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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet är att beskriva hur chefer upplever sina arbetsplatsers behov av 

företagshälsovård, samt att utifrån detta försöka svara på om arbetsterapeuter kan möta dessa 

behov. Metod: En kvalitativ induktiv ansats antogs med öppna intervjuer. Fem chefer 

rekryterades genom ett avsiktligt typiskt urval via kontakter från en företagshälsovård i 

Jönköping. Intervjuerna bandades, transkriberades och analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Övergripande tema: ”Arbets- och privatlivets krav – Att få ihop 

livspusslet”. Fem huvudkategorier: ” Arbetslivets förutsättningar i förändring”, Riskgrupper 

bland anställda”, ”Balansgången mellan arbetsgivarens och personalens ansvar över 

hälsan”, ”Hälsoinsatser som görs idag” och ”Förhoppningar kring det framtida samarbetet 

med företagshälsovården” och 14 underkategorier identifierades. Slutsatser: Ur ett 

chefsperspektiv är företagshälsovården en viktig, behövd aktör och expertresurs för 

arbetsplatsers och medarbetares hälsa. Arbetslivets förutsättningar är i förändring vilket ställer 

nya krav på såväl arbetsgivare, anställda som företagshälsovården för att möta behoven. 

Arbetsterapeuter har resurser att kunna möta de behov som beskrivits. Förhoppningen är att 

examensarbetet kan verka som vägvisare i praxis så att arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas 

och reduceras.  

 

Nyckelord: Aktivitetsbalans, Arbetsliv, Arbetsterapi, Intervjustudie, Ohälsa  

 



 

 

Summary 
 

Title: Workplaces need of occupational health services from a manager perspective - 

Can occupational therapists meet the needs? 

 

Objective: The aim was to describe how managers perceive their workplaces need of 

occupational health services, and try to answer whether occupational therapists can meet these 

needs. Methods: A qualitative inductive approach was adopted with open interview form. 

Five managers were recruited through a typical purposive sampling through contacts from an 

occupational health service in Jönköping. Interviews were analyzed by a qualitative content 

analysis. Results: Overall theme: "Work and private life demands - to bring together the 

puzzle of life". Five main categories: "Working life conditions in change", “Risk groups 

among employees", “The balance between employers and employees responsibilities for 

health "," Health measures done today "and" Hopes for the future cooperation with the 

occupational health services " and 14 subcategories were identified. Conclusions: From a 

manager's perspective, occupational health services are an important, needed actor and an 

expert resource for workplaces and employees' health. Working life conditions are changing, 

which puts new demands on employers, employees as well as occupational health services to 

meet the needs. Occupational therapists have resources to meet the identified needs. 

Hopefully this study can serve as guidance in practice so that work-related ill health can be 

prevented and reduced. 

 

Keywords: Ill health, Interview study, Occupational balance, Occupational therapy, Working 

life  
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Inledning 

Arbetslivets krav är i förändring och sjukskrivningarna fortsätter att öka, framförallt på grund 

av psykisk ohälsa (Försäkringskassa, 2014; SCB, 2014). Företagshälsovården har en viktig 

roll i att vara den oberoende expertresursen som skall verka för en god arbetsmiljö och en god 

hälsa i arbetslivet (Arbetsmiljöverket, 2011). Arbetsgivaren skall enligt arbetsmiljölagen 

ansvara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå (3 kap, § 

2c första stycket). Företagshälsovården beskrivs som en framtidsarena för arbetsterapeuter, 

trots det finns endast ett fåtal representerade i branschen (FSA, 2013). Detta trots att 

arbetsterapeuter har kompetens och metoder för att behandla arbetsrelaterad ohälsa (FSA, 

2013; Adam & Strong, 2013) Forskning kring företagshälsovård generellt (SOU, 2011:79) 

och specifikt i relation till arbetsterapi (Andresen, Tang & Barney, 2006) är begränsad. Det 

finns inga studier som belyser företags behov av företagshälsovård ur ett chefsperspektiv. 

Dock görs idag olika satsningar för att höja kvaliteten, stärka den evidensbaserade praxisen 

och för att utveckla en mer behovsanpassad företagshälsovård (SOU, 2011;79, KI, 2013, AFA 

Försäkring, 2014). Studier har visat att en tydlig behovsdiversitet kan ses hos individer vilket 

belyser betydelsen av att alltid utgå ifrån enskilda individers behov för att insatser skall kunna 

ge en positiv effekt (Bringsén, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012). Participativt 

förändringsarbete visar att lösningar framtagna i konsensus med dem som berörs av den oftast 

får bättre acceptans än expertlösningar som kan anses påtvingade (Arbetslivsinstitutet, 2006). 

Det är således viktigt att utgå ifrån klientens – i detta fall företagens, chefens och dess 

anställdas behov. Föreliggande examensarbete ämnar därför ge en bild av arbetsplatsers 

behov av företagshälsovård ur ett chefsperspektiv. Kan arbetsterapin möta de behov som 

beskrivs? 

 

Bakgrund 

Arbetsgivarens ansvar 
 

Enligt Arbetsmiljölagen (3 kap, § 2c första stycket) skall arbetsgivaren svara för att den 

företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Arbetsgivaren är enligt lag 

skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt AFS 2001:01, 2 § - ”Med 

systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter 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”.  

Ledarskapet har en betydande roll för medarbetares självupplevda hälsa. En låg grad av 

stödjande ledarskap kan ha negativ inverkan på hälsan (Schmidt et al., 2014; Scott, Colquitt, 

Paddock & Judge, 2010; Westerlund et al., 2010). Oberoende av höga arbetskrav, låg kontroll 

och lågt socialt stöd är det den ouppmärksamma ledarskapsstilen som påverkar stressnivån, 

sjukfrånvaron, trötthet och självskattad hälsa bland medarbetarna negativt (Westerlund et al., 

2010). Ett undvikande ledarskap kan leda till att ledare själva drabbas av emotionell 

utmattning, personlighetsförändring och utbrändhet (Zopiatis & Constanti, 2010). Empatiska 

och stöttande ledares förmåga att se och reducera stressfulla betingelser på arbetsplatsen kan 

istället ha en positiv inverkan på medarbetarnas hälsa (Scott, Colquitt, Paddock & Judge, 

2010). I det aktiva ledarskapet utvecklar företagsledaren visioner inför framtiden. I arbetet 

finns det ett ansvar att ena, motivera och inspirera medarbetare (Granberg, 2008).  

 

Företagshälsovård 
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”Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 

rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja 

hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan 

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

stycket). I en av Statens offentliga utredningar, SOU 2011:63 - ”Framgångsrik 

företagshälsovård – möjligheter och metoder”, lyfts företagshälsovården fram som en viktig 

aktör i samhället och välfärden genom sin verkan för en god arbetsmiljö. Företagshälsovården 

är ofta representerad av olika professioner som var och en har sitt spann av tjänster att erbjuda 

utifrån sin specifika kompetens. Gemensamt bidrar de till och verkar för en god arbetsmiljö 

och ett gott arbetsliv. Olika företag kan ha olika behov av tjänster från företagshälsovården 

beroende på i vilken typ av bransch företaget verkar. Stödet och insatserna kan köpas utifrån 

eller finnas internt i företaget (Arbetsmiljöverket, 2011).  

 

Arbetsterapi i företagshälsovården 
 

Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA] (2005) skall arbetsterapeuter arbeta för att 

förbättra och vidmakthålla aktivitetsförmåga samt förebygga risk mot densamma för att 

möjliggöra klientens upplevelse av tillfredsställelse i det dagliga livet. Vidare skall 

arbetsterapeuten utreda, utforma och genomföra miljöinriktade åtgärder i boendet, i skolan 

eller på arbetsplatsen. Den arbetsterapeutiska verksamheten skall anpassas med hänsyn till 

samhällets föränderlighet och de arbetsterapeutiska metoderna skall utvärderas och utvecklas. 

Vid behov skall arbetsterapeuter vara konsulter till andra personalkategorier och handleda 

annan personal i rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsterapin har en viktig roll i hälsoarbetet 

på arbetsplatser. I en rapport av Statens offentliga utredningar (2011:63) lyfts arbetsterapeuter 

som en av de mest centrala yrkeskategorierna inom företagshälsovården. Uppgifterna bygger 

på information från yrkesorganisationerna. År 2011 (FSA, 2013) var dock endast 20 

arbetsterapeuter anställda inom företagshälsovården vilket kan jämföras med det totala antalet 

på drygt 4000 yrkesverksamma inom området idag (Sveriges Företags Hälsor, 2012). 

Arbetsterapi kan bidra till att främja, förbättra och upprätthålla hälsa (FSA, 2013), detta med 

sin grund i det biopsykosociala perspektivet och synen på människan som en aktiv varelse 

som kan påverka sin hälsa genom aktivitet och handling (FSA, 2005). Den arbetsterapeutiska 

forskningen är inte fullt integrerad med forskningen kring företagshälsa, det finns få studier 

på området (Andresen, Tang & Barney, 2006). Vad kan vara möjliga orsaker till att så lite 

fokus har lagts på forskning inom arbetsterapi i relation till företagshälsa? I en studie av 

Adam och Strong (2013) framhålls hur avsaknaden av tydliga kopplingar till ämnet i 

arbetsterapeuters läroplaner kan vara en orsak till att studenter känner sig osäkra på vad de 

kan i ämnet och hur de skall applicera sina kunskaper i realiteten. Detta leder även till att de 

inte erkänner ämnet som viktigt för klinisk praktik vilket även kan vara en bidragande orsak 

till att ämnet inte förs vidare i forskningssammanhang. Vidare beskriver Adam och Strong 

(2013) en brist på undervisare med specialkunskap i ämnet, vilket också ses som ett hinder.   

 

Arbetsterapins bidrag till företagshälsovården 
 

Arbetsterapeuter har en unik kunskap om sambandet mellan aktivitet, miljö och hälsa och kan 

således bidra med sin kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), livsstilsfrågor, 

ergonomisk kartläggning med efterföljande rådgivning och anpassning, 

arbetsförmågebedömningar och planering av arbetsrehabilitering (FSA, 2013). Andra 

områden arbetsterapeuter skulle kunna arbeta med är kommunikation, skadeprevention, 

hälsopromotion, försäkringsmedicinska frågor, behandling och hantering av skador, 
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psykosociala frågor, interventioner och planering gällande anpassning av arbete samt 

interventioner och planering gällande återgång till arbete (Adam & Strong, 2013).  
 

Framtida behov av företagshälsovård 
 

Regeringens företagshälsovårds-delegation tydliggör i en SOU- rapport (2011:79) att 

kunskapsutveckling och kvalitetsförbättringar inom företagshälsovården förstärkts genom 

införandet av utbildning på avancerad nivå samt utökad forskning i ämnet. Tidigare brister på 

forskning och således evidensbaserad praxis föranledde uppstartandet av ett 

forskningsprogram för företagshälsovård vilket är etablerat hos Karolinska Institutet (KI) – 

Institutet för miljömedicin (KI, 2013). Just nu pågår även forsknings- och 

utvecklingsprogrammet ”Företagshälsovård – Forskningsbaserad kunskap för praktisk 

tillämpning” (AFA försäkring, 2014) i syfte att utveckla en mer behovsanpassad 

företagshälsovård som främjar och höjer kvaliteten i det förebyggande arbetet på 

arbetsplatsen. Projektets mål är vidare att öka möjligheterna för företag/organisationer att 

kunna nyttja företagshälsovård som en resurs i det strategiskt förebyggande 

arbetsmiljöarbetet. Trots att förebyggande insatser köps minst idag menar forskarna bakom 

FoU-programmet att det är dessa som ur ett långsiktigt perspektiv kan förväntas ge bäst effekt 

på hälsa och arbetsmiljö. Torp och Vinje (2014) menar att forskningen som idag bedrivs i de 

nordiska länderna i stort fokuserar på att modifiera beteenden hos klienten och förebygga 

sjukdom istället för att främja hälsa på arbetsplatsen genom en helhetssyn. Fokus bör istället 

läggas på att stärka det friska, på positiva hälsoåtgärder eftersom hälsa är ett samspel mellan 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom.  

