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ABSTRACT 

Eriksson, A. (2010). Health promoting by health educators in occupational health care. An essay at C-

level in Public Health Science. Academy of health and working life. University of Gävle, Sweden.

The study was a survey among health educators working with an occupational health in Sweden, 

with the aim to describe their health promotion work. Through a sample of convenience eight 

health educators was contacted by e-mail with an inquiry if they were willing to participate in the 

study. The study was based on a qualitative form where the respondents answered verbal ques-

tions during private interviews. Five of the interviews took place during personal meetings and 

three of them took place during the telephone. The results showed that the respondents worked 

on individual, group and organisations levels. Their work was very varied and consisted of health 

profile assessments, health surveys, weight loss groups, smoking cessation courses, promotion of 

health and safety, lectures, training and strategic work among other things. The work was per-

ceived by them to contribute to healthier habits among their organizational patients, and could 

therefore be seen wait to improved public health. Several of the respondents mentioned that the 

focus on positive parts was something that the health-educators specifically contributed to the 

work of the companies health services. The majority of them were also confident that healthier 

employees contribute to a more efficient and profitable labor, and that the employer who invested 

in occupational health had much to gain in the long run.

Keywords: Healthcare companies, Health promotion, Health educators, Health factors 



SAMMANFATTNING

Studien var en undersökning riktad till hälsopedagoger verksamma inom en företagshälsovård i 

Sverige, med syftet att beskriva deras hälsofrämjande arbete. Genom ett tillfällighetsurval 

kontaktades åtta hälsopedagoger via mail med en förfrågan om de kunde tänka sig att delta i 

studien. Studien var av kvalitativ form där respondenterna fick svara på muntligt ställda frågor 

under enskilda intervjuer. Fem av intervjuerna genomfördes under personliga möten och tre av 

dem genomfördes via telefon. Resultatet visade att respondenterna arbetade på individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Deras arbetsuppgifter var mycket varierande och bestod av 

hälsoprofilbedömningar, hälsokartläggningar, viktminskningsgrupper, rökavvänjningskurser, 

främjande av arbetsmiljö, föreläsningar, utbildningar och strategiskt arbete med mera. Arbetet 

upplevdes av dem själva bidra till förändrade vanor hos deras företagskunder och kunde därmed 

ses bida till en förbättrad folkhälsa. Flera av dem nämnde att det hälsopedagoger specifikt kunde 

tillföra företagshälsovården var ett unikt främjande perspektiv med fokus på det friska. 

Majoriteten av dem var även säkra på att hälsosamma medarbetare bidrog till en mer effektiv och 

lönsam arbetskraft, och att de arbetsgivare som investerade i företagshälsovård hade mycket att 

vinna i längden. 

Nyckelord: Företagshälsovård, Hälsofrämjande arbete, Hälsopedagoger, Friskfaktorer



FÖRORD

Denna studie har för mig varit mycket givande och spännande att genomföra. Jag vill lämna 

varma Tack till de åtta respondenter som tagit sig tid till att delta, samt till min handledare Bodil 

Zacharoff som jag bollat idéer med under studiens gång. 

Jag vill även ge mig själv en klapp på axeln för att jag trots stora motgångar slutfört mina studier 

och nu kan ta ut en examen som Hälsopedagog. Att ge mig själv en utbildning är en av de bästa 

investeringarna jag gjort i mig själv.  

Gävle, Juni 2010 
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1. INTRODUKTION 

1.1. Folkhälsoarbete på nationell nivå 

Folkhälsan berörs och påverkas av många delar i samhället. Detta gör att det finns ett behov 

av gemensamma vägledande mål. Sveriges folkhälsoarbete utgår från folkhälsopolitikens elva 

målområden. Det övergripande målet för dessa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om allt från individens egna 

val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i 

samhället. Flera olika myndigheter arbetar med målområdena men det är Statens 

folkhälsoinstitut som har ett övergripande ansvar för uppföljning och utvärdering av dessa 

(Cedervärn, 2009).

   Enligt folkhälsoinstitutets målområde nummer fyra, hälsa i arbetslivet, ska ett arbetsliv inte 

bara minska den arbetsrelaterade ohälsan och de sociala skillnaderna i ohälsa, utan även bidra 

till en förbättrad folkhälsa (Vinberg, 2009). I socialstyrelsens skrift hälsa för arbetslivet  

skriver Källestål, Bjurval & Menckel, (2004) att arbetslivet har en avgörande betydelse för 

folkhälsan. De hävdar att även om ohälsan i helhet endast till en del beror på förhållanden på 

arbetsplatsen så är det trots detta viktigt att det skapas hälsofrämjande processer där som kan 

leda till goda livsmiljöer. Detta är också en anledning till att arbetsplatsen blir en allt större 

arena för vårt folkhälsoarbete. 

   Enligt Sallis & Owen (1999) är det konstaterat att majoriteten av Sveriges befolkning har en 

fysiskt stillasittande livsstil. Samhällstrukturen bidrar sannolikt starkt till dessa negativa vanor. 

För att uppmuntra befolkningen till att röra mer på sig och leva sundare finns två viktiga 

metoder, nämligen samhällsmetoder och individmetoder. Insatser på samhällsnivå innebär att 

samhället skapar bra förutsättningar för t.ex. fysisk aktivitet. Individmetoder innebär 

beteendevetenskapligt förändringsarbete på individnivå eller för mindre grupper. Först när vi 

förstår de faktorer som påverkar och kontrollerar människors beteende, kan vi hjälpa 

människor till livsstilsförändringar på ett mer effektivt sätt. Ur folkhälsosynpunkt är det därför 

värt att satsa resurser på att förstå dessa faktorer (ibid). 

1.1.1. Direktiv för det svenska folkhälsoarbetet 

1995 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté till uppgiften att arbeta fram nationella mål 

för hälsoutvecklingen. Dessa mål skulle vara vägledande till samhällets insatser för att främja 

folkhälsan, förebygga ohälsa, minska hälsorisker samt förhindra sjukdom och död. Kommittén 
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som är sammansatt av ledarmöter från samtliga riksdagspartier, representanter från kommun- 

och landstingsförbund, statliga myndigheter, forskare m.fl. kallas Nationella 

folkhälsokommittén. I direktiven till denna grupp, framgår att måldokument är viktiga men att 

även processen som leder fram till målen är minst lika viktig. Målen ska vara inspiration för 

folkhälsoarbete på nationell, regional och lokal nivå. Generellt har hälsan i Sverige utvecklats 

positivt men enligt direktiven är det möjligt och önskvärt att nå ytterligare förbättringar. Det 

framgår även att det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och att det 

därför behövs nationella hälsomål för att minska dessa skillnader (SOU 199: 137). 

Arbetsplatsen är en viktig grund till människors identitet och sociala status. Bra förhållanden 

på arbetet är avgörande för människor när det gäller välfärd, valmöjligheter, handlingsfrihet 

och social sammanhållning. Därmed kan arbetet ses som en förutsättning för vår hälsa. Det är 

omöjligt att identifiera all arbetsrelaterad ohälsa och därmed även omöjligt att beräkna 

samhällets kostnader till följd av ohälsa. Statens kostnad för dessa ärenden består 

huvudsakligen av lägre skatteintäkter, lägre intäkter från arbetsgivare samt ökade utgifter för 

sjukpenning, rehabilitering, och förtidspensioner. Även arbetsgivarna drabbas ekonomiskt av 

den arbetsrelaterade ohälsan. Deras kostnader ökar på grund av försämrad produktivitet, 

störningar i produktionen, högre frånvaro, ökade arbetsgivaravgifter för statliga och privata 

trygghetssystem, ökade kostnader för rehabilitering, ökad personalomsättning samt kostnader 

för sjuklön. Ohälsan drabbar även den enskilda individen både ekonomiskt, fysiskt och 

psykiskt och kan därmed leda till försämrad livskvalité (SOU 199: 137). 

Hälsokonsekvenserna i arbetslivets utveckling är en viktig utgångspunkt för Nationella 

folkhälsokommitténs förslag till mål och strategier inom arbetslivsområdet. Den ohälsosamma 

stressen är en av de viktigaste riskfaktorerna för ohälsa i arbetslivet. En utgångspunkt är att 

individen har möjlighet att kontrollera sin egen situation genom en utvecklad krav- 

kontrollmodell. Ur denna modell framgår att hög mental belastning kan orsaka sjukdom om 

det samtidigt föreligger ett lågt beslutsutrymme. Enligt Statens offentliga utlåtande (SOU 

199:137) finns det ett starkt samband mellan ohälsosam stress som uppstår vid höga krav i 

arbetet kombinerat med lågt inflytande och hjärtinfarkt. En studie i Stockholm visade att ju 

högre förekomst av ohälsosam stress och dåligt socialt stöd i arbetet, desto snabbare ökade 

förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar med stigande ålder. Den grupp som istället hade en 

gynnsam arbetssituation fick en ökning av problemen först åtta år senare. De viktigaste 

faktorerna för att öka individens konrollmöjligheter är inflytande över processen både i 
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samhället och i arbetet, samt möjligheter till att utveckla kunskap och vardagskompetens 

(SOU 199: 137). 

   Företagshälsovården ses som en viktig resurs med sin breda kompetens både inom 

arbetsmiljö- och rehabiliteringsområden och inom hälso- och sjukvård. Därmed är ett av 

målen i SOU 199:37 § 4.2.4 att skapa en förstärkt företagshälsovård. 

