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ABSTRACT 
 

Jervill, A., Kennbeg, C., (2008). Delgivning av information kring företagshälsovård inom en 

offentlig arbetsplats. C-uppsats i pedagogik, 15p. Institutionen för pedagogik, didaktik och 

psykologi. Högskolan i Gävle. 

 

Flera studier, utredningar och vetenskapliga artiklar pekar på att hälsoinsatser på företag kan 

ha betydelse för att exempelvis förebygga långtidssjukskrivningar. Företagshälsovården, vars 

huvuduppgift är att agera utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet har en stor roll i detta 

arbete. Dock behöver flera olika delar samverka för att brukandet av företagshälsovårdens 

tjänster ska ha effekt på arbetstagarna. Här spelar information, motivation och kommunikation 

en viktig roll  

    Syftet med denna undersökning är att se hur informationen angående företagshälsovårdens 

tjänster når berörda parter inom en offentlig arbetsplats. Det vi vill ta reda på är hur 

personalen upplever den information de har fått om företagshälsovården. 

    En begränsad fallstudie gjordes på en offentlig arbetsplats där en intervju genomfördes med 

personalansvarig. Utöver intervjun gjordes en enkätundersökning på 100 personer på 

arbetsplatsen. Resultatet visar att många upplever att företagshälsovården inte helt tillgodoser 

deras behov, till stor del på grund av bristande information. På den berörda arbetsplatsen 

uppgav de anställda att de informerades via möten med företagshälsovården eller Internet, 

mail och broschyrer. Resultatet visar också att en stor del av de anställda anser att 

informationen angående företagshälsovården på flera sätt går att förbättra.       

 

     

Nyckelord: Företagshälsovård, företagshälsovård och hälsa, information och hälsa  

Keywords: occupational health, occupational safety and health, information and health 
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1. INLEDNING 
Enligt nationalencyklopedin (ne.se 2008-04-03) är företagshälsovård ett begrepp som under 

de senaste 100 åren successivt har utformats och som idag är en del i de flesta företag inom 

alla områden. Insikten om vikten av att ta hänsyn till personalens fysiska och psykiska hälsa 

var aktuell redan i början av vårt sekel och har sedan dess fått mer uppmärksamhet (ibid.). 

    Många studier har gjorts för att granska företagshälsovården samt vad införandet av 

hälsoinsatser av detta slag skulle kunna bidra till för arbetstagarnas hälsa. Flera studier, 

utredningar och vetenskapliga artiklar pekar på att dessa hälsoinsatser kan ha betydelse för att 

exempelvis förebygga långtidssjukskrivningar (regeringen.se 2008-02-25). Enligt Lucchetti 

(1997) syftar hälsoinsatser till att sätta människans totala välbefinnande i centrum, förebygga 

sjukdomar, förbättra människors livskvalitet samt att uppmuntra till ökad fysisk och mental 

hälsa för alla människor (ibid.).  

    För att dessa hälsoinsatser ska fungera tror vi att de informationsmetoder 

företagshälsovården använder sig av är avgörande. Enligt nationalencyklopedin behöver flera 

olika delar samverka för att brukandet av företagshälsovårdens tjänster ska ha effekt på 

arbetstagarna. Här spelar information, motivation och kommunikation en viktig roll (ibid.).  
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2. BAKGRUNDSBESKRIVNING 
På grund av tidigare nämnda omständigheter har vi, som blivande hälsopedagoger, valt att 

göra en undersökning om hur företagshälsovårdens information når ut till berörda parter inom 

en offentlig arbetsplats. Nedan följer bakgrundsfakta och relevanta definitioner för att öka 

förståelsen hos läsaren. 

2.1 Olika definitioner på företagshälsovård 

Enligt arbetsmiljölagen (2008) innebär företagshälsovård följande:    

Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena 

kräver finns att tillgå.  

    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. (Paragrafen ändrad genom SFS 1999:841) (ibid. s.139.). 

I nationalencyklopedin (ne.se 2008-04-03) står företagshälsovård beskrivet som:  

 företagshälsovård,

Efter genomgång av befintliga definitioner på företagshälsovård följer nedan den definition 

som kommer att användas i resterande uppsats: 

 FHV, verksamhet som biträder arbetsgivare och 

anställda med medicinska, ergonomiska och tekniska råd så att risker i 

arbetsmiljön hanteras på ett sådant sätt att de anställdas hälsa inte 

äventyras. För rådgivning vid konflikter, kriser och stress finns ofta 

även beteendevetare inom företagshälsovården (ibid.). 

    Företagshälsovård innebär tjänster vars syfte är att förbättra arbetsmiljön på en arbetsplats 

för alla arbetstagare oberoende av dennes arbetsuppgifter. Syftet är att förebygga ohälsa samt 

hantera uppkomsten av ohälsa på ett effektivt sätt. 

    För att undvika missuppfattningar av skillnader mellan företagshälsovård och sjukvård 

följer här en definition av sjukvård från hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Där står att 

sjukvård innebär 

 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 

skador. 
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2.3 Historisk bakgrund till företagshälsovård 

På grund av den historiska utveckling som skett kring företagshälsovården under det senaste 

seklet följer nedan en kort beskrivning. 

    Företagshälsovård som begrepp har funnits i Sverige under de senaste 50 åren (ne.se 2008-

04-03). Innan 1959 låg företagshälsovården som en del i det arbetsmiljöavtal som tecknades 

1942. Grunden till dagens företagshälsovård lades 1959 av International Labour Organisation 

efter rekommendation nr 112 (ibid.). Enligt Statens Offentliga Utredningar [SOU] (2004) 

innebär denna rekommendation att företagshälsovård är en upprättad verksamhet på eller i 

närheten av en arbetsplats. Dess syfte är att skydda arbetstagarna mot varje arbetsrelaterad 

hälsorisk. Rekommendationen innefattar även att arbetet ska anpassas till arbetstagarna utifrån 

deras förutsättningar och att arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa ska uppmärksammas 

och vidmakthållas (ibid.). 

    Efter 1967 har arbetsmiljöavtal kring företagshälsovård slutits inom olika områden på 

arbetsmarknaden (ne.se 2008-04-03). I början av 90-talet sades arbetsmiljöavtalen upp vilket 

följdes av att även överenskommelser om företagshälsovården upphörde. Under lång tid gick 

staten in med ekonomiskt stöd och när företagshälsovården upphörde 1992 uppgick stödet till 

cirka 1 miljard kronor, vilket utgjorde 25-30 % av företagshälsovårdens totala ekonomi.  

    År 2000 infördes en ny lagstiftning som reglerar arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla 

företagshälsovård. Syftet är att företagshälsovården ska lägga tyngdpunkten på 

hälsofrämjande arbete, söka nya vägar till bättre arbetsmiljö och arbeta för effektiva 

rehabiliterings- och anpassningsrutiner. En viktig del i företagshälsovården är även att 

propagera för livsstilsförändringar, vilka skapar möjlighet för ökat välbefinnande hos 

individen. Det ska även finnas åtgärder som möjliggör för personer att fortsätta vara aktiva i 

yrkeslivet trots eventuella medicinska handikapp. Företagshälsovården växer och utvecklas 

hela tiden och år 2007 fanns 600 företagshälsovårdsenheter runt om i Sverige. Vissa privata 

sjukvårdsmottagningar driver företagshälsovård som en del av verksamheten (ibid.). 
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2.4 Kommunikation, Information och Motivation 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) skriver att kärnan till framgångsrik företagshälsovård tycks 

vara att utbilda berörda parter samt hur parterna kommunicerar, där sättet att föra vidare 

information och motivation spelar en nyckelroll. 

    I följande avsnitt kommer begreppen kommunikation, information och motivation att 

förklaras för att undanröja eventuella missuppfattningar. 

 

2.4.1 Kommunikation 

Maltén (1998) förklarar att ordet kommunikation härstammar från latinets ”communicare”, 

som fritt översatt betyder ”att ha något gemensamt” eller ”att dela något med någon”. Att 

kommunicera innebär alltså att dela något (ibid.). Dahlkwist (2004) skriver att en annan 

förenklad definition av kommunikation är all kontakt mellan människor, såväl verbal som 

icke-verbal. Kommunikation mellan människor spelar en avgörande roll då syftet är att delge 

andra information (ibid.). Dodge (1998) menar att vi aldrig slutar att lära oss och genom 

livserfarenheter skaffar vi oss ständigt nya kunskaper. Antonowsky (2005) menar att genom 

kommunikation kan människan öka sin förståelse för sin omgivning. Personer som upplever 

hög känsla av begriplighet förväntar sig att de händelser de kommer möta är förutsägbara eller 

att de åtminstone kan förklaras. Genom att hantera dessa kan människan lära sig definiera sina 

resurser av egenkontroll och på så sätt inte bli ett offer för omständigheterna (ibid.). Enligt 

Maltén (1998) överför vi budskap till och tar emot information från andra människor, vi 

påverkar även varandra med till exempel tankar, åsikter och avsikter. Syftet med att 

kommunicera är att skapa en reaktion hos mottagaren (ibid.). Their (1997) skriver att 

kommunikation innebär med andra ord att både ge och få, att både förmedla och att lyssna. 

Maltén (1998) menar att människor dessutom alltid kommunicerar , vare sig de vill eller inte 

eftersom de kommunicerar på så många olika sätt, exempelvis med kroppsspråk. Dahlkwist 

(2004) menar att de problem som kan uppstå i kommunikationen mellan människor oftast 

beror på att människor förutsätter att andra ska uttrycka sig på samma sätt som de själva gör. 