 

Enligt en publikation av The European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions (Eurofound) i samarbete med Europeiska Arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) 

(2014) uppger 25% av Europas arbetande befolkning att de ofta eller alltid upplever 

arbetsrelaterad stress vilket påverkar deras hälsa negativt. Monotona, repetitiva, komplexa 

arbetsuppgifter eller uppgifter som inte stämmer överens med individens kapacitet är de 

största orsakerna till detta faktum, vilket sätter stora krav på situations- och individanpassade 

insatser. De främsta orsakerna till arbetsrelaterad stress är enligt chefer tidspress, 

känslomässig hantering av svåra kunder och dålig kommunikation mellan chef och 

medarbetare. Stressnivån mellan olika branscher skiljer sig stort. Av 28 europeiska länder i 

undersökningen antar Sverige en 1:a plats gällande arbetsplatsers förmåga att hantera stress. 

Trots detta ökar stressrelaterade sjukskrivningar drastiskt i samma land (Försäkringskassan, 

2014).  

 

Trender inom sjukskrivning      
 

Kommuner och landsting har varit överrepresenterade i andel sjukskrivna under de senaste tio 

åren. Totalt kan man se en generell ökning av sjukskrivningsprocenten inom samtliga sektorer 

sedan 2010, där exempelvis kommunens andel sjukfrånvarande har ökat från 4,0 % till 5,1 % 

fram till år 2014 (Statistiska centralbyrån, 2015a). Mellan år 1986-2007 ökade andelen 

anställda som upplevde ett psykiskt påfrestande arbete från 38% till 43,5% medan andelen 

som upplevde en fysisk belastning har minskat från 65,7% till 63,6 % under samma period. 

Detta är indikatorer på att arbetslivets krav har förändrats (Statistiska centralbyrån, 2015b). 

Även Försäkringskassan (2014) slår fast att sjukskrivningarna fortsätter att öka, särskilt 

kvinnor drabbas i allt högre utsträckning av psykisk ohälsa. Gemensamt är dock att psykisk 
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ohälsa fortfarande är den största diagnosgruppen bland både män och kvinnor. 

Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ökar 3-4 gånger så snabbt som för alla andra 

diagnoser sammantaget. Denna diagnosgrupp har även en genomsnittligt längre varaktighet än 

andra diagnoser. 

Teoretisk referensram 
 

Arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat och har sin grund i det salutogena perspektivet. 

Arbetsterapeutiska bedömningar syftar enligt Model of Human Occupation (MOHO) till att 

förstå individens behov utifrån viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och den givna 

miljön som bidrar till klientens situation. Genom detta kan en förståelse skapas av hur den 

dynamiska helheten påverkar klienten i dess görande, tänkande och kännande. Vanor, roller, 

uppfattning om den egna förmågan, värderingar och intressen är aspekter som har betydelse 

för vårt aktivitetsutförande och vår hälsa. Individers hälsa påverkas av ett brett spektrum av 

faktorer och i grunden är det personliga faktorer och önskningar hos klienten som styr valet av 

behandlingsmål och strategier. När tankar, känslor och handlingar upprepas konsekvent i en 

stödjande miljö upprätthålls mönster av viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. 

Genom förebyggande, kompensatoriska eller återuppbyggande åtgärder kan hälsan förbättras. 

Arbetsterapeuter kan hjälpa klienten att förstå hur olika faktorer kan påverka 

aktivitetsutförandet. Arbetsterapi möjliggör för människor att engagera sig i aktiviteter som 

ger tillfredsställelse och mening vilket gynnar deras fysiska och emotionella välbefinnande. 

Framgångsrik arbetsterapi handlar ofta om en kombination av strategier för att möta klientens 

behov. Målet är att i konsensus med klienten skapa en behandlingsplan som möjliggör för en 

positiv dynamik där positiva förändringar, handlingar, tankar och känslor kan växa fram. 

Arbetsterapi utgår ifrån individers egna förmågor vilka kan tillvaratas och användas som 

resurser. Utifrån detta identifieras strategier för återträning eller kompensation för hinder och 

nedsatta förmågor (Kielhofner, 2012).  

Antonovsky (2005) framhåller vikten av att känna meningsfullhet, då i kombination med 

hanterbarhet och begriplighet för att ha en god hälsa. Känslan av sammanhang (KASAM) i 

sin livssituation är avgörande för hälsan och påverkar förmågan att hantera stressorer. 

Aktivitetsbalans (Wilcock, 2006) påverkas av en rad olika interna och externa faktorer. 

Upplevelsen av aktivitetsbalans ger individen en känsla av inflytande över sitt eget liv, det 

finns då en balans i fördelningen mellan olika aktiviteter såsom arbete och fritid. Då 

individens kapacitet, engagemang, intressen eller förpliktelser inte stämmer överens med 

kraven hos aktiviteten som skall utföras kan aktivitetsobalans uppstå vilket kan leda till 

otillfredsställelse på ett fysiskt, psykiskt eller socialt plan. Aktivitetsbalans (Wagman, 

Björklund, Håkansson, Jacobsson & Falkmer, 2011) mellan arbete och fritid är betydelsefullt 

och viktigt, likaså balans mellan ensamma och sociala aktiviteter, vila, aktiviteter man måste 

göra och aktiviteter man gör av lust. Aktivitetsrättvisa (Wilcock, 2006) innebär att kunna 

identifiera och tillgodose grupper och enskilda personers aktivitetsbehov. Alla människor har 

rätt till aktivitet utifrån sina förutsättningar. Begreppet ”Occupational injustice” beskriver en 

aspekt av social orättvisa som innebär att människor blir marginaliserade, att de utestängs och 

inte är delaktiga i sammanhanget de befinner sig i. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur chefer upplever sin arbetsplats behov av företagshälsovård, samt att 

utifrån detta försöka svara på om arbetsterapeuter kan möta dessa behov. 
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Material och metod 

Studiedesign  
 

Examensarbetet har en kvalitativ design vars genomförande har skett genom intervjuer 

(Kristensson, 2014). En induktiv ansats (Henricson, 2012) har antagits då min strävan har 

varit att studera och beskriva det specifika fenomenet så förutsättningslöst som möjligt. Då 

total förutsättningslöshet inte är möjlig på grund av tidigare kunskaper och erfarenheter 

presenteras nedan en kort redovisning av min förförståelse.  

Förförståelse 
                                                                                                                                            

Utifrån statistik och egna erfarenheter uppfattar jag att få arbetsterapeuter idag arbetar inom 

företagshälsovården trots att de har kompetens och breda resurser för att kunna förebygga och 

behandla arbetsrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Min upplevelse är att andra yrkeskategorier 

såväl som klienter har liten kunskap om vad arbetsterapi är och vad professionen kan bidra 

med, särskilt inom företagshälsovården. Informationsbroschyren Arbetsterapeuter inom 

företagshälsovården (FSA, 2013) fungerade därför som språngbräda och inspirationskälla i 

valet av examensarbetets ämne. En nyligen genomförd praktik inom företagshälsovården samt 

min ontologi (sättet att se på världen) och epistemologi (kunskapssyn) skulle kunna påverka 

hur resultatet av föreliggande examensarbete tolkas (Henricson, 2012). Varje akademisk 

disciplin har sina egna ontologiska antaganden varvid det är troligt att detta färgar min 

upplevelse av den verklighet som beskrivs i examensarbetet. Min förhoppning är att 

examensarbetets resultat kan vara en vägvisare för arbetsterapeuter i praxis så att 

yrkeskategorin i samarbete med företagshälsovårdar kan bidra till att arbetsrelaterad ohälsa 

förebyggs och reduceras.                                                                                        

Urval 
 

Urvalet av deltagare skedde genom ett avsiktligt typisk urval. Det typiska urvalet eftersträvar 

att medvetet rekrytera personer som kan representera det specifika fenomen som är ämnat att 

studeras (Polit & Beck, 2011). Totalt fem chefer deltog i examensarbetet varav två män och 

tre kvinnor. Inga bortfall skedde. Deltagarna rekryterades via kundregister och kontakter från 

en företagshälsovårdsenhet i Jönköping. Inklusionskriterierna för deltagarna i examensarbetet 

var att de skulle inneha en högre chefsbefattning inom ett medelstort till stort företag (sett till 

antalet anställda, ej omsättning), ha ett aktivt samarbete med en företagshälsovårdsenhet, samt 

att deltagarna skulle vara primära samordnare för sitt företags samarbete med sin 

företagshälsovård sedan minst sex månader och således ha god uppfattning om sitt företags 

hälsofrågor. För att insamlad data skulle innehålla så breda perspektiv som möjligt 

eftersträvades heterogenitet i gruppen. Deltagarna var därför både män och kvinnor och 

arbetade inom olika branscher. Hänsyn har inte tagits till deltagarnas ålder, etnicitet, religion, 

utbildningsbakgrund eller längden av chefserfarenhet. Ett företag räknas som medelstort till 

stort bland annat genom kriteriet att antalet anställda överstiger 50 stycken (Tillväxtverket, 

2015).  
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Datainsamling 
    

Deltagarna togs inledningsvis kontakt med via telefon. Vidare fick deltagarna ta del av 

muntlig information via telefon samt skriftligt missiv via mail (se bilaga 1.) med upplysning 

om examensarbetets syfte och dess upplägg. Här framgick också att deltagande är frivilligt, att 

insamlad data behandlas konfidentiellt samt att deltagaren har rätt att avbryta medverkan 

närsomhelst (Kristensson, 2014). Samtycke till deltagande skedde endast muntligt då 

deltagarnas identitet behandlades konfidentiellt samt genom att examensarbetet inte syftade 

till att de skulle behöva dela med sig av några etiskt känsliga uppgifter (Kristensson, 2014). 

Deltagarna bestämde själva tid och plats för intervju i syftade att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för ett öppet intervjuklimat där deltagaren kunde känna sig bekväm. Samtliga 

valde att genomförandet skulle ske på sina respektive arbetsplatser. Datainsamlingen skedde 

genom öppen intervjuform i syfte att möjliggöra för deltagarna att i största möjliga mån styra 

intervjuerna utifrån egna resonemang (Kristensson, 2014). För att följa examensarbetets syfte 

upprättandes en intervjuguide som underlag för intervjuerna (se bilaga 2.). En provintervju 

(Henricson, 2012) genomfördes på grund av min ovana vid den öppna intervjuformen samt 

för att säkerhetsställa att intervjuguiden höll en god struktur. Provintervjun har exkluderats ur 

examensarbetet. Intervjuguidens frågor utformades i syfte att ge en bild av: 

 

 företagets nuvarande hälsostatus samt vilka ohälsotrender och behov som upplevs 

 det nuvarande hälsoarbetet och samarbetet med företagshälsovården 

 det framtida hälsoarbetet och samarbetet med företagshälsovården   

Intervjuguiden togs med till den av deltagaren bestämda intervjuplatsen. 

Inspelningsutrustning, anteckningspapper och penna togs med för att kunna spela in och 

anteckna under intervjuns gång. Inledningsvis gavs deltagaren en kort sammanfattning om 

examensarbetets syfte och inom vilka ramar intervjun skulle äga rum. Deltagaren instruerades 

till att inte låsa sig till den företagshälsovård man har idag utan tänka utanför boxen för att 

möjliggöra för så verklighetsbaserade och subjektiva svar som möjligt utifrån arbetsplatsens 

behov. Därefter genomfördes den öppna intervjun utifrån intervjuguiden. Följdfrågor ställdes 

utifrån vad deltagaren berättade för att få djupare och mer precisa svar. Varje intervju 

avrundades med frågan om deltagaren ville tillägga något. Intervjuerna ägde rum under 45-60 

minuter. 