1.1.2. Orsaker till nedsatt arbetsförmåga 

Enligt folkhälsoinstitutets folkhälsorapport 2009 är psykisk ohälsa och värk den vanligaste 

orsaken till nedsatt arbetsförmåga. Även rökning och fetma är mer förekommande hos 

arbetare än hos tjänstemän. Skillnader mellan arbetsmiljön och familjesituation är viktiga 

orsaker till skillnad i hälsa mellan olika grupper (Socialstyrelsen, 2009) 

1.1.3. Arbetsplatsen som arena för folkhälsoarbete

Under ett hälsofrämjande arbete på en arbetsplats går det inte att bortse från att arbetsliv och 

privatliv är tätt sammanbundet. Många arbeten kan idag flexibelt anpassas efter personliga 

önskemål och familjesituationer. Allteftersom arbetet blir mer flexibelt i tid och rum blir det 

samtidigt också svårare att skilja arbetet från det övriga livet. I och med att begreppet arbete 

förändras så blandas arbetsgivarens ansvar för individens hälsa ut med samhällets ansvar för 

folkhälsan. Detta innebär att arbetsgivare och samhälle i framtiden kommer bli tvungna att 

dela på ansvaret för folkhälsan på ett annat sätt än tidigare. Därmed kommer det även bli 

nödvändigt att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatser för att ta ansvar och vara en del av det 

allmänna folkhälsoarbetet (Thompson & Menckel, 1997). Enligt Andersson, Johren och 

Malmgren (2004) är ett verksamt hälsoarbete vinstgivande för både organisation och 

samhälle. Under 2000-talets första år har ohälsan i Sverige kostat mer än tio procent av 

bruttonationalprodukten. Kostnader som då räknats in är företags kostnader för sjuklön och 

produktionsstörningar i samband med sjukfrånvaro, sjukpension, samt samhällets kostnader 

för sjukbidrag. Några troliga orsaker till den höga sjukfrånvaron tros vara hög 

arbetsbelastning, nedskärningar i både den offentliga sektorn och i det privat näringslivet samt 

stress och andra psykiska påfrestningar så som exempelvis utmattnings- depression. För att 

minska ohälsan och sänka sjukfrånvaron krävs stora åtgärder, vilket är en god anledning till att 

investera i hälsofrämjande insatser på arbetsplatser (Andersson m.fl, 2004). Ewles och 

Simnett (1994) menade att en hälsofrämjande verksamhet innefattas av att man prioriterar 

hälsa genom att förbättra hälsotillståndet på både grupp- och individnivå. En viktig 

målsättning för verksamheten är att stärka individers egen förmåga till att ta kontroll över de 
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delar i livet som påverkar hälsan. 

1.1.4. Dokument med avsikt att säkerhetsställa arbetsmiljön 

Arbetsmiljölagens ändamål i Svensk författningssamling (SFS) är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Enligt kapitel 2 §1 ska 

arbetsmiljön vara tillfredsställande till arbetets natur och den sociala och tekniska 

utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska även anpassas till individuella fysiska och 

psykiska förutsättningar. Arbete ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller 

psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall (Arbetsmiljölagen SFS 

1977:1160).

1.2. Intressenter i svenskt arbetsliv 

1.2.1. Företagshälsovården 

Företagshälsovården skapades från början för att ta hand om den typ av arbete som tungt 

industriellt arbete skapade. Dagens arbetsliv är dock helt annorlunda, åtminstone här i 

västvärlden där det mer handlar om intellektuella och sociala prestationer. 

Företagshälsovården har fungerat som en sorts katalysator för anpassningen till detta 

förändrade arbetsliv, och ses nu mer som en investering än som en kostnad. Arbetarna ses som 

en tillgång som måste tas om hand så att han eller hon förblir hälsosam och motiverad, 

eftersom det endast är då som arbetsgivaren kan bli försedd med bra prestationer (Holmqvist 

& Maravelias, 2006). Enligt Holmström, Eklundh & Ohlsson (1999) ska företagshälsovård 

arbeta med sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och produktion. Detta arbete ska genomsyras 

av en helhetssyn på individer, grupper och organisationer. Vanligen delas arbetet upp i 

följande huvudområden: 

• Arbetsmiljö och belastningsergonomi

• Hälsovård och friskvård

• Sjukvård och rehabilitering

• Psykosociala frågor

1.2.2. Hälsopedagoger i svensk företagshälsovård

Det totala antalet tjänster i svensk företagshälsovård uppgick i november 2006 till 4200. 

9



Enligt mätningar var då runt 200 av dessa tjänster tillsatta av hälsopedagoger. Övriga tjänster 

utgjordes av 625 företagsläkare, 1350 företagssköterskor, 725 beteendevetare, 700 ergonomer/ 

sjukgymnaster, 350 arbetsmiljöingenjörer och 250 stycken av övrig personal. Framför allt har 

antalet beteendevetare inom företagshälsovården ökat kraftigt på senare tid, likaså efterfrågan 

på psykosociala stödtjänster (Föreningen för Svensk företagshälsovård, 2006). Ett år senare, 

2007, bestod företagshälsovården av 600 enheter över landet som sysselsatte totalt ca 5 000 

personer. Enligt föreningen för Svensk Företagshälsovård pågår en strukturomvandling där 

dels mindre enheter slås ihop, och där dels en ökad frivillig samverkan sker. 

Strukturomvandlingen innebär att det skapas större enheter och att utvecklingen bedöms 

medföra ökade krav på framtida investeringar i kompetens (SOU 2007:91). 

   Enligt föreningen för Svensk Företagshälsovård är den vanligaste inköpta tjänsten inom 

företagshälsovård, hälsokontroller och hälsoundersökningar. Dock finns det inget enhetligt 

innehåll i dessa så vad som ska ingå i tjänsten är därför svårt att definiera och jämföra. Näst 

vanligast och frekvent förekommande är olika rehabiliteringstjänster, följt av friskvård både i 

form av inköpta föreläsare på arbetsplatsen och i form av subventionerad friskvård som t.ex. 

gymkort utanför arbetsplatsen (Axelsdotter Hök & Tegle, 2009).

1.2.3. Föreningen för Svensk Företagshälsovård

Det huvudsakliga syftet för svensk företagshälsovård är att bidra till att skapa säkra, 

hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Stor vikt ligger vid att 

företagsledningen får stöd i arbetet mot att skapa långsiktigt hållbara och lönsamma 

organisationer. Det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika 

företag/organisationer. Genom att ständigt arbeta med att förbättra arbetsmiljön kan man öka 

både effektiviteten och lönsamheten i företaget (Föreningen för Svensk Företagshälsovård, 

2010). 

   I dagsläget har företagshälsovården inget uttalat samhällsansvar om att leverera vissa 

tjänster utan ansvaret för att köpa in företagshälsovård ligger hos arbetsgivaren. Att enbart ha 

ett avtal med en företagshälsovård leder dock inte i sig till förbättringar. För att få resultat 

krävs ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete där företagshälsovården utgör ett stöd när de egna 

resurserna inte räcker till. Som upphandlare är det viktigt att tänka igenom vilka behov som 

finns på just det egna företaget. Inköpen bör matcha det egna behovet för att realistiska mål 

ska kunna uppnås. Få leverantörer kan matcha alla behov men en bra företagshälsovård har ett 

stort nätverk och kan ta hjälp av samarbetspartners då den egna kompetensen inte räcker till. 

De är också lyhörda för vad kunden behöver och skapar möjlighet för bättre kvalité, 
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effektivitet och lönsamhet i organisationen. I de flesta arbeten inom både administration, 

service och industri har arbetskraven, arbetstakten och den psykiska arbetsbelastningen ökat. 

För att kunna nå en balans mellan arbetets krav och individens kapacitet måste båda dessa 

faktorer vara möjliga att påverka och förändra. Det är viktigt att arbetsmiljöarbete är anpassat 

efter människans behov och förutsättningar. Under de senaste åren har det skett en ökad 

satsning på friskvård och prevention inom många företag. Många skapar möjlighet för fysisk 

aktivitet på arbetstid, satsar på ergonomi och psykosocial hälsa för att höja kapaciteten hos de 

anställda. Då man talar om kapacitet kan detta innefatta både fysisk kapacitet så som styrka, 

eller social kapacitet som samarbetsförmåga och förmåga att bevara relationer. Även 

intellektuell kapacitet som koncentration, uthållighet och förmåga till anpassning av 

arbetsrutiner finns med i bilden, liksom emotionell kapacitet som innefattar förmåga att 

hantera känslor och skapa egen motivation. Att hitta en balans mellan arbetets krav och 

individuell kapacitet är något som många eftersträvar, och som är en utgångspunkt för ett 

effektivt förebyggande arbete i arbetslivet (Holmström, Eklundh, Ohlsson, 1999). 

1.3. Teoretiska utgångspunkter för folkhälsoarbete

1.3.1. Begreppen förebyggande och främjande 

Två viktiga begrepp inom folkhälsa är promotion och prevention, eller främjande och 

förebyggande. Skillnaden mellan dessa är att prevention oftast riktas mot en specifik riskgrupp 

där målet är att minska risker för ohälsa, medan promotion mer fokuserar på att skapa 

stödjande miljöer för att ge bättre möjligheter till bättre hälsa t.ex. på en arbetsplats. 

Förebyggande fokuserar med andra ord på att avvärja och skydda medan främjande fokuserar 

på att möjliggöra. De två begreppen kan ibland överlappa varandra men skiljer sig alltså åt i 

sin målsättning (Thompson & Menckel, 2007). 

   Vad hälsofrämjande arbete på arbetsplatser innebär i praktiken råder det osäkerhet om. Då 

det saknas en svensk definition skapas oklarhet kring ämnet. Ofta används begrepp som 

friskvård eller psykosocialt arbetsmiljöarbete men båda dessa definitioner är begränsade. 

Friskvård står oftast för arbete kring livsstil på individnivå, medan psykosocialt arbete är det 

motsatta. Det hälsofrämjande arbetet bör hamna någonstans däremellan då det riktar sig till 

allt som syftar till att få människor att må bra. Ett stort antal faktorer både inom och utanför 

arbetsplatsen kan därför ses om hälsofrämjande. Hälsofrämjande arbetsplatser kan i praktiken 

lägga ansvar på enskilda individer men också fokusera på att förändra miljön runtomkring. 

Det är viktigt att se detta som en process som startar, fortsätter och ständigt utvecklas 

(Källestål, Bjurval & Menckel, 2004).
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Människors beteenden styrs inte alltid av medvetenhet eller förnuft. Beteendevetenskaplig 

forskning visar att många faktorer som påverkar människors beteende är omedvetna för oss. 

Våra hälsovanor är liksom många andra vanor, ofta automatiserade. Det skulle ta allt för 

mycket tid om vi varje gång skulle fundera över om vi ska äta, gå till jobbet eller prata. Ibland 

finns dock överautomatisering av beteenden som vi borde ändra på, och så länge detta sker 

omedvetet ligger det också utanför vår viljemässiga kontroll. Långsiktiga konsekvenser av 

hälsan är ofta för abstrakta för att de ska få betydelse i jämförelse med de omedelbara 

effekterna. Ibland gör människor därför saker som de vet är fel och som de heller inte vill 

göra. Detta innebär att attitydförändring inte säkert leder till beteendeförändring (Orth-Gomér 

& Perski, 2008). 

1.3.2. Modell för hälsofrämjande arbete på organisationsnivå 

Förståelse för förändringsprocesser på organisationsnivå kommer främst från management  

theory. Denna har använts för att förklara och planera förändringar inom organisationer. 

