommer att vara anonyma i uppsatsen. Om det är okej för er så
kommer intervjuerna att bandas, för att jag skall få ut så mycket som möjligt av intervjuerna.
Ni behöver inte vara nervösa eller förbereda er eftersom mina frågor är enkla och inte går ut
på att hänga ut er. Med hjälp av mina frågor vill jag att vi skall få en dialog kring ämnet hälsa.

Vid frågor så är det bara att höra av sig.

M V H

Per Nilsson
Tel. xxx  el. xxx
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(Bilaga 2)

INTERVJUGUIDE

INLEDANDE PERSONRELATERADE FRÅGOR:
� Hur länge har du arbetat med hälsorelaterade arbetsuppgifter? (Några andra ställen?)
� Hur länge har du arbetat vid företagshälsovården?
� Vilken funktion(/roll/titel) har du i organisationen?
� Har du haft samma/motsvarande funktion(/roll/titel) i organisationen hela tiden?
� Hur trivs du med ditt arbete?

FRÅGOR RELATERADE TILL SYNEN PÅ HÄLSA:
� Vad är hälsa för dig?
� Har den synen förändrats på grund av ditt arbete? (På vilket sätt?)
� Stress har blivit ett stort problem i dagens samhälle, vad tror du det beror på?

(psykosociala hälsorisker)
� Hur skall vi lösa problemet med stressen?
� Det pratas mycket om att främja, stödjande miljöer mm. Vad är det för dig? (När tycker

du att man skall man möta/ta tag i problemen? Hur kommer du möta den?)
(Prevention/promotion)

FRÅGOR RELATERADE TILL ARBETSUPPGIFTEN:
� Beskriv dina vardagliga arbetsuppgifter
� Har dina arbetsuppgifter förändrats under tiden p.g.a. att behovet/orsakerna har

förändrats? (Hur löste ni de nya situationen?) (historia – nuläge) Har antalet
sjukskrivningar förändrats? (ökat/minskat och orsakerna) (Vad är orsaken?)
(tjänstemän/arbetare)

� Hur tror du att dina arbetsuppgifter kommer att se ut i framtiden? (Vilka blir
hälsoproblemen?) Har du/ni resurser att möta framtiden?)

FRÅGOR RELATERADE TILL FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS UPPDRAG:
� Vad har företagshälsovården för uppdrag från ”företaget”?
� Hur ser du på arbetsuppdraget? (Känner du att du fått vara delaktig och påverka

uppdraget?) (Stämmer uppdraget överens med det sättet du vill arbeta?)


