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SAMMANFATTNING 
Bakgrund 

Företagshälsovården med sina olika kompetenser erbjuder tjänster till företag både på 

organisations och individnivå. Sjuksköterskor inom företagshälsovård erbjuder bland annat 

hälsofrämjande interventioner i form av kostrådgivning som avser stärka individen att ta 

kontroll över sin hälsa. Detta är ett aktuellt behov då hälften av Sveriges vuxna befolkning är 

överviktiga eller feta. De metoder som rekommenderas är resurskrävande och företagen är 

alltmer rädda om sina resurser. 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av kostrådgivning inom företagshälsovård.  

Metod 

Studien baseras på kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Inklusionskriterier var 

sjuksköterskor anställda inom geografiskt närliggande företagshälsovård med erfarenhet av 

kostrådgivning. För analys av insamlad data användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. 

Resultat  

Från analysens av sjuksköterskornas erfarenheter av kostrådgivning inom företagshälsovård 

framkom fem kategorier. 1) Att ge olika kostråd grupperades i evidensbaserade råd, praktiska 

kostråd och dieter; 2) Att använda olika metoder i kostrådgivning visade 

att olika frågeformulär och samtalsmetoder användes; 3) Kostrådgivningstillfällen; 4) 

Motivation grupperades i kundens mottaglighet och sjuksköterskans förhållningssätt; 5) Att 

återrapportera till företaget   

Konklusion 

Sjuksköterskor inom företagshälsovård har kunskap om vikten av evidensbaserad fakta kring 

kost och kostrådgivning. Kostfrågor är en liten del i samtalet, och kvaliteten därför viktig för 

att motivera individer att vidmakthålla eller förändra sitt förhållande till kosten. Studien visar 

på vikten av förmåga att motivera individen. Företagen erbjöd ofta hälsosamtal med 

kostrådgivning som en förmån till sina anställda utan en bakomliggande intervention på 

gruppnivå. 

Nyckelord 

Företagshälsovård, Företagssjuksköterska, Företagssköterska, Hälsofrämjande, 

Kostrådgivning, Motivation   



ABSTRACT   
Background 

Occupational healthcare with its various competencies offers services to companies both at 

the organization and the individual level. 

Nursing in occupational healthcare offers health-promoting interventions in the form of 

dietary counseling aimed at strengthening the individual to take control of their health. This is 

an urgent need when half of Sweden's adult population is overweight or obese. The 

recommended methods are resource-intensive and companies are increasingly afraid of their 

resources. 

Purpose 

To describe nurses’ experiences with diet counselling in occupational health care.   

Method 

The study is based on qualitative interviews with descriptive design. Inclusion criteria were 

nurses employed in geographically related occupational healthcare with experience in dietary 

counseling. For analysis of collected data, qualitative content analysis with inductive 

approach was used. 

Results 

From the analysis of the nurses' experience of dietary advice in occupational health care, five 

categories emerged. 1) Providing different dietary advice was grouped in evidence-based 

advice, practical dietary advice and diets; 2) Using different methods in dietary counseling 

showed that attic questionnaires and common methods were used; 3) Dietary advice 

opportunities; 4) Motivation was grouped in the customer's receptiveness and the nurse's 

approach; 5) To report back to the company 

Conclusions 

Nurses in occupational healthcare have knowledge of the importance of evidence-based facts 

about diet and dietary advice. Dietary questions are a small part of the conversation, and the 

quality is therefore important for motivating individuals to maintain or change their 

relationship to the diet. The study shows the importance of the ability to motivate the 

individual. The companies often offered health advice with dietary advice as a benefit to their 

employees without any underlying intervention at the group level. 

Keywords 

Diet counselling, Health promotion, Motivation, Occupational health care, Occupational 

health nurse  



		

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING     1 

2. BAKGRUND     1 

2.1 Företagshälsovård     1 

2.2 Företagssköterskan     2 

2.3 Hälsa      2 

2.4 Hälsofrämjande arbete     3 

2.5 Kostrådgivning     4 

3. PROBLEMFORMULERING    7 

4. SYFTE      7 

5. METOD      7 

5.1 Urval och deltagare     7 

5.2 Datainsamling     8 

5.3 Databearbetning och analys    9 

6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN    10 

7. RESULTAT     10 

7.1 Att ge olika kostråd     11 

7.1.1 Evidenbserade kostråd    11 

7.1.2 Praktiska kostråd     11 

7.1.3 Dieter      12 

7.2 Att använda olika metoder i kostrådgivning   12 

7.2.1 Frågeformulär     12 

7.2.2 Samtalsmetoder     13 

7.3 Kostrådgivningstillfällen    13 

7.4 Att skapa motivation     14 

7.4.1 Kundens mottaglighet    14 

7.4.2 Sjuksköterskans förhållningssätt    15 

7.5 Att återrrapportera till företaget    15 

8. DISKUSSION     16 

8.1 Metoddiskussion     16 

8.2 Resultatdiskussion     19 

9. KONKLUSION     22 

10. KLINISK IMPLIKATION OCH FRAMTIDA FORSKNING 22 



11. REFERENSER     24 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 



 1 

1. INLEDNING 
 

Företagshälsovården (FHV) är viktig del i att skapa säkra och trygga arbetsplatser och där 

finns en bred kompetens med bland annat företagsläkare, företagssköterska, 

arbetsplatsingenjör och ergonom som ska samarbeta med företag och organisationer. FHV 

arbetar med olika uppgifter i.e att vara en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på 

företagen, att vara en resurs i rehabilitering och arbetsplatsanpassningar för anställda samt att 

arbeta hälsofrämjande med anställdas hälsa ur alla perspektiv inte bara arbetsplatsen.  Det 

hälsofrämjande arbetet har utvidgats de senaste årtiondena och en stor del av verksamheten 

för företagssköterskan består i hälsoundersökningar samt hälsofrämjande arbete (SOU 

2011:63). 

 

2. BAKGRUND   
  

2.1 Företagshälsovård 

Det som så småningom blev dagens företagshälsovård har en lång historia. Redan på 1600-

talet uppmärksammade de stora skogs- och gruvbolagen att arbetarna behövde sjuk- och 

olycksfallsvård för att överleva det tunga och farliga arbetet som utfördes. Några milstolpar 

under 1900-talet är; Lagen om arbetarskydd, 1912 (som bland annat reglerade beredskap för 

olycksfall i industrin) lade grunden till dagens skyddsombud, Arbetarskyddslagen, 1949, där 

arbetsmiljön för att skydda arbetarna regleras, 1959 antogs rekommendationer från 

International Labour Organisation (ILO) om företagshälsovård (FHV) där lagstiftning 

föreslogs om vem som skulle ansvara för tillsynen av FHV. Landsorganisationen (LO) och 

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) skrev avtal angående regler om företagshälsovård 

1976 och arbetsmiljölagen trädde i kraft 1978. Utvecklingen av lagar gällande arbetsmiljön 

under 1900-talet har format utbudet i dagens företagshälsovård. 1986-1993 hade 

företagshälsovården ekonomiskt stöd från staten och efter 1993 finansieras verksamheten av 

kundavtal (Marinko & Ivarsson-Walther, 2010). Det finns intern- och extern 

företagshälsovård. Intern företagshälsovård utgör en del av det företag där 

företagshälsovården bedrivs och extern företagshälsovård innebär att tjänsten upphandlas. 

Arbetsmiljölagen beskriver idag företagshälsovård enligt följande; 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, 
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organisation, produktivitet och hälsa (Arbetsmiljölagen (AML) 1977:1160). 

Företagshälsovården är ledande i det hälsofrämjande arbetet genom att arbeta med 

livsstilsfrågor (Marinko & Ivarsson-Walther, 2010). 

 

2.2 Företagssköterska  
 
Rollen som företagssköterska började utkristalliseras på 50-talet och var vid den tidpunkten 

inriktad på olycksfall och sjukvård för de anställda. När regler för arbetarskydd kom 1967 

utvecklades företagssköterskans uppgifter mot att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

med bland annat hälsoinformation och hälsokontroller. Företagssköterskan ska arbeta 

självständigt och professionellt efter vetenskaplig evidens samt bidra till ett hälsofrämjande 

förhållningssätt i livsstilsfrågor (Riksföreningen för företagssköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Definitionen av evidens är enligt Socialstyrelsen graden av 

tillförlitlighet, den för tillfället bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och är inte ett absolut 

tillstånd (Socialstyrelsen, 2017). Företagssköterskan är en del av den företagshälsovård som 

enligt arbetsmiljölagen ska finnas tillgänglig där arbetsförhållandena kräver (AML, 1977) för 

att upprätthålla god hälsa hos arbetstagaren.  Enligt Whitaker & Baranski (2001) kan även 

faktorer utan anknytning till arbetet påverka arbetsförmågan hos den anställde.  

Företagssköterskan arbetsuppgifter omfattar även att främja hälsa och arbetsförmåga genom 

att fokusera på icke arbetsplatsrelaterade faktorer exempelvis kost.  

