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Förord 

Under fem år som säljande sjukgymnast i ergonomibranschen har jag besökt 

arbetsplatser som har saknat avtal med företagshälsovården, som kringgått sina 

avtal med företagshälsovården, som uttryckt ett behov eller som uppvisat ett 

behov av extern hjälp i sitt arbetsmiljöarbete. Samtal har förts med 

personalchefer, ekonomichefer, inköpschefer och anställda kring arbetsmiljö, 

ergonomi och ekonomi. Många har velat köpa produkter som lösning på ett 

problem som egentligen bottnar i något annat än exempelvis ett för stort 

tangentbord. Många har också haft god insikt i de verkliga problemen, men inte 

vetat något annat sätt att lösa dem på än att köpa mindre tangentbord…  

Hösten 2009 började jag, en legitimerad sjukgymnast med fem års säljerfarenhet 

i ergonomibranschen, en resa. Målet med resan var att kunna gå vidare från 

punktinsatser och ergonomiprodukter till strategiskt arbetsmiljöarbete och 

helhetslösningar. Resan började med ett begrepp…  

Samspelet mellan människa, teknik och organisation sammanfattas i begreppet 

MTO och är ett begrepp som används flitigt i akademiska sammanhang, på 

ingenjörsutbildningar och av ergonomisk expertis. Rollenhagen beskriver i sin 

bok ”Sambanden människa, teknik och organisation - en introduktion” 

begreppet på följande sätt: 

”Övergripande kan MTO- området preliminärt definieras som ett perspektiv på 

säkerhet vars syfte är att studera hur människans fysiska, psykologiska och 

sociala förutsättningar samspelar med olika teknologier och 

organisationsformer samt utifrån denna kunskap verka för ökad säkerhet.” 

(Rollenhagen, 1995, sida 10) 

MTO-begreppet används alltså för att beskriva samspelet mellan och förtydliga 

att de olika delsystemen M, T och O tillsammans utgör det större systemet 

MTO, enligt MTO > M + T + O. Dessa delsystem påverkar varandra, ur 

effektivitets- och ur säkerhetssynpunkt. (Rollenhagen, 1995) 

För att möta dessa utmaningar togs ett beslut i regeringen i mars 2009 (Dir 

2009:18) att en delegation skulle inrättas med uppdrag att ”övergångsvis 

upphandla och samordna långa utbildningar, på magister och 

masterutbildningar, i företagshälsovård”. Företagshälsovårdsdelegationen (FHV-

delegationen), som består av representanter från arbetsmarknadens parter, 

Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF) och de fyra myndigheterna 



Arbetsmiljöverket (AV), Försäkringskassan, Högskoleverket och Socialstyrelsen 

ska se till att upprätta magister- och mastersutbildningar samt ett forsknings- och 

utvecklingsprogram (FoU) för företagshälsovård (FHV) som ett 

multidisciplinärt kunskapsområde (FHV-delegationen, 2009). Just nu pågår 

arbetet med att forma dessa utbildningar, som förhoppningsvis ska möta de krav 

som samhället och kunderna, det vill säga Sveriges företag, har på FHV. I mötet 

mellan dessa krav och FHV bör företagens arbetsmiljöarbete kunna utvecklas. 

Och detta leder oss till nästa begrepp som den här studien handlar om. 

Denna studie ämnar intressera den som är arbetande inom, samarbetande med, 

utvecklare av, inköpare av eller konsument av arbetsmiljörelaterade eller 

företagshälsovårdande tjänster. 

För den metodintresserade bör hela rapporten läsas i följd och för den som är ute 

efter fakta och resonemang hänvisas till kapitel 3, 4 och 5. Se 

innehållsförteckningen för mer detaljerad information om var du finner vad. 
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Sammanfattning 

I svensk litteratur om företagshälsovård (FHV) och inköp eller upphandling av 

FHV förekommer begreppet beställarkompetens. Det används som ett sätt att 

beskriva brister i hur inköp av företagshälsovårdande tjänster planeras och 

genomförs. Syftet med denna rapport har varit att utreda innebörden av 

begreppet beställarkompetens gällande inköp av arbetsmiljörelaterade tjänster 

såsom de tjänster som ryms inom svensk FHV. Detta har genomförts dels 

genom en explorativ litteraturstudie av svensk och delvis utländsk litteratur som 

rör FHV, upphandling, inköp av tjänster och svensk arbetsmiljölagstiftning, och 

dels genom intervjuer med två köpare av arbetsmiljörelaterade tjänster samt två 

sakkunniga i området.  

Den främsta slutsatsen som dragits är att användandet av begreppet 

beställarkompetens inte tillför något till företagshälsovårdsdebatten och att det 

därför bör undvikas. Detta då användandet i sig grundar sig i en skev syn på 

beställarkompetens som något som enbart ligger hos beställaren, medan det 

egentligen handlar om en samlad kompetens hos köparen och leverantören av 

dessa tjänster. Begreppet används för att beskriva både administrativ kompetens 

att genomföra upphandlingar av dessa tjänster på ett adekvat sätt, och för att 

beskriva kompetens att identifiera och matcha behov i organisationer mot rätt 

tjänst med rätt innehåll. För en god samlad kompetens kring inköp av dessa 

tjänster behöver båda parter, köpare och leverantör, se varandra som 

samarbetspartners med det gemensamma målet att nå ett gott systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Att begreppet beställarkompetens används i dessa 

sammanhang är ett tecken på en bristfällig dialog parterna emellan. 

Kartläggningen av nyttjande och upphandling av svensk FHV är begränsad och 

forskningen i detsamma närmare obefintlig. För att kunna öka samarbetet mellan 

företag och FHV är det av största vikt att få dokumenterat att och hur FHV:s 

arbete är till nytta för företags produktion och ekonomi. Detta är en förutsättning 

för att FHV ska kunna marknadsföra sig själv och därmed också nå ut med 

tjänster som verkligen ger effekt för företagen. 

Sökord: beställarkompetens, företagshälsovård, tjänsteförsäljning, 

tjänsteupphandling.  



Abstract 

In Swedish literature concerning Occupational health Service (OHS) and 

procurement and purchase of OHS-services, the term “buying-skills” is frequent. 

It is used as a way of describing inferior skills in how purchasing and 

procurement of OHS-services is planned and implemented. The aim of this 

study has been to investigate the meaning of the term “buying-skills”, when it 

comes to purchases of services that are affecting companies working 

environment, such as those provided by Swedish OHS. It has been achieved 

both through an explorative study of Swedish and partly foreign literature 

concerning OHS, procurement, purchase of services and Swedish working 

environment-legislation and through interviewing of two buyers of OHS-

services and two experts in the field.  

The primary conclusion is that the term “buying-skills” does not contribute to 

the OHS-debate and use of the term therefore should be avoided. The term puts 

focus on the buyer, but in fact the term covers skills and competence within both 

the buyer and the supplier of these services. The term is used to describe both 

administrative skills to plan and implement adequate procurement procedures, 

and skills in identifying and matching needs within an organization with OHS-

services with the right contents. To achieve collective skills in purchasing these 

services both parties, buyer and supplier, must see each other as cooperative 

partners with an optimal working environment as a common goal. The fact that 

the term “buying-skills” is used in this context indicates a distance between the 

buyer and the supplier of OHS-services. Studies of procurements of OHS-

services are limited and research in the same area is absent. To enhance the 

cooperation between companies and OHS it is important to prove the effects the 

OHS-services have in companies. This is also essential for OHS to be able to 

market their services, and increase sales of the services that really do make a 

difference to companies’ efficiency and economy. 

Keywords: buying-skills, occupational health service, service procurement. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Utvecklingen av den multidisciplinära företagshälsovården 

I statens offentliga utredning (SOU) 1999:149-Upphandling av hälso- och 

sjukvårdstjänster, beskrivs hur företagshälsovården (FHV) bör vara baserad på 

bred kompetens inom bland annat medicin, teknik och rehabiliteringsmetodik. 

Dessa kompetenser ses ofta som självklara inom FHV för att just identifiera och 

behandla påtagliga skador eller sjukdomar, men där står också att FHV ska 

inrymma kompetenser inom beteendevetenskap och arbetsorganisation (SOU 

1999:149). Med det spektrat av kompetenser är FHV multidisciplinär och rustad 

att stödja företag i deras arbete rörande samspelet människa, teknik och 

organisation. 

”Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som 

arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en 

oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. 

Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja 

hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva 

sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” 

(Arbetsmiljöverket (AV), 2008. Arbetsmiljölagen (AML), 3 kap 2b §, sida 29) 

Dagens svenska FHV är ett resultat av en utveckling som pågått i närmare 100 

år, och som pågår än. 

FHV har sina rötter i gruvdrift och ett säkerhetsarbete som syftade till att så 

långt det var möjligt bibehålla en kontinuerlig drift och en arbetsstyrka som var 

effektiv. Medicinsk vård fanns förr inom krigsmaktens organisation med 

fältskärer vars uppgift var att lappa ihop soldater till stridbart skick. I och med 

industrialiseringen och brukssamhällets framväxt ökade behovet av medicinsk 

expertis i anslutning till arbetsplatserna och främst läkare gjordes tillgängliga för 

arbetarna, antingen genom att det anställdes läkare på bruket eller att det fanns 

särskilda statliga myndigheters läkare eller anvisningsläkare som arbetarna 

kostnadsfritt kunde gå till. Fokus låg på läkarkontroller och första hjälpen och 
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1912 stadgades en lag om beredskap för eventuella olycksfall som bland annat 

reglerade införskaffandet av vissa anordningar som förutsattes för att kunna ge 

första hjälpen. (Josefsson och Kindenberg, 2004) 

1942 slöts ett avtal mellan SAF och LO om allmänna regler för den lokala 

säkerhetstjänstens organisation och i samband med detta inrättades också 

arbetarskyddsnämnden (SOU, 2004:113). 1954 föreslog SAF för LO, 

grundläggande principer för medicinsk FHV i form av riktlinjer för de företag 

som frivilligt önskade organisera FHV eller sjukvård för sina anställda (SOU, 

2004:113). 1959 antog ILO en rekommendation om FHV som inte är alltför olik 

den definition som står i AML idag. Enligt rekommendationen kunde ILO:s 

medlemsstater genomföra FHV genom lagstiftning eller kollektivavtal. SAF 

motsatte sig en lagstiftning och uppmuntrade istället den form av FHV som 

funnits tidigare, och som byggt på de enskilda företagens vilja att arbeta med 

FHV, det vill säga en FHV-verksamhet som drevs helt på arbetsgivarnas villkor. 

(SOU, 2004:113, Josefsson och Kindenberg, 2004) Under 60-talet stöttes och 

blöttes frågan om hur FHV skulle fungera och landade slutligen i 1968 års 

Företagshälsovårdsutredning där SAF, LO, Socialstyrelsen, Landstingsförbundet 

och medicinsk expertis fanns representerade (SOU, 2004:113). I och med 

utredningen började avtal formas mellan FHV och branscher och offentlig sektor 

och grunden lades även till en multidisciplinär FHV (SOU, 2004:113, Josefsson 

och Kindenberg, 2004).  

Under 1980-talet byggdes FHV ut och alla FHV-leverantörer fick statsbidrag på 

villkoret att de fått ett godkännande från yrkesinspektionsnämnden. Ett centralt 

arbetsmiljöavtal (inte en lagstiftning) innebar bland annat påtryckningar på 

företagen att tillhandahålla FHV till sina anställda och FHV-branschen 

blommade (Josefsson och Kindenberg, 2004). Mot slutet av 1980-talet 

förändrades dock tongångarna i FHV-diskussionen då man började ifrågasätta 

den tidigare så självklara nyttan med FHV och krav började formuleras 

angående redovisning av effekterna av FHV:s arbete (SOU, 2004:113). 

I början av 1990-talet togs statsbidraget bort och även det centrala 

arbetsmiljöavtalet sades upp med tanken att avtal istället skulle skrivas 

branschvis, och mer flexibelt för de större företagen. Det lämnades då till 

företagen att själva avgöra hur behovet av FHV såg ut och utifrån det skriva 

avtal med någon FHV-leverantör. Detta i kombination med en lågkonjunktur 

gjorde att arbetsmiljö och FHV blev lågprioriterat hos företagen och 

förändringarna slog hårt mot FHV-branschen. (Josefsson och Kindenberg, 2004) 
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För FHV-leverantörerna som tidigare blivit godkända för statsbidrag genom 

yrkesinspektionsnämnden infördes 1995 en ny kvalitetssäkring baserad på ISO 

9001-”Tolkningsdokument för svensk företagshälsovård. Förvaltningsansvaret 

för certifieringen SS-EN ISO 9001 ligger idag på Föreningen Svensk 

Företagshälsovård (FSF). (SOU, 2004:113) 

Utvecklingen under 90-talet ledde till den marknadsanpassade FHV vi ser idag 

med färre, större och enligt Josefsson och Kindenberg, högst heterogena FHV-

leverantörer (Josefsson och Kindenberg, 2004). 2004 skrevs i SOU, 2004:113 

hur det 15 år efter att kraven börjat formuleras fortfarande inte finns någon 

forskning eller några utvärderingar som kan påvisa nyttan med FHV (SOU, 

2004:113). 

 

1.1.2 FHV:s kompetens och kundernas tilltro till den 

2008 skriver Axelsdotter Hök och Tegle en litteratur- och faktaöversikt över 

svensk FHV och i den nämner de en undersökning från 2003 där 500 

personalchefer fick uttala sig om FHV. Då framkom att dessa ansåg att FHV-

branschen generellt brister i affärsmässighet samt att personalcheferna ansåg att 

tjänsterna FHV erbjuder inte är prisvärda. Upplevelsen är flerfaktoriell och beror 

delvis på att man inte känner till FHV:s utbud av tjänster och att branschen 

upplevs som traditionell och inkapabel att motivera sina tjänster. (Axelsdotter 

Hök och Tegle, 2008) 

I en annan undersökning från 2003 där Antonsson och Schmidt intervjuat små 

företag angående FHV, framkommer att nästan hälften av de deltagande 

företagen inte anser att FHV har, eller är tveksamma till FHV:s kompetens 

gällande tekniska åtgärder på arbetsmiljöproblem (Antonsson och Schmidt, 

2003). När FHV inte motsvarar företagens förväntningar gällande bemötande, 

kompetens eller resultat sviker företagen och väljer istället att vända sig till 

andra leverantörer av friskvårdstjänster, organisationsstöd eller ergonomi 

(Axelsdotter Hök, 2009). 

Ser man på det tjänsteutbud som två av de största FHV-leverantörerna i Sverige 

har så inrymmer det givetvis de traditionella FHV-tjänsterna 

hälsoundersökningar och rehabilitering, som är det som köps mest av företagen 

(OPIC, 2007), men dessa två största har även organisatoriska tjänster i sitt utbud 

fast de presenterar dem på lite olika sätt (AB Previa, 2009, Feelgood Svenska 
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AB, 2009). Den ena FHV arbetar med organisatoriska frågor under tjänsten 

”Ledarskap” där man bland annat arbetar med ledarskapscoachning men också 

presenterar hur tjänsten kan anpassas efter behov av till exempel 

organisationsutveckling, stöd vid konflikthantering och medarbetarsamtal. Man 

skriver också tydligt att man har kompetens inom området i form av 

beteendevetare, socionomer och psykologer med specialisering inom ledarskaps- 

och organisationsutveckling (AB Previa, 2009). Den andra FHV inrymmer 

tjänsterna ”psykosocial arbetsmiljö ”och ”organisation och ledarskap” som 

tjänster i tjänsteområdet ”Arbetsmiljö”, men man beskriver inte i samband med 

tjänsten den kompetens man har inom området (Feelgood Svenska AB, 2009). 

Det står alltså beskrivet i AML att FHV ska ha kompetens att kunna identifiera 

och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och 

hälsa och åtminstone de två största FHV-kedjorna marknadsför att de har den 

kompetensen (AB Previa, 2009, Feelgood Svenska AB, 2009). Merparten av 

Sveriges FHV-leverantörer är idag också certifierade enligt kvalitetsstandarden 

SS-EN ISO 9001, vilken bland annat kräver kompetens inom samtliga de 

områden som nämns i AML (FSF, 2010). Ändå anser FHV:s kunder att FHV:s 

kompetens rörande exempelvis arbetsorganisation och stress är låg och det visar 

sig också vara ovanligt att FHV används som stöd vid exempelvis 

arbetsorganisatoriska frågor (Axelsdotter Hök och Tegle, 2008). Kunderna och 

även FHV är överens om att FHV:s primära kompetens finns inom ergonomi, 

rehabilitering, allmänna sjukvårdsinsatser, belysning och livsstilsfrågor 

(Josefsson och Kindenberg, 2004). I en rapport från AV 2004 är det också inom 

områdena arbetsmiljö och rehabiliteringsutveckling som flest kunder (85 % 

respektive 68 %) upplever ”nytta” eller ”viss nytta” med FHV:s levererade 

tjänster (Axelsdotter Hök och Tegle, 2008). 