Om den person kommunikationen sker med inte gör det innebär detta en störning i 

kommunikationen (ibid.). Norrby (1996) skriver att då människor kommunicerar har de ofta 

ett gemensamt mål med samtalet, men parterna använder sig ofta av skilda kommunikativa 

delmål och strategier, vilket kan leda till kommunikativa missförstånd.  
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Figuren visar kommunikation mellan sändare och mottagare. Här visas hur ett meddelande skickas via olika 

kanaler samt hur återkoppling sker (Maltén, 1998, s.15).  

 

   Hård af Segerstad (2002) förklarar att då människor kommunicerar med en eller flera andra 

personer uppstår ett kommunikationssystem som innebär att en informationskälla producerar 

ett meddelande vilket signaleras vidare via kanaler till mottagaren där den avkodas till ett 

meddelande. Detta meddelande når slutligen den del som informationskällan vill påverka 

(ibid.).  

   Dahlkwist (2004) skriver att idag är kommunikation mer tillgängligt då människor kan 

kommunicera på flera olika sätt via exempelvis webben. Detta leder dock till att människor 

idag har mindre kroppskontakt än tidigare. Idag är det viktigt att kunna kommunicera på ett så 

effektivt sätt som möjligt till exempel via masskommunikation. Då når informationen ut till 

många personer utan att dessa behöver vara närvarande på samma plats. Det negativa med 

denna typ av masskommunikation är att människor sällan får vara ifred. Vissa forskare menar 

att mängden information vi dagligen delges kan leda till att språket utarmas och kontakten 

mellan människor kommer bli mer ytlig (ibid.). Då det gäller information från 

företagshälsovård skulle detta innebära att det kan ha en negativ effekt på dess grundsyfte, 

nämligen att arbeta för en förbättring av arbetsmiljön (ne.se 2008-04-03). Dahlkwist (2004) 

menar att en kombination av masskommunikation (exempelvis via e-mail), 

envägskommunikation (exempelvis på stängda föreläsningar) och tvåvägskommunikation 

(exempelvis på möten med öppna frågor) kan vara en bra lösning för att nå fram till 

människor med information effektivt och ändå ge utrymme för delaktighet, ta snabba beslut 

samt minska risken för missförstånd (ibid.).                    

2.4.2 Information 
I nationalencyklopedin (ne.se 2008-04-03) beskrivs information på följande sätt:  
 
Information: generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former. Information kan uppfattas som en viss mängd fakta, 

upplysningar eller underrättelser då det syftar till själva meddelandet, det vill säga det innehåll 

som förmedlas (ibid.).  

javascript:showArticle('i_sect_id=228277');�
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    Hård af Segerstad (2002) skriver att ordet ”information” härstammar från det latinska 

verbet ”informare” som betyder ”ge form (åt)” eller ”utforma”, ”utdana”. Ur ett historiskt 

perspektiv finns det ett nära samband mellan ”information” och ”kunskap” som tycks vara 

djupt förankrad både i det allmänna medvetandet och bland pedagoger och språkvetare (ibid.).  

    Antonowsky (2005) menar att information som är förnuftsmässigt sammanhängande och 

strukturerad innebär att den är begriplig för mottagaren vilket leder till såväl inre om yttre 

tillfredsställelse. En strikt gräns mellan information och kunskap är svår att dra eftersom de är 

sammanflätade genom att de bidrar till kännedom inom något område , information innebär 

att få kunskap om något (ne.se, 2008-04-03). Termen information används ofta för att 

beskriva kunskapsinnehållet i ett meddelande till skillnad från data, som snarare är 

beteckningen för kodning (ibid.). Dahlkwist (2004) skriver att då personer söker kunskap får 

de information och genom att jämföra olika information, att tolka och värdera, får de det som 

ger kunskap. Tidigare erfarenheter och intressen spelar en viktig roll då människor behandlar 

den information de tar in. I det informationssamhälle som är aktuellt idag ställs krav på 

människor att de ska kunna värdera, tolka och välja i informationsflödet (ibid.). Antonowsky 

(2005) menar att då en person exempelvis befinner sig i en stressituation är hjärnan mindre 

benägen att ta emot information. Sannolikheten att mottagaren uppfattar korrekt budskap från 

sändaren minskar eftersom hjärna väljer ut de mest ändamålsriktiga resurserna för att hantera 

endast de mest kritiska problemen (ibid.). Information syftar till att påverka eller övertala 

någon om något (ne.se, 2008-04-03). Enligt Lucchetti (1997) är det av stor relevans, vid 

delgivning av information angående hälsoinsatser och livsstilsförändringar, att inte endast 

påpeka hur olika sjukdomar kan påverka en individs livssituation. Det är även viktigt att 

granska individens omgivning, sociala miljö samt utbilda individen kring olika faktorer till 

ohälsa för att en livsstilsförändring ska kunna vara möjlig. Förändring tar tid att uppnå och för 

att denna ska bli hållbar bör den ske gradvis (ibid.).  

    Dahlkwist (2004) skriver även att informationsstress uppkommer då vi får för mycket 

information om olika saker utan att hinna smälta denna. På så sätt blir människan slutligen 

likgiltig inför informationen och slutar bry sig om den oberoende av vad den handlar om. 

Detta kan enligt vissa forskare leda till att människor får en förvrängd verklighetsuppfattning. 

Människor idag kommunicerar mindre via social interaktion och i större utsträckning via 

mobila nätverk eller Internet (ibid.). Larsson & Rosengren (1995) skriver att det gemensamma 

målet för allt upplysnings- och informationsarbete är att nå fram till mottagaren med 

informationen utan att den förvanskas under förmedlingen samt att den uppfattas på avsett vis 

av mottagaren. I vårt informationstänkande förlitar sig människor ofta på att de människor de 
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riktar sig till är kloka och förnuftiga personer som kommer fatta kloka och riktiga beslut att 

handla efter. Detta förutsatt att de har fått kunskap om och förstått de gemensamma mål som 

finns (ibid.). All information innebär någon form av påverkan på mottagaren vilket kan leda 

till ökad kunskap vilket då blir resultatet av meddelandet från sändaren (ne.se 2008-04-03). 

Hur denna information sedan tolkas och används är beroende på mottagaren (ibid.). Palm & 

Windahl (1989) påpekar att forskning visar att ju fler gånger ett meddelande upprepas desto 

större är möjligheten att den kommer lagras i människans långtidsminne. 

    Larsson & Rosengren (1995) skriver att den interna informationen inom ett företag ska 

kunna beskrivas med fyra ord, nämligen öppen, snabb, saklig och ärlig. Trovärdigheten i 

informationen man delger är en central del oberoende av vilken typ av information det 

innebär. Om personalen betvivlar trovärdigheten i informationen kan man i längden aldrig nå 

fram till dessa, oberoende av vilken informationsmetod man använder sig av (ibid.). Palm & 

Windahl (1989) menar att det även är viktigt att informationen är begriplig för personalen. 

Om personalen upplever informationen svåruppfattad, till exempel via felaktigt använda 

teoretiska begrepp har personalen svårare att ta till sig informationen.  

    Som sändare av information kan det vara bra att tänka i teoretiska termer men att skriva och 

tala på vanlig svenska (ibid.). Antonowsky (2005) skriver att det är när människan tar del av 

en text som om den vore helt öppen med många olika innebörder och kan se läsning som en 

dialog mellan text och läsare som hon kan närma sig sammanhang och ordning. Palm & 

Windahl (1989) menar att det vid informationsdelgivning är bra att minnas att det är lättare att 

få medarbetare att känna sig delaktiga om informationen diskuteras istället för att endast 

delges. Enligt Dodge (1998) är det genom att använda sig av mer personliga möten och 

mindre formell delgivningen av information är möjligheten större att mottagaren kan ta till sig 

informationen. Palm & Windahl (1989) skriver att som mottagare av information kan det vara 

bra att vara medveten om att information inte sällan används som ett styrinstrument där 

sändaren vill få mottagaren att göra som sändaren vill, vilket är ett instrument för 

maktutövning. Antonowsky (2005) skriver att det främsta västerländska idealet är att jämvikt, 

ordning och sammanhang uppnås med hjälp av kontroll och makt. Detta ideal skapar 

människor som är likgiltiga för alla andra (ibid.). Palm & Windahl (1989) skriver att 

information alltså inte alltid är sammanlänkat med öppenhet utan utförs ofta på sändarens 

villkor.  
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2.4.3 Motivation 
I nationalencyklopedin (ne.se 2008-04-03) beskrivs motivation på följande sätt:  
 
Motivation: 

    Teorier om motivation förklarar varför människor prioriterar bland olika uppgifter de ska 

genomföra och varför de hellre gör vissa saker snarare än andra (ne.se, 2008-04-03). På så sätt 

kan de förstå det faktum att människan strävar mot och uppnår sina mål med hjälp av flexibla 

beteenden (ibid.). Enligt Johnsson et al. (2003) är motivationen ett sammanfattande begrepp 

för den drivkraft som får människan att sträva mot sina mål. Ingen människa kan göra en 

annan människa motiverad. Motivationen växer fram inifrån, men andra människor kan 

däremot skapa förutsättningar för motivation. För att människan ska känna sig motiverad till 

att genomföra en uppgift krävs att hon känner sig delaktig. Vidare skriver Johnsson et al. att 

”Motivation hos medarbetarna är avgörande, om hälsa, effektivitet och lönsamhet ska 

uppnås” (ibid. s.183).      

sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, 

upprätthåller och riktar beteende. Motivationskällan kan antingen förläggas inom personen 

eller i yttervärlden. I vissa fall uppfattas människan som styrd av mer eller mindre primitiva 

inre drivkrafter som startar och ger energi åt handlandet (ibid.).  