Goodman skapade en modell bestående av fyra steg som kan appliceras på 

hälsopromotionsarbete. Han betonade vikten av uppmärksamma varje stadier för att främja 

förändring. Steg ett består av att öka medvetenheten i en organisation. Här bör man försöka 

skapa intresse för förändring på hög nivå genom att klargöra hur ohälsa hänger ihop med 

problem i organisationen och även identifiera tänkbara lösningar. Steg två är adoption som 

innebär planering och identifiering av nödvändiga resurser. Detta steg är viktigt med missas 

ofta av de som vill sprida nya idéer i en organisation. Nästa steg är genomförande som kan 

innefatta utbildning och framarbetat stöd, vilket är tänkt att främja ett framgångsrikt införande 

av ett projekt. Många projekt misslyckas här på grund av att det ägnats för lite uppmärksamhet 

åt detaljer i genomförandet och för att det getts för lite stöd åt berörda individer. I det sista 

steget handlar det om att skapa ett långsiktigt underhåll av de nya förändringarna som införts. 

På högre nivå bör organisationen upprätta ett system för hur arbetet ska övervakas. Modellen 

är framför allt användbar då organisationer avser att utveckla hälsoprogram i ett tidigt skede, 

och då dessa främst handlar om stödjande miljöer för de anställda (Nutbeam, 2004).

1.3.3. Modell för hälsofrämjande arbete på gruppnivå 

Diffusion of innovation theory är en teori framtagen av Rogers som handlar om hur olika 

människor tar till sig nya idéer och förändringar. Den har bl.a. använts i hälsofrämjande 

processer där nya idéer presenterats och antagits. Vissa individer och grupper i samhället tar 

till sig förändringar mycket snabbt medan andra behöver längre tid. Rogers använde ett 
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system där han sorterade in individer i fem olika kategorier beroende på hur snabbt de tog till 

sig förändringar. Den första kategorin som utgör två till tre procent av befolkningen kallade 

Rogers för innovatörer. Denna grupp består av de som anpassar sig till förändringar mycket 

snabbt. Andra kategorin, den så kallade tidigt tillägnande gruppen består av tio till femton 

procent av befolkningen och utgörs av människor som är lämpade för förändringar och har 

personliga resurser för att tillämpa dessa. Den tidiga majoriteten som utgörs av 30-35 procent 

är de som efter lite tid kan bli övertygade om fördelarna med en förändring. Den sena 

majoriteten utgörs av en lika stor grupp som den tidiga, men består av de som är skeptiska till 

förändringar. Eftersläntrarna, runt tio till femton procent, är den mest konservativa gruppen 

som ofta tar motstånd till nya idéer. I en process är det viktigt att veta vilken typ av grupp 

arbetet riktar sig till för att kunna förstå vad som påverkar just dem (Nutbeam & Harris, 

2004). 

1.3.4. Modell för hälsofrämjande arbete på individnivå   

Faskunger (2008) beskriver Prochaska och DiClimente transteoretiska modell som handlar om 

stegen en människa går igenom under en beteendeförändring. Modellen var bland de första att 

innefatta hur människor går tillväga när de slutar röka, förändrar sina kostvanor, kontrollerar 

sin vikt eller löser andra hälsoproblem. Prochaska och DiClimente kom på att en framgångsrik 

beteendeförändring innebär en successiv förflyttning genom olika stadier. Dessa stadier utgörs 

av förnekelsestadiet, begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet och 

aktivitetsstadiet. Eftersom återfall är mycket vanliga i de tidiga stadierna är de förlagda i en 

cyklisk modell. Tanken är att individers känslor för t.ex. fysisk aktivitet skiljer sig beroende på 

i vilket stadium de befinner sig. Därmed är det viktigt att hälsovägledaren ger rätt råd vid rätt 

tillfälle för att undervika återfall. Prochaskas och DiClimentes modell har använts i forskning 

och friskvårdsinsatser inom ett flertal hälsorelaterade områden. Även Orth-Gomér och Perski 

(2008) och Nutbeam och Harris (2004) beskriver den transteoretiska modellen och menar att 

den har blivit en viktig del i hälsointerventioner riktade till individer och grupper. 

1.3.5. Den salutogena ansatsen 

Antonovsky (1991) beskriver i sin teori att hälsa är något mer än enbart frånvaron av sjukdom. 

Han utgår från ett salutogent perspektiv som diskuterar vilka faktorer som bidrar till hälsa och 

till att hälsa upprätthålls. Fokus ligger här på de faktorer som gör oss friska till skillnad från 

det patogena perspektivet som fokuserar på det sjuka. Med detta hävdar Antonovsky att stress 

och yttre påfrestningar ständigt, mer eller mindre, finns närvarande runt omkring oss men att 
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det intressanta är hur vissa av oss trots detta har förmågan att bevara sin hälsa medan andra 

inte har det. Grunden i hans teori bygger på att människans förhållningssätt till världen 

varierar och att vi behöver en känsla av sammanhang (KASAM) för att må bra. KASAM 

innefattar de tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Sambandet mellan 

dessa tre komponenter är avgörande för hur starkt KASAM en individ har och därmed 

avgörande för hur hon bemästrar världens stressfyllda situationer. Ett stark KASAM ses 

därmed enligt Antonovsky (1991) som en vaccination mot mental och fysisk sjukdom. 

   Liksom Antonovsky diskuterar även Nordenfelt (1991) runt två utgångspunkter för hälsa 

och hälsoarbete. Han kallar det ena perspektivet, som vilar på medicinsk vetenskap, för 

biologiskt – statistiskt och det andra för holistiskt. Nordenfelt menar att hälsoteori måste 

innefattas av båda dessa perspektiv och beskriver det holistiska som något som utgår från 

människan som handlande varelse i sociala relationer. De två förhållanden som betonas tungt 

är att en känsla av välbefinnande finns med i fallet hälsa, och att en känsla av lidande finns i 

fallet ohälsa. Grundtanken är att en person är vid hälsa då det finns balans mellan 

handlingsförmåga och mål. Kan en person inte förverkliga sina mål fullt ut finns någon grad 

av ohälsa. I detta sammanhang kan hälsa ses som en resurs som påverkar handlingsförmågan 

medan ohälsa begränsar densamma (Winroth & Rydqvist 1991). 

1.4. Tidigare studier om hälsofrämjande insatser på arbetsplatser 

Svensk forskning har kommit långt då det gäller att identifiera ohälsans utbredning och vilka 

faktorer som främjar hälsa, respektive orsakar ohälsa. Enligt Menckel och Österblom (2000) 

saknas dock kunskap om processerna och om vad som leder till vad och i vilket sammanhang. 

Med tanke på detta är det viktigt att hitta goda exempel på arbetsplatser som arbetar 

hälsofrämjande. Något som är ännu viktigare är att göra uppföljningar och utvärdera arbeten 

som genomförts för att ta fram resultat och erfarenheter till fortsatt arbete (ibid). 

1.4.1. Projekt riktat till personal inom svensk företagshälsovård 

På grund av en starkt ökad alkoholkonsumtion i landet startade regeringen 2004 

Riskbruksprojektet med målet att frågor om alkoholvanor skulle få en självklar plats inom 

vardagssjukvården. Projektet, som även pågår under 2010, är riktat till de som arbetar inom 

primärvård och företagshälsovård för att de sedan i sin tur ska kunna sätta in ökade åtgärder 

för patienter som söker vård för hälsoproblem där en förhöjd alkoholkonsumtion kan vara en 

trolig orsak. Sedan 2006 ansvarar Statens folkhälsoinstitut för arbetet (Holmqvist & Nilsen, 
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2009). 

Projektet består av tio delar varav en är riktad till företagshälsovårdens läkare och sköterskor. 

Vid starten 2004 riktades ett 40-tal utbildningar till alla personalgrupper inom dessa team. 

Under hösten 2005 presenterade regeringen en ny handlingsplan för de alkoholförebyggande 

insatserna där personalen inom företagshälsovård och primärvård fick en tydligare plats i 

arbetet än tidigare. En del av projektet bestod av att utveckla och sprida användandet av 

motiverande samtal, som ses som en bra metod då det handlar om att motivera patienter till 

förändrade levnadsvanor (Pettersson, 2008). Motiverande samtal handlar om att möta en 

individ på rätt sätt med rätt frågor vid rätt tidpunkt. Samtalet fungerar här som verktyg för att 

få patienten att uppmärksamma ett problem och hitta egen drivkraft till förändring. Wallin 

(2006) refererar till genraldirektören Gunnar Ågren som tycker att det är förbluffande hur 

mycket sjukdom som kan förhindras med hjälp av förebyggande insatser. Han säger att 

Riskbruksprojektet förmodligen räddar livet på fler människor än vad kirurgi gör, och menar 

att företagshälsovården är en effektiv arena för att nå ut till målgruppen. Rådet för 

Riskbruksprojektet genomförde en nationell undersökning av personalens attityder till 

alkoholpreventiva insatser inom primärvården och företagshälsovården. Till 

företagshälsovården gick en enkät riktad till samtliga personalkategorier ut i oktober 2005. 

Totalt deltog 262 läkare, varav 157 var män och 105 kvinnor. Ett exempel på en fråga i 

enkäten var hur ofta företagsläkarna frågade patienter om livsstilsfrågor. Svarsalternativen var 

Alltid, Ofta, Ibland, Sällan eller Aldrig. Drygt 90 procent svarade att de ofta eller alltid 

frågade sina patienter om livsstilen gällande rökning, fysisk aktivitet och stress men då det 

gällde alkohol och övervikt var motsvarande siffra knappt 70 procent. Den vanligaste orsaken 

till att företagsläkarna inte tog upp alkoholfrågan uppgav de vara tidsbrist (Holmqvist & 

Nilsen, 2009). 

   Enligt beslut 2008 gjordes år 2009 en uppföljning av Riskbruksprojektets enkäter som 

återigen skickades ut till samma målgrupp. Uppföljningen visade att en större andel 

företagsläkare och sköterskor diskuterade alkohol med patienter jämfört med år 2005. Andelen 

företagsläkare som uppgav att de var mycket eller ganska effektiva i att hjälpa patienter med 

riskbruksbeteende hade ökat från 61 procent 2005 till 76 procent vid uppföljningen 

(Holmqvist & Nilsen, 2009).

1.4.2. Utvärderingar av hälsofrämjande studier 

Enligt Goldgruber och Ahrens (2009) är hälsofrämjande insatser på arbetsplatser numera väl 

utbrett. Vad som däremot är mer oklart är hur effektiva insatserna verkligen är. En utvärdering 
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av ett antal befintliga hälsofrämjande studier gjordes därför genom ett urval i databaser. 