 

1.1.3 Upphandling av FHV 

Svensk FHV är i internationella sammanhang väl utbyggd med en anslutning på 

cirka 70 % av de svenska företagen. Störst andel arbetsställen som har avtal med 

FHV finns inom offentlig sektor eller större företag (Antonsson och Schmidt, 

2003). I en intervjustudie som fokuserar på små företags anslutning till FHV 

kunde författarna dra slutsatsen att de icke anslutna företagen inte principiellt 

var negativa till FHV utan att FHV genom bättre marknadsföring, samtal med 

företagen om FHV:s reella och potentiella nytta för företagen och ett 
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kundorienterat arbetssätt skulle kunna öka anslutningsgraden av små företag 

(Antonsson och Schmidt, 2003). 

I ett examensarbete från Institutionen för Arbetsvetenskap på Luleå Tekniska 

Universitet skriver författaren om behovet av att klargöra vilken huvudfunktion 

man vill att FHV ska ha vid en kommunal upphandling (Hedlund, 2007). Hon 

skriver att i fallet Nacka Kommun bör organisationen fokusera på FHV som 

stödjande resurs för att driva ett effektivt arbetsmiljöarbete och detta speciellt 

när det gäller det psykosociala arbetsmiljöarbetet (Hedlund, 2007). Hedlund, 

Axelsdotter Hök och Tegle nämner i sina respektive studier att FHV har svårt att 

leverera rätt tjänster men också att beställarkompetensen ute hos företagen är låg 

(Hedlund, 2007, Axelsdotter Hök och Tegle, 2008). Begreppet 

beställarkompetens är återkommande både i litteratur som rör FHV och i samtal 

med sakkunniga inom området FHV och då används begreppet i samband med 

beskrivning av hur upphandlingar går till och hur företag väljer att köpa och 

utnyttja FHV. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda innebörden av begreppet 

beställarkompetens gällande inköp av arbetsmiljörelaterade tjänster såsom de 

tjänster som ryms inom FHV. Detta görs genom följande frågeställningar: 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur kan begreppet beställarkompetens definieras? 

 Vad styr kraven på beställarkompetens? 

 Hur ser beställarkompetensen ut? 

 Vad blir effekten av en eventuellt bristande beställarkompetens? 

 Vad tillför begreppet beställarkompetens självt och utredningen av 

begreppet till den pågående FHV-debatten? 
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2 METOD 

 

2.1 Typ av studie 

En explorativ studiedesign bygger på teoribildning och kombineras ofta med 

fallstudier som i sin tur undersöker och beskriver ett skeende eller ett fenomen i 

dess naturliga hemvist och kontext (Williamson, 2002). Denna studie har en 

explorativ design och bygger på en kombination av en litteraturstudie, 

intervjustudie och fallstudier av två olika företag. 

En hermeneutisk forskningsansats är bruklig vid sociala studier eller vid studier 

där de data som samlas in inte kan bearbetas matematiskt (Williamson, 2002). 

Studiens design har i enlighet med hermeneutisk forskningstradition krävt 

insamling och analys av kvalitativa, omätbara data. 

 

2.1.1 Avgränsningar 

Forskningen kring svensk FHV är i dagsläget begränsad och har många 

kunskapsluckor. För att kunna genomföra en litteraturstudie inom ett relativt 

outforskat ämne har det därmed varit tvunget, och även lockat till, breda 

sökningar på ämnen som tangerar FHV och relationen mellan FHV och dess 

kunder. I och med detta skulle sökningar kunna göras i oändlighet då intresset 

för ett sidospår lätt föder intresse för ytterligare ett sidospår. Även om syftet 

med studien har varit intressant nog för en större studie så har avgränsningarna 

eller begränsningarna legat i praktiken, att det inte varit möjligt att spinna vidare 

för mycket då omfattningen av studien varit begränsad till 15 högskolepoäng, 

motsvarande 10 veckors heltidsstudier. 

 

2.1.2 Angreppssätt 

De kvalitativa data som samlats in i studien har bidragit till teoribildning kring, i 

det här fallet begreppet beställarkompetens, och angreppssättet för studien har 

således varit induktivt. (Williamson, 2002) 
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2.1.3 Validitet, reliabilitet, triangulering 

Kvale och Brinkmann förklarar ordet validitet med huruvida en metod 

undersöker det den är avsedd att undersöka, medan en undersöknings reliabilitet 

har med resultatets tillförlitlighet och möjlighet att reproduceras att göra (Kvale 

och Brinkmann, 2009). 

Vid fallstudier är det lätt att forskaren påverkar datainsamlingen och att 

forskarens egen attityd, värderingar och beteenden påverkar utfallet av studien. 

Det finns med andra ord en risk för en partisk ”skevhet”- bias. För att så långt 

som möjligt undvika bias behöver forskaren vara medveten om risken för 

subjektiv påverkan vid datainsamling. Data behöver även samlas in från flera 

olika perspektiv med syfte att stärka den totala datainsamlingen. Med andra ord 

behövs en form av triangulering som ökar studiens validitet och reliabilitet. 

(Williamson, 2002) 

En variant av triangulering är källtriangulering (Williamson, 2002) och en sådan 

triangulering är möjlig då den kvalitativa metoden bygger på insamling av två 

typer av data, primära data (empiri) och sekundära data (litteraturstudie). En 

sådan typ av triangulering har använts i den här studien och har lett till att 

primära data och sekundära data kompletterat varandra och på så sätt gett mer 

mångfacetterade och djupare svar på studiens frågeställningar. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att få en så bred förståelse som möjligt för den kontext inom vilken studien 

befinner sig så har delar av datainsamlingen utgjorts av en litteraturstudie. 

Litteraturstudien har sedan följts av fyra intervjuer som utgör empiriska data, för 

att stärka litteraturstudien och få möjlighet till eventuella nya aspekter av 

problemområdet som inte framkommit i litteraturstudien. 

 

2.3 Genomförande av litteraturstudie 

I enlighet med hermeneutisk tradition och i och med den induktiva ansatsen, så 

har insamling av data skett iterativt under studiens gång (Williamson, 2002). 
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2.3.1 Sökstrategi litteraturstudie 

Under hösten 2009 har samtal förts med sakkunniga inom FHV-området, bland 

andra de personer som nämnts i förordet, vilket lett fram till studiens syfte och 

frågeställningar och också till den datainsamling som inlett litteraturstudien. 

Intresset har gått från enbart företagsfokus och begreppet beställarkompetens i 

sig, till ett bredare sammanhang rörande svensk FHV:s utveckling och vilka 

krav det ställer på dess kunder samt karakteristika för tjänsteinköp generellt.  

Inledande sökningar har gjorts dels i ett urval databaser som varit åtkomliga via 

Kungliga Tekniska Högskolans biblioteks hemsida samt på Arbetsmiljöverkets 

hemsida, Prevents hemsida och på Handelshögskolan i Stockholms hemsida. 

Exempel på sökord är procurement qualification, occupational health service, 

tjänsteförsäljning, beställarkompetens, med flera. (se bilaga 1-Sökstrategi) 

Vissa artiklars referenslistor har gett uppslag till ytterligare sökningar som varit 

mer eller mindre användbara. Tidigare nämnda sakkunniga har även bidragit 

med tips på användbara artiklar och litteratur som annars varit svårtillgängliga, 

om ens möjliga att finna på egen hand. 

 

2.3.2 Databearbetning - Litteraturstudie 

De data, det vill säga mängden rapporter, dokument, artiklar och uppsatser som 

utgör litteraturstudien har bearbetats och analyserats. Detta har resulterat i en 

parallelldragning och en sortering i olika teman. Dessa teman presenteras under 

avsnittet 3.1 Litteraturstudie. En större del av litteraturstudien har sedan legat till 

grund för den vidare planeringen av intervjuerna. 

 

2.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuer har skett med två typer av respondenter; anställda inom HR på privata 

företag och sakkunniga inom FHV-området.  