Örebro universitet blev 2015 först i Sverige med specialistutbildning inom företagshälsovård 

för sjuksköterskor. Därmed har yrket fått akademisk status och efter examen är titeln 

företagssjuksköterska (Örebro Universitet, 2015). 

 
2.3 Hälsa 

Begreppet hälsa, från fornnordiskan hel, beskrivs som svårdefinierat så länge det funnits i 

skrift (Green, 1991). World Health Organization (WHO) (1948) definierade hälsa 1948 och 

deras definition är densamma idag "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp". Katie Erikssons (2014) 

tolkning av begreppet hälsa beskriver den subjektiva känslan av hälsa. Välmående används 

som en parameter huruvida en person har god hälsa eller inte. 

Människans hälsa påverkas av olika faktorer, tillsammans och var för sig. Dessa faktorer kan 

definieras enligt följande: sociala och ekonomiska faktorer, faktorer relaterade till den fysiska 

miljön och faktorer relaterade till livsstil (WHO, 2017). Hälsan hos befolkningen i ett 
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samhälle är beroende av att den socioekonomiska klyftan inte är för stor. Mindre klyftor i 

befolkningsstrukturen har visat sig ge en större gemenskap och bättre livskvalitet för 

invånarna än en rikare befolkning i genomsnitt men med större socioekonomiska klyftor 

(Scriven, 2010/2013). WHO beskriver vidare de företeelser i samhället de anser viktiga för att 

uppnå hälsa och dessa är: fred, tillgång till skydd, utbildning, tillgång till mat, inkomst, stabilt 

ekosystem, hållbara resurser, social rättvisa och jämlikhet (WHO, 2017). Hälsa och livsstil 

kan även beskrivas ur ett annat perspektiv som antingen en individbaserad företeelse, eller 

beroende och orsakad av förhållanden i ett samhälle. Antingen läggs ansvaret på individen 

genom att vara uppdaterad på hur en god hälsa bibehålls eller på samhället genom hur 

samhället struktureras, exempelvis gratis skolluncher (Hallberg & Svensson, 2010).  

 

I Sverige lade Nationella folkhälsokommitténs utredning 2002 fram elva målområden för 

folkhälsoarbetet i framtiden och två av dessa berör hälsa och kost. Målen utgår från hälsans 

bestämningsfaktorer i.e istället för att se hälsoproblem läggs fokus på vilka faktorer som 

främjar hälsan (Prop. 2002/03:35). Hälsans bestämningsfaktorer kan också tolkas som sådant 

individen påverkar antingen mot hälsa eller ohälsa (Nordiska Livsstilsverkstan, u.å). I mål 

nummer 10 tas kostens betydelse upp som en viktig faktor för hälsan, ett villkor för att hälsan 

ska utvecklas positivt (Prop. 2002/03:35). I den senaste statliga offentliga utredningen i frågor 

kring folkhälsan föreslås att antalet målområden minskas ner till åtta istället för elva och kost 

hamnar under rubriken levnadsvanor tillsammans med fyra andra punkter. Detta skulle 

medföra att kosten och kosthållningen blir en mindre del i ett större sammanhang (SOU 

2017:4). 

 

2.4 Hälsofrämjande arbete 

I Ottawa Manifestet från 1986 definierar WHO hälsofrämjande "Hälsofrämjande arbete är den 

process som möjliggör för människor att öka kontrollen över samt förbättra sin hälsa" (WHO, 

2017). Hälsa ska inte vara meningen med livet utan istället ses som en tillgång i livet. Det 

hälsofrämjande arbetet beskrivs i termer av personliga, sociala och fysiska resurser som ska 

leda till tillfredsställelse i livet (WHO, 1986). Nutbeam (1998) anser att WHO´s definition av 

ordet hälsofrämjande kan delas upp i sju delar för att förbättra hälsan. Två av dessa delar är 

hälsofrämjande arbete; som skall stärka individen att öka kontrollen över åtgärder som gör att 

hälsan förbättras och hälsoutbildning; vilken skall ge individen bättre självförtroende och 

motivation för att därigenom kunna förbättra sin hälsa (Nutbeam, 1998). För att det skall råda 

samsyn av WHO`s definition av hälsobegrepp på lokal, regional, nationell och global nivå har 
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WHO en ordlista över de olika områdena gjorts och förnyas efterhand.  Ordlistan definierar 

olika hälsobegrepp och i den senaste uppgraderingen beskrivs vikten av evidensbaserad 

kunskap vid hälsofrämjande åtgärder för effektivitet i det hälsofrämjande arbetet (Smith, Tang 

& Nutbeam, 2006).  

 

För ett företag kan det påverka medarbetarnas arbetsförmåga mer än de är medvetna om när 

kostvanor diskuteras. Kark, Neovius & Rasmussen (2013) har i studier funnit att exempelvis 

män med fetma har ett nästan dubbelt så stort produktionsbortfall som normalviktiga män. 

Personer med fetma blir oftare utsatta för kränkande attityder och särbehandling än 

normalviktiga. Detta kan i leda till stort psykiskt lidande som kan ge ökad sjukfrånvaro på 

sikt. Genom att sätta in förebyggande insatser på samhällsnivå kan detta hälsovinster för 

individen likväl som produktionsvinster för företagen och ett friskare samhälle (Kark, 

Neovius & Rasmussen, 2013). En litteraturgenomgång på studier om arbetsplatsinterventioner 

rörande hälsa visar att företag som vill förbättra hälsan hos de anställda vanligtvis satsar på 

interventioner för förbättrade kostvanor eller ökad fysisk aktivitet. Bäst effekt fås om båda 

dessa kombineras. I studierna i litteraturgenomgången saknas dock ekonomisk redogörelse 

angående kostnader och vinster med olika interventioner (Schröer, Haupt & Pieper, 2014). 

Hur bra utfall ett företag får av en kostintervention påverkas också av på vilken nivå ett 

företag väljer att göra satsningarna, det vill säga antingen som ett företagsprojekt med 

exempelvis policyförbättringar eller om det läggs på individnivå med exempelvis 

hälsoundersökningar. Det framkom också att det behövs mer forskning för att hitta de 

interventioner som är effektiva (Kahn-Marshall & Gallant 2012; Torp, Eklund & 

Thorpenberg, 2011). I en metaanalys fann författarna att kost eller aktivitetsrelaterade 

åtgärder på en arbetsplats gav resultat i form av hälsoförändringar och om det även 

motiverades varför en hälsoåtgärd infördes blev resultatet bättre. Författarna saknade dock 

studier som över längre tid än sex månader följde deltagarna (Kahn-Marshall & Gallant 

2012).  

 

2.5 Kostrådgivning 

Kostrådgivning är en del av det hälsofrämjande arbetet som företagssköterskan arbetar med. 

Kosten och kosthållningen är en del av nutidens folkhälsoproblem och kan påverka 

utvecklingen av exempelvis diabetes typ II, problem i rörelseapparaten, fetma och vissa typer 

av cancer (Scriven, 2013). På grund av ohälsosamt leverne, där kosten är en stor del, dog 

cirka 17 miljoner i världen en för tidig död år 2000 och över 160 miljoner hade en sämre hälsa 
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än vad de skulle behöva (Mhurch, Aston & Jebb, 2010). På nationell nivå visar 

Folkhälsomyndighetens rapport (2017) att hälften av den vuxna 

befolkningen har övervikt eller fetma. Rapporten pekar även på ett minskat intag av frukt och 

grönt hos innevånarna. Johansson (2010) anser att människan har möjligheter att påverka sin 

hälsa genom bra eller dåliga val av kost där undermålig kost kan utveckla exempelvis fetma 

och bristsjukdomar (Johansson, 2010). Mattiasson, Eneroth och Becker (2012) beskriver i sin 

rapport processen att bedöma faktans evidens rörande nutrition hos Livsmedelsverket och i 

utarbetandet av Nordic Nutrition Recomendation (NNR).  I NNR, (2012) beskrivs hur flödet 

av kostprogram i media, kokböcker, dieter och kostråd av olika kvalitet produceras i allt 

snabbare takt. Ordet diet betyder på engelska kosthållning och är en generell term för vad en 

person äter (http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/). I Svenska Nationalencyklopedin 

förklaras ordet diet som specifikt sammansatt kost för att uppnå ett visst syfte exempelvis 

viktminskning eller viktökning. När det i Sverige talas om diet är den ofta tidsbegränsad, om 

inte en sjukdom, exempelvis diabetes, ligger bakom (Rössner, 1990). 