 

Databearbetning   
 

Bearbetning av insamlad data skedde enligt Graneheim & Lundmans (2004) innehållsanalys 

(se tabell 1). Efter varje genomförd intervju transkriberades det inspelade materialet och 

skrevs ut, avidentifierat och ordagrant på papper. Datamaterialet från de fem intervjuerna 

genererade 46 sidor löpande text. Samtliga texter lästes igenom upprepade gånger för att jag 

skulle få en känsla för helheten och kunna reflektera över innehållet. Utifrån utskrifterna 

gjordes sedan den manifesta innehållsanalysen. Meningsbärande enheter identifierades och 

utifrån dessa skapades kondenserade meningsenheter. Dessa kodades och formades därefter 

till underkategorier i syfte att hitta likheter och skillnader och återspegla det centrala 

budskapet i intervjuerna. Underkategorierna kondenserades ytterligare för att få fram 

gemensamma nämnare eller betydelser, utifrån vilka senare huvudkategorier formades. 

Databearbetningen skedde i en cirkulär process vilket innebar att jag sökte fram och tillbaka i 

materialet, mellan delar och helhet för att förstå sammanhang och skillnader. Utifrån 
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framarbetade huvudkategorier gjordes en latent innehållsanalys där tolkningen av betydelsen 

och den djupare meningen av framkommen data beaktades för att finna ett eller flera teman. 

Citat som särskilt tydliggjorde budskapen i de olika kategorierna kopierades från det 

transkriberade materialet i syfte att kunna återges i- och stärka resultatbeskrivningen. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag känner nog att 

förr var det 

väldigt mycket 

fysiskt... Men nu 

tycker jag att det 

är det psykiska, 

det är därför vi 

måste ta tag i det 

nu, det har ökat 

mer (5). 

Psykisk ohälsa 

har ökat, därför 

måste vi ta tag i 

det nu. 

Psykisk ohälsa Större fokus på 

psykosocial 

arbetsmiljö och 

psykisk hälsa 
 

Arbetslivets 

förutsättningar i 

förändring 

 

Etiska överväganden 
 

Upplysning gavs i missivbrevet om examensarbetets syfte, tillvägagångssätt och att 

deltagandet och rätten att avbryta när som helst under examensarbetets gång var frivilligt. 

Detta går i linje med Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vid samtycke om 

deltagande gjordes en muntlig överenskommelse i enlighet med samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). En muntlig förbindelse rörande tystnadsplikt upprättades i linje med 

konfidentialitetskravet. Upplysning gavs om att all data om deltagare lagrades och 

behandlades på ett sådant sätt att uppgifterna inte kunde nås av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfylldes genom att 

insamlad data enbart användes i det syftade forskningsändamålet samt att den inte användes 

för att leda till beslut eller åtgärder som påverkar deltagarna. Examensarbetet uppfyller 

forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2002) genom att behandla ett ämne som utvecklar och 

fördjupar kunskap, behandlar en väsentlig fråga samt är av god kvalitet. Examensarbetets 

kvalitet säkras genom trovärdighetsbegreppen som används inom kvalitativ forskning 

(Kristensson, 2014). Värdet av det kunskapstillskott examensarbetet förväntas förmedla 

bedöms vara stor i relation till de bedömt låga riskerna det innebär för deltagarna, såväl 

kortsiktigt som långsiktigt. Enligt Rekommendation 2 från Vetenskapsrådet (2002) kommer 

deltagarna vid lämpligt tillfälle tillfrågas om intresse finns av att ta del av det slutgiltiga 

forskningsresultatet. En etisk egengranskning har gjorts. 

 

Resultat 

 

Innehållsanalysen resulterade i ett övergripande tema: ”Arbets- och privatlivets krav – Att få 

ihop livspusslet” och fem huvudkategorier: ” Arbetslivets förutsättningar i förändring”, 

”Riskgrupper bland anställda”, ”Balansgången mellan arbetsgivarens och personalens 

ansvar över hälsan”, ”Hälsoinsatser som görs idag” och ”Förhoppningar kring det framtida 

samarbetet med företagshälsovården”. Huvudkategorierna tog form utifrån 14 identifierade 
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underkategorier. En översikt av tema och kategorier presenteras i Tabell 2. För att skydda 

deltagarnas identitet och för att stärka resultatets trovärdighet används en siffra (1-5) vid 

direkt citering i resultatbeskrivningen. Resultatet presenteras i nedan given ordning. 

 

 

 

Tabell 2. Resultatöversikt 

 

Tema: Arbets- och privatlivets krav – Att få ihop livspusslet 

Huvudkategorier 

Arbetslivets 

förutsättningar 

i förändring 

Riskgrupper 

bland anställda 

Balansgången mellan 

arbetsgivarens och 

personalens ansvar 

över hälsan 

 

Hälsoinsatser 

som görs idag 

Förhoppningar kring 

det framtida 

samarbetet med 

företagshälsovården 

Underkategorier 

Ökade inre 

och yttre krav 

 

Återhämtning 

 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

och psykisk 

hälsa 

 

Ledarskap 

 

Känsla av 

sammanhang 

 

Unga  

 

Kvinnor 

 

Människor med 

svårighet att 

anpassa sig 

 

En kostnadsfråga 

 

Arbetsgivarens eller 

individens ansvar 

 

Insatser inom 

företaget 

 

Tjänster som 

köps in av 

företags-

hälsovården 

 

Konkreta förslag 

 

Expertisens 

betydelse 

 

 

 

Tema: Arbets- och privatlivets krav – Att få ihop livspusslet  
 

Samtliga deltagare upplevde att människor idag har svårt att få ihop livspusslet vilket 

inkluderar både arbete och fritid samt många olika aspekter inom dessa områden. Detta sågs 

som ett stort problem för människors hälsa. Problemet ansågs inte alltid enbart vara orsakat av 

arbetet utan var ofta ett resultat av hela livet. Generellt sett sågs på grund av detta en tydlig 

trend kring en ökad stress och psykisk ohälsa hos medarbetare vilket även upplevdes påverka 

arbetssituationen och sjukskrivningsstatistiken negativt. Det beskrevs som svårt från 

arbetsplatsens sida att hantera och hitta metoder för den psykosociala arbetsmiljön, att möta 

dagens förändrade krav och samtidigt möjliggöra för människor att få livspusslet att gå ihop.  

Arbetslivets förutsättningar i förändring 

Ökade yttre och inre krav  
 

Deltagarna uttryckte att ökade yttre krav från marknaden i form av ökad effektivitet, 

flexibilitet och produktivitet samt ökad konkurrens hade bidragit till ett förhöjt arbetstempo. 
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Arbetslivets krav upplevdes ha förändrats till att allt skall gå snabbare och hinnas med på 

kortare tid, man måste prestera mer. Ökade krav på effektivitet upplevdes också ha förändrat 

hur arbetsplatserna är uppbyggda och hur uppgifter utförs. Enklare arbetsuppgifter sades ha 

försvunnit mer och mer vilket beskrevs skapa stress och ökad arbetsbelastning.  

Samtidigt upplevdes de inre kraven hos människor ha ökat, hur man skall vara, att man vill 

hinna med många olika aktiviteter på kort tid, man vill hinna utveckla sig själv, barnen skall 

ha många aktiviteter, man skall vara uppdaterad på sociala medier och alla delar i livet skall 

vara perfekta.  

 

Ja det är väl det här med krav och så som jag uppfattar det i alla fall att, dels från arbetet 

men även då på det som rör allt utanför arbetet… Och även sociala medier och så också. Det 

är ju överallt finns det ju hur man ska vara, hur man ska bete sig och mm… det kan bli för 

mycket... allt skall vara så perfekt i alla avseenden, och så är det ju inte (3).  

 

Man beskrev att det finns en känsla av otillräcklighet hos människor idag som inte funnits 

förut. Stress och försämrad hälsa troddes därför ofta inte enbart bero på jobbet utan var ett 

resultat av den totala livssituationen, att människor har svårt att få ihop livspusslet. En 

deltagare beskrev att det enda du kan sjukskriva dig ifrån är jobbet. 

 

Men inte enbart som är kopplat till jobbet det tror jag inte utan det är nog hela livet alltså, 

livspusslet. Man skall jobba, man ska skaffa familj, man ska helst självutveckla sig själv 

också, ta någon kurs på kvällen och så skall barnen åka hit och dit och så. Den enda delen du 

kan sjukskriva dig ifrån det är jobbet (4). 

 

Att chefen på ett tidigt stadium förmedlar tydligt vilka krav som ställs på medarbetarna i sin 

arbetssituation beskrevs som en viktig förutsättning för medarbetares välmående. Om tydliga 

riktlinjer kring vad som förväntas av dig på arbetet saknas ansågs detta kunna orsaka både 

över- och underprestationer, osäkerhet och psykisk ohälsa hos medarbetarna. 

Återhämtning 
 

Det ökade tempot och kraven i privat- och arbetslivet upplevdes ha lett till minskad möjlighet 

till återhämtning, vilket var dåligt för medarbetarnas hälsa. Man upplevde att det inte fanns 

tillräckligt med tid för återhämtning, och att människor har svårt att koppla bort jobbet när de 

väl är hemma och då blir stressade av att de snart ska dit igen. 

 

...fast att dom har samma återhämtningstid …när dom kommer hem så tänker dom mycket 

fortfarande att snart så ska jag dit igen, och tycker det är lite stressande och så känner dom 

sig lite trötta...hjärnan går inte ner dom är lite spända och sådär..(5.) 

 

Bristen på återhämtning kunde också ses på sjukfrånvaron, deltagarna poängterade att 

människor inte kan ligga på topp hur länge som helst. Man uttryckte en oro för detta, det höga 

tempot gör att man tillslut inte orkar mer.  

 

..ja först är det ju för höga tempon, man behöver den här återhämtningen mellan jobben så 

att säga.. får du ingen återhämtning så till sist skär motorn alltså (4). 

 

Deltagarna tyckte det var svårt att ha strategier för att bemöta dessa problem internt. Vissa 

försökte underlätta genom att till exempel anpassa scheman. En deltagare hade en idé om att 

anställa en person i syfte att bland annat jobba med återhämtning.  
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 ..om vi hade en person som jobbade med sånt...yoga, mindfulness... (4). 

 

Flera uttryckte att det ökade arbetstempot har gjort det svårare att hinna med arbetsuppgifter 

samt hitta tid för pauser där man kan hämta energi. Flera deltagare nämnde teknik, internet 

och sociala medier som stressfaktorer som hindrar vila. Tillgängligheten som tekniken medför 

upplevdes tillfredsställa nyfikenhet men upplevdes också skapa en stress över att alltid vara 

uppkopplad, att man aldrig slappnar av riktigt. 

 

Psykosocial arbetsmiljö och psykisk hälsa 
 

Alla deltagare tyckte det var svårt att hantera psykosociala arbetsmiljöfrågor som även var det 

område som framöver upplevdes behöva störst fokus eftersom dessa besvär ökar. 

 

 Jag känner nog att förr var det väldigt mycket fysiskt... Men nu tycker jag att det är det 

psykiska, det är därför vi måste ta tag i det nu, det har ökat mer (5).  

 

Ökade krav, tempon, och brist på återhämtning sades vara orsaker till psykisk ohälsa. Men 

ofta troddes den psykiska ohälsan inte enbart bero på arbetssituationen utan snarare vara 

resultatet av om man adderar alla saker i en människas liv. Arbetsgivaren ville dock ta sitt 

ansvar gällande den psykosociala arbetsmiljön men många tyckte det var svåra frågor att 

förstå och ta i. Psykosocial skyddsrond och strategier för psykosociala frågor var väldigt 

aktuellt men samtidigt lite nytt för många och man visste inte riktigt hur man skulle hantera 

det. Historiskt sett har det varit mycket fokus på den fysiska biten när det gäller ohälsa, men 

nu har perspektiven börjat ändras. En deltagare beskriver det såhär: 

 

Man kan till och med vara så krass och säga att all sjukdom inte är sjukdom utan det kan 

vara andra saker… tristess, motivationsbrist… misstrivsel, relationsproblem på jobbet, man 

kanske inte trivs med sin chef... massa andra faktorer som spelar in (1). 

 

Deltagarna uttryckte att det var svårt att identifiera psykisk ohälsa eftersom det är så osynligt 

och svårt att ta på. Trots att många beskrev att trenden har vänt från fysiska besvär till allt mer 

psykiska besvär upplevde man att det fortfarande var de fysiska frågorna som belystes mest 

när man jobbar med att utveckla arbetsmiljön.  