Syftet med företagsintervjuerna har inte varit att generalisera till en större 

population företag eller att bedöma företagens respektive beställarkompetens 

utan har varit att ge levande exempel ur verkligheten på hur två företag av skilda 

storlek och från olika branscher, arbetar vid inköp av arbetsmiljörelaterade eller 
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företagshälsovårdande tjänster. Syftet med att intervjua sakkunniga har varit att 

söka svar på frågeställningarna från ett tredjepartsperspektiv där respondenterna 

har stor kunskap om FHV-branschen, men står utanför köpar-/säljarrelationen. 

Vid intervjutillfällena har målet varit att tillfälle skulle ges till utsvävningar åt 

det håll som ämnet och situationen krävt. Detta har möjliggjorts genom en 

kombination av öppna frågor och följdfrågor och därmed har en intervjuteknik 

använts där frågorna har varit semistrukturerade (Williamson, 2002).  

 

2.4.1 Urval 

Urval av intervjurespondenter har skett genom bekvämlighetsurval (eller 

purposive sampling). Bekvämlighetsurvalet är inte representativt eller 

generaliserbart till en större population och detta är heller inte alltid syftet i 

hermeneutisk, kvalitativ forskning (Williamson, 2002). Urval av företag har 

skett i samråd med handledare och biträdande handledare som haft tillgång till 

företag som ansetts vara lämpliga och troliga att vilja delta i studien. Målet har 

varit att ha två deltagande företagsrespondenter som beställare av 

företagshälsovårdande tjänster från två olika typer av privata företag och 

branscher. Detta för att få två exempel av hur planering av beställning av 

företagshälsovårdande arbete kan se ut i ett mindre företag och ett större företag. 

Urvalet av sakkunniga gjordes efter samtal med handledare och biträdande 

handledare och målet var att få tag på två sakkunniga inom ämnet FHV och 

privata upphandlingar av företagshälsovårdande tjänster.  

 

Deltagande företag 

Det första företaget (företag A) som blev tillfrågat att delta i studien kontaktades 

tillsammans med biträdande handledare. Tre personer ur ledningen var 

närvarande vid ett samtal på företagets kontor och alla var överens om vem i 

ledningen som var lämplig som respondent. Efter det första mötet skickades ett 

mejl till respondenten (respondent A) med information om studiens syfte, om att 

deltagande är frivilligt och att företagets och respondentens namn kommer att 

behandlas konfidentiellt vid rapportsskrivning. 
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Det andra företaget (företag B) som tillfrågades att delta i studien var ett av 

författaren tidigare känt företag. Kontakt togs med en bekant innesäljchef som 

lotsade vidare ärendet till den person på företaget som hon samarbetade med 

gällande beställning av företagshälsovårdande tjänster och som också hade all 

kunskap om befintliga avtal och leverantörskontakter gällande detta. Personen 

(respondent B på företag B) söktes via telefon och fick kort information om 

studien telefonledes. Hon ombads tänka på saken och svara på det mejl som 

senare skickades till henne. Samma mejl som skickats till respondent A 

skickades också till respondent B. 

 

Deltagande sakkunniga 

Åsa Axelsdotter Hök har tidigt i studieprocessen, redan innan syftet formulerats, 

varit en person som kommit med intressanta och bra synpunkter gällande just 

inköp av företagshälsovårdande tjänster. Med hennes bakgrund från och 

erfarenhet i ämnet var hon självklar att tillfråga som intervjurespondent och hon 

var snabb med att svara ja till en intervju. 

Bodil Mellbloms namn dök upp vid ett samtal med Ned Carter på SKL, i 

samband med samtal kring privata upphandlingar av FHV. Ned gav flera namn 

på personer som kunde vara intressanta att kontakta och där nämndes Bodils 

namn först. Kontakt togs via telefon och även hon var snabb att svara ja till en 

intervju efter att hon informerats om studiens syfte. 

Både Åsa Axelsdotter Hök och Bodil Mellblom har innan intervjutillfället tagit 

del av studiens syfte och frågeställningar mejlledes samt medgett till publicering 

av deras namn. 

 

2.4.2 Framtagande av intervjuguide(-r) 

Studiens frågeställningar och litteraturgranskningen har resulterat i övergripande 

teman som har arbetats fram under arbetet med litteraturstudien. Dessa teman 

har sedan varit grundstomme för intervjuguiderna och utformningen av 

intervjufrågor. 

En intervjuguides tematiska frågor har till syfte att direkt resultera i 

kunskapsproduktionen i intervjun medan dynamiska frågor har till syfte att 
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tillföra något till dynamiken och den goda stämningen i intervjusituationen 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Både tematiska och dynamiska frågor har skiljt 

sig något mellan företagsintervjuerna och sakkunnigintervjuerna, dels då målet 

med intervjuerna varit olika, men också på grund av att företagsrespondenternas 

förkunskaper och förförståelse för frågorna varit okända fram till 

intervjutillfällena. Det har därmed krävts ett något annorlunda språk och 

formulering av intervjufrågor för de olika respondenterna. 

De tematiska frågorna har i sin tur brutits ner i mindre intervjufrågor som varit 

inledande, strukturerande och specificerande (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Både övergripande tematiska frågor och mindre intervjufrågor har utgjort de 

intervjuguider som använts i samband med intervjuerna (se bilaga 2- 

Intervjuguide företagsintervjuer och bilaga 3- Intervjuguide 

sakkunnigintervjuer). 

 

2.4.3 Pilotintervju 

När intervjuguiden för företagsintervjuerna var färdigställd valdes, genom 

bekvämlighetsurval, och tillfrågades en respondent för en pilotintervju. 

Pilotrespondenten var vd för ett industriföretag med erfarenheter från 

ekonomichefs-, inköpschefs- och personalchefsbefattningar från olika privata 

producerande företag. Resultatet från pilotintervjun medförde korrigeringar 

gällande formuleringen av vissa frågor där språket från början ansågs vara för 

akademiskt för att passa in i företags verksamhet. 

 

2.4.4 Intervjuförfaranden 

Intervjuerna har beräknats ta cirka 60 minuter och har spelats in med hjälp av en 

laptop och programmet Audacity 1.3. Detta för att undvika antecknande under 

intervjuerna som annars kan störa interaktionen mellan intervjuare och 

respondent och för att underlätta för analys och sparande av rådata. Tidsåtgång 

och inspelning har godkänts av respondenterna. 

Intervjuerna har genomförts med stöd av de utskrivna intervjuguiderna (se 

bilaga 2- Intervjuguide företagsintervjuer och bilaga 3- Intervjuguide 

sakkunnigintervjuer). Beroende på hur samtalen utvecklats under intervjuernas 
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gång så har intervjuaren förlitat sig på intervjuguiderna som stöd. I de fall 

respondenten lett vidare in på ett intressant spår så har detta samtalats kring för 

att sedan vid tillfälle leda tillbaka till intervjuguiden. I och med den explorativa 

studiedesignen har syftet varit att få ut så mycket, och gärna så bred information 

som möjligt från respondenten (Williamsson, 2002). Det har utöver planerade 

teman i frågorna intervjuguiden krävt användning av sonderande frågor, 

uppföljningsfrågor och indirekta frågor (Kvale och Brinkmann, 2009) som känts 

naturliga för att lirka fram eller spinna vidare på ett intressant svar eller 

resonemang från respondenten. I intervjuerna har även spegling använts vid 

tillfällen där ett svar från respondenten behövt förtydligas för att inte 

missförstås. Detta som ett sätt att direkt tolka respondentens svar under själva 

intervjun (Kvale och Brinkmann, 2009). Det har dock krävt en balansgång 

mellan att spegla respondentens svar och att inte lägga orden i munnen på 

respondenten.  

Företagsintervjuerna har hållits med samma intervjuguide på respektive företags 

kontor. Intervjun med respondent A genomfördes avskiljt på respondentens eget 

kontor och intervjun med respondent B genomfördes inledningsvis i företagets 

personalmatsal på grund av upptagna konferens- och samtalsrum. När matsalen 

började fyllas med lunchgäster avbröts intervjun för att upptas igen på 

respondentens rum där hennes kollega var tyst närvarande. 

Sakkunnigintervjuerna har hållits med samma intervjuguide i avskilda 

konferensrum på respektive företags kontor där de sakkunniga är verksamma. 