 

NNR har tagits fram av experter i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Grönland, Island, 

Färöarna och Åland för att säkerställa att råd och rekommendationer kring kost som ska 

främja hälsan grundas på evidens. Sverige har officiellt antagit NNR och Livsmedelsverket 

utgår från NNR angående vilken sort och mängd mat som rekommenderas (Mattisson, 

Eneroth & Becker, 2012). Rekommendationerna är tänkta att ses över tid, minst en vecka, och 

det finns inte en lösning utan variation och rätt mängd kost i kombination med rörelse främjar 

hälsan (NNR, 2012; Johansson, 2010). För att göra det lättare att äta hälsosamt tog 

Livsmedelsverket 2005 fram fem kostråd där syftet var att visa hur kosthållningen kunde 

ändras för att nå en bättre folkhälsa. De fem råden är följande:  

1. Ät mycket frukt och grönt- gärna 500 gram per dag  

2. Välj i första hand fullkorn i bröd, flingor, gryn, pasta och ris.  

3. Välj gärna nyckelhålsmärkt  

4. Ät fisk ofta-gärna 2-3 gånger i veckan  

5. Byt till flytande margarin eller olja när du lagar mat  
(Livsmedelsverket, 2017) 

Vad och hur mycket av olika livsmedel som bör ingå i en måltid kallas livsmedelsbaserade 

kostråd (Enghardt Barbieri, 2013). Förutom dessa råd har Livsmedelsverket även utvecklat 

den så kallade tallriksmodellen som är en praktisk modell på hur upplägget kan göras för att 

få kolhydrater, proteiner och grönsaker i rätt proportioner. Den finns i två varianter, en för den 
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som är mer stillasittande och en för den som rör på sig regelbundet. Enligt Livsmedelsverket 

tyder inget på att en viss måltidsordning skulle vara mer hälsosam än någon annan 

(Livsmedelsverket, 2017). Johansson (2010) däremot ser regelbunden måltidsordning 

som markör för god kosthållning och menar att de personer som slarvar med frukost oftare 

får i sig energitätare mat än övriga och ökar lättare i vikt.  

 

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen är framtagen av Företagshälsans 

riktlinjegrupp som består av forskare och praktiker inom företagshälsovård. Evidensbaserade 

och effektiva metoder har utarbetats och personal inom företagshälsovård bör lämpligen 

använda dessa enligt Riktlinjegruppen (2015). Vid förändringar som har med matvanor att 

göra anses kvalificerade rådgivande samtal vara den metod som ger bäst resultat på 

individnivå. Det är dock en resurskrävande åtgärd som om den genomförs fullt ut skulle ge 

betydligt högre kostnader för företaget (Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015) än vad enstaka 

åtgärder kostar. I dagsläget är frågor rörande matvanor den fråga som hälso- och sjukvården 

lägger minst fokus på. Den rådgivande personen behöver i större utsträckning ställa frågor om 

levnadsvanor. Där exempelvis dåliga kostvanor uppdagas bör även stöd i ett förändringsarbete 

erbjudas. Socialstyrelsens indikatorfrågor om mat är utarbetade efter NNR (Socialstyrelsen, 

2011) och rekommenderas när en beskrivning av kostvanorna skall göras. En 

företagssköterska som skall stötta en individ med en beteendeförändring bör använda sig av 

en strukturerad metod. Olika samtalsmetoder kan användas som stöd för att skynda på 

beteendeförändringen. Revstedt (2002) beskriver samtalsmetoder i sig beskrivs som en 

riskfaktor där företagssköterskan som ska motivera till förändring gömmer sig bakom 

metoden, det personliga engagemanget blir lägre och möjligheterna att motivera till 

förändring minskar (Revstedt, 2002). Riktlinjer för hälsoundersökningar via 

arbetsplatsen (2015) ger två exempel på evidensbaserade samtalsmetoder, kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI), vilka båda kräver utbildning. KBT har 

utvecklats under de senaste 40 åren och innefattar förmågan att tänka rationellt och förändra 

ett beteende (Kåver, 2016). MI utvecklades av två psykologer på 80- och 90-talet. MI 

utvecklades i samband med alkoholrehabilitering men används idag allmänt inom 

förändringar som rör livsstilsfrågor. Det är framförallt en vägledande metod där framgången 

ökar om den som behandlas, själv uttalar förändringen (Miller & Rollnick, 1991/ 

2013). Företagssköterskor som använder sig av MI ser ofta detta som en bra metod för att 

motivera istället för att bara ge råd. Syftet är att genom samtalet få patienterna att själva inse 

vad de skulle behöva förändra i sin livsstil och hitta positiva förändringar.  Det beskrivs att 
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metoden kräver mer tid än endast rådgivande samtal (Brobeck, 

Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). 

 
3. PROBLEMFORMULERING 

Genom ett hälsofrämjande arbete kan företagssköterskan påverka livsstilsfaktorer som bidrar 

till bättre hälsa. Den senaste folkhälsorapporten (2017) redovisar hälsan i Sverige, vid en 

global jämförelse, som god men studier som berör kost visar att övervikt och fetma ökar och 

intag av frukt och grönt minskar.  Företagssköterskans helhetssyn rörande hälsa och 

kostrådgivning ger möjlighet att arbeta med livsstilsfrågor och öka vuxnas hälsa. Som en 

motvikt till kostråd från exempelvis dagstidningar skall företagssköterskan arbeta enligt 

evidensbaserade metoder. Föreliggande arbete ämnar beskriva sjuksköterskors erfarenhet 

inom kostrådgivning i företagshälsovård för att få en bild av hur företagssköterskor arbetar 

med kostfrågor. 

 

4. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kostrådgivning inom 

företagshälsovård.  

  

5. METOD 
Studien baseras på en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. För analys av insamlad 

data användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman 

(2004). 

 

5.1 Urval och deltagare 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor anställda inom geografiskt närliggande 

företagshälsovård med erfarenhet av kostrådgivning. Urvalet var bekvämlighetsurval, vilket 

innebar att företagshälsor som var lätta att nå kontaktades (Polit & Beck, 2012).  

Verksamhetscheferna på dessa kontaktades via telefon och ett informationsbrev om studiens 

syfte och medgivande till deltagande skickades till verksamhetschefen på de företagshälsor 

som tackade ja. Hen gjorde ett skriftligt godkännande och gav förslag på sjuksköterskor att 

intervjua. Kontakt togs via telefon eller mail med berörda sjuksköterskor, vilka fick muntlig 

eller skriftlig information om studien och dess syfte. Därefter skickades utförlig skriftlig 

information och medgivande att delta i studien via mail. Av 15 tillfrågade sjuksköterskor 
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tackade 11 ja till deltagande. Se urvalsprocess Figur 1. Samtliga sjuksköterskor i studien var 

kvinnor och åldern varierade mellan 36-64 (M 55) år. De hade arbetat mellan 1-30 (M 9,7) år 

inom företagshälsovård. Av sjuksköterskorna var det 6 sjuksköterskor som gått 

vidareutbildning till företagssköterska och fem hade gått någon form av samtalsutbildning.  

 

Figur 1 Urvalsprocess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide skapades inför intervjuerna (Bilaga 1). Utifrån syftet, 

sjuksköterskors erfarenhet av kostrådgivning, formulerades öppna frågor för att erhålla 

beskrivande svar. För att få en bakgrund om sjuksköterskorna ställdes frågor om kön, ålder, 

erfarenhet och utbildning. En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att frågorna 

svarade mot syftet, frågorna behölls efter ett par mindre justeringar i formuleringen. I 

samband med intervjun skrev sjuksköterskorna på samtyckesformulär. Intervjuerna utfördes 

under sjuksköterskornas arbetstid på respektive arbetsplats och tog mellan 15 och 25 minuter. 

Intervjuerna spelades in och när intervjun var klar ställdes frågan om sjuksköterskan 

hade något att tillägga innan inspelningen avslutades. Intervjuerna skedde under en tidsperiod 

av två veckor, båda författarna intervjuade men inte tillsammans. 

Geografiskt 
närliggande 

Företagshälsor 
letades upp via 

internet 
 

Verksamhetscheferna 
kontaktades via 

telefon 

Informationsbrev 
skickades till de 

verksamhetschefer som 
tackade ja 

 

Kontakt togs via mail 
eller telefon till berörda 

sjuksköterskor  

Information skickades 
ut till femton 

sjuksköterskor 

11 av de tillfrågade 
tackade ja 

Besök bokades in 
på 
sjuksköterskornas 
arbetsplats 

Intervjuerna 
genomfördes 
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5.3 Databearbetning och analys 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant av den författare som gjort intervjun. Därefter bytte 

författarna det transkriberade materialet med varandra för att lyssna och läsa igenom så inget 

missuppfattats. I samband med transkriberingen kodades intervjuerna med siffra 1-11 för att 

garantera sekretess för de intervjuade. Enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012) 

metod för innehållsanalys sorterades resultatet i flera steg. Hela analysprocessen av 

intervjumaterialet genomfördes gemensamt av författarna vid flera tillfällen.  I första 

steget valdes meningsbärande enheter utifrån studiens syfte ut.  Med meningsbärande enheter 

avsågs delar ur textmaterialet som hade liknande innehåll.  De meningsbärande enheterna 

sammanställdes och därefter kondenserades de meningsbärande enheterna. Innehållet i 

materialet behölls men antalet ord kortades ner. I nästa steg kondenserades materialet till 

koder i.e grupper med gemensamt innehåll. Därefter analyserades subkategorier fram från 

koderna. Dessa grupperades efter analys i fem kategorier. Två av subkategorierna ändrades 

till kategorier utan subkategorier. Se Tabell 1  

 