 

Vi har ju en massa möten här, alltså lokala arbetsmiljökommittéer men det fastnar ju ofta på 

dom här fysiska frågorna alltså… det är väldigt lite vi pratar om de mjuka sidorna så att säga 

(4.) 

 

Ledarskap  
 

Samtliga deltagare poängterade att ledarskapet var väldigt viktigt för medarbetarnas 

välmående och något som behöver arbetas med i framtiden. Man uttryckte att rollen som chef 

förändras, att man som chef idag behöver vara närmre medarbetarna och vara mer som en 

coach och kunna motivera snarare än att styra med diktatorhand. Då kan också problem och 

ohälsa upptäckas tidigare. Många upplevde också att det fanns chefer inom sina företag som 

hade bristande insikt i att se till de mjuka värdena i organisationen, att de behöver kunna se 

människan som en människa och inte bara som en kugge. Man ville att chefer skulle kunna 

leda med detta nya förhållningssätt och bli bättre på att se människors individuella behov. 
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Men att chefer var bättre på det där och kunde pussla ihop behov och, det individuella 

behovet mot företaget så, jag tror man hade kunnat komma en bit på väg där... lite lyhördhet 

alltså från chefer, för behoven...(4). 

 

Attityder var något som ansågs behöva arbetas med bland chefer. Att chefen ger feedback till 

sina medarbetare så att de känner sig sedda och behövda lyftes som viktigt men något som 

ofta brast. Flera deltagare beskrev också att det var problematiskt att många chefer skjuter 

bort problem och tycker det är svårt att ta svåra samtal och därför undviks detta ofta. En 

deltagare lyfte chefsrekryteringen som ett förbättringsområde för att komma åt den psykiska 

ohälsan, där större fokus borde läggas på den psykosociala biten. 

 

Så en bättre rekrytering till chefsskapet när man ser på den psykosociala biten, att kunna leda 

folk. För det är ju det det handlar om, leda och fördela jobbet. Men det skall ju ske på ett sätt 

så att folk blir entusiastiska och vill göra sitt bästa (4).  

 

Känsla av sammanhang 
 

Att känna motivation tog flera deltagare upp som en viktig hälsofaktor, men också något som 

är svårt att uppnå. Flera beskrev att man behöver jobba med att få medarbetarna att känna sig 

delaktiga och att arbetet skall kännas meningsfullt för att de skall må bra. Det beskrevs som 

viktigt att man känner att man är behövd på arbetet, att man är en länk i kedjan. Vissa kan ha 

svårt att se sitt sammanhang och riskerar då att inte känna motivation eller inte må bra.  

 

Man har svårt att se sitt sammanhang, man förstår inte riktigt varför man gör det här tror jag 

(1). 

 

Vissa jobbar med strategier såsom ökad information för att medarbetarna skall känna sig 

delaktiga i sammanhanget. Man lade även fokus på medarbetarsamtal och att cheferna skall 

finnas närmre tillhands. Vikten av kamratskap, företagskultur, samhörighet på arbetsplatsen 

och en god laganda lyftes av flera deltagare som viktigt för känslan av att man var en viktig 

del av någonting. Känslan av att vara en viktig del upplevdes påverka produktivitet och hälsa 

inom företagen. Att förmedla detta upplevdes ofta som en svår uppgift men var ett viktigt 

område att arbeta vidare med.  

 

Riskgrupper bland anställda 

Unga  
 

Flera deltagare lyfte fram att yngre personer oftare var mer sjuka och hade korttidsfrånvaro 

från jobbet. En deltagare beskrev att man trodde att den generella korttidsfrånvaron på 

företaget skulle minska vid nyrekryteringen av unga men att resultatet i själva verket blev det 

motsatta eller oförändrat. Vissa trodde att förklaringen låg i att de inte klarar tempot och den 

fysiska belastningen på grund av dålig fysisk. 

 

Man säger att konditionen hos barn då är sämre, det kan jag se som ett framtida 

hälsoproblem faktiskt. Det kan jag se hos våra unga medarbetare. En del, inte alla. Men där 
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är det hög sjukfrånvaro med. Det kanske är mer en attitydfråga då men också att de faktiskt 

är i dålig fysisk kondition. Och där kan jag se framtida arbetsmiljöproblem (3). 

 

Erfarenheten bland deltagarna är att yngre snabbt får värk och belastningsskador. Yngre 

personer beskrevs också vara mer stressade, de känner krav på att hinna med så mycket i livet, 

stress kring att alltid vara uppdaterad och uppkopplad och därför hade en förskjuten 

dygnsrytm. Andra deltagare menade att det handlade om attitydproblem och lägre arbetsmoral 

och heder, att yngre var curlade, lättare kände sig omotiverade till att jobba och sjukanmälde 

sig mer lättvindigt. Yngre beskrevs också vara mer otåliga och vill att karriären skall gå 

snabbt, vilket också upplevdes påverka deras motivation. 

 

Dom är ganska otåliga. Många äldre som jobbat här länge har mer respekt för att om man nu 

skall utvecklas så tar det tid. Den nya generationen har en otålighet kring det. Allting skall gå 

snabbt. Där tror jag att det kan bli ett fall ibland. Hur motiverar man någon som är van att 

det går snabbt?(1). 

 

Kvinnor 
 

Kvinnor upplevdes oftare vara sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. De var också ofta 

långtidssjukskrivna. Man upplevde att det var svårt för dem att få ihop livet. En deltagare 

uppfattade att det var vanligt att kvinnor i övre medelåldern ofta hamnade i en slags livskris 

när barnen flyttar hemifrån och de då inte kände sig behövda. Detta gällde ofta kvinnor med 

låg utbildningsbakgrund. 

 

Människor med svårigheter att anpassa sig 
 

Ökade krav på effektivitet upplevdes ha medfört att enklare arbetsuppgifter försvunnit mer 

och mer vilket riskerar att drabba individer som inte kan möta de nya kraven.  

 

...det kommer tyvärr tror jag slå ut en hel del människor.. (4) 

 

Det kunde exempelvis handla om människor som inte klarar av tempot, människor som blir 

äldre eller personer med nedsatt funktion. Äldre personer som varit länge på samma 

arbetsplats upplevdes ha svårare att anpassa sig till arbetets nya förutsättningar. Krav på 

effektivitet upplevdes göra det svårare att individanpassa arbetsuppgifter. Människor med 

övervikt och ohälsosam livsstil beskrevs vara en riskgrupp. De klarar inte av tempot och den 

fysiska belastningen och beskrevs vara svåra att motivera till beteendeförändringar.  

Balansgången mellan arbetsgivarens och personalens ansvar över 

hälsan 

En kostnadsfråga 
 

Hur mycket och vilka tjänster man var beredd att köpa in från företagshälsovården samt vilka 

hälsoinsatser man gjorde inom företaget beskrevs ofta som en kostnadsfråga som ofta stod i 

motsats till hur stort ekonomiskt ansvar företaget ansåg sig behöva ta. Detta upplevdes som en 

balansgång. 
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Vi är måna om att alla medarbetare mår bra, egentligen. Men det viktigaste är ju ändå att vi 

tjänar pengar och kan utvecklas. Så det är ju en balansgång där hela tiden som är ganska 

krass egentligen (2). 

 

Vi ska ha ekonomiska resultat... samtidigt som vi har en massa människor som vi inte kan 

dribbla med som vi vill utan vi måste verkligen… vi ska ha en god, stadig personalpolitik som 

främjar allt det här med hälsa och välmående och dom här bitarna (5). 

 

Samtidigt uttrycktes en tydlig strävan och vilja hos samtliga att betala för och ta ansvar för en 

god arbetsmiljö och ge medarbetarna förutsättningar och redskap för att kunna bibehålla en 

god hälsa. Medarbetarnas hälsa sågs som en viktig faktor för företagens resultat och 

framgång. Flera såg hälsoarbetet som en långsiktig investering och ville därför lägga pengar 

på mer hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vissa uttryckte en större benägenhet att 

satsa på extra hälsoinsatser som ligger utanför de lagstadgade kraven än andra. 

 

Enligt lag är vi ju skyldiga att göra det här, men vi vill ju ligga flera steg före, vi vill ju vara i 

framkant…Vi vill lägga mer på främjande och förebyggande än rehabilitering..(1).  

Arbetsgivarens eller individens ansvar 
 

En svårighet uttrycktes kring vart balansen och gränsen går för hur stort ansvar arbetsgivaren 

respektive arbetstagaren skall ta gällande arbetstagarens hälsa. Det upplevdes ibland vara 

svårt att veta vilka skador och sjukdomar som är arbetsrelaterade och vilka som inte är det och 

i vilken grad arbetsgivaren då har skyldighet att göra en insats. Den enskilde individens eget 

ansvar över sin hälsa lyftes fram som viktigt. I detta upplevdes en svårighet att motivera 

medarbetare till beteendeförändringar för att främja hälsa och effektivitet. Många upplevde 

det som svårt att veta hur stort ansvar arbetsgivaren i dessa fall skall ta över människors 

personliga hälsa och vilket ansvar arbetsgivaren skall ta kring att hjälpa anställda att ta tag i 

sin egen situation. Vissa uttryckte en vilja att från arbetsgivarens sida hitta lösningar för 

individen i så stor utsträckning som möjligt, andra upplevde att det inte låg på arbetsgivarens 

ansvar. 

 

Men just det här enskilda ansvaret kommer vi ju inte åt, och det är ju inte vår roll heller kan 

jag tycka (2). 

Hälsoinsatser som görs idag 

Insatser inom företaget 
 

Många deltagare beskrev att de ville satsa mer förebyggande gällande både fysiska och 

psykiska frågor inom företaget och gjorde idag detta genom till exempel intern 

ledarskapsutveckling, friskvårdsbidrag, information till medarbetarna så att de skall känna sig 

delaktiga, teambuilding och temadagar, träningsinsatser, hälsodagar, att utforma bra scheman, 

medarbetarsamtal, anpassa arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö och ergonomi så långt det går. 

Vissa företag hade egna medarbetarundersökningar för att kartlägga hur personalen mår och 

vilka områden som behövde förbättras. En deltagare beskrev att de hade satsat på att anställa 

egna hälsoinspiratörer och hälsocoacher för att motivera medarbetarna och jobba med 

hälsofrågor bland de anställda, mycket med fokus på det psykiska istället för fysiska.  
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Nu när vi fick chansen att göra nytt så ville vi ha en som inte var så mycket inne på kost och 

hälsa utan nån som jobbar mer med tankesätt, nån som jobbar med knoppen så. För vi har 

sett att det är det vi behöver. Vi behöver en som kan stötta oss i det och även medarbetarna, 

det här med beteendeförändringar och dom bitarna (1). 

 

Tjänster som köps in av företagshälsovården  
 

Vid behov köps tjänster in från företagshälsovården såsom samtal med beteendevetare om det 

gäller psykiska besvär eller om man har en konflikt på arbetsplatsen, samtal eller till exempel 

hörsel/syntest hos sjuksköterska, samtal med alkohol- och drogterapeut, behandling av 

sjukgymnast eller läkare, ergonomiutbildning och kartläggning av arbetsplatsen, utbildning i 

hjärt- och lungräddning, hjärtstartare och första hjälpen. En del företag har köpt in fasta drop-

in tider hos sjukgymnast, läkare och/eller företagssköterska. Vissa företag köper utbildningar i 

sömn, kost, motion och stresshantering.  De flesta köper regelbundna hälsokontroller och 

friskundersökningar. Man anlitar skyddsingenjören för att delta i skyddsronder och se över 

den fysiska arbetsmiljön. Vissa företag köpte in medarbetarundersökningar från 

företagshälsovården för att veta hur medarbetarna mådde och vilka områden man skulle satsa 

på att förbättra. Samtliga deltagare beskrev att deras arbetsplatser idag arbetar med 

sjukanmälanssystem via företagshälsovården för att få en bild av sjukfrånvaron och vad som 

orsakar denna. Man har en gräns för frånvarotillfällen där en rehabiliteringsprocess drar igång 

när gränsen överskrids. Processen ser olika ut för olika företag. Hos vissa sker ett enskilt 

samtal mellan en företagssköterska och medarbetaren kring vad som orsakar frånvaron och 

hur man skall gå vidare. Hos andra sker ett trepartssamtal direkt tillsammans med närmsta 

chefen och en handlingsplan upprättas. Målet är att få tillbaka full arbetsförmåga.  