 

2.4.5 Databearbetning - Intervjuer 

Kvale och Brinkmann skriver i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun”: 

”Tillspetsat uttryckt: den ideala intervjun är redan analyserad då bandspelaren 

stängs av.” (Kvale och Brinkmann, 2009, sida 206) 

Ett steg i analysen av en intervju är en typ av spegling och därmed också direkt 

tolkning under intervjun där respondenten direkt kan bekräfta att intervjuaren 

förstått svaret rätt, en viss validering sker och intervjun blir ”självkorrigerande” 

(Kvale och Brinkmann, 2009).  
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Även om en viss tolkning och analys görs i samband med intervjuerna så påtalar 

ändå Kvale och Brinkmann och även Williamson vikten av att transkribera det 

talade ordet för att kunna göra en grundlig analys av intervjun. (Kvale och 

Brinkmann, 2009, Williamson, 2002) För att bringa ordning i den textmassa som 

en transkribering resulterar i kan meningskoncentrering användas för att 

kortfattat beskriva vad en viss passage i transkriberingen handlar om och man 

kan på så sätt lättare urskilja olika delar i textmassan (Kvale och Brinkmann, 

2009). Bearbetningen av intervjuresultaten i den här studien har skett under 

samtidig analys och meningskoncentrering vilket resulterat i en koncentrerad 

transkribering som innehåller respondentens svar och berättande. För vidare 

tolkning av den transkriberade texten har sedan intervjuguiderna använts som 

stöd.  

En ytterligare validering av intervjuerna har skett genom att respondenterna har 

getts möjlighet att ta del av resultatredovisningen av intervjuerna innan 

publicering av rapporten. Detta för att ge dem möjlighet att kunna återkomma 

och utveckla eller korrigera redan uttalade resonemang. På så sätt har en 

ytterligare validering skett genom så kallad ”deltagarvalidering” (Kvale och 

Brinkmann, 2009). 

Det finns flertalet verktyg som exempelvis meningskodning och kategorisering 

som kan användas vid analys, kvantifiering och jämförelser av omfattande 

intervjumaterial (Kvale och Brinkmann, 2009). I denna studie är 

intervjumaterialet så pass litet och syftet har varit att presentera ett resultat som 

belyser problemområdet från två olika perspektiv snarare än en jämförelse 

respondenterna emellan. Resultatet från intervjuerna har således gått igenom 

flera faser av bearbetning för att kunna sammanfattas i resultatbeskrivningen i 

avsnitt 3.2 Intervjuer.  
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3 RESULTAT OCH ANALYS 

 

3.1 Litteraturstudie 

 

3.1.1 Tolkningar av begreppet beställarkompetens 

Det är svårt att hitta en definition på beställarkompetens i den kontext inom 

vilken den här studien befinner sig. En enkel och direkt tolkning av begreppet är 

att dela upp ordet i de två sammansatta orden beställare och kompetens, det vill 

säga kompetens hos beställaren.  

Med sökorden definition + beställarkompetens (Google, 2010) går att finna en 

uppsats från KTH skriven av Emma Borgström. Hon använder följande 

definition av begreppet beställarkompetens: 

”att planera, formulera, kommunicera och övervaka ett 

systemutvecklingsprojekt utifrån ett användarcentrerat perspektiv”. (Borgström, 

okänt årtal, sida 9). 

Även om denna definition säkerligen är formulerad till den kontext inom vilken 

hennes uppsats skrivits, det vill säga beställar- och leverantörsinteraktion i 

systemutveckling, så belyser den inköpsprocessens många komplexa delar. Den 

är gångbar som definition i de fall man talar om beställarkompetens som en 

administrativ kompetens -beställarkompetens vid upphandling och formalia 

kring att genomföra inköp på rätt sätt. 

I Borgströms definition ligger kompetensen i att kunna kombinera olika delar i 

inköpsprocessen för att i slutändan göra ett inköp som möter användarens behov. 

Men för att veta hur användarens behov ser ut krävs en annan form av 

beställarkompetens. Kompetens att kunna identifiera behov och därmed kunna 

köpa rätt tjänst med rätt innehåll. 

Beställarkompetensen är som nämndes tidigare lätt att tolka som något som 

ligger enbart hos det beställande företaget, men kan också tolkas ligga 

gemensamt hos det beställande företaget och leverantören vilket antyds i den 

norska studien ”Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene” 

(Bjørnstad et al, 2009). Där dyker begreppet upp redan i inledningen. Författarna 
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menar att kvaliteten på tjänsterna som levereras till ett företag beror både på 

beställarkompetensen hos företaget och på leveranskompetensen hos den 

levererande FHV. I statens offentliga utredning 2004:113 beskrivs hur 

kunddialogen, alltså relationen mellan köpare och säljare, är betydande för 

beställarkompetensen (SOU, 2004:113). I den norska studien anses 

beställarkompetensen hos beställande företag vara låg, liksom insikten om vilka 

behov av tjänster man har inom det beställande företaget är låg (Bjørnstad et al, 

2009). En annan norsk studie visar dock på att företags tilltro till sin egen 

beställarkompetens är större i större företag och att tilltron till den egna 

beställarkompetensen också ökar med antal år av samarbete med FHV (Lie et al, 

1999).  

Beställarkompetens kan alltså tolkas bero både på samlad administrativ 

kompetens, det vill säga att företag och leverantör tillsammans utformar 

upphandlingsförfaranden och genomför inköp på rätt sätt, och 

identifieringskompetens, det vill säga att företag och leverantör tillsammans 

identifierar vad som behöver beställas och levereras. 

 

3.1.2 Tjänsteinköp 

 

Tjänster 

Inköp av tjänster särskiljer sig från inköp av varor eller produkter och därav 

följer också att relationen mellan köpare och leverantör ser annorlunda ut. 

Christian Grönroos beskriver i sin bok ”Marknadsföring i tjänsteföretag”, 

(Grönroos, 2003) tjänsters fyra grundläggande egenskaper enligt följande: 

1) En tjänst är abstrakt och immateriell både för köparen och säljaren 

(leverantören) och därmed svår att värdera eller bedöma innan den blivit 

levererad. 

2) En tjänst finns inte innan den utnyttjas, utan blir till i en 

produktionsprocess för att sedan upphöra att existera när produktionen 

och nyttjandet av den tar slut. Den kan aldrig levereras till fler än en kund 

eftersom produktionsprocessen hos nästa kund ser helt annorlunda ut. 

3) Produktionen och konsumtionen av en tjänst sker på samma gång och 

leder till köpar-/säljarinteraktion. 
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4) Köparen deltar i tjänsteproduktionen och har två roller, konsument och 

produktionsresurs. 

Dessa teorier om tjänsters komplexitet betonar vikten av god kompetens, 

medvetenhet och planering av innehåll i tjänster vid varje tjänsteinköp. 

 

Inköpsstrategi 

I artikeln ”Buying your way to the top” menar Mark Keough (Keough, 1993) att 

resan mot en strategisk inköpsfunktion på ett företag börjar med insikt om var i 

inköpsutvecklingen företaget befinner sig. Han beskriver vidare hur företags 

inköpsutveckling vanligtvis sker stegvis (se figur 1). 

 

Figur 1. Modell beskrivande företags stegvisa inköpsutveckling (Keough, 

1993, sida 42). 

Det första steget ”serve the factory” innebär att inköparen på företaget inte har 

några direkta kvalifikationer eller någon speciell kompetens inom området utan 

uppgiftens fokus ligger på kontoret, logistik och mottagning av de produkter 

som köps in. 
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Det andra steget ”lowest unit cost” innebär att inköp i sig är en viktig post och 

stor utgift för företaget vilket kräver kompetens hos inköparen att kunna göra 

kostnadsanalyser och förhandla sig fram till bra priser. 

Det tredje steget ”coordinated purchasing” innebär att större vikt läggs på 

inköpen och på jakten på lägre priser. Inköpsfunktioner från olika företag kan 

samarbeta och samköra inköpsfunktioner för att få bättre priser och flera tidigare 

separata inköpsenheter går samman till en centraliserad inköpsfunktion. 

Inköpare behöver kunna förhandla och driva igenom större upphandlingar. 

Det fjärde steget ”cross-functional purchasing” innebär en insikt om att design, 

kravspecifikation och leverantörsutveckling i slutändan kan påverka kostnader 

mer än förhandling kan. Bredare perspektiv, multidisciplinära team och 

systemsynsätt på kostnader leder till bättre effektivitet hos företaget. 