Tabell 1 Exempel på analysprocess 
Meningsbärande enhet  Kondenserad 

meningsenhet  
Kod  Subkategori  Kategori  

Ja det är svårt 
att rådgiva idag och 
vetenskapen har gått 
framåt, det är inte så 
enkelt som det var för 
tjugo år sen. Eller det var 
inte enkelt då heller men 
då trodde vi att det var 
enkelt, kalorier in och 
kalorier ut, det är ju inte 
riktigt så idag. Utan 
forskningen har ju 
kommit ofantligt mycket 
längre i detta och framför 
allt det här 
populärvetenskapliga,1 
plus den riktiga 
forskningen så det är svårt 
idag…  

Kalorier in och kalorier 
ut det är inte så idag 
vetenskapen har gått 
mycket framåt och även 
populärvetenskapen 

Kunskapsmässigt 
flytr vetenskap och 
populärvetenskap 
ihop 

 

 

Evidensbaserade råd  Att ge olika 
kostråd  

Ja, det var väldigt 
motiverade personer och 
med olika problematik 
med kosten, men många 
vill bara veta mer för idag 
är kost ju ett hett ämne 
alltså…  

Motiverade personer 
vill ha förändring men 
många vill bara veta 
mer 

Motivation för att 
uppnå en en 
kostförändring  

Kundens 
mottaglighet  

Motivation  

 1. Med populärvetenskap menas här icke evidensbaserad fakta. Författarens anm. 
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6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 
Forskningsetiska principer ska ge förhållningsregler mellan forskare och 

undersökningsdeltagare så en rättvis bedömning kan ske mellan forskarens krav på 

studien och individens rätt till sekretess vid eventuella oklarheter (Vetenskapsrådet, u.å). Vid 

genomgång av de underliggande reglerna för varje etiskt krav fann författarna att dessa regler 

följdes i den grad det var aktuellt. Sjuksköterskorna har informerats skriftligt och muntligt om 

syftet med studien, och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan enligt informations- 

och samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att avidentifiera 

sjuksköterskorna vid transkriberingen och endast använda en siffra vid citat i texten. 

Nyttjandekravet som innebär att insamlad data endast används till forskning uppfylldes då 

insamlat material endast används till magisteruppsatsen och destrueras när uppsatsen är 

godkänd (Vetenskapsrådet, u.å). Etikprövning enligt lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor SFS 2008:192, krävdes inte då forskning på högskolenivå och avancerad 

nivå är undantagen. Frågorna har inte bedömts som särskilt känsliga av författarna då inga 

frågor som berör sekretess har ställts.  

   

7. RESULTAT 
 
Analysen resulterade i fem kategorier och sju subkategorier som beskriver 

sjuksköterskan erfarenheter av kostrådgivning inom företagshälsovård. Se Tabell 2 

  

Tabell 2. Resultatets kategorier och subkategorier 

Kategori    Subkategori    
Att ge olika kostråd   Evidensbaserade kostråd    
    Praktiska kostråd    
  Dieter   
Att använda olika metoder i kostrådgivning    Frågeformulär 
  Samtalsmetoder  
Kostrådgivningstillfällen    
Motivation  Kundens mottaglighet 
   Sjuksköterskans förhållningssätt  
Att återrapportera till företaget    
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7.1 Att ge olika kostråd  
 
7.1.1 Evidensbaserade kostråd 

Alla sjuksköterskor gav uttryck för att de hade kunskap om att kostråd som ges skall vara 

evidensbaserade. Samtliga sjuksköterskor utom en beskrev att de regelbundet hämtade 

information från Livsmedelsverket och NNR för att hålla sig uppdaterade i ämnet kost. Flera 

av sjuksköterskorna använde sig av dessa sidor i sin kundkontakt genom att rekommendera 

dessa för fördjupning i ämnet kost till kunden. 

  

"Jag utgår ju från Livsmedelsverkets råd... jag tycker att Livsmedelsverkets hemsida är 

fantastiskt bra. Och den tipsar jag dom att gå in och titta på"(nr11)   

  

Ett par sjuksköterskor använde endast Livsmedelsverket och NNR som faktabas, övriga 

uttryckte att de använde sig av dessa hemsidor men  hämtade även fakta från andra sidor. 

Önskemål om mer tid för samtal med sina närmaste kollegor för att säkerställa 

samstämmighet och evidens i rådgivningen på arbetsplatsen uttalades.  

   

"Vi ska ju egentligen bara ge de råd som Livsmedelsverket ger, vi kan ju inte göra annat"  

(nr1)    

"Men allt som vi säger ska vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet men var går 

gränsen..."(nr4)   

   

7.1.2 Praktiska kostråd 

Sjuksköterskorna hade lång erfarenhet och delade med sig av praktiska tips och råd om kost. 

Råden var av olika karaktär exempelvis tidpunkten för kostintag, vad och hur mycket mat 

som ansågs lämpligt. Sjuksköterskorna beskrev att dessa råd ofta togs emot väl, kunden 

upplevde kostråden som något att förhålla sig till. De sjuksköterskor med kunder som 

arbetade skift hade som rutin att erbjuda samtal kring kost och måltidsordningen eftersom 

arbetstiderna låg fördelade över dygnets alla timmar. 

 

"Mycket utifrån vad man ska äta för att sockret ska ligga bra och kolesterolet ska kunna 

påverkas och man ska var pigg under dan"(nr5)   

   

"Kostcirkeln brukar jag ha som grund...viktigt att man tänker på måltidsordningen där 

också"(nr7)   
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7.1.3 Dieter  

Erfarenheten från sjuksköterskorna var att kunderna hade många frågor om mer eller mindre 

vetenskapliga teorier kring kosthållning och framför allt olika dieter för att gå ner i vikt eller 

ändra ett kostbeteende. Nyttan av olika dieter var en fråga som vuxit kraftigt senaste åren och 

flera beskrev att kunderna ville ha en snabb lösning. Ett flertal av sjuksköterskorna beskrev att 

kunden hänvisade till metoder från olika dagstidningar och sidor på internet i samband med 

att frågor angående kost uttalades. Sjuksköterskorna var överens om att en 

livsstilsförändring var det enda som ledde till ett bestående resultat. Flertalet av 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att förhålla sig till olika dieter då de själva ansåg att vissa 

delar i livsmedelsverkets rekommendationer kändes föråldrade och gärna rekommenderade 

även dieter. Några sjuksköterskor hade själva provat någon diet och beskrev egna positiva 

eller negativa erfarenheter och använde sig av detta i kostrådgivningen.  

 

"Själva kostrådgivningen som kostrådgivningen där är det Livsmedelsverket som grund, men 

sen pratar många om olika sorters dieter och jag pratar aldrig om dieter och det finns inte" 

(nr1)   

"…svårt att informera om kost idag då det är tusen olika dieter och du kan fråga två 

vetenskap...som har gjort vetenskapliga undersökningar och de säger motsatsen, så därför är 

det väldigt svårt idag...jag behöver vara upplyst för att kunna möta kunden, upplyst och 

påläst"(nr10)    

 
7.2 Att använda olika metoder i kostrådgivning 
 
7.2.1 Frågeformulär 

Sjuksköterskorna hade olika erfarenhet av vilka frågeformulär och hur dessa användes. Vissa 

hade egentillverkade, någon följde företagets fastställda formulär, andra ställde 

socialstyrelsens indikatorfrågor om mat och någon hade inga frågeformulär alls. 

Frågeformulären användes i några fall som indikator för hur kundens kostvanor såg ut. När 

kunden indikerat på dåliga kostvanor i svaren, fokuserade sjuksköterskan mer på att diskutera 

kost än om alla svar visade på ett sunt kostbeteende. En sjuksköterska berättade att hon delade 

ut formuläret cirka en vecka innan besöket för att starta upp en tankeprocess kring 

livsstilsfrågor hos kunden och vid besöket användes inte formuläret. 
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"Nej, det har jag faktiskt inte så, utan jag utgår från var och en, varje individ, vem det är och 

vad det har för syfte"(nr10)   
 

”Nej, den har vi gjort själva fast vi har plockat från olika…”(nr9) 

 
7.2.2 Samtalsmetoder 
 

Alla sjuksköterskor uppgav att de inte hade någon erfarenhet av att arbeta med MI i samtal 

kring kostfrågor även om flera hade utbildning i metoden. Flertalet av sjuksköterskorna hade 

endast ett samtal med kunden men beskrev att detta samtal fördes enligt principerna i MI. 

Flera av sjuksköterskorna saknade möjlighet till uppföljande besök hos kunden och kunde 

därför varken använda KBT eller MI i ett längre förändringsarbete. 