Slutsatsen var att de största hälsofrämjande resultaten uppnås genom omfattande program som 

både innehåller relationella och beteendemässiga delar. Dock ansågs det att det behövs mer 

forskning för att skapa en korrekt och lämplig utformning av insatser. 

Källestål, Bjurval och Meckel (2004) refererar till Statens folkhälsoinstitut som har utvärderat 

ett antal studier som gjorts om hälsofrämjande insatser på arbetsplatser. Genom 

databassökningar granskades 110 vetenskapliga artiklar som sedan delades in i fem olika 

kategorier. Slutsatsen var att de hälsofrämjande program som använder en övergripande 

strategi för att öka hälsan hos arbetstagarna både ger effekt och är kostnadseffektiva. 

Enligt en studie av Hillers, Fewells och Cann (2005) är det flera faktorer som påverkar hälsan 

i en arbetsmiljö. Exempel på dessa faktorer är enligt dem, dålig luftkvalité, störande ljud, 

platsbrist i lokaler, mobbning etc. Forskning har även visat att stress på arbetsplatsen är en 

påfrestning som kan resultera i försämrad tankeförmåga och problemlösningsförmåga. Hur en 

organisation ser ut är därmed av stor betydelse för den anställdas hälsa (ibid). 

1.4.3. Friskfaktorer i arbetslivet

Abrahamsson, Bradley, Brytting, Eriksson, Forslin, Miller, Söderlund och Trollestad (2003) 

beskriver en pilotstudie utförd på sju företag i Gävleborg och Uppsala län. Syfte i studien var 

bl.a. att ta reda på om det finns friskfaktorer i arbetslivet som ger oss förutsättningar för att 

fungera optimalt, må bra och utvecklas. Studien utgick bl.a. från ett holistiskt perspektiv som 

förutsätter att friskfaktorer kan finnas på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Studiens 

232 deltagare blev tillfrågade genom enkäter och intervjuer, om vad de ansåg vara 

friskfaktorer på arbetsplatsen, samt vilka friskfaktorer som i nuläget var tillgodosedda. 

Resultatet visade betydelsen av ett bra samspel mellan människors olika delar i livet för att 

kunna ha en bra arbets- och livsmiljö. Några av de friskfaktorer som förekom mest frekvent i 

svaren var:

• Känslor och tankar om att det ska kännas roligt att gå till jobbet

• Balans mellan kropp och själ, mellan arbete och fritid och mellan krav och resurser

• Väl fungerande samhällsfunktioner så som daghem och skola, sjukvård och tillförlitlig 

kommunikation. 

• Bostad, tillgång till billig och bra bostad 
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• Tid för reflektion, relationer och för att göra ett bra arbete

Gällande arbetsuppgifter nämndes möjlighet till delaktighet, påverkan och eget ansvar, 

varierande arbetsuppgifter med möjlighet till utveckling och nya utmaningar. Även vikten av 

att känna meningsfulhet i arbetet, och att känna en framtidstro nämndes, liksom arbetstider, 

arbetsbelastning och lön. I arbetsgruppen värdesattes en god kommunikation där de pratade 

med varandra och inte om varandra. Många underströk vikten av att trivas ihop och att ha en 

god sammanhållning. På organisationsnivå upplevdes ledarskapet vara en viktig friskfaktor, 

och i detta sammanhang nämndes egenskaper som lyhörd, förestående och närvarande. I den 

omgivande livsmiljön ansåg deltagarna i studien att det var viktigt med relationer, en 

meningsfull fritid, ett fungerande äktenskap, vänner, god hälsa, tid för att koppla av samt bra 

ekonomi. Studiens resultat visade även att de starkaste friskfaktorerna är kopplade till mentalt 

välbefinnande, framtidstro och en känsla av sammanhang (KASAM). Tillsammans ger detta 

människor energi, drivkraft och vilja till att göra goda arbetsinsatser och bidra till lönsamhet i 

företaget. Värt att notera är att många av de friskfaktorer som framfördes som väsentliga, kan 

nås utan större ekonomisk kostnad. Ambitionen är att ett fortsatt arbete på pilotföretagen ska 

ske, och att detta ska skräddarsys för varje enskilt företag och dess behov. Resultaten från 

denna studie bör därmed enligt Abrahamsson m.fl. (2003) inte ses som slutgiltiga dokument 

utan som en möjlig början till ett nytt arbetssätt. 

2. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva det hälsofrämjande arbetet inom företagshälsovården, 

utifrån verksamma hälsopedagogers perspektiv. 

2.1. Frågeställning
      ∙    Hur ser det hälsofrämjande arbetet utfört av hälsopedagoger inom företagshälsovården ut?

• Upplever hälsopedagoger att synen på hälsa är enhetlig inom företagshälsovården eller 

upplever de att den skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper? 

• Upplever hälsopedagoger inom företagshälsovården att de kan påverka folkhälsan?

• Vilka hälsoproblem på arbetsplatser upplever hälsopedagoger vara de vanligaste 

förekommande idag? 
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2.2. Begreppsdefinitioner

Hälsofrämjande verksamhet är enligt WHO ”… en process som syftar till att göra människor 

kapabla att öka sin kontroll över, och förebättra sin egen hälsa” (Ewles, 1994). 

Hälsopedagog är i studien benämningen för en individ som erlagt en examen om minst 180 

poäng från högskola eller universitet och där huvudämnena utgjorts av folkhälsovetenskap och 

pedagogik. 

Företagshälsovård definieras i arbetsmiljölagen (AML) kap 3 § 2 b enligt följande:

”Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 

rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och

undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva

sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa”. 

3. METOD 

3.1. Design

Studien var av beskrivande form och av kvalitativ ansats, med tanken att ge en djup inblick i 

det hälsofrämjande arbetet inom företagshälsovården. Denna metod ger möjlighet till god 

flexibilitet och stort utrymme för variation. Metoden är tidskrävande och ställer stora krav på 

den som genomför intervjun men kan samtidigt också tillföra ett vidare perspektiv i 

undersökningen genom öppna frågor. Den vanligaste metoden i kvalitativa studier är 

intervjuer, där forskaren själv utgör instrumentet (Backman, 1998), vilket också var fallet i 

denna studie. Intervjuer ger god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, 

drömmar, attityder och känslor. För att nå en sådan insikt måste forskaren dock ha kunskap 

om de olika intervjumetoderna samt vara medveten om dess för och nackdelar (May, 2001). 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att inte användas av siffror och tal. Istället resulterar 

den i skrivna eller uttalade verbala formuleringar (Backman, 1998).
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3.2. Urval och undersökningsgrupp 

Då urvalet sker genom att de enheter som är lättast att få tag i väljs ut, kallas detta för 

tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval. Detta kan leda till missvisande slutsatser om 

urvalet inte är representativt för hela populationen (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991). 

Urvalet för denna studie utfördes genom ett tillfällighetsurval, då rekryteringen skedde genom 

att de geografiskt sett, mest tillgängliga respondenterna tillfrågades först. Företagshälsovården 

i ett par utvalda städer kontaktades först via telefon med en förfrågan om de hade en 

hälsopedagog anställd. Om så var fallet blev denna hälsopedagog kontaktad via mail (se 

bilaga 1) med en förfrågan om att delta i studien. Vissa respondenters kontaktuppgifter 

hittades via företagens hemsidor och i dessa fall kontaktades de direkt via mail utan att 

företagshälsovården ringdes upp. Totalt tillfrågades femton personer om ett deltagande varav 

nio valde att ställa upp, två svarade att de inte hade möjlighet att delta och tre svarade inte alls 

på den utskickade förfrågan. En person av de som först valt att ställa upp, lämnade återbud på 

grund av hennes kollega också valt att ställa upp. De upplevde båda att de hade så pass lika 

arbetsuppgifter att två intervjuer inte skulle tillföra studien mer än vad en intervju skulle göra. 

Samtliga av de respondenter som kom att delta i studien var kvinnor.

   Då intervjuerna i första hand önskades göras på plats under ett personligt möte, styrdes 

urvalet på så sätt att majoriteten av respondenterna kom att tillhöra samma närliggande 

område. Detta på grund av att det saknades tid till att göra längre resor under studiens gång. 

Då endast fem respondenter hittades inom rimligt avstånd, rekryterades de resterande tre från 

andra orter i landet och kom på grund av det geografiska avståndet att intervjuas per telefon.

3.3. Tillvägagångssätt

När urvalet var klart ringdes respondenterna upp och intervjuerna bokades in inom de 

närmaste veckorna. Fem av intervjuerna genomfördes som planerat på respondenternas 

arbetsplatser och tre av dem per telefon. Innan intervjuerna påbörjades gav samtliga 

respondenter ett muntligt godkännande till att samtalet skulle komma att spelas in. Alla 

respondenter fick samma information innan intervjuerna startade. De som intervjuades på 

plats vid ett personligt möte fick själva läsa informationen (se bilaga 2) och de som 

intervjuades per telefon fick samma text uppläst för sig. Respondenterna erhöll ingen 

ersättning för att de deltagit i studien. 

3.4. Datainsamlingsmetod

Intervjuerna var av semistrukturell form, vilket enligt May (2001) innebär att intervjuaren har 

betydligt större möjligheter till att fördjupa svaren på ett sätt som strukturerade intervjuer inte 
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tillåter. Intervjuaren kan även erhålla fördjupade svar genom att gå in i dialoger med 

respondenterna. Det är viktigt att det finns en distans mellan de som närvarar under intervjun 

och att intervjuaren funderar över hur denne kan tänkas påverka respondenten och därmed 

även datamaterialet (May, 2001). Enligt Mange Holme och Krohn Solvang (1991) påverkas 

resultaten även av forskarens förmåga att delta i den samspelssituation som en intervju 

innebär. Forskaren bör hela tiden vara uppmärksam på att den intervjuade ger den information 

den är villig att ge och samtidigt även bevaka sitt eget beteende på så sätt att intervjupersonen 

inte blir pressad. Även miljön och förhållanden som tid, plats och användande av 

inspelningsapparater kan påverka studien (ibid). 

   Intervjuerna i denna studie följde ett förberett underlag bestående av de fyra 

huvudkategorierna Bakgrund, Arbetsplats, Arbetsuppgifter och Folkhälsa (se bilaga 3). Totalt 

innehöll underlaget 29 stycken frågor. Om ett längre uttalande från en respondent gav svar på 

mer än en fråga, ställdes inte den nästkommande frågan. Mallen innehöll öppna frågor vilket 

bidrog till att intervjuerna löpte på mer som samtal än som strukturerade intervjuer. I resultatet 

syns även väsentlig information som framkommit då respondenternas svar avvikit från 

intervjuunderlaget. För att dokumentera materialet spelades intervjuerna in med hjälp av en 

bandspelare. Till telefonintervjuerna användes även en mikrofon som kopplades mellan 

telefon och bandspelare. 