Det femte steget ”world-class supply management” innebär att företaget växlar 

från enbart ”world-class manufacturing” till ”world-class suppliers”. Från enbart 

fokus på den egna produktionen, ser företaget vinster i att hjälpa även 

leverantörerna att utvecklas till ”world-class suppliers” för att på så sätt i 

slutändan kunna påverka företagets egna kostnader. Inköpsfunktionen arbetar 

strategiskt med leverantörsurval, goda långsiktiga relationer, multidisciplinärt 

med leverantörerna gällande produktutveckling och väl valda värdefulla 

investeringar. (Keough, 1993) 

 

Privat/offentlig upphandling 

I en brittisk artikel som jämför offentlig upphandling av occupational health 

services (motsvarande svensk FHV) med privat upphandling av occupational 

health services beskriver författarna hur man kunnat se en förändring i hur 

upphandlingar går till (Lian och Laing, 2004). Framförallt privata upphandlingar 

har övergått från traditionella transaktioner mellan köpare och säljare (första 

steget i Keoughs inköpsutvecklingskurva, Keough, 1993) till en samarbetande 

och relationsberoende interaktion mellan köpare och säljare (närmare fjärde och 

femte steget i Keoughs inköpsutvecklingskurva, Keough, 1993) (Lian och 

Laing, 2004). I Storbritannien (liksom i Sverige) sker offentliga upphandlingar 

öppet och styrs till viss del av lagar och förordningar. I artikeln skriver 

författarna att de offentliga upphandlingarna som studerats ansågs vara 

överdrivet traditionella och följde delvis gamla upphandlingsregler som gjort att 
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de stannat kvar i ett onödigt gammaldags transaktionellt köpande (Lian och 

Laing, 2004). En stor skillnad mellan offentlig och privat upphandling var då att 

de offentliga upphandlarna annonserade och tog emot klart fler anbud medan de 

privata ofta enbart tog in anbud från leverantörer som de själva valt att skicka 

förfrågan till (Lian och Laing, 2004). Beställarkompetens i 

upphandlingsförfaranden handlar alltså om den administrativa kompetensen i 

begreppet och för offentlig upphandling litar man till det uppstyrda lagstiftade 

systemet för hur upphandlingar ska gå till. 

I en studie från 2008 som rör upphandling av städtjänster undersöktes bland 

annat upphandlares kompetens och upphandlares möjlighet att kunna styra, och 

ställa krav i samband med upphandling (Antonsson et al, 2008). Gällande 

kompetensen så varierade den bland de upphandlare som deltog i studien. Få 

hade kompetens inom det specifika området städning (identifieringskompetens) 

men det förekom då att upphandlare tog hjälp från en kompetent person, 

antingen en konsult utifrån eller en städchef eller städarbetsledare inom den 

egna organisationen (andra till tredje steget i Keoughs inköpsutvecklingskurva, 

Keough, 1993). Gällande möjligheter att styra upphandlingen så ansågs dessa 

vara goda men att upphandlingens framgång berodde på hur upphandlarens egen 

kompetens (administrativa kompetens) eller den samlade kompetensen 

(beställarkompetens bestående av administrativ- och identifieringskompetens) 

kring upphandlingen sett ut, och hur kravspecifikationerna till leverantörerna 

utformats. (Antonsson el al, 2008) 

 

Kravspecifikation vid upphandling 

En viktig del i den administrativa kompetensen är just att kunna formulera och 

genomföra inköp och upphandlingar på ett effektivt sätt. 

I ett examensarbete från Handelshögskolan i Stockholm skriver Emelie 

Brunsson om svårigheten i att kvalitetssäkra just tjänsteinköp då dessa enligt 

Grönroos tidigare nämnda definition är immateriella, abstrakta och 

svårbedömda, innan de konsumerats (Brunsson, 2007, Grönroos, 2003). 

Brunsson menar att ett viktigt steg i att kvalitetssäkra är att definiera och 

specificera de tjänster man ämnar upphandla (Brunsson, 2007). Hon refererar till 

Axelsson och Wynstras fyra sätt att dela in specifikationer i kontexten 



-28- 
 

tjänsteinköp (Axelsson och Wynstra, 2002). Dessa fyra indelningar har fyra 

olika specifikationsfokus: 

 Input -fokus på resurser eller kunskaper hos leverantören. 

 Throughput -fokus på med vilken process eller metod tjänsten ska 

levereras. 

 Output -fokus på vilken funktion eller åtgärd man vill köpa och därmed 

också det önskade resultatet av inköpet. 

 Outcome -fokus på resultat beskrivet i siffror istället för ord. 

Brunsson menar att all typ av specificering är en form av objektifiering av 

tjänster men att framförallt specificering med fokus på throughput objektifierar 

tjänster i större utsträckning genom att enbart se till vilken metod en 

tjänsteleverantör använder (Brunsson, 2007). Studerar man Keoughs stegvisa 

inköpsutvecklingskurva (se figur 1, sida 26) kan man se hur utvecklingen går 

från enkla beställningar på vänstersidan av kurvan, till avancerad interaktion 

mellan köpare och säljare med fokus på det inköpande företaget som konsument 

och produktionsresurs, på högersidan av kurvan. Under den utvecklingen ändrar 

också företaget specifikationsfokus från pris och produkt (input) till nytta och 

effekt av inköp (outcome). Samtidigt kan man också se att beställarkompetensen 

utvecklas från att enbart handla om administrativ kompetens och formalia till att 

också handla om identifieringskompetens. 

Axelsdotter Hök och Tegle refererar i deras litteratur- och faktaöversikt över 

svensk FHV, till en rapport från OPIC (2007) där man sammanställt och gått 

igenom samtliga offentliga upphandlingar av FHV från åren 2001-2006 

(Axelsdotter Hök och Tegle 2008). De skriver att kunderna generellt sett inte är 

speciellt nöjda med sina leverantörer men att det samtidigt syns tydligt i OPIC-

rapporten att få kunder ställer krav på sin leverantör gällande resultatet av 

tjänsteinköpet (Axelsdotter Hök och Tegle, 2008). Med andra ord ställer 

förvånansvärt få kunder krav på output eller outcome.  

I OPIC-rapporten går att läsa hur offentliga upphandlingar av FHV oftast 

innehåller skall-krav och bör-krav, där skall-kraven utgör de minimikrav som 

anbudet måste innehålla för att överhuvudtaget få vara med vid upphandlingen, 

medan bör-kraven är önskemål utöver skall-kraven (OPIC, 2007). Vidare står 

det i rapporten att syftet vid upphandling sällan är formulerat och klargjort och 

att detta borgar för svårigheter längre fram när det gäller att utvärdera 

upphandlingen och dess nytta. En av slutsatserna i OPIC-rapporten är att det ofta 
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saknats en behovsanalys i botten och att upphandlarna därmed inte alltid gör en 

upphandling baserad på de faktiska behoven i verksamheten. Vid bedömning 

eller mätning av kvalitet hos de anbud som kommer in till en upphandling har 

man också sett att fokus inte varit på helheten utan legat på att bedöma 

processkvalitet och strukturkvalitet, exempelvis att en viss tjänst utförts av en 

viss kompetens. Detta syns också vid förfrågningarna där upphandlare oftare 

specificerar krav på en viss yrkeskompetens snarare än en viss tjänst. (OPIC, 

2007) 

Alltså kravspecificeras de flesta FHV-upphandlingar med fokus på input eller 

throughput (Axelsson och Wynstra, 2002). 

 

Upphandling av FHV 

De tjänster som köps in mest från FHV är framförallt de klassiska tjänsterna 

rehabilitering, hälsoundersökningar och ergonomistöd och detta oavsett storlek 

på företag eller om företaget är privat eller statligt (Axelsdotter Hök och Tegle, 

2008). I ett större företag finns dock en centraliserad HR-avdelning som har 

större insikt i hälsofrågor och därmed arbetar på ett mer strategiskt sätt gällande 

tjänsteinköpen (Axelsdotter Hök, 2009). Bland småföretag har man sett att 

företagen i många fall underutnyttjar sina FHV-avtal och därmed betalar mer än 

de i slutändan får ut, detta kan i sin tur kanske förklaras av att det strategiska 

arbetsmiljö- eller hälsoarbetet lätt drunknar i andra ”viktigare” strategiska frågor 

i ett mindre företag (Josefsson och Kindenberg, 2004, Axelsdotter Hök, 2009). 

Vid val av tjänster som ska köpas in är det vanligast att inköpen styrs av vad de 

anställda efterfrågar och att de tjänster som köps in därmed är individinsatser 

snarare än grupp- eller organisationsinsatser (Axelsdotter Hök och Tegle, 2008). 