   Johnsson et al. (2003) skriver vidare att om motivationen saknas på en arbetsplats upplever 

sig arbetstagarna inte delaktiga vilket leder till att människor förlitar sig på att andra 

medarbetare ska vara mer företagsamma inför olika arbetsuppgifter. Detta kan på sikt leda till 

att arbetslag slutar samarbeta och att vissa känner sig utanför, vilket slutligen kan bidra till att 

vissa personer börjar arbeta mot arbetslaget istället för med arbetslaget (ibid.). Antonowsky 

(2005) skriver att delaktighet, vilket är en viktig motivationskomponent, bygger på att 

människan upplever meningsfullhet i det som händer i hennes liv.  Enligt Their (1997) är det 

viktigt att människor känner motivation för att vilja förbättra sin arbetsmiljö och arbeta mot 

gemensamma mål för att en förändring ska vara möjlig (ibid.). Antonowsky (2005) menar att 

genom att fokusera känslor på samma mål har människor bättre förutsättningar för att kunna 

hantera målen och se eventuella problem som begripliga. Diffusa känslor som inte fokuseras 

på ett gemensamt mål innebär ofta att omedvetna försvarsmekanismer aktiveras.    

   Antonowsky skriver vidare att i en förändringsprocess krävs att någon eller några tar 

initiativet till en förbättring. Då är förmågan att kunna samarbeta avgörande för det fortsatta 

arbetet. För att samarbetsförmågan ska vara tillräcklig förutsätts respekt för alla förslag där 

förmågan att kunna kommunicera och informera är viktig (ibid.). Their (1997) skriver att valet 
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av metod för att förmedla information om denna förändring är viktig. Ett skrivet meddelande 

baseras endast på begrepp eftersom både rösten och jaget inte används. På så sätt är 

möjligheten till att förmedla det vi verkligen vill få sagt väldigt begränsad genom att endast 

använda sig av skrift (ibid.). Maltén (1998) skriver att forskare hävdar att 55% av det budskap 

vi vill få fram når mottagaren via kroppsspråket, alltså via exempelvis minspel, ögonuttryck 

och gester. Endast sju procent av det sändaren förmedlar når fram via ord (ibid.). Dahlkwist 

(2004) skriver att synintryck gör ett mycket starkare intryck på vårt minne än ord. Det är även 

viktigt att komma ihåg att det är stor skillnad mellan vad någon säger och hur denne säger 

detta. Det är denna skillnad som ofta kallas för dubbla budskap. För att effektivt nå fram till 

mottagaren är det viktigt att förmedla information på flera olika sätt för att uppnå bästa effekt 

hos mottagaren för att en förbättring ska vara möjlig att genomföra (ibid.).              

2.5 KASAM – Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky grundade begreppet KASAM som betyder känsla av sammanhang och 

byggs på tre olika komponenter nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonowsky, 2005). För att lättare förstå dessa tre komponenter kommer här en kortare 

förklaring:  
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 

skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 

(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (ibid. s. 46). 
 

Johnsson et al. (2003) menar att Antonovsky var först med att vetenskapligt belägga att känsla 

av sammanhang i människans liv bidrar till att hon får behålla hälsa även då hon står inför 

stora påfrestningar. Enligt Antonovsky är det kombinationen av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet samt hur dessa samverkar som skapar känslan av sammanhang. Hög KASAM 

innebär att man har höga värden av dessa tre komponenter (ibid.).  

 

Begriplighet:  
Den syftar på i vilken utsträckning man upplever inre* och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbar […] En människa med hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att det stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är 



 11 

förutsägbara, eller att de, när det kommer som överraskningar, åtminstone går att 

ordna och förklara (ibid. s. 44). 

 

Hanterbarhet: 

I vilken utsträckning man kan hantera saker som händer med hjälp av de resurser människor 

har exempelvis inre styrka och socialt nätverk. 

 
Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett 

offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. Olyckliga 

saker händer i livet, men när så sker kommer man att kunna reda sig och inte 

sörja för alltid (ibid. s. 45). 

 

 

Meningsfullhet:     
Formellt syftar KASAM-komponenten meningsfullhet på i vilken utsträckning man 

känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de 

problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är 

värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att >>välkomna<< snarare än 

bördor som man mycket hellre vore förutan (ibid. s. 46).         

 

2.6 Livsstilsförändringar, företagshälsovård och KASAM 
 
Efter ovanstående förklaring av KASAM-begreppet kommer nedan hur denne kan spela roll i 

samband med begreppen livsstilsförändringar samt företagshälsovård.   

    Their (1997) skriver att människans drivkraft är att lära sig mer och att öka sin kompetens. 

Genom att lära sig och att kunna förstå olika sammanhang stärks hennes uppfattning av 

betydelsefullhet. Detta är en av människans starkaste naturliga drivkrafter (ibid.). Antonovsky 

(2005) menar att människor som inte kan hantera sina motgångar ofta upplever en misstro till 

sig själva och till sin omgivning då hon inte upplever känsla av sammanhang. Människor som 

kan hålla balansen mellan de tre KASAM-komponenterna kan i större utsträckning hantera 

både med- och motgångar på ett framgångsrikt sätt. Då en människa har en positiv livssyn och 

viljan att leva kan detta även innebär en positiv effekt på henne även rent fysiskt (ibid.). Their 

(1997) skriver att för att hon inte ska uppleva ett ohanterligt kaos är det viktigt att 

förändringar ska ledas. Annars kan förändringen ske i negativ riktning där utvecklingen inte 

leder till att hon upplever förbättring (ibid.). Antonovsky (2005) skriver att trots att olika 
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forskare inom fysik, biologi och samhällsvetenskap varit modiga nog att komma med teorier 

om hur verkligheten fungerar kvarstår kaos överallt. Genom att uppleva meningsfullhet i sin 

livssituation kan människan inse i vilken utsträckning hon har känslomässig innebörd som är 

värt att investera energi och engagemang i. En balans mellan olika stressorer, så som över- 

och underbelastning, i människans livssituation är nödvändigt för att uppleva KASAM. 

Underbelastningen uppstår då hennes liv är så hårt strukturerat att det helt saknar tid för att ge 

utlopp för sina färdigheter, förmågor, intressen och sin kapacitet. KASAM bidrar till att lösa 

upp dessa spänningar samt motverka underbelastning vilket leder till att främja hälsa och 

motverkar ohälsa. Upplevelsen av en stressor är väldigt individuell och kan vara både positiv 

och negativ, väcka gillande eller upplevas som ett hot mot ens välbefinnande. Påfrestningar 

som upplevs i positiva känslomässig riktning är lättare att hantera än de som grundar sig i 

negativa känslor. En person med stark KASAM upplever oftare en stressande situation som 

mer positiv än en person som upplever svag KASAM. Vid stark KASAM upplever hon att 

hon har resurser för att hantera problemet, att det som upplevs som förvirrande kommer att bli 

begripligt och att förutsättningar för spänningslösning finns (ibid.). Som ledare för en 

förändring kan företagshälsovården spela av viktig nyckelroll för att uppmana till olika typer 

av livsstilsförändringar (ne.se 2008-04-03). Dessa har till uppgift att öka välbefinnandet hos 

individen inom såväl arbetsmiljön som i sitt privatliv (ibid.). Antonovsky (2005) skriver även 

att då en person upplever stark KASAM kan hon lättare identifiera och bemästra problem och 

närma sig utmaningar utifrån sina resurser och förutsättningar. På så sätt kan hon i högre grad 

uppleva möjligheter att få ordning och mening i sin livssituation. Forskning pekar på att det 

finns samband mellan självuppskattad hälsa och subjektivt välbefinnande. Samband mellan 

objektiv hälsa och livsstilstillfredsställelse är mindre övertygande och konkreta (ibid.).  

    Larsson & Rosengren (1995) skriver att på dagens arbetsmarknad är det vanligt att 

medarbetare får fatta egna beslut. Dessa beslut är ofta relativt små och saknar betydelse var 

för sig. Många små beslut sammanslagna innebär däremot en otrolig kraft som kan ha en 

enorm påverkan på arbetsplatsen. Det är med andra ord viktigt att medarbetare har förståelse 

för denna kraft samt vilken påverkan de kan ha för att få sin vilja fram. Om de inte arbetar 

mot gemensamma mål kan detta däremot leda till att det skapar hinder i deras arbete (ibid.). 

Their (1997) skriver att för att en förändring, som till exempel införandet av 

företagshälsovård, ska vara möjlig är en bra förutsättning att det finns en pedagogisk ledare 

som insett att man måste utgå från människorna i arbetet. Utifrån detta tankesätt månar 

ledaren om de anställdas inre hälsa samt påpekar balans mellan jaget samt omgivningen 

(ibid.).                         
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3. SYFTE 
Syftet med denna undersökning är att se hur informationen angående företagshälsovårdens 

tjänster når berörda parter inom en offentlig arbetsplats. Det vi vill ta reda på är hur 

personalen upplever att de har uppfattat den information de har fått om företagshälsovården.  