3.5. Datagenerering 

Enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1991) är det en tidskrävande och omständlig 

process att analysera information som inkommit genom kvalitativa intervjuer, eftersom all 

strukturering måste ske efter det att insamlingen är klar. Efter att informationen samlats in i 

form av ljudinspelning är nästa steg att lägga materialet till rätta för att det ska kunna 

analyseras. Därefter finns det två huvudsakliga former för textanalys, vilka är helhetsanalys 

och delanalys. Informationen som samlades in i denna studie bearbetades i form av en 

helhetsanalys. Detta innebär enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1991) att författaren ser 

till helheten i informationen och att intervjuerna får en mening först när de sätts in i ett större 

sammanhang. Författaren kan välja ut vissa teman att arbeta vidare med, medan vissa delar 

inte berörs närmare. Mer konkret innebär detta att materialet läses igenom och att de delar 

som är relevanta markeras. Därefter sorteras materialet in i huvudkategorier som eventuellt 

kan ha underrubriker. Detta arbete kan liknas vid att lägga pussel, då bitarna kan behöva 

flyttas om och placeras på olika sätt innan allt faller på plats. I analyen kan författaren även ta 

fram citat för att fördjupa förståelsen för något (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991). 

   Efterhand som intervjuerna i denna studie genomfördes, lyssnades det inspelade materialet 
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igenom och översattes till skriftlig form i Microsoft Word. När transkriberingen var klar var 

det trots en stor mängd information, lätt att skaffa sig en överblick över det. Eftersom 

intervjuerna i många fall flutit ut i samtal utanför intervjumallen, sorterades stora delar av 

materialet bort. Det mest väsentliga i förhållande till studiens syfte och frågeställning valdes 

ut för att presenteras i resultatet. Materialet sorterades in under rubriker utifrån intervjumallen, 

och klipptes ihop så att samtliga svar som hörde till fråga ett placerades på en och samma sida, 

och samtliga svar tillhörande fråga två placerades på nästa sida o.s.v. Respondenternas namn 

kodades under transkriberingen även om till bokstäverna A, B, C, D, E, F, G och H för att ge 

dem anonymitet enligt forskningsetiska rådets principer (2004). 

3.6. Forskningsetiska överväganden

Studien har tagit hänsyn till forskningsetiska rådets principer (2004) som upplyser om att när 

forskning involverar människor ska de, med få undantag, informeras om forskningen samt sin 

medverkan. De ska även informeras om att de deltar frivilligt och anonymt. Forskning får bara 

utföras om forskningspersonen ger samtycke till det som involverar henne eller honom, och 

detta samtycke kan när som helst tas tillbaka. Vidare är kravet för ett samtycke att 

försökspersonerna informerats på ett språk som de förstår, och att informationen som regel 

både bör vara skriftlig och muntlig. Enligt etik- prövningslagen ska försökspersonen 

informeras om forskningens övergripande plan, syftet, metoder som kommer användas, 

eventuella följder och risker som forskningen kan medföra, att deltagandet är frivilligt samt att 

forskningspersonen när som helst kan avbryta sin medverkan (Etikregler, hämtade 

2010-05-15). 

4. RESULTAT 

Nedan presenteras sammanfattningar av svaren som inkommit från intervjuerna. De åtta 

hälsopedagoger som deltog i studien var alla kvinnor i nedre medelåldern, anställda vid en 

företagshälsovård i Sverige. Vid vissa frågor redovisas respondenternas olika svar mer ingående, 

medan de vid andra frågor redovisas i sammanfattande form där likheter och avvikelser jämförs. 

4.1. Respondenternas utbildning och anställning 

Fem av respondenterna har gått Hälsopedagogiska programmet (tidigare kallat 

Friskvårdsprogrammet) på Högskolan i Gävle. De tog examen mellan åren 1993 och 2004. Då en av 
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respondenterna studerade var programmet endast tvåårigt men denna person har vid ett senare 

tillfälle (2007) kompletterat sin utbildning med ett tredje år. En respondent har läst programmet i 

pedagogik med inriktning mot hälsopromotion på högskolan i Vänersborg. Den sjunde 

respondenten har läst Hälsopedagogiska programmet på Idrottshögskolan i Stockholm och den 

åttonde har en examen från Hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro Universitet. Alla åtta har läst till 

extra kurser utöver det som ingått i respektive utbildningsprogram. Exempel på övrig utbildning är 

metoder för rökavvänjning, kost och näringslära, psykologi, välfärdssjukdomar och fysisk aktivitet, 

arbetsmiljö, anatomi och fysiologi, hälsoekonomi, kommunikation och hälsa, samt organisation och 

ledarskap. 

   Samtliga respondenter arbetar idag på fasta heltidstjänster förutom A som själv har valt att arbeta 

strax under heltid. H har en heltidstjänst i sin kommun men arbetet är uppdelat i två tjänster 

fördelade till halvtid som hälsopedagog i företagshälsovården och halvtid som 

folkhälsosamordnare.

   Storleken på respondenternas kundkrets skiljde sig markant i jämförelse med varandra. De 

två minsta företagshälsovårderna servar ungefär 1100 till 1700 personer. Den största ansvarar 

för runt 14 000 personer. Tre av dem tar emot runt 5000 till 7000 personer. G och F hade 

ingen uppfattning om deras kundantal. 

4.2. Företagshälsovårdens bidrag till folkhälsan

Alla åtta respondenter säger sig tro att företagshälsovård bidrar till en förbättrad folkhälsa men 

deras motiveringar till hur detta sker, skiljer sig i viss grad åt. Det framkom att de känner att 

de kan få folk att må bättre, att de kan förändra attityder och att de ger en ´ringar-på- vattnet-

effekt´ som gör att kunskap om hälsa sprider sig vidare. En respondent säger att 

företagshälsovården kan göra människor mer medvetna om det egna ansvaret varje individ 

faktiskt har för sin hälsa. 

”- Det är jätteviktigt att arbetsplatser ger individen bra förutsättningar för en bra hälsa men i  

slutändan är det individen själv som har ansvar”(respondent D).

E betonar att arbetsplatser är en bra jättestor arena för människor i arbetsför ålder, genom 

vilken man kan nå ut långt. Hon säger att olika företag vill jobba med hälsa på olika sätt men 

att de oftast jobbar mot samma mål. F säger att företagshälsovården påverkar den individuella 

hälsan och detta samtidigt helt klart också påverkar folkhälsan i stort. H säger sig tro att vi 
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troligtvis skulle kunna åstadkomma ännu mer om vi samverkade mer i samhället.

4.3. Vinster med företagshälsovård

Fem av respondenterna sa att en frisk personal bidrar till en mer effektiv och lönsam 

arbetskraft och att hälsosamma medarbetare presterar bättre. En respondent utvecklade detta 

svar och förklarade att det handlar om mycket mer än att enbart få en minskad sjukfrånvaro. 

Även de som inte har så många sjukdagar kan vara ineffektiva på jobbet för att de inte orkar 

prestera. En frisk personal är däremot mer produktiv och drivande, vilket arbetsgivaren har 

mycket att vinna på. 

   G sa att om människan inte fungerar, fungerar inte heller verksamheten. Innan medarbetare blir 

sjuka är det ofta en stor kostnad med frånvaro, vilket innebär att chefer som jobbar aktivt med dessa 

frågor skapar stor skillnad. 

   Tre respondenter var säkra på att den summa arbetsgivaren investerar i hälsa, återfås i längden. 

”Satsa en krona, få tillbaka tre” och ”Satsa en krona få tillbaka fem” var två uttalanden som 

nämndes. 

   H avslutade med att säga att om en organisation inte är hälsosam kan den heller inte förväntas att 

nå de resultat som önskas. Hon menade att hälsa är en självklarhet och nödvändighet för att en 

medarbetare ska orka gå till jobbet och prestera. Vissa företag tänker att hälsa är något individen får 

ta tag i på sin fritid men de arenor vi har i samhället har alla en möjlighet att påverka. Investerar vi 

inte i hälsa nu kommer vi förr eller senare få investera i ohälsa eller sjukdom, förklarade hon. 

4.4. Företagshälsovårdens olika yrkesgrupper och kompetenser 

Respondenternas team varierar i stolek där den minsta endast har läkare och sköterska på ett fåtal 

timmar och där det totala antalet anställdas tjänster är en och en halv heltid. De övriga sju 

respondenterna tillhör ett team bestående av tolv till trettio personer. 

   Yrkesgrupper som finns med i teamen utöver respondenterna själva är företagsläkare, 

företagssköterskor, undersköterskor, sjukgymaster/ergonomer, arbetsingenjörer, psykologer, 

terapeuter, beteendevetare, friskvårdare, skyddsingenjörer, läkarsekreterare, administratörer, 

säljkoordinatorer, kundansvariga, platschefer och VD. Ett flertal av respondenterna uppger att deras 

företagshälsovård vid behov även tar hjälp av andra konsulter och samarbetspartners utanför teamet. 

Sex av respondenterna uppgav att tjänsterna på deras företagshälsovård har minskat under de 

senaste åren. T.ex. hade tre företagshälsovårder dragit ner på tjänster som innefattat hälsopedagoger. 

Två respondenter sa däremot att antalet tjänster ökat på deras företagshälsovård, varav en utökat de 
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hälsopedagogiska tjänsterna till en och en halv heltid. 

4.5. En gemensam respektive delad syn på hälsa inom företagshälsovården 

A, C och D säger att deras team har en gemensam syn på hälsa medan F, G och H upplever att 

teamet till viss del är överens i frågan men att den kan skilja sig åt i vissa sammanhang. B och E 

däremot tycker att detta skiljer sig markant åt mellan olika yrkesroller i teamen. 