 

Jo vi har ju delmål och mål men dom är ju egentligen ganska generella, alltså målet är ju 

egentligen att få tillbaka full arbetsförmåga, att korttidsfrånvaron skall minska… Men det är 

inte specat så, utan det är mer målet med rehabiliteringen (1). 

 

Rehabiliteringen kan handla om att personen skall börja träna ett visst antal gånger i veckan, 

vissa tycker att uppföljningen fungerar bra och vissa menar att den fungerar mindre bra.  

 

Det blir väldigt mycket kringprat för att tillslut skriva nånting att… ja nu ska Pelle börja 

träna 1 gång i veckan eller nånting... det är ju inte helt ovanligt... eller ut och promenera och 

så... sen följer vi väl dåligt upp det måste jag väl säga... men ibland blir det bra och då har vi 

ju vunnit nått i alla fall (4). 

 

 

Förhoppningar kring det framtida samarbetet med 

företagshälsovården 

Konkreta förslag  
 

Många upplevde att det var svårt att ge konkreta förslag på vad de saknade och ville ha av 

företagshälsovården framöver. Flera beskrev att fysiska aspekter var lättare att hantera och de 

hade i dessa avseenden kommit långt i sitt arbete, många gånger i samarbete med 

skyddsingenjör och/eller ergonom från företagshälsovården. Vissa beskrev att det i det 

närmaste inte fanns mer förbättringspotential gällande den fysiska arbetsmiljön i nuläget även 
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om slitage i rörelseorganen beskrevs som ett problemområde av flera deltagare. Ergonomisk 

rådgivning och utbildning lyftes dock av flera som ett område man ville ha hjälp och stöd 

med, där önskades nya koncept av en deltagare.  

 

[Ergonomi]… Där kanske man skulle behöva betydligt mer hjälp och stöd (2). 

 

Flera av deltagarna upplevde det som svårt att motivera medarbetare till förändringar, både i 

det dagliga arbetet men också gällande förändringar i syfte att förbättra hälsan och 

arbetsförmågan. Några av deltagarna upplevde att de hade bra processer vid 

rehabiliteringsärenden, vissa upplevde att uppföljningen var dålig och att det saknades en 

specifik plan för individerna vid återgång till arbetet. Några av deltagarna önskade ett större 

stöd från företagshälsovården gällande rehabiliteringsfrågor. Man ville gärna ha ett koncept 

kring detta och en speaking partner. 

 

Jag kan väl se ett koncept med det här med rehab då, hur man jobbar arbetsgivare, 

företagshälsovård, försäkringskassa till exempel…Det är just där jag skulle vilja ha en 

företagshälsa som kom med förslagen...kanske gör kontroller när vederbörande är så pass 

frisk att kolla vad det finns för möjligheter att jobba kvar. Men där hade det varit bra att ha 

en speaking partner... Idag tycker jag att det är lite sådär att människor kommer tillbaka och 

så ska dom bara in, och då räknar ju vi som arbetsgivare med att nu är dom fullt arbetsföra i 

dom procenten som dom ska jobba.. Men ofta så känner vi ju att de inte är det (5). 

 

Flera upplevde att de behövde mer stöd från företagshälsovården i att hitta metoder för att 

hantera psykosociala frågor. Man upplevde behov av att på något sätt fånga upp den 

begynnande psykiska ohälsan innan individerna blir sjuka. Det var, enligt deltagarna, ett 

framtida område som behövde mer resurser och nya metoder för att bemöta. Man ville också 

satsa mer på utbildningar i stress, ledarskap och annat som kunde vara bra för den psykiska 

hälsan. 

 

Expertisens betydelse 
  

Flera deltagare poängterade att företagshälsovården var en viktig och behövlig extern resurs. 

De beskrev att de var i behov av den medicinska kompetensen och kunskapen kring 

arbetsmiljö som företagshälsovården erbjöd. Många var nöjda med företagshälsovårdens 

tjänster idag. Flera beskrev också att den kunde förbättras. En deltagare tyckte att vissa av 

företagshälsovårdens konsulttjänster inte var bra och använde därför inte dessa. Några 

uttryckte en önskan om att företagshälsovården skulle vara mer tydliga med- och erbjuda mer 

förebyggande insatser samt vara mer lyhörda utifrån företagets behov. Att se behoven man 

inte vet att man har upplevdes som svårt, där hade företagshälsovården en viktig roll. 

 

…det svåra är ju de behov man inte vet att man har, hur man skall kunna fylla dem (2). 

 

En deltagare tyckte att företagshälsovården var lite standardiserad och ville ha nya koncept 

och metoder eftersom det är företagshälsovården som är proffsen. 

 

Kan kanske tycka att den är lite sådär, lite, standardiserad. Lite så som det alltid har varit. 

Jag kan känna att man skulle vilja ha in lite nya metoder… Att det fanns något slags 

koncept... vi har svårt att hinna med och framförallt att ha kompetensen att… då vill man ju 

ha proffsen (5). 
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Det fanns en önskan om att företagshälsovården skulle bli bättre på att känna av verksamheten 

och se vilka behov som var specifika för just dem. Man ville att de skulle arbeta mer proaktivt 

och komma med skräddarsydda lösningar. 

 

Vi förväntar oss lite mer proaktivt arbete, att dom skall vara på tå och känna av 

verksamheten… vi har en förväntan att det skall serveras till oss, råd och fokusområden… 

komma med skräddarsydda lösningar (1).  

 

Vissa behövde företagshälsovården primärt för praktiska tjänster de inte själva har 

kompetensen och resurserna till, såsom sjukanmälanssystem, hälsokontroller, skyddsronder 

o.s.v. Andra beskrev att företagshälsovården var en viktig resurs för att kunna få råd kring hur 

de själva kan arbeta med olika hälsorelaterade frågor internt. De sade att de är beroende av 

företagshälsovårdens expertis och kvalitet, de vill ha effekt och att det skall vara mätbart.  

Vissa tyckte det var svårt att veta hur stor effekt vissa insatser faktiskt hade.                      

Flera deltagare upplevde att företagshälsovården var en viktig resurs för att kunna identifiera, 

kartlägga och göra insatser där det verkligen behövs. Vissa satsade gärna på extra insatser 

man trodde på. 

 

Om vi verkligen tror på något, då investerar vi ju i det även om det är utöver vår budget (1). 

 

Man ville gärna ha inne proffsen lite oftare när man tog beslut gällande förändringar i 

arbetsmiljön eller organisationen så att det inte hade en negativ effekt för medarbetarna. 

 

Man kanske behöver mer proffs inne lite oftare...det kan ju finnas beslut som man tycker är 

väldigt bra men som kanske har någon negativ effekt, privat eller kroppsligt eller något sånt. 

Där kanske man skulle behöva lite mer stöd och hjälp (2). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

En kvalitativ metod med induktiv ansats (Kristensson, 2014) ansågs lämplig för 

examensarbetet då behovet av företagshälsovård syftades att beskrivas så förutsättningslöst 

som möjligt utifrån deltagarnas egna upplevelser. Typiskt för den kvalitativa designen är att 

forskaren tillåts vara anpassningsbar, flexibel och ha ett öppet förhållningssätt mot 

forskningsfältet (Henricson, 2012). Det förutsättningslösa letandet efter förhållanden och 

samband i insamlad data kännetecknar den induktiva ansatsen, och det är bakgrundsteorin 

som ligger till grund för resonemang, reflektion och slutsatser i diskussionen (Kristensson, 

2014). Även om denna typ av studiedesign är lämplig för examensarbetets syfte finns det 

begränsningar i denna forskningsansats. Ett problem är att det är svårt att veta när insamlad 

data är tillräckligt omfattande för att kunna dra slutsatsen att man uppnått mättnad (Okasha, 

2001). Examensarbetet begränsas av det till antalet få deltagare som är en följd av att jag 

genomfört examensarbetet ensam och att det äger rum inom ramarna för forskning på 

grundnivå. Det går heller inte att säga hur länge ett induktivt resonemang kommer att vara 

giltigt (Collins, 1992). Det är i verkligheten svårt att anta en helt induktiv ansats då jag som 

forskare måste inneha en viss information och förförståelse kring studieobjektet för att kunna 
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formulera ett adekvat syfte (Henricson, 2012). Kvalitativa intervjuer påverkas alltid i viss mån 

av samspelet som sker mellan deltagaren och intervjuaren vilket kan påverka resultatet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Inom kvalitativ forskning används trovärdighetsbegreppet för att 

bedöma kvaliteten, i vilket verifierbarhet, giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet 

innefattas (Kristensson, 2014). I föreliggande examensarbete har kvaliteten säkrats genom 

flertalet åtgärder vilka kommer lyftas fram i kommande delar av metoddiskussionen.  

 

För arbetsterapeuter är klientcentrering (Kielhofner, 2012) ett centralt begrepp som 

genomsyrar deras arbetssätt. Detta innebär att det är klientens tankar, känslor och nuvarande 

aktivitetsförmåga som är utgångspunkt- och ligger till grund för det terapeutiska arbetet. 

Målsättning och åtgärder/strategier framarbetas tillsammans med klienten utifrån dennes vilja. 

Arbetsterapeuten skulle kunna bidra med sitt arbete inom företagshälsovården (FSA, 2013 & 

Adam & Strong, 2013). För att arbetsterapeuters praxis skall vara evidensbaserad även i detta 

sammanhang är det viktigt att utgå ifrån klintens behov. I perspektiv till föreliggande 

examensarbete är det företagen och dess anställda som i detta fall är klienter. Urvalet av 

deltagare skedde därför genom ett avsiktligt typisk urval (Kristensson, 2014). Denna typ av 

urval syftar till att medvetet rekrytera personer som kan representera det specifika fenomen 

som ämnas studeras (Polit & Beck, 2011). Då essensen i examensarbetet var arbetsplatsers 

behov av företagshälsovård ansåg jag det både intressant och relevant att välja chefers 

perspektiv som utgångspunkt eftersom dessa har god insikt i arbetsplatsens övergripande 

hälsoarbete, hälsostatus och samarbete med företagshälsovården. Cheferna kunde ge 

informationsrika beskrivningar av företagets behov av företagshälsovård och således skapa ett 

underlag för att besvara examensarbetets syfte (Henricson, 2012).  

 

En svaghet i urvalet skulle kunna vara att deltagarna togs kontakt med via samma 

företagshälsovård i Jönköping. Detta skulle kunna begränsa tillförlitligheten (Kristensson, 

2014) då deltagarnas berättande och perspektiv kan ha påverkats av deras nuvarande relation 

till företagshälsovården samt deras vilja att ge ”rätt” svar. Detta försökte undvikas genom att 

deltagarna ombads att tänka brett – utanför det reella samarbetet med sin nuvarande 

företagshälsovård. Enligt Sveriges Företags Hälsor (2012) hade endast 65 % av alla anställda 

tillgång till företagshälsovård via sin arbetsgivare. Om möjlighet fanns för ett större urval 

skulle det därför vara intressant att även inkludera representanter från företag som i dagsläget 

saknar företagshälsovård för att sedan kunna jämföra resultaten. Variation i urvalet är att 

föredra för att informationen skall bli så rik som möjligt (Henricson, 2012). Detta har 

eftersträvats genom att deltagarna har rekryterats från olika branscher och är både män och 

kvinnor.  