3.1 Frågeställningar 

• Vet arbetstagarna om att företagshälsovården finns på arbetsplatsen?  

• Går informationen om företagshälsovården fram till arbetstagarna? 

• Upplever arbetstagarna ett sammanhang när det gäller företagshälsovårdens 

information? 

• Motiverar företagshälsovårdens tjänster till livsstilsförändringar? 
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4. METOD  
       

För att nå fram till bästa alternativet för vår uppsats gick vi igenom flera olika metoder som vi 

möjligtvis kunnat använda oss av. Vi undersökte hypotesprövning som mätmetod. Enligt 

Ejvegård (2003) grundar sig denna metod på redan befintliga antaganden samt kvalificerade 

gissningar vilket inte fanns i vårt fall. Därmed valde vi bort denna mätmetod.  

    Vi diskuterade även möjligheten att göra en litteraturstudie för att granska kunskapsläget 

inom vårt problemområde. Forsberg & Wengström (2008) skriver att mätmetoden kan bli 

mindre trovärdig då det exempelvis kan finnas begränsad tillgång till relevant forskning. Då 

vi studerat tidigare forskning upplevde vi att materialet inte räckte till för en litteraturstudie 

och på grund av det var detta inte heller något alternativ för vår undersökning. 

    Slutligen granskade vi för- och nackdelar med en fallstudie vilket vi ansåg vara den mest 

passande mätmetoden för vår undersökning. Vår första tanke var att genomföra en fallstudie 

där vi ville granska informationens väg från företagshälsovården via arbetsplatsens ledning till 

arbetstagaren.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar hur informationsflödet är på den offentliga arbetsplatsen. 

 

Inför undersökningen kontaktade vi det företag som är ansvarig för företagshälsovården på 

den berörda arbetsplatsen angående om vi kunde få ta del av det avtal som de skrivit med den 

offentliga arbetsplatsen. Svaret blev att detta var konfidentiella uppgifter som de inte kunde 

delge oss. Vi valde då att endast lägga fokus på hur de anställda på ett den offentliga 

arbetsplatsen uppfattar att de nås av information om företagshälsovården via arbetsplatsens 

ledning. Därmed har vi genomfört en begränsad fallstudie med en intervju samt en 

enkätundersökning eftersom detta var den mätmetod som var bäst lämpad för vår 

undersökning. Vi valde att utföra en intervju med den personalansvarige på den offentliga 

arbetsplatsen, som jobbar nära företagshälsovården.  

 
Personal- 
ansvarig 

Arbets- 
tagare 

 
Företags- 
hälsovård 
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Bilden visar vilka delar av informationsflödet  som belysts i uppsatsen. 

 

Anledningen till att vi valde att göra en intervju med den personalansvarige var för att ha 

större möjlighet att ställa ingående och mer komplicerade frågor samt att mängden data är 

större per undersökt individ än vid en enkät (Allebeck & Hansage, 1994). Förutom intervjun 

valde vi att genomföra en enkätundersökning dels för att nå ut till en större grupp människor 

under kort tid och dels för att enkäter anses mindre tidskrävande än många andra metodsätt 

(Allebeck & Hansage, 1994; Cohen, 2002).  

4.1 Design 

Majoriteten av frågorna i enkäten är öppna frågor vilket, enligt Denscombe (2000), 

underlättar för respondenten att svara utförligt. Jämfört med fasta frågor får respondenten 

själv formulera svaret och sannolikheten är stor att ett mer nyanserat svar kan utläsas från 

respondentens synpunkter. Dock måste man ha i åtanke att de utförliga svaren också medför 

en tidsödslande analys innan materialet kan användas. Ofta framkommer mycket som inte är 

relevant för undersökningen som måste skalas bort. Att ha öppna frågor i enkäten kräver 

också ofta en större ansträngning från respondenten vilket i vissa fall kan leda till att han eller 

hon väljer att inte ställa upp i undersökningen. Även detta måste finnas i åtanke när typ av 

enkätfrågor väljs (ibid.). Då vi ville ta reda på hur arbetstagarna upplevde att de nåddes av 

informationen från företagshälsovården ansåg vi det svårt att ha fasta frågor i vår enkät. Vi 

valde även att inte använda oss av fasta frågor då vi ville minska vår påverkan på 

respondenten så mycket som möjligt. De frågor där fasta frågor används är svarsalternativen 

väldigt få och frågan är faktabaserad. Vid de öppna frågorna är frågorna mer åsikts- och 

upplevelsebaserade.   

    För att kontrollera om frågorna i enkäten uppfattades som tydliga valde vi att lämna ut tio 

stycken testenkäter till personer i olika åldrar på arbetsplatsen. Det var inte ett krav från vår 

 
Personal-
ansvarig 

 
Arbets- 
tagare 
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sida att dessa tio skulle tagit del av företagshälsovårdens tjänster eftersom syftet var att de 

skulle granska utformningen av enkäten och inte svara på den. Testenkäterna resulterade i 

vissa ändringar som ökade enkätens tydlighet och därmed minskade risken för missförstånd.  

    De kontrollerade, färdiga enkäterna delades ut till 100 personer oberoende av tjänst, med 

tillgång till företagshälsovård, bland personalen på den offentliga arbetsplats där 

undersökningen utfördes. Tillgång till företagshälsovård var en förutsättning för att kunna 

deltaga i undersökningen. För att ge deltagarna ordentligt med tid att fylla i enkäterna 

hämtades de inte in direkt utan deltagarna fick drygt en vecka på sig att svara.  

    Intervjun som vi utförde utöver enkäterna var kvalitativ vilket enligt Trost (1997) utmärks 

genom enkla och raka frågor men där svaren är komplexa och innehållsrika. Vi utförde en 

besöksintervju, vilket enligt Allebeck & Hansage (1994) innebär att vi träffade deltagaren på 

dennes arbetsplats där intervjun spelades in för att kunna transkriberas och analyseras vid ett 

senare tillfälle. Trost (1997) menar att om intervjun spelas in är möjligheten större att få med 

mer ordagrant vad som sagts. Då slipper författaren dessutom att anteckna så mycket under 

intervjun utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren. Dock är det viktigt att vara 

medveten om att det tar lång tid att transkribera och mycket av den intervjuades gester, 

kroppsspråk och tonfall går förlorade (ibid.).   

4.1.1 Urval 

Hundra personer tillfrågades på den aktuella arbetsplatsen. Hänsyn togs inte till deltagarnas 

kön eller ålder då detta inte var av relevans för undersökningen. Preferens för deltagande i 

undersökningen var tillgång till arbetsplatsens företagshälsovård. Dessa hundra utgjorde cirka 

14% av arbetsplatsens anställda. Personalansvarig valdes på grund av dennes nära samarbete 

med företagshälsovården. 

4.2 Genomförande 

Då vi inte hade en, sedan tidigare, klar undersökningsgrupp vid studiens starttillfälle var vi 

medvetna om att bortfallet eventuellt kunde bli stort. För att försöka minska bortfallet så 

mycket som möjligt påminde vi, efter några dagar, personligen de undersökningspersoner som 

fått ta del av enkäten. Enligt Ejlertsson (2005) är detta ett vedertaget sätt att påverka 

bortfallsantalet. Vi gjorde däremot bedömningen att en påminnelse räckte. Detta framförallt 

för att inte uppfattas som påtryckande och på så sätt påverka resultatet och eventuellt minska 

villigheten att deltaga. Efter insamling av materialet räknade vi ut det externa bortfallet, det 

vill säga den del enkäter som föll bort helt från undersökningen på grund av att deltagarna inte 
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haft möjlighet eller inte varit villiga att svara (ibid.). Enkäterna bearbetades sedan fråga för 

fråga där procentsatser räknades ut och sammanställdes.  

    Bortfallet var något större än väntat på grund av missförstånd mellan oss och en större 

grupp deltagare. Vi som undersökare var inte medvetna om att speciellt godkännande krävdes 

från varje avdelning på den aktuella arbetsplatsen och på en avdelning stoppades vår enkät till 

följd av detta. Vi fick vid senare tillfälle tillstånd att dela ut vår enkät även på denna 

avdelning men tyvärr var detta ingenting som tidsmässigt gick att genomföra och därför 

räknades denna grupp enkäter som bortfall. Trost (2001) skriver att vid stort bortfall är det 

viktigt att vara försiktig i de slutsatser man drar från bearbetningen av data.  

    Det interna bortfallet redovisar, som Ejlertsson (2005) skriver, de antal personer som valt 

att inte svara på en specifik fråga i enkäten men som i övrigt deltagit i undersökningen. 

    Vid intervjutillfället valde vi att vara med båda två och hjälpas åt att intervjua. Detta kan ha 

både för och nackdelar som det gäller att ta med i beräkningarna innan arbetet påbörjas. Enligt 

Trost (1997) är det viktigt att den intervjuade inte får en känsla av att befinna sig i underläge 

under intervjun vilket kan hända då intervjuarna är fler till antal. Är intervjuarna däremot 

samspelta och det känns bra, både för intervjuarna och för den intervjuade, blir det ofta en 

bättre intervju om de är två. Chansen är dessutom större att den mängd data och förståelse 

som samlas in blir större än om intervjuaren är ensam (ibid.).  