A berättar att de har pratat mycket kring denna fråga i teamet och att de har en gemensam syn men 

att kompetensen inom olika områden skiljer sig åt. Hon säger att det förr kretsade mer runt sjukdom 

men att fokus nu mera främst ligger på främjande. D som upplever att de har en samsyn säger att 

det ibland ändå kan bli diskussioner kring vissa områden om vad som ska gälla. B säger sig ha ett 

friskhetsperspektiv samtidigt som läkarna och sköterskor i hennes team ser mer från ett 

sjukperspektiv. Dock säger B att det är önskvärt att sträva efter en gemensam syn. E som också 

upplever att synsättet kring hälsa skiljer sig, förklarar att deras arbetsplats är uppdelad på två 

våningar där sjukvårdsdelen finns på övre plan medan nedre plan är mer inriktat på hälsa. Hon 

upplever att det tar tid att integrera detta i varandra. G berättar att de jobbat mycket kring begreppen 

hälsa och förebyggande och att de försöker få alla att ta till sig ett främjande arbete. H upplever att 

synen blivit mer enhetlig de senaste åren och att även kunderna allt mer efterfrågar det främjande 

arbetet vilket i sin tur automatiskt leder till en mer gemensam syn. 

4.6. Respondenternas definition av hälsa 

H berättar att hennes arbetsplats har en nedskriven gemensam definition som lyder: 

”- Hälsa är att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och kunna 

förverkliga sina personliga mål”. 

Hon förklarar vidare att de ser hälsa som ett mål, ett medel, en resurs och en möjlighet för att må 

bra och för att kunna förverkliga livsmål, vardagliga mål och ens existera. 

   De övriga respondenterna uppgav inte en lika tydlig definition men nämnde följande: 

• En helhet där allt hänger ihop

• Att ha resurser för att klara vardagens krav

• Det är individuellt för varje människa 

• Att vara frisk, ha välbefinnande, ork och lust 
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• Att känna sig nöjd med det man gör, att vakna upp och känna sig glad 

• Att det är brett. Friskvård är smalt men hälsa är bredare och det är upp till var och en vad det 

är. En individ kan sitta i rullstol eller leva med en diagnos och ändå känna uppleva en bra 

hälsa. 

• Att må bra både fysiskt, psykiskt och mentalt

• Att ha goda förutsättningar att utvecklas som människa

• Att ha balans, mycket glädje och livslust 

4.7. Respondenternas huvudsakliga arbetsuppgifter 

Sex av respondenternas arbete består till stor del av arbete på individ- och gruppnivå. Detta 

innefattades främst av hälsoprofilbedömningar, hälsokartläggningar, diverse hälsoprojekt, 

viktgrupper, tobaksgrupper, rökavvänjningssamtal, stresshanteringsgrupper, målbildsarbete, samt 

föreläsningar och utbildningar av olika slag. En av dem jobbade även till viss del med massage, 

men detta såg hon som en slitsam och mindre rolig del av arbetet. Det framgick att respondenterna 

till stor del åkte ut och träffade kunder för att t.ex. hålla utbildningar och hjälpa till med strategiskt 

arbete. 

   C och D samarbetar i ett projekt kallat Hälsoresan. Detta är en tvåårig utbildning för anställda som 

är utsatta för extra stor hälsorisk spå grund av stor övervikt och det metabola syndromet. Gruppen 

består av fjorton deltagare som motiveras och coachas till en sundare livsstil. 

En annan respondent berättade att folkhälsoinstitutet nyligen haft en uppmärksamhetsvecka kring 

hälsa, då hon samtidigt passade på att erbjuda sina företag speciella föreläsningar kring kost och 

kondition. Detta upplevde hon vara mycket uppskattat. Samma respondent säger sig aktivt använda 

sin pedagogik och kreativitet i sitt arbete. Hon jobbar mycket kognitivt med beteendeförändringar 

och vill gärna lämna spår efter sig som får kunder att börja reflektera kring sin egen situation. 

B´s och H´s arbeten skiljer sig från de övrigas på så sätt att de inte alls arbetar på individnivå utan 

enbart på grupp- och organisationsnivå med att exempelvis utbilda chefer och främja arbetsmiljön. 

H berättade att hon reser mycket i sitt arbete och att hon i möten med chefer i stor utsträckning 

jobbar med hälsofrämjande strategier för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Hon utbildar även 

hälsoinspiratörer som är tänkta att vara chefens högra hand inom arbetsområdet. Utöver detta 

inventerar hon friskfaktorer på arbetsplatser och tar fram hälsoplaner. 

Majoriteten av respondenterna säger att de trivs mycket bra med sitt arbete och att de känner att de 

25



kan påverka det i stor utsträckning. Sju av dem tror dock inte att arbetsmarknaden är riktigt 

medveten om deras kompetens. F berättar att när hon var ny på arbetsmarknaden kände hon ofta att 

ledningen hade kunnat kräva mer av henne än vad de gjorde, men att de nu har förstått att de kan 

använda henne i andra strategiska sammanhang och att hon faktiskt har en stor kompetens. Hon 

säger att hon nu får fler uppdrag om att t.ex. lägga upp och driva arbetsmiljöarbete, vilket är 

uppskattat. Samtliga av respondenterna säger sig märka att kunskapen om vad deras kompetens 

innefattar trots allt har blivit bättre men att de troligtvis kommer få fortsätta förklara ett tag till för 

andra vad de arbetar med. 

   Tre av dem upplever att de som har en hälsopedagogisk examen från högskolan ofta blandas ihop 

med andra som exempelvis gått en utbildning på folkhögskola under samma namn, och att detta är 

något de önskar skulle förändras. F säger sig verkligen tro på Hälsopedagog som yrke och att hon 

skulle vilja kvalitetssäkra det genom att ge det en yrkestitel. 

4.8. Upplevda resultat av hälsofrämjande arbete 

Samtliga respondenter tyckte att det var svårt att svara på om de ser de resultat de vill då det gäller 

kundernas hälsa. Sex av dem sa att de ser bra resultat i många fall men att de andra gånger inte gör 

det. En respondent sa att hon gärna skulle vilja se större förändringar men att arbetsgivarna oftast är 

nöjda då resultaten presenteras. A berättade att hon ser att det händer saker hos kunderna när hon 

jämför med utgångsläget men att det tar tid. E kände att hon bidrar till en förändring hos människor 

framför allt då hon arbetar på individnivå. Ibland möter hon före detta kunder på stan som 

fortfarande långt i efterhand är tacksamma för att hon hjälpt dem att förändra sin livsstil. F och G sa 

att de inte alltid får ta del av resultaten utan att de ofta stannar hos förvaltningen. 

   C tyckte till en början då hon var ny på sin arbetsplats att det var jobbigare då resultaten uteblev 

för att hon då hade en tro om att hon skulle kunna hjälpa alla, men att hon nu ser annorlunda på det 

hela. Hon förklarade att många kunder vill lägga över ansvaret på henne men att det handlar om att 

de själva måste ta ansvar. 

”- Ofta vill folk se så snabba resultat som möjligt med så liten insats som möjligt men man måste 

förstå att förändringar tar tid”(respondent C).

4.9. Hälsoproblem och tänkbara lösningar 

Fyra respondenter upplevde att stress i dag är det mest utbredda hälsoproblemet i samhället. E la till 

att det talas mindre om stress än om exempelvis kost, och att stress är ett stort problem då det ofta 

leder vidare till andra problem som t.ex. depression. F upplevde att även sociala problem så som 
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konflikter och relationer på arbetet är vanligt. Därmed säger hon att de stora hälsoproblemen ofta 

handlar om psykosociala problem orsakade av både privatliv och arbetsliv. B som inte arbetar på 

individnivå har hört ifrån sina kollegor att det största problemet idag handlar om oro kring 

livssituation och arbete. 

   Tre respondenter nämnde även att övervikt och fysisk inaktivitet ligger i topp bland dagens mest 

utbredda hälsoproblem. H trodde att många vet hur de borde leva, att de behöver röra på sig och äta 

bra för att kunna må bra men att de likväl inte värdesätter sin hälsa och då heller inte tar sig tid till 

att förbättra den. 

   För att förbättra dessa stora hälsoproblem trodde ett flertal av respondenterna att det är viktigt att 

jobba långsiktigt och främjande samt att få individer att reflektera över sin egen situation. D sa sig 

inte tro på att använda friskvårdsbidrag utan att det i det fallet är bättre att erbjuda fasta 

träningsgrupper. E betonade vikten av att få chefer att förstå att de måste ta hand om sin personal så 

att medarbetarna känner att det är utvecklande och roligt att gå till jobbet. En annan respondent 

ansåg att det är viktigt att göra arbetsmiljökartläggningar både gällande fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö, och att arbetsgivaren sedan bör arbeta med detta systematisk samt göra uppföljningar. 

Samma respondent sa även att det är viktigt att titta på vad som kan göra på alla tre plan samt att 

arbetsgivaren regelbundet har medarbetarsamtal. H trodde att det är viktigt att börja med att skapa 

förståelse och påvisa det positiva med att ha en god hälsa. Hon trodde inte på att använda sig av 

pekpinnar och piskor utan att det handlar om att motivera, inspirera och coacha. 

4.10. Hälsopedagogers bidrag till företagshälsovård 

Sex av respondenterna nämnde att som hälsopedagog kan man tillföra ett unikt främjande tänk och 

ett friskhetsperspektiv till företagshälsovården. En sa att utan det främjande tänket består arbetet 

mest av rehabilitering och arbetsmiljöfrågor. Flera av dem tyckte att hälsopedagoger har ett 

annorlunda synsätt inom företagshälsovården på så sätt att de många gånger ser det positiva i en 

situation istället för att enbart se riskerna, och att de därmed kan göra det som redan är bra till något 

ännu bättre. De nämnde även att de upplever att de är bra på att komma med tidiga insatser, på att se 

en helhet och att deras pedagogik är guld värd i detta sammanhang. En respondent förklarade att en 

väl fungerande företagshälsovård innefattas av mycket mer än en plats att gå till för att få hjälp då 

det finns behov av vård. En annan sa sig tror att om de som inte har en hälsoutvecklare i sin 

företagshälsovård har troligtvis inte heller helt gjort klart för sig vad som skiljer ohälsa och hälsa, 

främjande och förebyggande arbete. Hon var säker på att det behövs en kompetens med den 

bakgrunden som hälsopedagoger har, för att få klara skillnader mellan begreppen och även kunna 

möta kundernas ökade efterfrågan på detta område. E betonade att sköterskorna har en 
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sjukvårdsutbildning och att hon som hälsopedagog har en hälsoutbildning. Detta förklarade hon 

vara två olika delar där fokus ligger på skilda saker men där det trots detta går att samarbeta mot 

samma mål. 