 

Ett alternativ till urvalet och datainsamlingen vore att implementera fokusgrupper där ämnen 

och idéer kring företagets hälsa och företagshälsovård skulle kunna diskuteras i syfte att 

generera data som möjliggjorde för analys av gemensamma värdepremisser och 

utgångspunkter. Detta genererar en bred åsiktskarta och ger en bild av hur människor förhåller 

sig till specifika fenomen (Henricson, 2012). Dessa fokusgrupper skulle kunna representeras 

enbart av chefer från företag med företagshälsovård och/eller av chefer från företag utan 

företagshälsovård. Det finns dock etiska skäl till att inte använda fokusgrupper i föreliggande 

examensarbete. Det finns inga garantier för att deltagarna inte sprider vidare information om 

andra deltagare och hur deras företag arbetar – något som skulle kunna användas som ett 

konkurrensmedel. Ett annat alternativ till urvalet vore att rekrytera medarbetare, kanske skiljer 

sig medarbetares och chefers syn på saken? 
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Datainsamlingen skedde genom öppen intervjuform i syfte att ge deltagarna möjlighet att i 

största möjliga mån styra intervjuerna utifrån egna resonemang (Kristensson, 2014). Då 

examensarbetet inte behandlar etiskt känsliga uppgifter var deltagarnas muntliga samtycke 

tillräckligt i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Valet av öppen intervjuform 

som datainsamling stärkte tillförlitligheten då denna gav ett djupt och omfångsrikt 

datamaterial (Kristensson, 2014). Den öppna intervjuformen innehöll frågor kring 

förutbestämda teman vilket möjliggjorde för deltagaren att kunna styra intervjun själv mot 

önskad riktning och innehåll utan större påverkan av mig som intervjuare (Malterud, 2009). 

Examensarbetets giltighet (Kristensson, 2014) stärks genom brukandet av intervjuguiden 

vilken medförde att alla deltagare fick öppna frågor kring samma teman. Detta hjälpte mig att 

hålla fokus på det fenomen som skulle undersökas. Följdfrågor anpassades utifrån vad som 

berättades vilket möjliggjorde för ett friare berättande och intervjuerna kunde således få ett 

större djup än om man skulle använda sig av semistrukturerade intervjuer som metodform 

(Kristensson, 2014). Intervjuguidens fråga ” Hur tänker du kring medarbetarnas hälsa i 

relation till företagets resultat?” upplevdes svårtolkad av några deltagare och var den enda 

fråga som i dessa fall inte resulterade i ett av mig tänkt, ändamålsenligt resonemang. Frågan 

borde därför ha omformulerats för att undvika förvirring. I övrigt upplevde jag att 

intervjuguidens innehåll möjliggjorde för den förutsättningslöshet som ska prägla den öppna 

intervjuformen (Kristensson, 2014) och var ändamålsenlig för examensarbetet då svaren den 

genererade på ett informativt sätt svarade mot syftet.  

Vidare har även dokumentation av intervjuernas varaktighet samt synliggörande av 

analysprocessen gjort tolkningsprocessen transparent och bidragit till examensarbetets 

giltighet (Kristensson, 2014). En provintervju (Henricson, 2012) gjordes före de riktiga 

intervjuerna för att jag skulle känna mig mer bekväm med intervjuformen och för att se om 

intervjuguiden höll en god struktur. På grund av intervjuformen och det rika berättandet 

upplevde jag stundtals att det var svårt att hålla fokus på syftet under intervjuns gång. Detta 

kan vara en risk vid öppna intervjuformer (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid tolkning av 

resultatet bör hänsyn tas till min ovana att intervjua då den öppna intervjuformen kan vara 

svår att genomföra utan tidigare erfarenheter av sådan (Kristensson, 2014). Vid större vana 

kring den öppna intervjutekniken skulle jag eventuellt ha ställt följdfrågor på ett annorlunda 

sätt och/eller ställt fler följdfrågor vid speciellt intressanta uttalanden från deltagarna. Det 

föreligger därför en risk att jag har gått miste om vissa, i ännu högre grad djupgående 

resonemang från deltagarna. 

 

Insamlat material transkriberades och skrevs ut ordagrant på papper. Verifierbarheten 

(Kristensson, 2014) är stärkt genom dessa utskrivningar samt att direkta citat från 

intervjupersonerna senare återgavs i resultatbeskrivningen. Databearbetningen skedde i en 

cirkulär process vilket innebar att jag sökte fram och tillbaka i materialet, mellan delar och 

helhet för att förstå sammanhang och skillnader. Den cirkulära processen ökar 

examensarbetets giltighet eftersom förfarandet säkerställer att viktig information inte går 

förlorad under kondenserings- och abstraheringsprocesserna (Graneheim & Lundman 2004). 

Senare gjordes en latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004) där tolkningen av 

betydelsen och den djupare meningen av framkommen data beaktades för att finna det 

övergripande temat. Tillvägagångsättet för innehållsanalysen finns väl dokumenterat under 

metod. Detta för att resultatet skall kunna vara verifierbart samt för att möjliggöra för andra 

att replikera (Henricson, 2012). 

 

Examensarbetet genomfördes av en enskild forskare varvid triangulering (Kristensson, 2014) 

inte var möjlig för att stärka tillförlitligheten. Trianguleringen syftar till att flera personer 

analyserar materialet för att resultatet inte skall riskera att färgas av en enskild persons 
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förförståelse. Dock stärktes tillförlitligheten genom transkriberingen vilken kan delges 

exempelvis handledare eller examinator om önskvärt. 

Resultatdiskussion 
 

Min förförståelse som präglas av ontologin och epistemologin kan ha påverkat hur resultatet 

har tolkats då dessa aspekter påverkar min upplevelse av verkligheten (Henricson, 2012). 

Dock har strävan i högsta grad varit att detta inte skall färga examensarbetets resultat. 

Resultatet presenterar en informativ och omfångsrik bild av arbetsplatsers behov av 

företagshälsovård utifrån ett chefsperspektiv. Resultatet av en kvalitativ innehållsanalys kan 

dock inte generaliseras, men den kan vara överförbar till liknande kontexter avseende grupper 

eller situationer (Henricson, 2012). Detta proponerar att det i mer generella drag kan finnas en 

överensstämmelse mellan olika arbetsplatsers behov av företagshälsovård runt om i landet. 

Beträffande det faktum att deltagarna i föreliggande examensarbete i mycket hög utsträckning 

belyste och resonerade kring samma ämnes- och behovsområden, trots de öppna och breda 

frågeställningarna intervjuguiden utbjöd, tyder detta på att det finns gemensamma 

behovsområden inom arbetslivet. Detta stödjs av tidigare gjorda studier som påvisat liknande 

typer av behovsområden och ohälsofaktorer inom arbetslivet, vilket även lyfts i bakgrunden. 

Framförallt gäller detta kring frågor om ökad stress, psykisk ohälsa, komplexa 

arbetsuppgifter, ökade krav, uppgifter som inte stämmer överens med individens kapacitet och 

bristande ledarskap (Schmidt et al., 2014; Scott, Colquitt, Paddock & Judge, 2010; 

Westerlund et al., 2010; Eurofound & EU-OSHA, 2014; Statistiska centralbyrån, 2015).  

 

Resultaten påverkas av deltagarnas personliga förförståelse (Henricson, 2012) vad gäller 

hälsofrågor samt kan ha påverkats av deras kön. Överlag beskrev deltagarna ett intresse för att 

arbeta mer hälsofrämjande. Kvinnor inom hälsoprofessioner har visat sig vara mer villiga att 

arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande än män (Johansson, Stenlund, Lundström 

& Weinehall, 2010). Detta skulle kunna påverka hur hälsoarbetet mer generellt ser ut på 

arbetsplatserna, beroende på om ansvarig över hälsofrågor är en man eller kvinna. Intresse för 

det hälsofrämjande perspektivet inom hälso-och sjukvården har vidare visat sig vara större 

hos psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster än hos sjuksköterskor och läkare. Hinder 

för detta arbetssätt ansågs dock vara att det saknas riktlinjer samt att målgrupperna för 

insatserna är oklara (Johansson, Stenlund, Lundström & Weinehall, 2010), båda aspekterna 

kan tas i beaktning när företagshälsovården utvecklar sina tjänster. Föreliggande 

examensarbete erbjuder en vägledning gällande potentiella målgrupper. Chefer har visat sig 

ha en viktig roll i att skapa möjligheter för hälsoprofessioner att engagera sig i denna typ av 

insatser (Johansson, Stenlund, Lundström & Weinehall, 2010). Ledare över landets 

företagshälsovårdsenheter har där i en viktig roll att möjliggöra för utvecklandet av 

hälsofrämjande tjänster ut mot sina kunder. Som parallell kan tänkas att chefer på 

arbetsplatser också har stort inflytande över vilka tjänster som köps av företagshälsovården 

och hur hälsoarbetet fortlöper. 

 

Deltagarna uttryckte att medarbetarnas hälsa var en viktig resurs för arbetsplatsens 

produktivitet och resultat, och de uttryckte en strävan om att lägga resurser på mer 

förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det salutogena perspektivet bör ges plats i större 

utsträckning än idag då fokus inom hälsopromotionsforskning liksom i praktiken ofta läggs på 

det patogena perspektivet (Bringsén, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012). Paralleller kan 

dras till resultatet där man uttryckte att man vill lägga mer resurser på hälsofrämjande insatser 

istället för rehabiliterande och när det redan är sjukt, dessa reaktiva insatser ger inte plats för 

ett salutogent perspektiv. Deltagarna uttryckte vidare att de ville ha kvalitet, effekt och nya 
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koncept.  Hälsofrämjande insatser som är väldesignade, evidensbaserade och väl genomförda 

kan bidra till förbättringar för företagen både ur ett hälsomässigt och ekonomiskt perspektiv 

(Goetzel et al., 2014). Det finns ett påvisat starkt samband mellan medarbetares hälsa och 

produktivitet. Genom att integrera produktionsdata med hälsodata kan företag utveckla 

effektiva investeringsstrategier gällande företagets humankapital (Loeppke, et.al, 2009). 

Företagshälsovården kan tänkas vara en viktig samtalspartner och rådgivare gällande den 

strategiska planeringen och utvecklingen av företags humankapital.  

 

I resultatet framkommer att företagshälsovården idag kan kännas standardiserad. De tjänster 

företagshälsovården levererar som bygger på problemidentifiering i dialog med påföljande 

lösningsförslag är dock de mest uppskattade enligt en rapport från Arbetslivsinstitutet (2006). 

Samma rapport visar också att företagshälsovårdens förmåga att leverera kunskaper till 

företagen är låg. Detta antyder att experten lämnar en bra lösning efter sig men inte en känsla 

av att kunskapen i företaget har ökat. Erfarenheter från participativt förändringsarbete visar att 

lösningar framtagna i konsensus med dem som berörs av den, oftast får bättre acceptans än 

expertlösningar som kan anses påtvingade (Arbetslivinstitutet, 2007). Detta kan relateras till 

deltagarnas önskan om att företagshälsovården kan bli bättre på att se deras behov och komma 

med skräddarsydda lösningar. Anpassning efter kundbehov är en framgångsfaktor varvid en 

konsultativ stil bör antas i högre grad, tjänsterna bör anpassas och utvecklas i samråd med 

kunden (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2011).  

 

Att chefer bör bli bättre på att se till enskilda individers behov på arbetsplatsen lyftes av 

deltagarna. Studier har visat att en tydlig behovsdiversitet kan ses hos individer vilket belyser 

betydelsen av att alltid utgå ifrån enskilda individers behov för att insatser skall kunna ge en 

positiv effekt, individer kan exempelvis respondera olika på en given arbetssituation. 