4.3 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av ett vetenskapligt arbete finns det en mängd etiska överväganden att ta 

ställning till. Enligt vetenskapsrådet (vr.se 2008-03-11) finns det fyra olika etiska huvudkrav 

som forskarna bör tänka på när arbetet berör andra människor. Dessa fyra huvudkrav är 

informationskravet, som innebär att forskaren ska informera alla deltagare i undersökningen 

om vad syftet med deras medverkan är och vilka villkor som gäller för dem. Det innebär även 

att de ska upplysas om att det är frivilligt att deltaga och att de när som helst kan avbryta 

studien. Samtyckeskravet, vilket betyder att deltagaren själv ska godkänna sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet, som innebär att alla deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet 

och att deras personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan få tag i dem. 

Nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som samlats in från deltagarna endast får 

användas för forskningsändamål och inte ligga till grund för exempelvis polisanmälan eller 

tvångsomhändertagning (ibid.). 

    Inför vår undersökning tog vi del av dessa begrepp för att kunna genomföra en så etiskt 

riktig studie som möjligt.  
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    Tillsammans med varje enkät delades det även ut ett missivbrev med all relevant 

information angående studien. Här förklarades syftet med studien och hur deltagarnas 

uppgifter behandlas och används. I brevet stod information om var studien publiceras och vad 

materialet används till. Deltagarna uppmärksammades även på att de, fram till inlämnandet av 

enkäten, hade möjlighet att neka eller avbryta sitt deltagande. Det skulle avsevärt försvåra för 

studiens genomförande om deltagarna valde att dra sig ur senare i studien då det inte funnits 

möjlighet att identifiera en specifik enkät och avlägsna denna från studien och på grund av 

detta sattes gränsen vid inlämnandet.  

    Varje deltagare i undersökningen blev inte personligen tillfrågade. På ett antal avdelningar 

lämnades istället enkäten till en ansvarig person som åtog sig att dela ut enkäten vidare till 

sina kollegor och för att ytterligare minska risken att avslöja identiteten på deltagarna 

samlades inte enkäterna in samma dag som de lämnades ut. På majoriteten av avdelningarna 

hade de själva samlat ihop enkäterna och vi fick hela avdelningens enkäter på en och samma 

gång vilket försvårade för oss att identifiera någon enskild deltagare. Enkäterna markerades 

inte på något sätt och vid påminnelserna påmindes alla då vi inte visste vem som lämnat in 

enkäten och vem som inte gjort det. 

    Beslutet togs av oss att inte namnge den arbetsplats där studien tog plats. Detta för att 

ytterligare minska risken för att deltagarna skulle kunna identifieras. Förutom en 

enkätundersökning utfördes en intervju med personalansvarig på arbetsplatsen och dennes 

identitet hade inte förblivit anonym om vi valt att namnge arbetsplatsen. 
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5. RESULTAT 
Efter genomförd intervju med personalansvarig samt enkätundersökning på berörd offentlig 

arbetsplats redovisas nedan en sammanfattning av dessa. Då intervjun gjordes innan 

enkätundersökningen genomfördes på den offentliga arbetsplatsen redovisas de i kronologisk 

följd. Resultatet av enkätundersökningen redovisas fråga för fråga under rubriken 

Enkätresultat. Resultaten från enkätundersökningen och intervjun redovisas separat eftersom 

dessa genomfördes vid olika tidpunkter samt att olika frågor ställdes.            

 

5.1 Intervjusammanfattning  

Enligt personalansvarig har arbetsplatsen tagit del av företagshälsovårdens tjänster, så som de 

ser ut idag, under minst 7 år. Innan dess använde de sig enligt personalansvarige av andra 

liknande tjänster men via ett annat företag med ett annorlunda ramavtal1

    Personalen på den offentliga arbetsplatsen är enligt den personalansvarige berättigade till 

kontakt med företagshälsovården en gång utan den personalansvariges medgivande, men om 

arbetstagaren behöver fortsatt hjälp av företagshälsovårdens tjänster blir personalansvarig 

kontaktad för sitt medgivande. Personalansvarige menar att vissa tjänster genomförs på 

företagshälsovården och vissa på arbetsplatsen.  

. Personalansvarige 

anser att företagshälsovården finns tillgänglig för all personal på den offentliga arbetsplatsen, 

även de timanställda. Syftet med företagshälsovården är enligt den personalansvarige att 

förbättra arbetsmiljön för arbetstagarna på arbetsplatsen, att hjälpa arbetsgivaren att vara mer 

ansvarsfull samt att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa och att kunna hantera 

uppkomsten av ohälsa så effektivt som möjligt.  

    Enligt personalansvarige på arbetsplatsen är det avtal om företagshälsovård som 

arbetstagarna tar del av idag är utformat i samarbete med företagshälsovården utifrån en 

central- samt en riksavropsmodell2

    Enligt personalansvarige når information från företagshälsovården personalen dels via 

chefer samt arbetsmiljöombuden på arbetsplatsen, dels via avdelningsmöten som genomförs 

tillsammans med representanter från företagshälsovården samt via arbetsplatsens hemsida. 

Förutom dessa möten skickas enligt den personalansvarige regelbundet e-mail till 

. Dessa avtal löper enligt personalansvarige över ett år, 

därefter uppdateras och utvecklas avtalet.  

                                                 
1 Ramavtal: generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal och som anger de villkor som skall ingå i dessa (ne.se, 
2008-05-13). 
2 Avropsavtal: köprättslig term som innebär att köparen under viss bestämd tid har rätt och vanligen också skyldighet att hos säljaren vid 
olika tidpunkter under avtalstiden beställa, avropa, vissa delar av den i avropsavtalet bestämda kvantiteten (ne.se, 2008-05-13). 
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arbetstagarna där företagshälsovården bjuder in till exempelvis frukostmöten och 

utbildningar. Enligt personalansvarige förs eventuella synpunkter från arbetstagarna tillbaka 

via arbetsmiljöombuden till personalansvarig som sedan kontaktar företagshälsovården. 

    Personalansvarige menar att företagshälsovården genomför bland annat psykosociala 

kartläggningar via enkätundersökningar på arbetsplatsen, hälsoprofilsundersökningar, 

ergonomiska stödåtgärder där en arbetsmiljöingenjör ser över till exempel arbetstagarnas 

arbetsställning och de utför även utbildningar av olika slag vilka främst riktar sig till chefer 

samt arbetsmiljöombud. För att få återkoppling angående hur arbetstagarna upplever 

företagshälsovårdens tjänster förs enligt personalansvarige regelbunden kommunikation 

mellan chefer och skyddsombud samt personalansvarige på arbetsplatsen. Enligt denne 

genomförs även möten regelbundet med personal från företagshälsovården för att 

personalansvarig ska få en överblick på i vilken omfattning företagshälsovården utnyttjas av 

arbetstagare och därigenom kunna känna av om exempelvis en eventuell förändring skulle 

vara aktuell. Samarbetet mellan de olika parterna uppfattas av personalansvarig som 

konfliktfritt och effektivt och denne upplever även att informationsflödet från 

företagshälsovården till arbetstagare sker problemfritt. Enligt personalansvarig har mycket 

information gått ut till all personal på arbetsplatsen och de har enligt denne själva möjlighet 

att ta del av företagshälsovårdens information om och vilka tjänster som finns att tillgå. Dock 

påpekar denne att om intresse saknas för att ta del av denna information kan naturligtvis 

brister uppstå i kunskapen kring företagshälsovården.  

 

5.2 Enkätresultat  

Efter bearbetning av de insamlade enkäterna kan vi se att 44% har valt att delta i studien. 

Nedan följer resultatet av enkätundersökningen fråga för fråga. Fråga ett syftar till att se ålder 

på deltagarna i studien och resultatet visar att deltagarna var mellan 31-65 år. Efter detta 

konstaterande börjar vi med att visa resultat från fråga två. 

 

Fråga 2: På er arbetsplats finns det företagshälsovård. Är detta något du känner till? 
(Vid Nej, vänligen avsluta din medverkan) 

Internt bortfall: 0% 

Över 90% av de deltagare som valde att svara var medvetna om att det fanns 

företagshälsovård på deras arbetsplats.  
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Fråga 3: Vilket syfte anser du att företagshälsovården har? 

Internt bortfall: 14%.  

• 60 % - Att arbeta förebyggande och då framförallt med att förebygga arbetsrelaterade 

skador. 

• 21% -  Rehabilitering och kontroll av arbetsmiljön. 

• 16% - Som hjälp och stöd för personalen.  

• 13% - Att utföra hälsobesök. 

•  7% - Svarade vet ej  på denna fråga.   

 

Fråga 4: Upplever du att företagshälsovården har gjort några konkreta insatser på din 

arbetsplats? 

Internt bortfall: 9%. 

På denna fråga uppgav 65% att de upplevde att företagshälsovården gjort insatser på deras 

arbetsplats. Av dessa uppgav: 

• 54% att de tagit del av hälsoprofilsbedömningar via företagshälsovården. 

• 19% att de fått information samt hjälp med ergonomiskt tänkande på arbetsplatsen. 

Övriga svar med lägre svarsfrekvens var bland annat att psykosociala insatser funnits till 

hands, att de tagit del i en arbetsmiljöenkät samt att speciella enskilda insatser gjorts. 

 

27,5% svarade nej på frågan. Av dessa uppgav: 

• 9% att de antingen inte upplevt behov av företagshälsovårdens tjänster eller att de 

upplever företagshälsovården är väldigt osynlig på arbetsplatsen.  

• 15% svarade att de inte visste. 

 

Fråga 5: Upplever du att företagshälsovården har påverkat din arbetssituation? 