4.11. Företagshälsovårdens verksamhet 

Flera av respondenterna berättade att deras företagshälsovård anpassar sina tjänster utifrån 

kundernas efterfrågan. Detta handlar till stor del om arbetsmiljörelaterade tjänster både gällande 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering av korttids- och långtidssjukskrivna och olika 

typer av arbete kring livsstil. De erbjuder även hälsoprofilbedömningar, hälsokontroller, 

behandlingar av sjukgymnaster, utbildningar, kurser och föreläsningar, coachning, 

ledarskapsutveckling och organisationsutveckling. B´s arbetsplats som inte alls arbetar på 

individnivå bistår med mycket processtöd, utbildningar för friskvårdsombud, och pedagogiskt 

arbete riktat mot chefer. En relativt ny tjänst som nämndes av flera respondenter är en 

sjukanmälningstjänst som innebär att en sjukanmäld anställd rings upp av en företagssköterska som 

sedan meddelar arbetsgivaren orsaken till frånvaron. Sjukskrivningen följs sedan upp med syftet att 

minska sjukfrånvaron och underlätta för arbetsgivaren. 

   H berättade att hennes företagshälsovård arbetar med hälsa kring fyra ben som utgörs av livsstil, 

ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete samt rehabilitering. Utifrån dessa fyra områden jobbar de 

sedan med tre strategier som är det främjande, det förebyggande och det rehabiliterande arbetet. I 

dessa tillvägagångssätt har de sedan många olika arbetsmetoder där de jobbar på både individ-, 

grupp- och organisationsnivå. För att de ska kunna se helheten jobbar de i team gentemot sina 

kunder. De hjälper även arbetsgivare att följa arbetsmiljölagen så att de kan säkerhetsställa sina 

anställdas fysiska och psykiska arbetsmiljö. Till en början kartlägger de arbetssituationer genom 

risk- och frisktänk på varierande sätt, för att sedan gå in med de medel det finns behov av. 

   Tre respondenter sa att hälsoundersökningar och hälsoprofilbedömningar är de tjänster som 

efterfrågas i störst utsträckning. E berättade att de just nu har stor efterfrågan på ergonomi och 

att de håller många utbildningar rörande just detta. En respondent berättade att det är störst 

efterfrågan på att få en kartläggning av hälsoläget så att man sedan utifrån det kan gå in med 

aktiviteter. Två av de övriga nämner att det till stor del efterfrågas rehabiliteringstjänster. 
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5. DISKUSSION

5.1. Huvudresultat 
Syftet med studien var att kartlägga det hälsofrämjande arbete utfört av hälsopedagoger inom 

företagshälsovården. Av resultatet framgår att detta arbete är varierat och sker på individ-, 

grupp- och organisationsnivå samt att insatserna enligt respondenterna på många sätt kan ses 

bidra till en förbättrad folkhälsa. Respondenterna är överens om att de som hälsopedagoger 

kan tillföra företagshälsovården ett välbehövligt främjande perspektiv med fokus på det friska. 

Det framgår även i resultatet att respondenterna upplever att de företag som väljer att investera 

i företagshälsovård kan ses erhålla stora vinster genom att de får en mer effektiv och lönsam 

arbetskraft. 

5.2. Resultatdiskussion

Eftersom människor tillbringar en stor del av sin tid på jobbet, ser jag arbetsplatsen som en 

stor arena för vårt folkhälsoarbete. Liksom Källestål, Bjurval och Menckel (2004) tror jag 

vidare att arbetslivet har en avgörande betydelse för folkhälsan. 

   De företagshälsovårder jag fått inblick i genom denna studie, upplever jag ha mycket god 

kvalité och kompetens inom sina team. Enligt respondenterna täcker deras personal in 

samtliga av de fyra områdena arbetsmiljö, friskvård, sjukvård och rehabilitering och 

psykosociala frågor, som Holmström m.fl (1999) angav som företagshälsovårdens 

huvudområden. 

   Jag anser att respondenternas mycket varierande arbete som riktade sig till individ-, grupp 

och organisationsnivå, var mycket genomtänkt och brett. T.ex. ser jag hälsoprofilbedömningar 

som ett mycket användbart verktyg för att kartlägga hälsoläget hos en individ. Vidare tror jag 

även att insatser som vänder sig till hela grupper på en arbetsplats, kan skapa sundare 

värderingar som sedan sprider sig vidare mellan de anställda. 

Något som jag upplever ha genomsyrat respondenternas arbete är fokus på det friska och det 

positiva hos människan och den omgivande miljön. Här drar jag paralleller till de friskfaktorer 

på arbetsplatser som Söderlund (2003) belyste. 

   Eventuellt skulle vissa av respondenternas team kunna bli mer samspelta om de kom 

överens om en gemensam definition av hälsa. Denna studies resultat visar att hälsopedagoger 

verksamma inom detta område, kan bidra med ett unikt friskperspektiv som enligt en 

29



respondent, efterfrågas alltmer i samhället. Eftersom delar av respondenterna upplevde att 

synen på hälsa till stor del skiljde sig åt mellan dem själva och övriga yrkeskategorier inom 

företagshälsovården, tror jag att de företagshälsovårder som inte har en hälsopedagog anställd 

kan gå miste om en viktig infallsvinkel. Min gissning är att den mer sjukvårdsinriktade 

personalen sedan länge är lärd till att söka efter risker och tänkbara lösningar i en situation. 

Givetvis är det bra att denna kompetens finns, men jag tror att företagshälsovården vinner på 

att även släppa in friskperspektiv där fokus ligger på att göra det som redan är bra, ännu bättre. 

Enligt uppgifter från föreningen för Svensk Företagshälsovård 2006, bestod 

företagshälsovården detta år av 4200 tjänster varav 200 utgjordes av hälsopedagoger. Min 

förhoppning är att andelen hälsopedagoger inom företagshälsovård ska öka inom de närmaste 

åren, och att även det främjande arbetet kan växa med det. 

   Att ett par av respondenterna upplevde att de inom organisationen hade en gemensam syn på 

hälsa ser jag som ett tecken på att det främjande perspektivet börjat sprida sig även till andra 

yrkesgrupper utöver hälsopedagoger. Ett exempel på detta ser jag Riskbruksprojektet vara, då 

de utbildat företagsläkare och sköterskor till att gå in med tidiga insatser mot alkoholmissbruk 

(Wallin, 2006). 

   Jag tror att en väl fungerande företagshälsovård både behöver personal med sjukperspektiv 

och personal med friskperspektiv. Om alla inblandade parter samtidigt kan samarbeta, dra 

nytta av varandras kompetenser och sträva mot gemensamma mål så tror jag att det skapas 

mycket goda förutsättningar för ett hälsofrämjande arbetsliv. Jag upplever att vissa av 

respondenternas team redan har nått hit då det framgick att de strävar efter att skräddarsy sina 

tjänster efter kundernas behov. Jag tycker att det vore önskvärt att alla arbetsplatser i Sverige 

fick tillgång till denna typ av stöd och hjälp. Min förhoppning är att arbetsgivare inte enbart 

skyltar med att de är knutna till en företagshälsovård utan att de faktiskt utnyttjar och 

investerar i denna. Om varje arbetsgivare skulle värdesätta sin personals hälsa och aktivt jobba 

med hälsofrågor är jag säker på att det skulle kunna förändra livsstilen hos en betydande del 

av vår befolkning och därmed även göra stora skillnader för Sveriges folkhälsa. Med detta tror 

jag också att arbetsplatsen är en arena som ur folkhälsosynpunkt skulle kunna utnyttjas 

mycket mer än vad den idag görs. 

   Liksom respondenterna tror jag att företagshälsovård ur ett långsiktigt perspektiv, är mycket 

lönsamt på så sätt att en frisk och välmående personalstyrka säkerligen presterar bättre under 

arbetstid. En trivsam arbetsplats för mig innebär att det finns goda relationer mellan kollegor, 

att det finns ett gott samarbete och en öppen kommunikation samt att jag har möjlighet till att 

utvecklas i det jag gör. Det handlar även om miljön och att den stimulerar till viss fysisk 
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aktivitet under dagen. Jag tycker att det är viktigt att en personalgrupp arbetar tillsammans 

med hälsofrågor både då det gäller den fysiska och den psykosociala hälsan. 

   Min egen uppfattning är att många företag erbjuder friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag 

till sina anställda men att detta främst utnyttjas av de individer som redan är aktiva och att de 

som är i störst behov av att bli mer fysiskt aktiva behöver annan typ av hjälp för att komma 

igång. Jag stödjer därför den respondent som hävdade att ekonomiskt bidrag kanske inte alltid 

är den bästa lösningen för att göra en personalgrupp mer hälsosam. Däremot tror jag att mer 

långsiktiga projekt som Hälsoresan i vilket C och D samarbetade, är något som kan leda till 

bestående livsstilsförändringar hos medarbetare. Här ser jag att det finns förutsättningar för att 

följa och stötta individen genom alla stadier i den Transteoretiska modellen, vars syfte är att 

förändra människors beteende (Faskunger, 2008). Utifrån Goldgruber och Ahrens (2009) 

slutsats om att de största hälsofrämjande resultaten uppnås genom omfattande program, tror 

jag även att ett långsiktigt projekt som Hälsoresan kan skapa mycket bra resultat. 

   I ett arbete med målet är att förändra människors livsstil tror jag det underlättar om man har 

Diffusion of innovation theory i tankarna, så att man är införstådd med att olika människor tar 

till sig förändringar och ny information olika snabbt (Nutbeam & Harris, 2004). T.ex. är det 

enligt mig troligt att medarbetare som röker och som i diffusion of innovation theory skulle 

tillhöra gruppen innovatörer, skulle ställa sig en aning mer positiva till införandet av 

rökförbud under arbetstid, än vad rökare tillhörande gruppen sen majoritet skulle göra. Med 

detta tänker jag att det är viktigt att planera en förändringsprocess på en arbetsplats noga för 

att den ska passa hela målgruppen och leda till bästa möjliga resultat. 