    

"Jag försöker tänka efter det här med motiverande samtal"(nr1)   

   

"…den jag kanske tycker är bäst... är ju väldigt likt KBT... Om du beter dig annorlunda så får 

du nya livsperspektiv och det är, alltså det är väldigt likt KBT"(nr8)    

   

Flera sjuksköterskor hade positiva erfarenheter av arbete med samtal kring kost i grupp men 

ingen sjuksköterska hade i dagsläget pågående gruppverksamhet. Individuella samtal vid fler 

tillfällen upplevdes positivt men allt svårare att få godkänt av företaget som köpte tjänsten. 

Nästan alla sjuksköterskor som arbetade inom extern företagshälsovård beskrev att företag 

som köpte tjänster av dem tittade allt mer på vilka kostnader det skulle innebära på kort sikt 

för företaget och inte ur ett längre perspektiv. Möjligheter till att använda sig av utvecklade 

samtalsmetoder, där fler besök krävs, beskrev sjuksköterskorna som allt mindre.   

 

"Jag har haft det, kostgrupper som, där jag hade sex tillfällen, tre på en termin och tre på 

nästa termin"(nr11)  

  

7.3  Kostrådgivningstillfällen  

Sjuksköterskorna beskrev att de strävade efter att kostrådgivning i någon form skulle finnas 

med i varje enskilt besök. Frågor rörande kost lyftes av sjuksköterskorna som en del i 

hälsosamtalet och ibland hade kunden specifika frågor kring kost. Sjuksköterskorna hade 

olika möjligheter för djupare diskussion i ämnet beroende på vilket avtal som var tecknat med 

företaget och hur lång tid som var avsatt för besöket. Ett par sjuksköterskor beskrev att avsatt 
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tid för kostrådgivning var för kort. Vid ett hälsosamtal var det många områden som skulle 

behandlas, och ett område som behövde mer samtalstid fick prioriteras på bekostnad av ett 

annat, exempelvis kostfrågor som fick minde tid. Ett par sjuksköterskor hade erfarenhet av att 

de hälsofrämjande hälsoundersökningar som utfördes sågs som en förmån den enskilde kunde 

erbjudas snarare än en promotiv insats för företaget.  

 

"Det blir kan man säga lite på begäran eller indirekt för det ingår i alla dom här 

hälsoprofilerna som vi gör"(nr2) 
 

"Så hamnar man nästan alltid i någon kostfråga"(nr11) 
 

"Jag tycker nog nästan alla vill, har något som dom vill stöta och blöta vad det gäller kost" 

(nr11) 

 

7.4  Motivation   

7.4.1 Kundens mottaglighet 

Samtliga sjuksköterskor beskrev, med olika uttryck, att kunden måste vara mottaglig för att 

motivera en kostförändring. Några av sjuksköterskorna berättade att ibland hade de besök där 

kunden sa sig vara motiverad men i samtalet framkom att på grund av olika orsaker, privata 

och arbetsrelaterade, kom sjuksköterskan fram till att kunden inte var mottaglig för en större 

livsstilsförändring i nuläget. Då kunde sjuksköterskan föreslå förändringar i samband med 

nästa besök.   

   

"Framför allt att man är motiverad"(nr2) 
 

"...hänger ju mycket på de själva, att de kommer"(nr9) 

   

"Är man inte motiverad så är man inte heller motiverad att ta till sig kunskap… Det är ingen 

ide att ge kostråd till någon som inte vill höra”(nr10) 

   

Sjuksköterskor med några års erfarenhet beskrev att deras erfarenheter hade gett dem förmåga 

att i samtalet kunna avgöra om en kund var motiverad att diskutera kostråd eller inte. 

   

7.4.2 Sjuksköterskans förhållningssätt 
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De sjuksköterskor som beskrev ett intresse i ämnet var de som avsatte tid för diskussioner 

kring kost i sitt möte med kunden. Ingen av sjuksköterskorna uppgav att de hade någon 

formell utbildning i kostrådgivning som var aktuell, samtliga sjuksköterskorna beskrev att de 

inte såg något behov av vidareutbildning inom kostrådgivning. En sjuksköterska såg 

livsmedelsverket och NNR som enda källor till evidensbaserad information och beskrev ovilja 

att diskutera andra förhållningssätt till kosten och kosthållningen. I flera fall kunde 

sjuksköterskan se i patientjournalen vid föregående besök, som kunde vara för några år sedan, 

att kunden uttryckt en önskan om att göra en förändring men allt var sig likt. I ett fall beskrev 

sjuksköterskan att detta minskade motivationen hos henne att engagera sig i kostrådgivningen. 
 

"Det handlar ju om att vara intresserad och att läsa på under tiden, men nån generell 

utbildning har jag inte och jag tycker inte att jag behöver nån kan jag säg, det är inte det 

handlar om. Det är sunt för... eller sunt förnuft eller ta till sig de"(nr3) 

   

"Kost är ett brännande hett ämne och jag tror att det är väldigt bra att vi avdramatiserar det 

och säger att det har inte hänt så mycket inom vår nutrition som man kan tro när man hör 

alla nya råd och rön som kommer"(nr11) 

   

De sjuksköterskor som hade några års yrkeserfarenhet inom företagshälsovård hade 

uppfattningen att kostdelen i ett hälsosamtal är en ytterst liten del och att möjligheterna att 

göra några större kostrelaterade insatser var svårt.   

   

"...vi kan inte ta allting... riktiga bekymmer så är det sällan det är kosten"(nr8) 
 
 
7.5 Att återrapportera till företaget   
 

Sjuksköterskornas erfarenheter i samband med återrapportering till företagen var att 

kostfrågor var en ytterst liten del i det som återrapporterades och de beskrev att frågorna gavs 

lite eller inget intresse. I de fall intresse fanns hade ofta den beställande chefen deltagit i 

hälsoundersökningen. De konkreta åtgärdsförslagen kring kost var lättast att få positiv respons 

på. I flera fall visste inte företagen vilka frågor som diskuterades mellan kund och 

sjuksköterska. Flera sjuksköterskor hade erfarenhet av att företagen inte var intresserade av 

återrapporteringen eller efterfrågade återrapportering efter avslutat uppdrag. Hälften av 

sjuksköterskorna beskrev att återrapporteringen ofta skedde via en kontaktperson och den 
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personens intresse i hälsofrågor var av betydelse för hur väl kostdelen i återapporteringen 

mottogs.  

  

"Vi får ofta kontaktpersoner som pratar för gruppen sen"(nr5)   

   

"Ja dom ä väl mer intresserade av rådata, siffror eeh ,ja siffror där man har besvarat mellan 

ett och sex till exempel vad man tycker om ledarskapet vad man tycker om mer det är liksom 

lite lättare att ta till sig än de här lite mjukare värdena."(nr4)  

   

"Eller om det är en arbetsplats och dom alltid äter fikabröd, så, så kan man ju ta upp det med 

arbetsledningen att det kanske finns bättre alternativ"(nr8)  

 

8. DISKUSSION 
 

8.1 Metoddiskussion  
Studien syftade till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kostrådgivning inom 

företagshälsovård. I enlighet med Polit och Beck (2012) valdes kvalitativ metod med 

deskriptiv design. Metodens fördel är dess flexibilitet och anpassningsbarhet till de svar som 

framkommer, designen är inte tolkande utan beskrivande. Inom kvalitativ forskning används 

begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, och överförbarhet för att beskriva olika perspektiv av 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att använda kvalitativ metod med 

deskriptiv design gavs möjlighet för sjuksköterskorna att beskriva erfarenheter kring 

kostrådgivning vilket ansågs öka tillförlitlighet på studiens resultat. Detta var ett naturligt val 

då erfarenheter från sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovård var syftet med 

studien. I intervjuerna beskrev sjuksköterskorna både objektiva erfarenheter, exempelvis att 

frågeformulär användes och subjektiva erfarenheter, vad sjuksköterskan tyckte om att 

använda formulären. En möjlig svaghet i studiedesignen var att kostrådgivning var en endast 

liten del av sjuksköterskornas arbetsuppgifter och svaren blev inte så uttömmande som 

förväntat. Urvalet av företagshälsor gjordes enligt bekvämlighetsurval och grundade sig på 

tidsramen likaså antalet sjuksköterskor. Intervjuerna utfördes på 

sjuksköterskornas arbetsplatser varav några på författarnas två olika arbetsplatser. Inga 

intervjuer utfördes av egen kollega för att säkerställa oberoende gentemot den som 

intervjuades. Valet av plats för intervjuerna, bedömde författarna, skulle få sjuksköterskorna 
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att känna sig bekväma. Författarna uppfattade inte att stämningen under intervjuerna visade 

tecken på motsatsen. 
 