(Bringsén, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012). Vidare kan tänkas att ledarskapet, som i 

flera avseenden lyftes som en viktig aspekt gällande medarbetarnas välmående, kan främja 

eller hindra individer beroende på vilka behov den enskilde medarbetaren har. Ledarskapet 

har stor betydelse för medarbetares arbetstillfredsställelse, välmående, och sjukfrånvaro 

(Kuoppala et.al, 2008). Deltagarna beskrev att chefer idag behöver vara mer coachande och 

kunna motivera medarbetarna. Ett transformatoriskt ledarskap syftar i hög grad till att 

inspirera medarbetare till organisationsengagemang (Kaufmann & Kaufmann, 2010) och kan 

då öka medarbetares välmående. Genom övningsprogram inkluderande rollspel och 

workshops kan chefers förståelse för andras behov öka. (Jacobs et.al, 2013). Det 

situationsbestämda ledarskapet beaktar medarbetarnas mognad och kompetens och är således 

mer anpassningsbart efter individers kapacitet (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

 

Resultatet ger en bild av ett arbetsliv vars förutsättningar är i förändring vilket ställer nya krav 

på såväl den enskilde individen som arbetsgivaren. Deltagarnas beskrivningar av sådana var 

ökade krav, känsla av sammanhang, brist på återhämtning, ledarskapet, ansvarstagande och 

totala mängden aktiviteter under dagen. Nämnda faktorer upplevdes också vara svåra att 

hantera och hitta metoder för att åtgärda. Svenska företag som karaktäriseras av låga nivåer av 

sjukfrånvaro har tydliga procedurer och strategier rörande anställdas deltagande och 

involvering i planering och beslutsprocesser, ledarskap, kommunikation, 

medarbetarutveckling, samt medarbetarnas hälsa (Stoetzer et al., 2014). Företagshälsovården 

kan vara en expertresurs i utvecklingen av sådana procedurer och strategier. Ökade 

arbetstempon och minskad möjlighet till återhämtning belystes av deltagarna. Forskning har 

visat att människor som inte kan anpassa sin arbetsstil efter arbetets krav riskerar att drabbas 

av försämrad hälsa (Van Scheppingen et al., 2014), något som även deltagarna upplevde. 

Deltagarna upplevde det som svårt att veta hur stort ansvar arbetsplatsen egentligen skall ta 
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över medarbetarnas hälsa. Förutsättningarna för arbetslivet är i snabb förändring vilket ställer 

högre krav på interaktionen mellan arbete och privatliv (Van Scheppingen et al., 2014), en 

balansgång som belysts som svår av deltagarna. Litteraturen säger att chefer ofta har en 

negativ inställning till att göra insatser för att främja medarbetares arbetslivsbalans för att de 

är osäkra på vilka resultat det skulle ge (Sánchez-Vidal, Cegarra-Leiva & Cegarra-Navarro, 

2012). Ekonomisk osäkerhet på arbetsmarknaden har ökat organisationers krav på 

tillgänglighet hos arbetstagare (Hughes & Bozionelos, 2007). Samtidigt har den privata 

livspressen ökat dramatiskt de senaste årtiondena, särskilt i familjer där båda föräldrarna 

arbetar heltid och har barn och anhöriga att ta hand om (Hyman, Baldry, Scholarios & Bunzel, 

2003).  Dessa aspekter belystes även av detta examensarbetes deltagare. Dessa interferenser 

mellan arbets- och familjeliv är en stor källa till psykologisk stress och kan leda till 

försämrade affärsresultat och lägre engagemang (Lourel, Ford, Gamassou, Gueguen & 

Hartmann, 2009). Psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö var områden deltagarna beskrev 

behövde mer fokus. Enligt forskning (Sánchez-Vidal, Cegarra-Leiva & Cegarra-Navarro, 

2012) finns det ett glapp mellan chefers och arbetstagares syn på möjlighet till 

arbetslivsbalans genom arbetet, där chefer oftare upplever att det finns tydliga förmåner och 

arbetsförutsättningar som främjar arbetslivsbalans. Hur arbetstagare uppfattar tillgängligheten 

och tydligheten kring dessa är avgörande för i vilken utsträckning de används samt deras 

prestation, åtagandegrad, tillfredsställelse i arbetet. Företagshälsovården har här en viktig roll 

i motiverandet av hälsofrämjande insatser samt bör agera expertrådgivare kring hur 

arbetslivsbalans uppnås. 

 

Genom att studera helheten i resultatet uppfattar jag en diskrepans mellan vad som beskrivs 

som ohälsotrender/problemområden för medarbetarnas hälsa och vad cheferna faktiskt ger för 

konkreta exempel på tjänster som köps in i dagsläget såväl som vilka önskemål de hade 

gällande nya tjänster och det framtida samarbetet med företagshälsovården. Frågorna väcks 

till liv. Ökade krav, brist på återhämtning, att inte förstå sitt sammanhang, bristande ledarskap 

och människors svårigheter att få ihop livspusslet beskrev som ohälsofaktorer, dessutom 

lyftes flertalet grupper fram som särskilt utsatta att drabbas av ohälsa. Trots detta lyftes inte 

särskilda önskemål om att köpa tjänster av företagshälsovården som riktar sig mot varken 

dessa riskgrupper eller ohälsoområden. Är det så att man ändå låser sig vid vad 

företagshälsovården i Sverige symboliserar idag och vilka tjänster de erbjuder? Eller vill man 

enbart arbeta med frågorna internt? Vilken roll har egentligen företagshälsovården idag? 

Ingen önskade insatser från företagshälsovården för att hjälpa medarbetare att hitta en bättre 

arbetslivsbalans, hantera tillgänglighetsstressen, få bukt med ungas sjukfrånvaro eller hantera 

ökade krav även om dessa områden genomsyrade intervjuerna och sades påverka 

sjukskrivningstalen negativt. Är det som en deltagare uttryckte det: Att det svåra är de behov 

man inte vet att man har? Riskfaktorer för ohälsa beskrivs tydligt men man ser kanske inte 

vilken roll företagshälsovården skulle kunna ha i detta och hur dessa problem skulle kunna 

lösas. Hur ser företagshälsovården på sin egen roll? Deltagarna beskrev att de i stort var nöjda 

med den företagshälsovård som finns idag, men att de behövde mer stöd i psykosociala 

frågor. Samtidigt säger statistiken att psykisk ohälsa ökar (Försäkringskassan, 2015). Är man 

nöjd med den företagshälsovård som finns för att man inte ser några alternativ? En rapport 

utgiven av Företagshälsovården Prevent (2009) visar att köp av företagshälsovårdens insatser 

och lösningsorienterade tjänster styrs utifrån identifierade problemområden. Vilka tjänster 

som köps beskrevs bero på mognad, insikt och intresseinriktning hos HR-avdelning eller 

personalansvarig ledning samt hur samarbetet ser ut med vald leverantör av 

företagshälsovård. Detta styrker examensarbetets utgångspunkt i att chefsperspektivet ofta 

styr vilka insatser som görs, och företagshälsovården borde vara den expertresurs den enligt 

lag åtar sig att vara (Arbetsmiljölagen 3 kap, § 2c andra stycket). Deltagarna uttryckte en 
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ganska bestämd uppfattning om att företagshälsovården skulle vara experter, se behov och 

komma med skräddarsydda lösningar, men samtidigt uppfattades också en generell svårighet 

för deltagarna att beskriva konkreta förslag på vilka nya insatser och lösningar man ville ha. 

Om klienten/kunden inte är tydlig med vad man vill ha kan det tänkas vara svårt för 

företagshälsovården att tillgodose behoven. Föreliggande examensarbete presenterar en tydlig 

behovsbild som föreslås tas del av samtliga professioner inom företagshälsovården i den 

framtida utvecklingen av nya och befintliga tjänster.  

 

 

Betydelse för arbetsterapi 
Examensarbetet ger en tydlig behovsbild som arbetsterapeuter har resurser att möta. 

Deltagarna uttryckte en önskan om att lägga mer resurser på förebyggande hälsoarbete. Fokus 

på hur arbetsterapin kan verka i förebyggande syfte på samhälls och organisationsnivå ökar 

alltmer (Scaffa, Reitz & Pizzi, 2010). Arbetsterapeuter kan också verka förebyggande på 

arbetsplatsen när det gäller den psykiska ohälsan. Fokus kan då till exempel ligga på att stärka 

det sociala stödet och delaktigheten (Creek & Lougher, 2008). Deltagarnas uttryckte vidare en 

önskan om att företagshälsovården kan bli bättre på att se deras behov och komma med 

skräddarsydda lösningar. Anpassning efter kundbehov är en framgångsfaktor varvid en 

konsultativ stil bör antas i högre grad, tjänsterna bör anpassas och utvecklas i samråd med 

kunden (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2011). I det arbetsterapeutiska klientmötet eftersträvas 

god kommunikation, relevant informationsinhämtning och en strävan om samverkan kring 

planering, genomförande och utvärdering av aktuella interventioner. För arbetsterapeuter är 

klientcentrering ett centralt begrepp som genomsyrar utgångspunkten i att det är klientens 

tankar, känslor och nuvarande aktivitetsförmåga som är utgångspunkten och ligger till grund 

för det terapeutiska arbetet. Målsättning och åtgärder/strategier framarbetas tillsammans med 

klienten utifrån dennes vilja (Kielhofner, 2012).  

 

Att chefer bör bli bättre på att se till enskilda individers behov på arbetsplatsen lyftes av 

deltagarna. Arbetsterapeuter har god insikt och förståelse för individers olika förutsättningar, 

behov och kapaciteter (Kielhofner, 2012) och skulle därför kunna tänkas agera samtalsparter 

och rådgivare för att utveckla ledarskapet oavsett vilken ledarskapsstil det gäller. Vidare 

uttryckte deltagarna en oro för att enklare arbetsuppgifter försvann mer och mer vilket riskerar 

att slå ut en hel del människor. Arbetsterapeuter kan bistå chefer och medarbetare i 

utformandet av nya arbetsuppgifter, göra arbetsplatsanpassningar och hitta hållbara lösningar 

ur ett helhetsperspektiv utifrån givna förutsättningar (FSA, 2011). Individer som inte lever 

upp till omgivningarnas krav riskerar annars att drabbas av ”Occupational injustice” och 

marginaliseras (Wilcock, 2006). 

 

Deltagarna lyfte önskemål om ökat stöd och en speaking parter från företagshälsovården 

gällande rehabiliteringsfrågor. Man upplevde också att personer som kom tillbaka efter 

sjukskrivning ofta inte var arbetsföra i den grad som angavs i papperna, tydligheten kring 

rehabiliteringsprocessen, målsättning och utvärdering skiftade. Arbetsrehabilitering är ett 

område i vilket arbetsterapeuter har mycket goda kunskaper och verktyg att arbeta med 

(Sturesson, Edlund, Fjellman-Wiklund, Hansen-Falkdal & Bernspang, 2013). Vid behov skall 

arbetsterapeuter vara konsulter till andra personalkategorier och handleda annan personal i 

rehabiliterande förhållningssätt (FSA, 2005). Hälsa och arbetsförmåga går hand i hand. I en 

nationell utvärdering av rehabiliteringsgarantins effekter på sjukfrånvaro och hälsa drogs 

slutsatsen att utfallet av arbetslivsinriktad rehabilitering gynnas om den utförs av 

yrkeskategorier med specialistkompetens och bör därför endast utföras av dessa då detta 
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möjliggör för snabbare tillfriskning hos klienterna. (Jensen, et al., 2011). Stor vikt borde 

läggas vid att en komplett utredning och rehabiliteringsplan tillfogas i ett så tidigt skede som 

möjligt (Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2009). Det har visats sig finnas barriärer gällande 

implementeringen av arbetsplatsers program för återgång till arbete där chef och konsulter 

från företagshälsovården är nyckelpersoner. På grund av att arbetsgivaren som har 

huvudansvar över rehabiliteringen ofta har ett mer biomedicinskt perspektiv på 

rehabiliteringen än ett biopsykosocialt som programmet är tänkt, görs ofta inte alla de 

interventioner som är planerade (Tjulin, Edvardsson-Stiwne & Ekberg, 2009). Arbetsterapins 

fokus ligger tron på varje individs förmåga och i tillvaratagandet och stärkandet av dess 

resurser. Dessa används som stöd i att hitta strategier för återträning eller kompensation för 

hinder och nedsatta förmågor (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuter skulle därför vara en viktig 

partner i rehabiliteringsarbeten. 

 

Resultatet ger en bild av ett arbetsliv vars förutsättningar är i förändring vilket ställer nya krav 

på såväl den enskilde individen som arbetsgivaren. Arbetande människor har idag svårt att få 

ihop livspusslet. Att få ihop livspusslet med alla dess innebörder är vad arbetsterapin 

benämner som aktivitetsbalans (Wilcock, 2006). Precis som examensarbetets resultat visar 

menar även Wilcock (2006) att aktivitetsbalansen påverkas av en rad olika interna och externa 

faktorer. Aktivitetsbalans (Wagman, Björklund, Håkansson, Jacobsson & Falkmer, 2011) 

mellan arbete och fritid, mellan ensamma och sociala aktiviteter, vila, aktiviteter man måste 

och aktiviteter man vill utföra av ren lust är betydelsefullt och viktigt. Då individers kapacitet, 

engagemang, intressen eller förpliktelser inte stämmer överens med kraven på aktiviteten som 

skall utföras kan aktivitetsobalans uppstå vilket kan leda till otillfredsställelse på ett fysiskt, 

psykiskt eller socialt plan (Wilcock, 2006). Flera sådana aspekter har framkommit i 

examensarbetet. Resultatet menas ligga till god grund för framtida argument kring hur 

företagshälsovårdens och arbetsterapeuters tjänster bör utvecklas i relation till detta. 