Axelsdotter Hök menar i en av hennes studier att borttagandet av statsbidragen 

för FHV har påverkat och flyttat fokus från förebyggande arbetsmiljöarbete till 

ytterligheterna rehabilitering och hälsofrämjande arbete (Axelsdotter Hök, 

2009). 

 

3.1.3 Marknadsanpassad FHV 

Situationen idag ser ut sådan att FHV konkurrerar med andra separata 

leverantörer av företagshälsovårdande tjänster och detta görs möjligt dels genom 
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formuleringen i AFS 2001:01 som reglerar företagens systematiska 

arbetsmiljöarbete: 

”När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, 

skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp 

utifrån.” (Arbetsmiljöverket (AV), 2001. AFS 2001:01 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 12 §, sida 9) 

En arbetsgivare är alltså inte skyldig att ta in hjälp utifrån, annat än i det fall den 

egna kompetensen inom företaget brister, och det är upp till arbetsgivaren att 

avgöra när så är fallet. Som exempel kan nämnas att man vid en undersökning 

av 22 företag i Dalarna 2006, sett hur företagen gärna provat att lösa sina 

ergonomiproblem själva innan FHV kopplas in och när FHV väl kopplats in så 

efterfrågas hellre råd till åtgärder än hjälp med själva förändringsarbetet 

(Axelsdotter Hök och Tegle, 2008).  

FHV har hamnat i en situation där FHV-definitionen, samhällsnyttan och 

folkhälsan kräver ett visst utbud av tjänster medan marknaden och kunderna 

efterfrågar ett annat utbud av tjänster, vilka FHV måste leverera för sin egen 

överlevnads skull (Josefsson och Kindenberg, 2004). Ett exempel finns i 

SALTSA -rapporten ”Företagshälsovårdens Vägval” där författarna beskriver 

hur efterfrågan på arbetsorganisatoriska tjänster visst är stor men att utbudet av 

dessa tjänster ute på marknaden är så stort att FHV har svårt att konkurrera med 

andra renodlade organisationskonsulter (Josefsson och Kindenberg, 2004). 

Konkurrenssituationen är också kombinerad med det faktum att FHV:s kunder 

inte fullt ut känner till det utbud av tjänster som FHV kan erbjuda samt att 

kunderna anser att FHV har dålig kompetens inom området arbetsorganisation 

(Axelsdotter Hök och Tegle, 2008).  

I artikeln ”The impact of the introduction of market incentives on occupational 

health services and occupational health professionals: Experiences from The 

Netherlands” beskriver Harmen Nico Plomp förändringar inom den 

nederländska FHV från åren 1994-2005 (Plomp, 2008). Artikeln beskriver 

förändringarna som genomförda i tre faser varav man i den tredje fasen (2003-

2005) börjat acceptera FHV-branschen som marknadsstyrd och det var också 

först då som regeringen avskaffade alla subventionsavtal rörande FHV. 

Samtidigt (2004) förlängdes arbetsgivarnas skyldighet att betala sjuklön till 

arbetstagare, från 1 år till 2 år. Denna kombination resulterade i starka 
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finansiella incitament för företagen att investera i förebyggande arbete med 

arbetsmiljö, hälsopromotion och rehabilitering. Artikeln beskriver hur 

avskaffandet av avtalsobligatoriet med FHV innebar att företag fick möjlighet 

att själva utforma egna policys för preventivt arbete och rehabilitering. Detta gav 

också möjlighet för enskilda konsulter med olika kompetens inom FHV-området 

att leverera sina tjänster utanför FHV. (Plomp, 2008) 

Författaren beskriver med en tabell vilka konsekvenser det medfört för FHV-

branschen när marknaden gått från att ha varit leverantörsstyrd till att bli 

kundstyrd (se tabell 1). 

Tabell 1. Konsekvenser av förändringen från en leverantörsstyrd marknad 

till en kundstyrd marknad i Nederländerna (Plomp, 2008, sida 34). 

 

 

Under den leverantörsmarknad som rådde fram till 1994 var idealen inom 

branschen höga och fokus låg på folkhälsa och hälsopromotion. Man hade en 

kollegial syn på andra företag inom branschen och prisbilden var i princip 

densamma oavsett leverantör. Den kundstyrda marknad som utvecklades efter 

1994 karakteriserades av en mer skeptisk kultur och en dominans av större 

leverantörer, privata sjukförsäkringsaktörer och fokus som var förskjutet från 

folkhälsan till nyttan och effektiviteten med och inom FHV. Stora företag 

började ifrågasätta sin relation med FHV och tydliggjorde vilka förväntningar 
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och krav man hade på sin FHV-leverantör. Företagen såg då över sina avtal och 

omförhandlade eller bytte leverantör. (Plomp, 2008) 

Vidare skriver Plomp följande i sin diskussion: 

”Price competition is in principle a threat to professional integrity as long as 

quality standards are not guaranteed.” (Plomp, 2008, sida 35) 

Citatet kan översättas på följande sätt: Priskonkurrens är i princip ett hot mot 

den professionella integriteten såvida en viss kvalitetsnivå inte är garanterad.  

 

3.1.4 Lagstiftning om arbetsmiljöarbete 

 

Arbetsmiljölagen (AML) 

AML är en ramlag där bestämmelserna är allmänt hållna och där olika områden 

specificeras och förtydligas ytterligare i AV:s föreskrifter (AFS).  

Som nämnts tidigare beskriver lagen när ett företag bör koppla in FHV och vad 

FHV ska inrymma för kompetens. I kommentarerna till AML kapitel 3, 

beskriver man hur arbetsgivaren har det juridiska ansvaret för arbetsmiljön men 

att denna kan delegera vissa uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Det är dock viktigt 

att understryka att ansvaret fortfarande ligger på arbetsgivaren, även om en 

uppgift delegeras eller om hjälp köps in utifrån i form av extern kompetens som 

FHV. (AV, 2008) 

Även om det yttersta ansvaret ligger på arbetsgivaren så har även arbetstagarna 

ett ansvar att delta i arbetsmiljöarbete och arbetet ska således bygga på lokal 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Exempel på lokal samverkan är 

att varje arbetsställe med minst fem arbetstagare ska ha utsett ett skyddsombud 

som har till uppgift att tillvarata arbetstagarnas intressen gällande 

arbetsmiljöfrågor och på en större arbetsplats med minst 50 arbetstagare (eller 

en mindre arbetsplats där arbetstagarna begär att det ska finnas) ska en 

skyddskommitté utses. Denna ska bestå av representanter från arbetsgivare och 

arbetstagare, från företagsledning och från den lokala fackliga organisationen. 

Skyddskommittén har en central roll gällande planeringen av arbetsmiljöarbetet 
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och upphandlingar och inköp av FHV. Alltså ska arbetstagarna vara engagerade 

vid val av FHV-leverantör och vid planering av inköpsstrategi. (AV, 2008) 

I AML 2a § står beskrivet hur arbetsgivaren har ansvar att ”systematiskt planera, 

leda och kontrollera verksamheten”. Arbetet ska ske löpande och detta beskrivs 

ytterligare i AFS 2001:1-Systematiskt arbetsmiljöarbete. (AV, 2008) 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens 

arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås.” (AV, 2001. AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, 2 

§, sida 7) 

Angående chefers och arbetsledande personals kunskaper så framhålls det i AFS 

2001:1 som extra viktigt att dessa personer, som är avgörande för hur 

arbetsförhållandena på ett arbetsställe ser ut, har den kunskap som krävs för 

deras roll. De behöver ha kunskaper om arbetet i sig, risker det medför samt 

beteendevetenskapliga och hälsovetenskapliga kunskaper om människor i arbete 

för att kunna möta och stödja arbetstagarna. (AV, 2001) 

I utredningen från 2004 understryks vikten av ett gott SAM för att kunna 

identifiera behov i en verksamhet och hur en försvagad samverkan i 

arbetsmiljöfrågor försvårar FHV:s insats i verksamheten. 

”Beställarkompetens är dock inte enbart eller ens huvudsakligen en effekt av 

dialogen mellan företagshälsovården och dess kunder. I första hand måste 

behoven komma fram i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utredningen har 

noterat att det är en allmän uppfattning bland de fackliga organisationerna att 

samverkan i arbetsmiljöfrågor har försvagats, vilket försämrar 

förutsättningarna att planera vilka insatser företagshälsovården bör göra.” 