Vid utformande av den semistrukturerade intervjuguiden låg författarnas förförståelse i ämnet 

som grund, vilket kan haft betydelse. I positiv mening att författarna visste vilken typ av 

frågor som skulle ställas och i negativ mening att vissa frågor inte ställts då författarna redan 

visste svaret. För trovärdighet är det viktigt att författarna har insikt i sin förförståelse enligt 

Graneheim och Lundman (2004).  Den semistrukturerade intervjuguiden innehöll frågor där 

möjlighet gavs att utveckla svaren (Polit & Beck, 2012). En testintervju utfördes för att se att 

metoden var rätt vald och att frågorna var relevanta. Inga ändringar i intervjuguiden gjordes 

efter testintervjun. Samtliga intervjuer genomfördes inom 14 dagar och tid för reflektion över 

intervjuer och frågeguiden avsattes inte. När samtliga intervjuer var utförda och 

transkriberade konstaterade författarna att variationen på data inte var så stor. Testintervjun 

transkriberades inte direkt därför framkom inte detta i början då svaren på frågorna visade sig 

gå in i varandra. Vissa intervjuer gick fortare än förväntat vilket förmodligen berodde på 

författarnas oerfarenhet i att intervjua. Författarnas intervjuteknik utvecklades 

under intervjuerna vilket märktes vid transkriberingen, att exempelvis sitta tyst och 

invänta svar när sjuksköterskan inte svarade direkt. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver stabilitet i datainsamlingen genom hela studien nödvändig för att pålitligheten ska 

anses god. Författarna anser att pålitlighet i denna studie ökat genom att båda författarna 

använt intervjuguiden som stöd i intervjuerna. En svaghet kan vara att författarna haft olika 

förförståelse och därmed format intervjuerna olika. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att 

göra uppföljande intervjuer (Polit & Beck, 2012). På grund av tidsramarna var detta inte 

möjligt. Tillförlitligheten ökade genom att intervjuerna spelades in. Författaren och 

sjuksköterskan småpratade innan intervjun i syfte att skapa en avslappnad stämning under 

intervjun. Ett informationstapp uppstod när intervjuerna var färdiga och inspelningen avslutad 

då flertalet av sjuksköterskorna började tala mer fritt om ämnet. Författarna anser att detta 

beror på nervositet inför inspelningen, från sjuksköterskorna och författarna. Författarna hade 

även kunnat ta stödanteckningar för att få med det sjuksköterskorna beskrev när 

inspelningsutrustningen stängts av. Detta gjordes inte och anses som en svaghet. Vid en av 

intervjuerna visade sig inspelningsutrustningen vara avslagen från början, de cirka fem 

minuter som saknades önskade sjuksköterskan lämna skriftligt i efterhand. Dessa svar blev 

inte lika detaljerade som under intervjun men inkluderades. 
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Innan intervjuerna påbörjades var planen att låta en sekreterare transkribera intervjuerna för 

att spara tid. Efter samtal med erfarna forskare, vilka uppgav transkriberingen som ett viktigt 

tillfälle för bearbetning, transkriberade författarna intervjuerna. När samtliga intervjuer var 

transkriberade, sorterades svaren upp efter frågorna i intervjuguiden. Ingen av författarna hade 

tidigare erfarenhet att bearbeta texter med kvalitativ innehållsanalys därför avvaktade 

författarna bearbetning och analys av analysmaterialet tills handledaren konsulterats. 

Författarna skrev gemensamt ut meningsbärande enheter på papper för helhetssyn av 

analysmassan. Kondensering, strukturering i kategorier och subkategorier utfördes på samma 

sätt. Detta skedde vid flera tillfällen för att den utvecklande tankeprocessen skulle upprepas 

och arbetet föras framåt. Genom denna stegvisa arbetsgång och konsultation innan processen 

påbörjades anser författarna att tillförlitlighet uppnåddes. Svårigheter i analysprocessen 

upplevde författarna vara att hitta lämpliga indelningar i kategorier, subkategorier och 

namnge dessa. Dessa indelningar diskuterades mycket och ändrades under arbetets gång tills 

samsyn rådde. Genom att visa i tabellform hur meningsenheter, kondensering och abstraktion 

genomfördes styrks trovärdigheten i analysen. I resultatet visas även citat från den 

transkriberade texten vilket också styrker trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Båda författarna, sedan tidigare utbildade distriktssjuksköterskor, arbetar sedan flera år inom 

företagshälsovård, på en inbyggd och en extern, vilket författarna uppfattat som positivt och 

ökat bredden på förförståelsen i ämnet. Detta kan ha haft relevans för studien (Polit & Beck, 

2012). För att uppnå tillförlitligheten i en studie är det nödvändigt att författarna vet att de har 

kunskaper som är viktiga för intervjuerna och studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2014). Författarna var medvetna om risk för påverkan av resultatet på grund av förförståelse i 

ämnet. Författarna utför regelbundet kostrådgivning och eftersträvar möjligen inte lika 

utvecklande svar som en person utan förförståelse skulle gjort. Detta kan ses som en svaghet i 

studien. 

 

Överförbarhet av denna studie i andra grupper såsom distriktssköterskor eller andra kategorier 

som arbetar med kostrelaterade frågar anser författarna med sin egen erfarenhet i yrket vara 

god. En direkt överförbarhet till den del där sjuksköterskorna beskriver kostrådgivning baserat 

på frågeformulär är mer svårbedömt då distriktsjuksköterskor vanligtvis inte arbetar på det 

sättet.  Hur överförbar en studie är till en annan grupp 

baseras enligt Graneheim och Lundman (2004) på en bra beskrivning av urvalet, 

studiedeltagare, insamling av data, beskrivning av kontexten och analysprocessen. Slutligen 



 19 

är det läsaren som avgör om studien är användbar i ett annat sammanhang (Graneheim och 

Lundman, 2004). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskorna i studien hade liknande erfarenheter av kostrådgivning.  

Den hälsofrämjande kostrådgivning som sjuksköterskorna beskrev utmynnade i följande fem 

kategorier; att ge olika kostråd, olika metoder i kostrådgivning, olika 

kostrådgivningstillfällen, att skapa motivation och att återrapportera till företaget. 

 

Att ge olika kostråd är en del av det hälsofrämjande arbetet som sjuksköterskan utför. Alla 

sjuksköterskor beskrev att frågor kring kost i princip alltid dök upp i någon form vid 

kundbesök. Frågan kunde initieras av sjuksköterskan eller kunden. Då allt mer skrivs om kost 

blir sjuksköterskans erfarenheter och kunskaper i ämnet allt viktigare för att kunna ge 

evidensbaserade råd. Kunderna är många gånger pålästa i en specifik fråga kring kost och kan 

komma med avancerade frågor. Att arbeta hälsofrämjande genom att ha förmåga att stötta en 

kund med kostråd i samband livsstilsförändringar är främjande för folkhälsan.  I 

hälsofrämjande arbete beskriver Smith, Tang och Nutbeam (2006) vikten av att de åtgärder 

som sätts in är evidensbaserade för att på så vis använda de åtgärder som är mest effektiva. 

För att få en hållbar kostförändring har Grooten et al. (2014) i en litteraturgenomgång funnit 

vetenskapligt stöd i att förutom de evidensbaserade råden är uppföljande insatser nödvändiga. 

Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12, kap.4, 3§) skall planer för kompetensutveckling av 

personalen enligt verksamhetens behov finnas. Alla sjuksköterskor ansåg att de hade 

tillräcklig kompetens i kost och kostrådgivning. De såg inget behov av kompetensutveckling 

mer än det som finns tillgängligt på NNR och Livsmedelsverkets hemsidor, de två sidor som 

samtliga sjuksköterskor refererade till.  Enligt ICN (2014) är det sjuksköterskan i 

sin profession som skall ha kunskap att avgöra evidensen i de råd som ges.  

Smith, Tang & Nutbeam (2006) beskriver i sin artikel vikten av evidensbaserad kunskap för 

att resultatet skall bli effektivt. Riktlinjer för hälsoundersökningar på arbetsplatsen (2015) är 

ett evidensbaserat dokument att förhålla sig till vid kostrådgivning, där hela processen från 

planering till återrapportering beskrivs. Ingen av sjuksköterskorna nämnde att de arbetade 

efter denna. Riktlinjerna togs aldrig upp i intervjuerna och kan i efterhand ses som en brist då 

det kunnat ge intressant analysdata.  
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Olika metoder i kostrådgivning är ett av verktygen i det hälsofrämjande arbetet som 

sjuksköterskan har att tillgå. Studien visade att flertalet sjuksköterskor använde 

egentillverkade frågeformulär inför eller vid kostrådgivning. Vissa hade erfarenhet av att 

konstruera egna frågor och andra gjorde nya sammanställningar av redan befintliga. Där 

frågorna ändrats, kastats om eller plockats ur sitt sammanhang finns inte den validitet som 

originalet har (Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015).  