Programmet Vardagsrevidering – ReDO (Erlandsson, 2009) är ett exempel på hur 

arbetsterapeuter inom företagshälsovården skulle kunna jobba med aktivitetsbalans. 

Kursdeltagarnas egenanalys är helt central i processen där stöd och verktyg för att kunna 

omstrukturera och omvärdera aktivitetsmönster i vardagen ges. Målet är att deltagarna själva 

skall hitta och använda strategier för att nå och upprätthålla ett fungerande aktivitetsmönster 

som ska resultera i aktivitetsbalans, en bättre hälsa och ett ökat välbefinnande. Interna 

strategier hos individer (Van Scheppingen et al, 2014) är avgörande för att upprätthålla en 

hälsosam livsstil och ett hälsosamt arbetsbeteende. Detta kan bidra till en vital, hälsosam och 

produktiv arbetskraft. Vardagsrevidering – ReDO (Erlandsson, 2009) ger medarbetarna 

möjlighet att utveckla sin egen verktygslåda att hantera vardagsbalans och stressorer, det är 

alltså en hjälp till självhjälp. En persons motivation kan vara den andres stress, det är därför 

högst individuellt till exempel vid vilken nivå stress skall ligga för att vara hälsosam och 

främja ett optimalt aktivitetsutförande (Cara & MacRae, 2013). Arbetsterapin utgår ifrån att 

individers hälsa påverkas av ett brett spektrum av faktorer. När tankar, känslor och handlingar 

upprepas konsekvent i en stödjande miljö upprätthålls mönster av viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet (Kielhofner, 2012). Vardagsrevideringsprogrammet – ReDO (Erlandsson, 

2009) kan erbjuda en sådan stödjande miljö. Vidare kan valda delar ur programmet såsom 

aktivitetsvärde och aktivitetsbalansens betydelse för välbefinnandet tänkas användas som 

enskilda gruppföreläsningar och gruppövningar (Erlandsson, 2009; Cara & MacRae, 2013; 

Creek & Lougher, 2008).  

 

När vi står inför nya roller inom vårt yrke kan vi ställa oss frågan; Om det finns möjligheter 

för våra tjänster? Finns det ett behov som arbetsterapin kan möta? (Letts, 2011). Resultatet av 

föreliggande examensarbete presenterar både en rad områden där arbetsterapeuter tidigare 
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visats kunna bidra med sitt kliniska arbete (FSA, 2013; Adam & Strong, 2013) såväl som nya 

områden. Att möta dessa behov ligger i tiden med tanke på de satsningar som görs för att 

utveckla en mer behovsanpassad företagshälsovård med högre kvalitet och evidensbaserad 

praxis (SOU; 2011;79; KI, 2013; AFA Försäkring, 2014). Arbetsterapeutisk praxis är 

evidensbaserad och klientcentrerad (Kielhofner, 2012) och kan således bidra till att höja 

kvaliteten inom företagshälsovården genom att erbjuda forskningsbaserade interventioner som 

ger effekt och skapar mätbara resultat. Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA] 

(2005) skall arbetsterapeuter arbeta för att förebygga risker för, förbättra och vidmakthålla 

aktivitetsförmåga för att möjliggöra klientens upplevelse av tillfredsställelse i det dagliga 

livet. Den arbetsterapeutiska verksamheten skall anpassas med hänsyn till samhällets 

föränderlighet och de arbetsterapeutiska metoderna skall utvärderas och utvecklas. Sett till de 

behov som examensarbetets resultat visat anser jag att det finns goda skäl för arbetsterapeuter 

att bli mer synliga och bidra med sin kompetens inom företagshälsovården för att möta 

arbetslivets behov och föränderlighet. Arbetsterapin har en evidensbasis med utgångspunkt i 

aktivitetsvetenskap och ett brett spektrum av möjliga insatser för att möta arbetsplatsers behov 

såsom ergonomi, psykosociala frågor, anpassning av arbetet, arbetsrehabilitering, 

hälsopromotion med mera (FSA, 2013; Adam & Strong, 2013).  

 

Utvecklingen av arbetsterapeutisk forskning är ständigt pågående. Aktivitet finns överallt och 

frågan är inte om arbetsterapeutiska interventioner är effektiva utan hur vi ska säkra 

validiteten av bedömningar och effektiviteten av interventioner för specifika populationer i 

specifika miljöer. Effektiviteten skall ses i ljuset av hur aktiviteten och hälsan påverkas. 

Istället för att forskningen är direkt riktad mot en bestämd klinisk situation kan den användas 

för att beskriva modeller och arbetssätt som kan influera det kliniska arbetet.                                                                                                         

Teorierna kan användas som guidning i vårt tänk gällande nya yrkesroller (Letts, 2011). 

Paralleller i detta resonemang kan dras till företagshälsovården som saknar forskning ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv (Andresen, Tang & Barney, 2006) men som trots det kan ha stor 

nytta av arbetsterapeutiska synvinklar och strategier (FSA, 2013). Adam & Strong (2013) 

framhåller hur avsaknaden av tydliga kopplingar till ämnet företagshälsovård i 

arbetsterapeuters läroplaner kan vara en orsak till att studenter känner sig osäkra på vad de 

kan i ämnet och hur de skall applicera sina kunskaper i realiteten. Detta kan vara en 

bidragande orsak till att så få arbetsterapeuter arbetar inom området, då endast 20 stycken 

arbetsterapeuter var anställda inom företagshälsovården år 2011 (FSA, 2013). 

 

Den arbetsterapeutiska forskningen är inte fullt integrerad med forskningen kring 

företagshälsa, det finns få studier på området (Andresen, Tang & Barney, 2006). Föreliggande 

examensarbete kan verka som begynnelsepunkt för hur arbetsterapeuters framtida bidrag till 

företagshälsovården skulle kunna se ut samt vara en vägledare i arbetsterapeutisk praxis. 

Examensarbetet beskriver hur fenomenet tar sig i uttryck, framtida forskning kan utifrån 

denna information gå vidare och undersöka orsaker och konsekvenser (Henricson, 2012). Jag 

föreslår att fokus i framtida studier kring ämnet läggs på att utvärdera implementeringen av 

föreslagna arbetsterapeutiska interventioner som presenterats. Vidare bör framtida studier 

bidra till utvecklandet av nya evidensbaserade metoder lämpade för företagshälsovården att 

använda för att möta företagens behov.   

 

Slutsats 

 

Ur ett chefsperspektiv är företagshälsovården en viktig aktör och expertresurs för 

arbetsplatsers och medarbetares hälsa. Föreliggande examensarbete ger en omfångsrik bild av 

de behov av företagshälsovård som finns på arbetsplatser idag. Arbetslivets förutsättningar är 
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i förändring vilket ställer andra krav på såväl arbetsgivare, anställda och företagshälsovården 

som skall möta behoven. Vissa grupper är särskilt utsatta och riskerar att drabbas av ohälsa i 

högre utsträckning än andra. Arbetsrelaterad ohälsa och då speciellt den psykiska ohälsan 

ökar och det är i den psykosociala arbetsmiljön chefer upplever att nya metoder behövs internt 

samt med stöd från företagshälsovården. Det finns en diskrepans mellan vilka insatser företag 

önskar köpa av företagshälsovården och vilka problemområden man beskriver för 

medarbetarnas hälsa, området behöver ytterligare utforskning. Arbetsterapeuter har resurser 

att kunna möta de behov som beskrivits. Att arbetsterapeuter i så låg utsträckning finns 

representerade inom denna arena kan betraktas som ett hinder för de eventuella hälsovinster 

arbetsterapeutiska interventioner skulle kunna bidra till. Arbetsterapins grund i ett 

aktivitetsperspektiv relaterar tydligt till de aspekter som rör företagens hälsa. För att 

arbetsterapeuters kompetens skall kunna tas till vara och möta de behov som finns i 

arbetslivet behöver vi som yrkesgrupp tydliggöra våra insatser för såväl företagshälsovården 

som klienten. Förhoppningen är att examensarbetet kan verka som vägvisare i praxis så att 

arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas och reduceras. Detta vore inte enbart en vinst för den 

enskilde individen och företagens resultat utan även ur ett samhällsperspektiv. Förlag har getts 

på hur flera av de beskrivna behovsområdena skulle kunna mötas av arbetsterapi vilket kan 

ses som en motivstärkning till ökad närvaro i branschen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. - Missivbrev 

  

Hur kan arbetsterapi möta verksamheters behov av företagshälsovård? 
Bäste chef! 

Hälsa bland medarbetarna är en viktig förutsättning för framgångsrika företag. 

Företagshälsovården har en viktig del i detta hälsoarbete. Dock är arbetsgivarnas uttryckta 

behov av stöd från företagshälsovården relativt outforskat. Vad är det typ av hjälp, stöd och 

vägledning man behöver? 

Jag vänder mig till dig med anledning av stundande examensarbete som skrivs inom ramen 

för Arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Studien som ligger till 

grund för examensarbetet syftar till att beskriva chefers upplevda behov av 

företagshälsovård - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Jag vill därför intervjua chefer 

med erfarenhet av företagshälsovård. 

Intervjun möjliggör för dig som deltagare att ha en stor frihet i ditt berättande och på så vis 

kunna belysa behovsområden och tankar som är centrala ur ditt och din verksamhets 

perspektiv. Det är av stor vikt för mig att få en uppfattning om vilka behov av insatser från 

företagshälsovården ni själva ser i relation till era medarbetares hälsa.  

Få arbetsterapeuter arbetar idag inom företagshälsovården trots kompetens och resurser för att 

kunna förebygga och behandla arbetsrelaterad ohälsa. Forskning kring företagshälsovård 

generellt och specifikt i relation till arbetsterapi är begränsad. 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta. Insamlat 

material används enbart i studiesyfte och behandlas konfidentiellt varvid identifiering av 

deltagare eller företag inte kommer att vara möjlig. Intervjun kommer förslagsvis att hållas 

under v. 12, 13 eller 14, och pågår under cirka 45 min – 1 h. Du bestämmer själv vilken 

intervjuplats som är mest lämplig.  

Det godkända examensarbetet kommer att göras tillgängligt och om du är intresserad kommer 

du naturligtvis att ges möjlighet att ta del av det.  

 

Ditt deltagande vore värdefullt!                                                                                                       

 

Vid önskan om ytterligare upplysningar eller vid frågor kan jag nås via:  

hammarstedt.sandra@gmail.com, Tel: 0709828870                                                                                  

 

Handledare Inger Jansson, universitetslektor: inger.jansson@hhj.hj.se, Tel: 072-5430231 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
            Introduktionsfrågor 

 Kan du berätta lite om företaget du jobbar i? 

 Hur skulle du beskriva hälsotillståndet på företaget i dagsläget? 
 Strategier idag? 

 Vad är viktigt för hälsan? 

 

Medarbetarnas hälsa 

 

 Hur tänker du kring medarbetarnas hälsa i relation till företagets resultat? 

 Hur upplever du det som chef att ansvara för medarbetarnas välmående? 
 Förmåga att identifiera och hantera aspekter som påverkar medarbetarnas hälsa? 

 Hur gör ni för att hantera det? 

    

 

Relationen till företagshälsovården idag 

 

 Hur upplever du företagshälsovården och dess tjänster idag? 
 Matchar era behov? 

 Finns det något ni saknar? 

 

Företagets behov av hälsoinriktade insatser 

 

 Vad tror du skulle kunna orsaka ohälsa på din arbetsplats? 

 Hur ser era framtidsplaner ut gällande det hälsofrämjande arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