   Av resultatet framgår även att stress och fysisk inaktivitet enligt respondenterna, i nuläget är 

två av de mest utbredda hälsoproblemen. Även föreningen för Svensk Företagshälsovård 

stärker detta med sina uppgifter om att stress tillhör det mest utbredda hälsoproblemet. Jag 

tolkar det även som att stress kan innefattas i den psykiska ohälsa som Socialstyrelsen (2009) 

uppger vara den vanligaste orsaken till nedsatt arbetsförmåga. Runt detta tänker jag att den 

stress många människor känner kring den egna livssituationen, säkerligen till stor del är en 

följd av höga krav som ställs av både samhället, arbetssituationer och oss själva. Jag gissar att 

den pågående lågkonjunkturen med hög arbetslöshet bidragit till problemet. Att bristen på 

jobb tvingar människor att flytta och kanske i vissa fall bo på annan ort än övriga familjen, 

samt att många blir tvungna att ta ett arbete som ligger långt under vad de är kvalificerade för, 

tror jag också kan vara faktorer som bidrar till stress. Jag har upplevt att även många studenter 

i slutet av sin utbildning lever med en stor stress och oro inför framtiden. Oron för att vara 
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arbetslös tror jag förstärks av ett flertal övriga krav som finns i vardagen. Dessa frågor 

reflekterade jag över då jag läste boken ”Nextopia - Livet, lyckan och pengarna” av professor 

Micael Dahlén. Han skriver att i en tid där allt är tillgängligt har vi blivit allt mer intresserade 

av vad som väntar runt hörnet. Med detta menar han att vi ständigt strävar efter något mer och 

att det aldrig funnits så gott om möjligheter för att bli lycklig, samtidigt som det aldrig varit 

svårare att förbli lycklig. Jag instämmer i hans resonemang då även jag ofta upplever att 

samhället signalerar till oss att vi ständigt kan få något bättre än det vi redan har. Det faktum 

att vi kanske aldrig är riktigt tillfredsställda, tror jag kan vara en bidragande orsak till den 

ohälsosamma stressen respondenterna säger sig se hos sina kunder.  

   Denna ohälsa kan på sätt och vis förklaras med hjälp den salutogena ansatsen som 

Anotonovsky (1991) beskriver. Om människan hade haft tillräkligt med resurser för att klara 

vardagens krav och stress, skulle inte den ohälsosamma stressen uppstå. Därmed upplever jag 

att det är troligt att en stor del av befolkningen har ett för svagt KASAM i förhållande till 

vardagens krav. En annan syn på det hela är att säga att vardagens krav är för höga i 

förhållande till vårt KASAM. 

   I det stora hela tror jag inte att någon arena i samhället är tillräklig för att ensam kunna ta 

hand om det hälsofrämjande arbetet vår folkhälsa behöver. Vi människor är troligtvis alla 

resultatet av både privatliv och arbetsliv. På organisationsnivå är det givetvis viktigt att 

företaget som helhet fungerar och mår bra med eftersom varje företag består av enskilda 

individer ser jag att människors välbefinnande är mycket värdefullt även för helhetens skull. 

Jag tror att företagshälsovård på många sätt kan bidra till att hjälpa medarbetare till en 

förbättrad livsstil, men att det i slutändan ändå är individen själv som måste välja att ta hand 

om sig själv och sin hälsa. 

5.3. Metoddiskussion

Den kvalitativa metoden visade sig vara ett mycket bra val då den gav en djup inblick i 

respondenternas arbetssituation. Att urvalet skedde genom ett tillfällighetsurval kan eventuellt 

påverka studiens tillförlitlighet men då ingen av respondenterna hade någon personlig 

anknytning till mig upplever jag att de trots detta kan representera gruppen hälsopedagoger 

inom företagshälsovården även i ett större perspektiv. 

   Jag upplevde inte att det förkom någon skillnad i förutsättningar mellan de intervjuer som 

genomfördes på plats och de som genomfördes per telefon. Detta eftersom samtliga 
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respondenter fick ta del av samma information och då även samtliga intervjuer spelades in. 

Dock upplevde jag mig personligen ha fått en större helhetsbild av de arbetsplatser som jag 

besökte än av de som beskrevs på telefon. Då en närmare beskrivning av arbetsplatserna dock 

inte finns med som en del i studien, var detta var inte något som påverkade resultatet. 

   Intervjuunderlaget bidrog till att intervjuerna flöt på som ett samtal där frågorna inte avbröt 

utan snarare utvecklade konversationerna. I vissa fall då respondenternas svar naturligt ledde 

in på en annan fråga, ställdes frågorna i annan ordning än ordningen från underlaget. Dock 

försäkrade jag mig om att samtliga frågor hade besvarats innan intervjuerna avslutades. Att 

underlaget till intervjuerna användes på ett flexibelt sätt upplevdes vara positivt på så sätt att 

respondenterna ofta kom med långa och ingående svar då de själva till stor del fick styra 

samtalet. Under intervjuerna försökte jag vara objektiv genom att undervika att ställa ledande 

frågor. Jag var även noga med att inte avbryta respondenterna då de talade, och jag såg till att 

vara på plats i god tid inför varje intervju för att varken jag själv eller de jag intervjuade skulle 

behöva känna någon stress. Med detta tror jag att jag förhållit mig likvärdigt till 

respondenterna. Samtliga respondenter godkände tveklöst att intervjuerna spelades in och 

visade inte heller några tecken under tiden på att de stördes av bankspelaren. Därmed tror jag 

inte att det faktum att intervjuerna spelades in, påverkade resultatet. 

   Vad gäller urvalet så hade respondenterna trots flexibla arbeten, arbetsuppgifter som liknade 

varandra på många sätt. Därmed hade förmodligen inte en större urvalsgrupp gett ett 

annorlunda bild av denna fråga. Studien kan därför till viss del antas ha en god reliabilitet då 

beskrivningen av hälsopedagogers arbete inom företagshälsovården troligtvis skulle bli 

detsamma om studien inom kort åter genomfördes med likvärdiga respondenter. De delar av 

resultatet som skulle kunna framstå som annorlunda vid en upprepad studie, skulle vara de 

delar som innefattas av mer personliga åsikter hos respondenterna. Exempel på detta är vad de 

upplever att de bidrar med till folkhälsan, samt hur de definierar hälsa. Denna hypotes sänker 

därför studiens reliabilitet. 

   Att studiens syfte var tydligt formulerat och samtliga respondenter uppfyllde kriterierna för 

att delta, stärker tillsammans med ett väl förberett intervjuunderlag, det faktum att studien har 

mätt det den avsett att mäta. Att samtliga intervjuer spelades in bidrog även det till att det 

insamlade materialet sparades korrekt. Studien kan i och med detta anses ha en hög grad av 

validitet.

   Något som eventuellt hade kunnat stärka studien ytterligare skulle varit om intervjuerna 

kompletterats med frågor kring om respondenterna tar hjälp av några vetenskapliga teorier i 
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sitt arbete. Detta område hade kunnat vara intressant att titta närmare på då det skulle kunnat 

tillföra ytterligare jämförbar data. Om jag haft mer tid och möjlighet till att resa hade det även 

varit spännande att kunna besöka ett större antal företagshälsovårder, och att prata med flera 

yrkesgrupper inom teamen. 

5.4. Förslag på fortsatt forskning

Då denna studie enbart presenterar det hälsofrämjande arbetet på företagshälsovårder som har 

en hälsopedagog anställd, skulle det även vara av intresse att undersöka arbetet på en 

företagshälsovård som saknar en hälsopedagog och kanske med det även saknar det främjande 

perspektivet. En forskningsaspekt skulle vara att jämföra arbetet hos dessa två olika typer av 

team för att se hur arbetet och arbetsresultaten skiljer sig åt. 
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Bilaga 1 

Det mail som skickades ut till respondenterna under urvalet: 

Hej!

Jag heter Anna Eriksson, läser sista terminen på hälsopedagogiska programmet i Gävle och ska precis 
påbörja min C-uppsats i Folkhälsovetenskap. Då jag är mycket intresserad av företagshälsovård 
planerar jag att göra en studie där jag intervjuar 8 hälsopedagoger på arbetsmarknaden, med syftet att 
beskriva det hälsopedagogiska arbetet inom företagshälsovården.

Min fråga till dig är om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju till min uppsats. 
Givetvis medverkar du isåfall helt anonymt. 

Om du kan tänka dig att medverka så får du gärna föreslå en dag och tid som skulle passa dig någon 
gång under vecka 17-20. Jag räknar med att intervjun tar ca 45-60 minuter.

Så här i slutet av utbildningen tycker jag att det är mycket intressant att höra om hur andra 
hälsopedagoger tagit sig vidare efter examen så jag skulle verkligen uppskatta att få besöka dig! 

Mvh
Anna Eriksson



Bilaga 2

Information som respondenterna fick innan intervjun påbörjades:

• Syftet med studien är att beskriva det hälsofrämjande arbetet utfört av hälsopedagoger inom 

företagshälsovården. Detta görs genom 8-10 intervjuer med hälsopedagoger på utvalda 

företagshälsovårder i landet. Vissa interjvuer görs på plats och vissa per telefon. 

• Du medverkar anonymt och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

• Din medverkan är givetvis frivillig och därmed har du rätt att avbryta den när du vill.

• Ger du godkännande till att jag spelar in vår intervju?



Bilaga 3

Intervjuunderlag 

Bakgrund om respondenterna 

Vart gick du din utbildning? 
När tog du din examen?
Har du läst något mer på högskola/ Universitet utöver ditt program? 
Hur länge har du arbetat här? 

Arbetsplatsen 

Vad har du för typ av tjänst? 
Hur många arbetar här? 
Vilka yrkesgrupper arbetar här? 
Finns det någon mer hälsopedagog anställd utöver dig? 
Har det skett någon förändring i hur tjänsterna ser ut sedan du började här?

Upplever du att personalen på din företagshälsovård har en gemensam syn på hälsa eller skiljer detta 
sig åt mellan yrkesgrupperna? 
Hur definierar du hälsa? 

Hur många kunder arbetar ni med? 

Vilka tjänster erbjuder din företagshälsovård till företag?
Vilka tjänster efterfrågas mest? 

Arbetsuppgifter

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Kan du beskriva hur en arbetsvecka kan se ut för dig? 
Hur arbetar du hälsofrämjande? 

Vad tycker du är roligast med ditt arbete och vad trivs mindre med? 



Vad upplever du att det största hälsoproblemet bland dina kunder är?
Vad tror du behövs för att detta ska förbättras? 
Hur ser resultatet av ditt arbete se ut?
Når du de resultat du vill? 

Folkhälsan 
Vad anser du att företagshälsovården bidrar med till folkhälsan i Sverige? 
Varför ska företag investera i företagshälsovård?

Alla företagshälsovårder har inte en hälsopedagog anställd. Varför anser du att hälsopedagoger behövs 
i detta område? Vad kan vi tillföra vi som övriga yrkesgrupper i företagshälsan saknar? 

Hur är din uppfattning att arbetsmarknaden ser på titeln ”hälsopedagog”? (Vet dem vad vi kan tillföra 
företagshälsovården?) 

Hur tror du att framtiden ser ut för hälsopedagoger på arbetsmarknaden?

Avslutning

Arbetar du med det du vill göra eller saknar du något i ditt arbete? 

Har du något du vill tillägga? 
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