 

Den tid som kunde avsättas för kostrådgivning gav sällan sjuksköterskorna möjlighet att 

arbeta efter de effektivaste samtalsmetoderna i enlighet med Riktlinjer för 

hälsoundersökningar på arbetsplatsen (2015). I studien beskrev sjuksköterskorna att det var 

vanligast med endast ett möte med kunden. Endast ett möte omöjliggör att arbeta enligt den 

effektiva metod med uppföljning som Grooten et al. (2014) kommit fram till. Oavsett vilken 

evidensbaserad samtalsmetod eller kostråd som ges finns ett avstånd mellan de som utformar 

en riktlinje och de som ska arbeta med riktlinjen. Hollnagel (2014) beskriver detta i en av sina 

böcker med termen "work-as-imagine versus work-as-done. De metoder som beskrivs i 

Riktlinjer för hälsoundersökningar på arbetsplatsen är de mest effektiva men om sällan 

tillfälle finns att följa dem är risken stor att det önskade resultatet uteblir. 

 

Samtliga sjuksköterskor hade erfarenhet av att kunden måste ha rätt attityd och vara mottaglig 

för att motivera en kostförändring som uppnår något resultat. Detta styrks av 

Hutchinson och Wilson (2011) som beskriver interventioner vilka fokuserar på att öka 

motivationen som effektivare än att rent teoretisk diskutera förändringar. I MI, en 

rekommenderad samtalsmetod enligt Riktlinjer för hälsoundersökningar på arbetsplatsen 

(2015) beskrivs att diskussioner kring hur förändringar ska ske inte är det viktiga utan den så 

kallade MI-andan. MI-andan innefattar fyra nyckelelement för att skapa motivation: 

acceptans, framkallande, medkänsla och partnerskap. (Miller & Rollnick, 1991/2013) 

Hutchinson och Wilson (2011) ser dock ett behov av ytterligare studier av interventioner för 

att klargöra hur interventioners resultat ser ut över en längre tidsperiod än 6 månader. 

Sjuksköterskorna i studien hade minst tio års yrkeserfarenhet som sjuksköterskor och 

medelåldern var relativt hög. Yrkes- och livserfarenhet ökar förmågan att kunna ge 

användbara praktiska råd. De råd som gavs speglade sjuksköterskornas erfarenhet och intresse 

för ämnet. De sjuksköterskor som beskrev att de var intresserade av ämnet kost var också mer 

benägna att ge olika typer av råd till kunden än de som endast nämnde kostfrågan som en av 
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många att besvara. Samtliga sjuksköterskor hade erfarenheter av att kunderna ville diskutera 

frågor rörande olika dieter. Nya dieter bör dock inte rekommenderas om inte de är 

vetenskapligt utvärderade Riktlinjer för hälsoundersökningar på arbetsplatsen (2015). 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter vid återrapportering var att kostfrågor var en ytterst liten del 

av vad som återrapporterades och de beskrev att kostfrågorna gavs sällan eller aldrig 

intresse. Sjuksköterskorna beskrev möjligheterna att göra ett effektivt arbete i kostrådgivning 

som begränsad då tiden ett företag var villig att betala för många gånger understeg behovet.    

Investeringar i hälsofrämjande åtgärder på längre sikt kan vara svårare att motivera då denna 

kostnad för företaget inte ger omedelbart mätbara vinster utan är en investering för framtiden. 

Exempel på hur ett företag kan räkna på kostnaderna vid olika hälsofrämjande åtgärder på 

såväl individ som företagsnivå beskrivs i SOU 2011:63. Kunskap i frågor av denna typ är 

en viktig del för ekonomiska argument att motivera ett företag med, när företagshälsovård 

upphandlas och återrapporteras. Robinson, Blissett och Higgs (2013) beskriver att det sociala 

kontext en person befinner sig i påverkar vad och i vilken mängd en person äter. En 

personalledning som visar ointresse i kostfrågor riskerar få en liknande personal. 

Folkhälsomyndighetens (2017) resultat visar ett stort resursbehov i kostfrågor, tvärt emot de 

många gånger små resurser som ges, vilket sjuksköterskorna beskrev erfarenhet av. Positivt 

var att de konkreta åtgärdsförslagen som gavs rörande kost beskrevs av sjuksköterskorna som 

lättast att få gehör för. Ett exempel var frukt till de anställda som är en av punkterna som 

Folkhälsomyndigheten (2017) tar upp i sin senaste rapport. Rapporten visar att 

halva den vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, detta ger tydliga signaler om ökad 

ohälsa i många former på sikt. Rapporten pekar inte bara på övervikt utan även ett minskat 

intag av frukt och grönt. Brobeck, Bergh, Odencrants och Hilding, (2015) har sett att 

vårdpersonal som ger livsstilsråd har möjlighet att påverka människor att göra 

livsstilsförändringar. Företagssköterskor i Sverige har möjlighet att i sina möten göra en insats 

i att implementera hälsofrämjande kostråd som Livsmedelsverket och NNR rekommenderar 

för att påbörja livsstilsförändringar. 

 

Det engelska ordet presenteism myntades på 90-talet när fenomenet uppmärksammades och 

kan översättas till en person som är på arbetet men på något sätt är begränsad i 

sin arbetskapacitet på grund av hälsoproblem, Cancelliere, Cassidy, Ammendolia och Côté 

(2011). Att bedöma om en anställd arbetar med full kapacitet eller inte är en svår näst uppgift 
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både etiskt och praktiskt för arbetsgivare. Denna känsliga fråga kan närmas i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet där hälsofrågan blir en punkt där alla involveras enligt Arbetsmiljöverkets 

Författningssamling (AFS 2001:1). Olika arbetsplatsinterventioner, exempelvis screening av 

hälsorisker, kan minska risken för presenteism (Cancelliere, Cassidy, Ammendolia och Côté, 

2011). 

 

9. KONKLUSION 
 

Resultatet visade att kostfrågor är en liten del av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. 
Sjuksköterskor inom företagshälsovård har kunskap om vikten av evidensbaserad fakta 

rörande kost och kostrådgivning. Sjuksköterskorna beskrev utmaningen med att ge 

kostrådgivning. Idag finns mycket lättillgänglig information på internet och kunderna är mer 

pålästa och ställer mer komplicerade frågor. Detta gav intressanta diskussioner men ställde 

större krav på sjuksköterskornas förmåga att avgöra graden av evidens i olika 

kostfrågor. Resultatet visade på en vilja att hjälpa och stödja kunderna och sjuksköterskornas 

erfarenheter visade att motivation var viktigt om kunden skulle förändra ett dåligt förhållande 

till kost eller vidmakthålla ett bra. Hälsosamtal med kostrådgivning ser flertalet företag främst 

som en tjänst de erbjuder de anställda på individnivå och inte som en åtgärd på företagsnivå 

enligt sjuksköterskornas beskrivning. 
 

10. KLINISK IMPLIKATION OCH FRAMTIDA 

FORSKNING 
 
Resultatet visar att det finns utvecklingsmöjligheter i mötet kund-sjuksköterska när det gäller 

kostfrågor i allt från själva samtalet till återkopplingen med företaget. Genom att 

implementera Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen, skulle det hälsofrämjande 

arbete sjuksköterskorna utför kvalitetssäkras. Allt hälsofrämjande arbete beror på ett företags 

villighet att betala. Sjuksköterskor kan arbeta mer aktivt för att öka kunskapen om det positiva 

i det hälsofrämjande arbetet även om det kostar pengar. Arbetsplatser där företag arbetar 

hälsofrämjande har förutsättningar för medarbetare med god hälsa och ökad produktivitet. 

 

Vid framtida studier i livsstilsförändringar bör kost och kostrådgivning i första hand studeras 

tillsammans med fysisk aktivitet då ämnet kost är en så pass liten del i hälsosamtalet och 
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interventioner som innefattar både kost och fysisk aktivitet visat sig ge mer effekt än bara en 

av dem i tidigare studier. (Schröer, Haupt & Pieper, 2014) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 24 

11. REFERENSER 
   
AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hämtad 1maj, 2017 från 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-

arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/?hl=2001:1  

  

AML 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.   

    

Brobeck, E., Bergh, H., Odencrants, S., & Hildingh, C. 

(2011). Primary healthcare nurses' experiences with motivational interviewing in health prom

otion practice. Journal of Clinical Nursing, 20, 3322-3330.doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03874.x    

  

Cancelliere, C., Cassidy, D., Ammendolia, C., & Côté, P. (2011). Are workplace health 

promotion programs effective at improving presenteeism in workers? a systematic review and 

best evidence synthesis of the lterature. BMC Public Health, 11(395).doi: 10.1186/1471-

2458-11-395   

  

Enghardt Barbieri, H. (2013). Synen på bra matvanor och kostråd - en utvärdering av 

Livsmedelsverkets råd (Livsmedelsverkets Rapport 22 – 2013). Uppsala: Livsmedelsverket. 