Internt bortfall: 7%. 

Här svarade 25%  Ja och 68% svarade Nej. 7% svarade vet ej på denna fråga. 

 

Fråga 6: Upplever du att företagshälsovården tillgodoser ditt behov, för dig, på din 

arbetsplats? 

Internt bortfall: 7%. 

På denna fråga svarade 48% Ja och 32% svarade Nej. 16% svarade Vet ej på denna fråga. 
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Fråga 6 a: Om nej: Vad beror detta på? (Exempelvis att de tjänster du är i behov av inte finns, 

otillräcklig information etc.) 

Internt bortfall: 61%. 

En stor majoritet av de svarande, 65%, tyckte att det råder brist på information och då 

framförallt kring företagshälsovårdens tjänster och var och hur man kommer i kontakt med 

företagshälsovården. Övriga svar var bland annat att utbudet av tjänster är begränsat och att 

det var dålig uppföljande verksamhet från företagshälsovårdens sida. Det kom även upp att 

önskad hjälp inte alltid gavs och vid det aktuella tillfället hänvisade företagshälsovården 

istället till apotekets information.    

 

Fråga 7: På vilket sätt har du tagit del av informationen från företagshälsovården?  

(exempelvis via mail, broschyr, besök på företagshälsovården, föreläsningar etc.) 

Internt bortfall: 9%. 

• 37,5% - Vid besök på- eller av företagshälsovården.  

• 37,5% - Via mail, Internet, enkät eller broschyr.  

• 22,5% - På personal- eller avdelningsmöten via chef eller personalansvarig på 

arbetsplatsen.  

• 10% - Uppgav att de inte fått någon eller mycket dålig information från 

företagshälsovården.   

 

Fråga 8: På en skala mellan 1-10: Hur tydlig upplever du att informationen från er 

institution är om företagshälsovård? 

Internt bortfall: 7%.  
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Fråga 9: Hur tror du att informationen från företagshälsovården skulle kunna bli mer 

tydlig?  

Internt bortfall: 25%. 

• 58% - mer information via mail, broschyrer och möten.  

• 15% - fler besök på arbetsplatsen av företagshälsovården. 

Övriga svar med lägre svarsfrekvens var bland annat att informationen inte bara skulle 

komma vid efterfrågan och att företagshälsovårdens representanter inte bara ska pratar 

med chefen utan informera direkt till personalen.  
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6. ANALYS 
Nedan följer analys av intervju och enkätresultat. Som vi tidigare nämnt redovisas de i 

kronologisk följd.  

6.1 Analys av intervju 

Efter sammanfattning av intervju med personalansvarig på den aktuella offentliga 

arbetsplatsen, vilken vi tidigare redovisat, analyseras här information som kom fram under 

intervjun.  

    Enligt personalansvarig är syftet med företagshälsovården att förbättra arbetsmiljön för 

arbetstagarna på arbetsplatsen, att hjälpa arbetsgivaren att vara mer ansvarsfull samt att 

förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa och att kunna hantera uppkomsten av ohälsa så 

effektivt som möjligt. Detta överensstämmer väl med arbetsmiljölagens definition på 

företagshälsovård. Där står det beskrivet att företagshälsovården ska arbeta med områdena 

arbetsmiljö och rehabilitering, förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser och se 

samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa (Arbetsmiljölagen, 2008).  

    Inom den aktuella offentliga arbetsplatsen uppger personalansvarig att företagshälsovården 

genomför insatser för att förbättra arbetsmiljön vilket speglar den syn på företagshälsovård 

som uppges i Nationalencyklopedin (ne.se 2008-04-03).  

    Information från företagshälsovården når arbetstagarna via flera olika kanaler, bland annat 

via chefer och arbetsmiljöombud, via avdelningsmöten, via arbetsplatsens hemsida samt via e-

mail. Enligt Dahlkwist (2004) kommunicerar vi idag mindre via social interaktion utan 

använder oss mer av mobila nätverk och Internet. På den aktuella arbetsplatsen varieras 

informationsdelgivningen mellan olika metoder. Att informationsmöten med personalen hålls 

på arbetsplatsen kan enligt Palm & Windahl (1989) vara till fördel för alla inblandade. De 

menar att om informatören inriktar sig på kommunikation, som ger möjlighet till återkoppling 

från mottagaren underlättar detta till att motivera människor till exempelvis en förändring. 

Palm & Windahl diskuterar vidare att det är lättare för personalen att känna sig delaktiga om 

informationen diskuteras istället för att bara delges (ibid.). För att få återkoppling på hur 

arbetstagarna upplever företagshälsovårdens tjänster förs, enligt personalansvarig, 

regelbunden kommunikation mellan chefer och skyddsombud samt personalansvarig på 

arbetsplatsen. Möten sker också regelbundet mellan personal från företagshälsovården och 

personalansvarig.   
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6.2 Analys av enkätresultat 

Det externa bortfallet på denna studie var 56%. Efter bearbetning och sammanställning av 

insamlat material följer här en analys av enkätresultatet. 

    Frågan ställdes till arbetstagarna om deras uppfattning om företagshälsovårdens syfte. Stor 

del av de svarande ansåg att syftet var att arbeta förebyggande, framförallt vad gäller 

arbetsrelaterade skador. Även rehabilitering och arbetsmiljön ansågs vara viktiga delar i 

företagshälsovårdens uppgifter. Majoritetens uppfattning om företagshälsovårdens uppgifter 

överensstämmer med de riktlinjer som finns i såväl Arbetsmiljölagen (2008) som i 

Nationalencyklopedin (ne.se 2008-04-03). Här står även att företagshälsovården ska, vid 

behov, uppmana till livsstilsförändringar. Detta är dock ingenting som upplevdes av 

arbetstagarna som svarat på denna fråga.  

    Av de konkreta insatser som redovisas genom svaren uppkom bland annat att 

företagshälsovården genomfört hälsoprofilsbedömningar, delgivit information samt bidragit 

med ergonomiskt tänkande på arbetsplatsen. Ett fåtal upplevde även att det genomförts 

psykosociala insatser samt kontroll av arbetsmiljö på arbetsplatsen. Ovanstående åtgärder 

följer företagshälsovårdens åtaganden vilka står beskrivna i Arbetsmiljölagen (2008).  

    En fråga i vår enkät berörde hur arbetstagarna tagit del av informationen kring 

företagshälsovården. Här svarade stor del av de tillfrågade att de får information genom besök 

på eller av företagshälsovården samt via mail, Internet, enkät eller broschyr. Ett mindre antal 

svarade att de fått information från möten av olika slag samt via chef eller personalansvarig. 

Dahlkwist (2004) skriver att människor idag kommunicerar mindre via social interaktion och 

mer via mobila nätverk eller Internet. Detta stämmer väl överens med resultat från 

enkätundersökningen.  
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7. DISKUSSION 
Under denna rubrik följer en uppdelad diskussion mellan metod och resultat. Först diskuteras 

metodens för- och nackdelar och vad som kunde gjorts annorlunda från vår sida. Sedan följer 

en diskussion kring resultatet samt ett del om framtida forskning inom området.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen var att se hur information kring företagshälsovård når berörda 

parter inom en offentlig arbetsplats. Vi ville ta reda på hur personalen upplever den 

information de delges kring företagshälsovården. Efter noga övervägande tog vi beslutet att 

göra detta genom en begränsad fallstudie. Vår första tanke var att använda oss av tre aktörer i 

vår undersökning nämligen företagshälsovården, arbetsplatsen och personalen. Första steget 

var att kontakta den aktuella företagshälsovården där vi fick besked om att information om 

specifika företag, och vilka tjänster dessa efterfrågar, var konfidentiella uppgifter samt att 

intyg krävdes från ansvarig på företaget för att dessa uppgifter skulle lämnas ut. Efter 

diskussion med ansvariga på den aktuella arbetsplatsen tog vi beslutet om att 

företagshälsovården inte var en relevant aktör i undersökningen. Istället valde vi att utföra en 

intervju med personalansvarig på företaget som arbetar nära företagshälsovården och vi 

gjorde även en enkätundersökning bland personalen. Under rubriken metod diskuteras för och 

nackdelar med olika metoder och efter att ha läst och diskuterat bland annat Allebeck och 

Hansage (1994) samt Cohen (2002) ansåg vi att intervju och enkätundersökning på ett bra sätt 

skulle komplettera varandra.  

    Intervjun med företagets personalansvarig gav oss chansen att ställa mer ingående och 

komplicerade frågor. Då företagshälsovården inte finns representerat som aktör i vår 

underökning var det viktigt att istället prata med någon som jobbar mycket med den 

information som kommer från företagshälsovården och som kan berätta hur de arbetar på 

arbetsplatsen för att denna information ska nå ut till berörd personal. Att personalansvarig har 

ett nära samarbete med företagshälsovården gjorde att vi tog beslutet att inte genomföra flera 

intervjuer utan att basera arbetet på enkätsvar och en intervju.       

    Till enkätundersökningen valdes hundra personer ut utan några speciella preferenser 

förutom att de skulle ha tillgång till företagshälsovård. Att dessa hundra personer hade 

tillgång till företagets företagshälsovård var något vi var medvetna om sedan tidigare efter att 

ha pratat med ansvarig på företaget. Hundra personer är drygt 14% av företagets anställda och 
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för det tidsspann vi hade att arbeta efter var hundra personer ett lagom antal att röra sig med. 