Från 

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2013/2013_livsmedelsverket_22_utvar

dering_kostrad.pdf  

   

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen. (5. uppl.). Stockholm: Liber   

   

Folkhälsomyndigheten. (2017). Folkhälsans utveckling: Årsrapport 

2017. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. Från https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefil

es/31616/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2017-16136-webb2.pdf  

   

 

Företagshälsans riktlinjegrupp (2015). Riktlinjer för hälsoundersökningar via 

arbetsplatsen. Taberg Media Group   

   



 25 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research -

 Concepts procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 

(2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001   

   

Green, R. (1991). Hälsa. I Nationalencyklopedin (Band 9, s 252). Höganäs: Bra Böcker    

 

Grooten W., Kader M., Bergström G., Hermansson U., Kwak L., Schäfer Elinder L., Wåhlin 

C., Jensen I. (2014). Effekter av hälso- och levnadsvaneundersökningar. Vad säger den 

vetenskapliga evidensen? Stockholm: Karolinska institutet. Från 

http://ki.se/sites/default/files/effekter_av_halsoundersokningar.pdf 

 

Hallberg, L. & Svensson, O. (2010). Jakten på hälsa, välbefinnande och livskvalitet. R-M. 

Hallberg (Red.), Hälsa & Livsstil: Forskning och praktiska tillämpningar (1:3. uppl., s. 35-

51). Lund: Studentlitteratur AB.     

 

Hollnagel, E. (2014). Saftey-I and Saftey-II, The past and Future of Safety Management. 

Dorchester: Ashgate Publishing 

 

Hutchinson, A., & Wilson, C. (2011). Improving nutrition and physical activity in 

the workplace: a meta-analysis of intervention studies. Health Promot Int (2011) 27 (2): 238-

249. doi:https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1093/heapro/dar035     

    

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, övers.). Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. (Originalet publicerat 2012) Från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf   

    

Johansson, G. (2010). Hälsa & Livsstil- Forskning och praktiska tillämpningar. L. Hallberg 

(Red.). Kostens betydelse för ett hälsosammare liv (s.71-84). Lund: Studentlitteratur AB     

    

 

 

 



 26 

Kahn-Marshall, J., & Gallant, M. (2012). Making healthy behaviors the easy choice 

for employees: A review of the literature on environmental and 

policy changes in worksite health promotion. Health Education & Behavior, 39(6),752-76. 

doi:10.1177/1090198111434153  

    

 

Kark, M., Neovius, K.,& Rasmussen,F. (2013). Övervikt och fetma ökar risken för 

sjukersättning och genererar stora produktionsbortfall i samhället. Från 

http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Rapporter/overvikt-och-fetma-okar-risken-

for-sjukersattning.pdf  

    

Kåver, A. (2016). KBT i utveckling, En grundbok i kognitiv beteendeterapi (2. uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur   

   

Livsmedelsverket. (2017). Kostråd och matvanor. Hämtat 29 januari, 2017, 

från https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/  

   

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 

B. Höglund-Nielsson (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård 

(2:4.uppl., s. 187-201). Lund: Studentlitteratur.  

   

Marinko, K., & Ivarsson-Walther, R. (2010). Arbets-och miljömedicin. C. Edling, G. 

Nordberg, M. Albin & M. Nordberg (Red.), Företagshälsovård (s.131-142). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

   

Mattisson, I., Eneroth, H., & Becker, W. (2012). Från nutritionsforskning till kostråd - 

så arbetar Livsmedelsverket. Från 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/2012_livsmedelsverket_19_fran

_nutritionsforskning_till_kostrad.pdf  

    

Mhurchu, C., Aston, L., & Jebb, S. (2010). Effects of worksite health promotion interventions 

on employee diets: A systematic review. BMC Public Health, 10 (62). doi: 10.1186/1471-

2458-10-62    

   



 27 

Miller, W., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal-Att hjälpa människor till förändring 

(C. Farbring, övers.). Stockholm: Natur och Kultur. (Originalarbete publicerat 1991)  

   

Nordic nutrition Recommendation 2012-integrating nutrition and physical activity. Från 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf  

   

Nordiska Livsstilsverkstan (u.å) hämtad 2 juni, 2017, från 

http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/diskussionsomr1-halsans-bestamningsfaktorer.php  

  

Nutbeam, D. (1998). Health promotion glossary. Healt Promotion International, 13(14),349-

364. Från http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf  

  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins  

  

Prop. 2002/03:35. Mål för folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet. 

Från http://www.regeringen.se/contentassets/04207325e75943408c69a55643ea1d3e/mal-for-

folkhalsan    

    

Revstedt, P. (2002). Motivationsarbete. (3.uppl.) Stockholm: Liber    

     

   

Riksföreningen för företagssköterskor och Svensk sjuksköterskeförening. 

(2010). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering 

inom företagshälsovård. (Broschyr). Järfälla: Åtta45   

  

Robinson, E., Blissett, J., & Higgs, S. (2013) Social influences on eating: implications for   

nutrital interventions. Psychological Sciences, 26(2):166-

76  https://doi.org/10.1017/S0954422413000127  

  

Rössner, S. (1990). Diet. I Nationalencyklopedin (Band 4, s 566). Höganäs: Bra Böcker    

  

 

 



 28 

Schröer, S., Haupt, J., & Pieper, C. (2014). Evidence-based lifestyle interventions in 

the workplace-an overview. Occupational Medicine, 64(1), 8-12 

https://doi.org/10.1093/occmed/kqt136   

 

 

Scriven, A. (2013). Ewless& Simmnet: Hälsoarbete. (3 uppl.) (A. Schärström, övers.). Lund: 

Studentlitteratur AB. (Originalarbete publicerat 2010)  

  

SFS 2008:192. Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Stockholm: Socialdepartementet. Från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-

som_sfs-2003-460  

   

Smith, B., Tang, C., & Nutbeam, D. (2006). WHO Health Promotion Glossary: new terms    

Health Promot International, 21 (4): 340-345. doi:10.1093/heapro/dal033   

  

 Socialstyrelsen. (2017). Frågor och svar om evidensbaserad praktik. Hämtad 2 juni, 2017, 

från  

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/evidensbaseradpraktik#anchor_2   

 

Socialstyrelsen. (2011). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011: 

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor-stöd 

för styrning och ledning. Västerås: Edita Västra Aros   

 

SOSFS 2005:12. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Från 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida39803/SOSFS_2005_12.pdf 

 

SOU 2017:4. För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska En 

utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Delbetänkande av Kommissionen för jämlik 

hälsa. Stockholm: Regeringen. Från http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-

offentliga-utredningar/2017/01/for-en-god-och-jamlik-halsa---en-utveckling-av-det-

folkhalsopolitiska-ramverket/  

   



 29 

SOU 2011:63. Framgångsrik företagshälsovård- Möjligheter och metoder. Stockholm: 

Fritzes offentliga publikationer. 

Från http://www.regeringen.se/49b6a1/contentassets/0fb1798dd8bd483aac1816e85488f217/fr

amgangsrik-foretagshalsovard---mojligheter-och-metoder-sou-201163  

    

Torp, S., Eklund, L., & Thorpenberg, S.(2011). Research on workplace health promotion in 

Nordic countries: a literature review, 1986-2008. Global Health Promotion, 18(3),15-22. 

doi:10.1177/1757975911412401   

 

Vetenskapsrådet. (u.å). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

   

   

Whitaker, S. & Baranski, B. (2001). The Role of the Occupational Health Nurse in Workplace 

Health Management. Köpenhamn: WHO Regional Office for Europe. Hämtad 25 augusti, 

2017, från: http://www.who.int/occupational_health/regions/en/oeheurnursing.pdf 

 

 
 World Health Organization. (1948). Preamble to the Constitution of WHO. Hämtad 31 maj, 

1235 2017, från WHO, http://www.who.int/suggestions/faq/en/ 1236 World Health   

 

World Health Organisation. (2017) The Ottawa Charter for Health Promotion. Hämtat 29 

januari, 2017, från World Health Organisation,    

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/  

 

Örebro Universitet. (2015). Hämtat 5 juni, 2017, från 

http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_universitet/pressreleases/ny-yrkesexamen-till-

foeretagssjukskoeterska-hoejer-yrkesstatus-och-kvalitet-1233169 

 

 

   

  

 



 1 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

1 Ålder, kön  

2 När tog du sjuksköterskeexamen  

3 Vad har du för utbildning inom företagshälsovård  

4 Hur länge har du jobbat inom företagshälsovård  

5 Vad har du för tidigare arbetserfarenheter  

6 Vad är kostrådgivning för dig  

7 Hur går det till när du har kostrådgivning, kan du ge exempel  

8 Vilken typ av råd ger du, är det mest råd eller blir det en diskussion   

9 Jobbar du efter någon speciell metod/vilken  

10 Använder du något frågeformulär/enkät, vilken  

11 Har du någon utbildning inom kost och/eller beteendeförändringar   

12 Har du möjlighet att ge uppföljning/ hur ser uppföljningen ut   

13 Hur utvärderar du effekterna  

14 Hur rapporteras resultatet tillbaka/ är företagen intresserade/Hur stor del av de 

individuella besöken leder till något som företaget tar tag i  

15 Tycker du att kostrådgivning är en prioriterad fråga att ta upp på individ- och 

företagsnivå  

16 Är det något mer du vill tillägga  

 

Kan du utveckla detta, gäller alla frågorna  

 