Det är en relativt lätthanterlig mängd människor och vi ansåg att för att hinna med att 

sammanställa och analysera svaren på ett bra sätt var ett högre antal deltagare inte rimligt.       

    Under arbetets gång uppstod det problem varav vissa vi i efterhand inser att vi troligtvis 

hade haft möjlighet att undvika. Bland annat valde en avdelning på arbetsplatsen att inte 

deltaga i undersökningen på grund av att ett internt tillstånd saknades från vår sida men hade 

detta funnits hade troligtvis det externa bortfallet blivit mindre. Vid tidpunkten för vår 

undersökning upplevde vi att personalen på den aktuella arbetsplatsen hade en stor 

arbetsbelastning vilket vi tror ytterligare vi kan ha bidragit till det relativt höga bortfallet. En 

tredje orsak vi diskuterat är att varje deltagare inte tillfrågades personligen. Detta fungerade 

bra för oss tidsmässigt men vi kan i efterhand se att det eventuellt hade ökad svarsfrekvensen 

om varje deltagare fått enkäten tilldelad till sig personligen från oss. Att bortfallet blev 56% 

tas naturligtvis med i beräkningarna när validiteten på arbetet granskas.  

    När svaren från enkätundersökningen granskats konstaterade vi att majoriteten av 

enkätfrågorna väl uppfyllde sitt syfte. Dock upptäckte vi att frågorna hade olika relevans för 

vår undersökning och har därför inte analyserat varje fråga var för sig utan vissa är redovisade 

gemensamt i analyskapitlet. 

    För att kontrollera enkäternas tydlighet valde vi att göra tio stycken testenkäter innan vi 

gick ut med enkäten till undersökningspersonerna. Dessa tio lämnades ut på samma 

arbetsplats som undersökningen tog plats men riktades inte nödvändigtvis till personer som 

hade kontakt med företagshälsovården. Det kan i efterhand diskuteras om detta kan ha gjort 

någon skillnad på de förslag på ändringar vi fick. Då alla deltagarna i testenkäten inte var 

insatta i företagshälsovårdens arbete försvårade detta eventuellt för dem. Trots detta ansåg vi 

att vi fick många relevanta förslag på ändringar som borde göras för att göra frågorna mer 

lättförståeliga och vi uppmärksammades även på en del syftningsfel som rättades till. En 

trolig skillnad hade möjligen varit att frågorna blivit mer relevanta för den aktuella gruppen 

om även testpersonerna varit insatta i företagshälsovårdens arbete. 

    För att öka svarsfrekvensen var vi relativt flexibla med tiden deltagarna fick på sig att svara 

på enkäten och vi utökade även svarstiden vid ett par tillfällen. Efter sju dagar gick vi 

personligen runt och påminde på varje avdelning, om att enkäten skulle fyllas i. Detta ökade 

troligtvis svarsfrekvensen då många hade glömt bort den när vi kom och påminde. Efter 

fjorton dagar hade vi en svarsfrekvens på 44% och hade då ingen tidsmässig möjlighet att 

vänta längre. 
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    På grund av det relativt höga bortfallet bör resultatets validitet diskuteras. I undersökningen 

representerar endast en liten grupp hela arbetsplatsens anställda. Dock är de svar vi fått in 

relativt enhälliga vilket vi tolkar som att svaren ger en representativ bild av hur de anställda 

upplever informationsdelgivningen kring företagshälsovården. Naturligtvis kan detta inte 

säkerhetsställas då en större undersökning inte har genomförts. Dock tror vi att om samma 

undersökning genomförs igen skulle utslaget bli liknande som de resultat vi fått fram.   

 

7.2 Resultatdiskussion 

Som blivande hälsopedagoger kommer vi troligtvis att arbeta mycket med 

informationsdelgivning. Därför anser vi att det är av stort intresse att granska hur 

företagshälsovårdens information mottas av berörda parter. Efter att läst relevant litteratur 

samt granskat vetenskaplig forskning kan vi konstatera att kommunikation och vilka metoder 

som används vid informationsdelgivning är av stor relevans i dagens samhälle. Vår egen 

studie visar liknande resultat där flera av deltagarna upplevde vissa brister i 

informationsdelgivningen.  

    Av resultatet från enkätundersökningen kan vi konstatera att mycket av den information 

som delges kring företagshälsovården når personalen på ett icke-verbalt sätt, exempelvis via 

e-mail, broschyrer och Internet. Nackdelen med denna typ av masskommunikation är enligt 

Dahlkwist (2004) exempelvis att människor alltid kan bli nådda, såväl på arbetsplatsen som i 

privatlivet, och aldrig får vara ifred. Enligt Norrby (1996) är det viktigt att alla parter har 

gemensamma mål med de insatser som görs. Om parterna inte tolkar dessa gemensamma mål 

på samma sätt eller om informationen kring dessa uppfattas som otydliga kan detta leda till 

kommunikativa missförstånd (ibid.). Det är även viktigt att använda sig av alla de tre 

kommunikationsdelar som Their (1997) tar upp, nämligen orden, rösten och jaget. När, som i 

detta fall, endast orden används och rösten samt jaget försvinner innebär detta att 

informationens huvudsyfte kan upplevas som bristfällig och svårförstådd. Detta tror vi kan 

vara en bidragande faktor till vad som har hänt på den aktuella arbetsplatsen där brist på 

information och uppföljning av företagshälsovårdens tjänster rapporterats. Risken med 

bristande kommunikation är som Johnson et al. (2003) rapporterar att det kan leda till sämre 

förutsättningar för hälsa, effektivitet och lönsamhet vilket kan vara viktigt att ha i åtanke vid 

genomförandet av hälsoinsatser. Dahlkwist (2004) skriver att fördelen med 

masskommunikation är att många berörda parter kan nås effektivt utan att alla behöver vara 

närvarande på samma plats. Genom att i högre grad använda sig av olika former av 
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informationsdelgivning mellan berörda parter på arbetsplatsen tror vi att dessa brister skulle 

kunna förebyggas. Detta stärks av Dahlkwist (2004) som menar att en kombination av 

masskommunikation, envägskommunikation samt tvåvägskommunikation, där det finns 

utrymme för återkoppling, kan vara en bra lösning för att effektivt nå fram med information 

till berörda parter.  

    Enligt Antonowsky (2005) är känsla av sammanhang (KASAM) en viktig del vid 

livsstilsförändringar och det är mycket viktigt med balans mellan de tre delarna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Då brister uppstår i informationsdelgivningen, som vi kan se 

i det aktuella fallet, rubbas denna balans och människans KASAM kan försvagas. Många av 

deltagarna i undersökningen var medvetna om att företagshälsovård fanns representerat på 

arbetsplatsen och hade en relativ klar uppfattning om vad företagshälsovård som begrepp 

innebär. Trots detta kunde vi tolka en viss tvekan hos deltagarna angående hur de själva skulle 

ta del av dessa tjänster på deras arbetsplats. Flera efterfrågade mer information på olika sätt 

för att på så sätt öka tydligheten i informationen kring företagshälsovården. Utbildning till 

arbetstagarna angående vilken roll företagshälsovården har på arbetsplatsen kan bidra till att 

missförstånd förebyggs (regeringen.se, 2008-05-05). Detta kan i sin tur enligt Antonowsky 

(2005) hjälpa personalen, genom större begriplighet, att stärka deras känsla av sammanhang.  

    Vid granskning och jämförelse av enkätresultat samt intervjusammanfattning kunde vi se 

skillnader i uppfattningen av informationsdelgivningen och dess tydlighet. Personalansvarig 

på den aktuella arbetsplatsen ansåg att samarbetet mellan de olika parterna fungerar 

konfliktfritt och effektivt samt att informationsflödet från företagshälsovården till arbetstagare 

sker problemfritt. Det vi kunde konstatera var att trots att majoriteten av deltagarna ansåg att 

företagshälsovården tillgodosåg deras behov på arbetsplatsen var det cirka en tredjedel som 

inte upplevde detta vilket till stor del, enligt dem, berodde på bristande information. Enligt 

Dahlkwist (2004) spelar kommunikation en avgörande roll då syftet är att delge andra 

information. Vår uppfattning efter genomförd undersökning är att personalen får väldigt lite 

information direkt från företagshälsovården utan informationsdelgivningen sker istället via 

arbetsplatsens personalansvarig. Enligt denne har alla anställda samma möjlighet att själva ta 

reda på vad avtalet med företagshälsovården innefattar via exempelvis arbetsplatsens hemsida 

samt påpekar att det ligger på allas ansvar att ta del av informationen om vilka tjänster de har 

tillgång till. Trots att majoriteten av personalen är nöjda med den informationsdelgivning som 

finns att tillgå är det en andel av de anställda som är av en annan mening. Detta tolkar vi som 

en brist i kommunikationen mellan arbetstagare och personalansvarig angående uppfattningen 

av på vilket sätt informationsdelgivningen bör ske. En anledning till denna 
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kommunikationsbrist kan vara som Dahlkwist (2004) förklarar att problem i 

kommunikationen kan uppstå då människor förutsätter att andra ska uttrycka sig på samma 

sätt som de själva gör. I detta enskilda fall är det möjligt att mottagaren inte tolkar 

informationen på det sätt som sändaren har avsett vilket kan leda till kommunikativa 

missförstånd. Dessa är sällan en persons ansvar utan en följd av människors olikheter vid 

användandet av sina kommunikativa medel vilka vi tidigare nämnt enligt Their (1997) är 

orden, rösten och jaget. Angående de kommunikationsbrister som har uppkommit i 

undersökningen frågar vi oss om personalen rapporterat de brister de själva upplever kring 

informationsdelgivningen. Enligt personalansvarig sker möten mellan denne och berörda 

parter för att personalen ska få möjlighet att återkoppla. Som Their (1997) skriver handlar 

kommunikation om att både förmedla och lyssna. Om personalen inte påpekar dessa upplevda 

brister kan de inte heller åtgärdas. För att kommunikation ska fungera tror vi att det krävs 

samarbete mellan alla parter. Vi anser att det kan finns olika anledningar till att deltagarna i 

enkätundersökningen rapporterar brister i informationsdelgivningen. En anledning till detta 

kan vara att informationen inte varit tillräcklig eller inte tydlig nog. En annan anledning kan 

vara att informationen finns att tillgå men att personalen själva väljer att inte ta del av denna. 

Oavsätt vad anledningen är till att informationen inte når alla är vår uppfattning inte att 

informationsdelgivningen inte fungerar men att den däremot kan utvecklas ytterligare inom 

vissa områden.     

    Många människor tillbringar en stor del av sin tid på sin arbetsplats och vi tror att det 

underlättar arbetet om de har en fungerande och hälsosam arbetsmiljö. En av 

företagshälsovårdens uppgifter är just att skapa en hälsosam arbetsmiljö för arbetstagarna 

(Arbetsmiljölagen, 2008). Svaren i undersökningen visade att detta var vad många av 

deltagarna ansåg vara företagshälsovårdens syfte. Their (1997) skriver att det är viktigt att 

människor känner motivation för att vilja förbättra sin arbetsmiljö och arbeta mot 

gemensamma mål för att en förändring ska vara möjlig. För att insatserna från 

företagshälsovården ska vara effektiva tror vi att det krävs att alla hjälper till. Johnsson et al. 

(2003) menar att för att människan ska känna sig motiverad till att genomföra en uppgift krävs 

att hon känner sig delaktig. Den informationsbrist som upplevs av vissa på den aktuella 

arbetsplatsen tror vi kan leda till att arbetstagarna upplever att de inte kan påverka de beslut 

som tas angående företagshälsovården. Vi tror att det finns en risk att arbetstagarna tappar 

motivationen för sin arbetsplats samt för sina arbetsuppgifter om de inte upplever sig 

delaktiga. Antonowsky (2005) skriver att delaktighet är en viktig motivationskomponent som 

bygger på att människan upplever meningsfullhet i det som händer kring henne. 
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Företagshälsovårdens insatser syftar mycket till förändringsarbete och att på olika sätt påverka 

arbetstagarna till att medverka i processen mot en förbättrad arbetsmiljö. Genom att kunna 

förstå och vara delaktig i de förändringar som sker tror vi att människor lättare kan hantera 

dessa och på så sätt bidra till att förändringarna sker i en positiv riktning och förblir hållbara. 

    Vår slutsats efter genomförd studie är att det är viktigt att använda sig av olika 

kommunikativa metoder för att nå ut med företagshälsovårdens information. Genom att inte 

använda sig av skrift i första hand utan mer lägga fokus på möten mellan företagshälsovården 

och berörda parter som metod tror vi att informationsdelgivningen kan ske mer effektivt och 

missförstånd kan undvikas i högre grad.   

7.3 Framtida forskning 

Företagshälsovården som begrepp har utvecklats mycket de senaste 100 åren och mycket 

forskning har gjorts på företagshälsovårdens betydelse för arbetstagarna. Flera rapporter pekar 

på att det kan vara lönsamt att använda sig av företagshälsovård, både från arbetsgivarens och 

från arbetstagarnas sida. Forskning har också gjorts kring vikten av att använda sig av rätt 

metod för att nå ut med sin information. Dock finns bristfällig forskning kring kombinationen 

av dessa två forskningsområden. Vi tror att om företagshälsovården ska kunna fortsatta 

utvecklas så som den gjort fram till idag är vidare kombinerad forskning inom dessa två 

områden av stor relevans. Eftersom företagshälsovården arbetar mycket med 

påverkansprocesser kan, enligt oss, arbetet underlättas med förslag till fler effektiva metoder 

för informationsdelgivning. 
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9. BILAGOR 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

• Hur länge har ni på er arbetsplats haft tillgång till företagshälsovård? 

• Vem bistår er med företagshälsovård? 

• Hur har ni utformat det avtal som ni har med företagshälsovården?  

• Var det avtal angående företagshälsovård ni hade tidigare med samma företag som ni 

har avtal med idag? 

• Hur får personalen på er arbetsplats information från företagshälsovården? 

• Vi har läst på arbetsplatsens hemsida att är delaktig i en friskvårdsgrupp. Fungerar 

denna friskvårdsgrupp som ett mellanled mellan företagshälsovården och personalen 

på denna arbetsplats, eller går personalen direkt till företagshälsovården angående sina 

behov av deras tjänster? 

• Hur kontrolleras att företagshälsovårdens tjänster fungerar som de ska på denna 

arbetsplats? 

• Har ni som personalansvarig möten med aktörer från er företagshälsovård? 

• Är det personal från företagshälsovården som arrangerar feed-back möten flera gånger 

per termin eller är det ni arrangerar dessa? 

• Vad är syftet med att det finns tillgång till företagshälsovårdens tjänster på denna 

arbetsplats? 

• Vilken kontakt anser ni att de anställda borde ha med företagshälsovården? 

• Diskuterar ni eventuella förändringar via möten med företagshälsovården eller via 

andra kommunikativa medel som exempelvis telefon eller via e-mail?  

• Har alla anställda samma tillgång till företagshälsovård, tillexempel personal från 

receptionen, vaktmästare och cafeteria? 

• Upplever du att den information som ni får kring företagshälsovårdens tjänster är 

tillräcklig?  

• Finns det något som skulle kunna förbättra den information ni tar del av från 

företagshälsovården?  

• Har ni kontinuerlig kontakt med företagshälsovården via mail? 

• Ingår ert avtal angående företagshälsovård i det statliga ramavtalet?  
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• Var utförs företagshälsovården tjänster? Till exempel på den offentliga arbetsplatsen 

eller hos företagshälsovården? 

• Finns det någon konkret del från företagshälsovården som riktar sig främst till att 

motivera för utveckling eller förändring? 

• En del av företagshälsovårdens grundsyfte är att motivera till exempelvis 

livsstilsförändringar. Upplever du att personalen på denna arbetsplats får den typ av 

motivation via företagshälsovårdens tjänster?  

• Är det något övrigt vad gäller delgivning av information som du anser att vi behöver ta 

del av som underlag inför skrivandet av vår C-uppsats? 

• Upplever du att alla som är berättigade till företagshälsovårdens tjänster på denna 

arbetsplats har fått en möjlighet ta del av information angående företagshälsovårdens 

tjänster? 
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Bilaga 2: Missivbrev 
Gävle, April 2008 

 

Enkätundersökning i pedagogik C, gällande information från högskolans 

företagshälsovård.  

 

 

Undersökningen syftar till att granska företagshälsovårdens metoder att nå ut med sin 

information.  

Uppgifterna från er deltagare behandlas konfidentiellt och har inte till syfte att användas vid 

andra undersökningar. Ni har möjlighet att neka eller avbryta deltagande i undersökningen 

fram till inlämnandet av enkäten.  

Materialet kommer att användas som underlag för en C-uppsats i pedagogik och kommer att 

publiceras under hösten 2008 i DIVA, ett system för e-publicering av uppsatser via 

Högskolan i Gävles bibliotek. 

 

 

 

Vi är mycket tacksamma för ert deltagande i undersökningen.  

 

Vänliga hälsningar 

Anna Jervill och Carin Kennberg  

 

 

 

Handledare: Gunnar Cardell: gunnar.cardell@hig.se  
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Bilaga 3: Enkät 
 

Besvara enkäten genom att ringa in och fylla i de svar som passar in på dig.  

Enkätundersökning kring företagshälsovårdens delgivning av information 

 

1. Ålder  <   20 

 21 – 30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 51   < 

 

2. På er arbetsplats finns det företagshälsovård. Är detta något du känner till? 
(Vid Nej, vänligen avsluta din medverkan) 

   

Ja  Nej 

 

3. Vilket syfte anser du att företagshälsovården har? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Upplever du att företagshälsovården har gjort några konkreta insatser på din arbetsplats? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Upplever du att företagshälsovården har påverkat din arbetssituation? 

   

Ja  Nej 

 

 

6. Upplever du att företagshälsovården tillgodoser ditt behov, för dig, på din arbetsplats? 

 

Ja  Nej 
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6 a. Om nej: Vad beror detta på?  
(Exempelvis att de tjänster du är i behov av inte finns, otillräcklig information etc.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. På vilket sätt har du tagit del av informationen från företagshälsovården?  
(exempelvis via mail, broschyr, besök på företagshälsovården, föreläsningar etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. På en skala mellan 1-10: Hur tydlig upplever du att informationen från er institution är om 

företagshälsovård? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
                                            Otydlig         Tydlig                     Mycket tydlig  

 

9. Hur tror du att informationen från företagshälsovården skulle kunna bli mer tydlig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

     

Vänliga hälsningar 

Tack för ditt deltagande!! 

Anna Jervill    Carin Kennberg 

hhp05ajl@student.hig.se   hhp05ckg@student.hig.se 
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