(SOU 2004:113, sida 112) 
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SAM i praktiken 

Just små företag, med färre än 50 anställda, har visat sig ha svårt med SAM och 

detta har studerats i studien ”Fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i små 

företag - erfarenheter från 45 små arbetsställen” (Birgersdotter et al, 2002). I 

studien refererar författarna till AV:s statistik från år 2000 över fungerande 

SAM hos svenska företag, och där går att se att endast 23 % av svenska företag 

med mindre än 50 anställda har ett fungerande SAM (Birgersdotter et al, 2002). 

Syftet med studien har varit att lyfta fram positiva särdrag som gjort att vissa 

företag trots oddsen lyckats bra med SAM. Man har genomfört intervjuer med 

små företag som tidigare blivit inspekterade av arbetsmiljöinspektionen (AI) och 

som då bedömdes ha ett gott SAM. 

2002 bedömde AI ett företags SAM genom en klassificering av företagets SAM-

status där klassificeringen var följande (Birgersdotter et al, 2002): 

 SAM-status 1: Företaget har ingen kännedom om SAM och/ eller 

använder sig inte av det i verksamheten. 

 SAM-status 2: SAM är igångsatt och förankrat hos ledningen. Man ska 

även ha rutiner beträffande risker och brister i arbetsmiljön. 

 SAM-status 3: Arbetsmiljöarbetet är kontinuerligt och personalen är 

medveten om policy och handlingsplaner. 

 SAM-status 4: SAM har nått den nivån att den ger mätbara effekter och 

synbara resultat. 

I ovan nämnda studie är man kritisk till AI:s bedömning av de deltagande 

företagens SAM och till klassificeringen, vilken även har mött kritik inom AV. 

Författarna menar att det är tydligt att AI i vissa fall bedömt arbetsmiljö snarare 

än arbetet med arbetsmiljön på ett företag och de menar också att skillnaden på 

SAM-status 3 och 4 är svårbedömd och svårmätt. (Birgersdotter et al, 2002) 

I resultatet av studien visade det sig att variationen var stor gällande chefernas 

arbetsmiljöutbildning på företagen. I vissa företag hade cheferna utbildats via 

branschorganisationen eller facket, medan det i andra företag varit FHV eller en 

annan extern konsult som bistått med utbildning. Ofta hade cheferna utbildats 

inom området inför ett införande av SAM. Hos några företag hade hela 

personalstyrkan på företaget utbildats inom arbetsmiljö och det visade sig vara 

en framgångsfaktor för ett gott SAM i dessa företag. (Birgersdotter et al, 2002)  



-35- 
 

Engagemanget av personalen stämmer också väl överens med kommentaren till 

AML kap 3, hur ansvarsfördelningen bör se ut samt hur arbetsmiljöarbetet ska 

bygga på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare (AV, 2008). 

Apropå samverkan på arbetsplatser så beskriver organisationsforskning, som 

exempelvis de klassiska teorierna från Porras och Robertsson, hur 

förändringsarbeten inom organisationer bygger på viljan och förmågan hos 

organisationens medlemmar att förändra sina beteenden (Porras och Robertsson, 

1992). Simon Elvnäs beskriver i sin magisteruppsats inom Ergonomi och MTO 

från 2009, hur dessa beteendens vara eller inte vara, inte är slumpartade utan 

något som rotats dels i samband med förstärkning av vissa beteenden på 

arbetsplatsen och dels utav de konsekvenser som beteendena ledde till (Elvnäs, 

2009). Hans studie, som handlar om Organizational Behaviour Management 

(OBM), rör en metod som uppmärksammar vilka signaler som föder ett specifikt 

beteende hos en anställd, och hur sedan beteendet leder till en viss konsekvens 

för densamma. Därefter uppmuntrar eller avskräcker konsekvensen till att 

bibehålla det specifika beteendet (Elvnäs, 2009). Elvnäs menar att OBM kan 

vara nyckeln till implementering av förändring när man både uppmärksammar 

vilken signal som lockar till det önskvärda beteendet och när det beteendet har 

konsekvenser som både på lång och kort sikt är positiva för de anställda och för 

organisationen (Elvnäs, 2009).  

Grunden till OBM och Elvnäs uppsats kan sammanfattas i nedanstående citat: 

”Beteendet ökar respektive minskar beroende på vilka konsekvenser som 

uppstår efter beteendet. Störst effekt när ett beteende ska formas är genom att 

tillföra något positivt till det önskade beteendet” (Elvnäs, 2009, sida 14). 

Dessa teorier är också intressanta att relatera till vid studerande av företags 

upphandlingsvanor gällande företagshälsovårdande tjänster. Om företagsledaren 

eller den som sköter inköpen på ett företag upplever en direkt positiv effekt av 

ett visst inköp, exempelvis glada miner från de anställda efter 

hälsoundersökningar, uppmuntras inköparen till fortsatta inköp av 

hälsoundersökningar. Men om företagsledaren inte upplever en positiv effekt på 

kort sikt av ett visst inköp så borde det alltså kunna leda till att inköpet inte blir 

mer än en punktinsats som bara ansågs kosta pengar men inte ge något. 

I kommentarerna till AML kapitel 3, står tydligt att ett företags ekonomiska 

situation inte får påverka nivån på arbetsmiljön, och att grundtanken är att 
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arbetsmiljökostnaderna hos ett företag ska ses som en del av företagets löpande 

produktionskostnader (AV, 2008). De ekonomiska vinsterna med ett 

välfungerande SAM kan inledningsvis tyvärr vara svårmätta och det kan vara 

svårt att se de kortsiktiga effekterna av det, även om det rent teoretiskt går att 

tänka sig hur en tidigt upptäckt risk eller brist spar pengar på lång sikt. Elvnäs 

beskriver hur människan vid motstånd och tvivel på den egna förmågan lätt 

söker sig till en kortsiktig känslomässig effekt istället för den långsiktiga effekt 

som var tänkt från början (Elvnäs, 2009). Som ett exempel beskriver han hur 

många arbetsgivare varit positivt inställda till förändringar genom OBM men att 

svårigheterna vid införandet av en sådan metod varit att hålla fast vid det 

strukturerade genomförandet under en lång tid (Elvnäs, 2009). Detta är ett 

exempel som också skulle kunna ge en förklaring till varför det kan vara svårt 

att hålla fast vid ett strukturerat SAM, men självklart finns många andra olika 

aspekter som påverkar varför företag väljer att göra olika investeringar i 

arbetsmiljörelaterade tjänster. 

Åter till studien rörande fungerande SAM i små företag så har författarna i några 

punkter sammanfattat vad som är karaktäristiskt för de företag som har ett 

ambitiöst SAM som fungerat bra: 

 Företagen har varit delaktiga i uppbyggnaden av SAM och anpassat 

metoderna till det egna företaget. 

 SAM är anpassat till de arbetsmiljöproblem som företaget upplever finns i 

deras verksamhet. 

 När SAM fungerar bra, ökar också kunskaperna om den egna arbetsmiljön 

kontinuerligt. 

 När SAM fungerar bra, återspeglar det ett engagemang som finns hos 

(hela eller delar av) företagsledning och chefer och ofta också bland 

personalen. 

 SAM kan fungera bra i företag av olika storlekar, även i mikroföretag. 

(Birgersdotter et al, 2002, sida 19) 

Ett recept för ett lyckat implementerande av SAM, och som man sett hos små 

företag i den tidigare nämnda SAM-studien, är att länka samman SAM med ett 

annat ledningssystem. I SAM-studien refererar man till studier som påvisat ett 

starkt samband mellan SAM och andra typer av ledningssystem och detta var 

något som företagsledare hos vissa av de deltagande företagen hade upptäckt 

och tagit vara på. Medan vissa företag hade integrerat SAM i redan befintliga 

system hade andra valt att implementera SAM samtidigt som ett nytt 
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ledningssystem, men resultaten var samstämmiga och fler av företagen ansåg 

SAM bli mer ”levande” än tidigare. (Birgersdotter et al, 2002) 

Josefsson och Kindenberg skriver att kontinuerlig tillgång till FHV är det 

enklaste sättet för ett företag, oavsett storlek, att försäkra sig om tillgång till 

resurser för att uppfylla lagkraven om SAM (Josefsson och Kindenberg, 2004). 

Men Birgersdotter och medförfattare beskriver hur företag som på ett 

välfungerande sätt arbetat med SAM, utvecklat och förbättrat den interna 

beställarkompetensen genom egna insikter i vilka behov företaget har. 

Författarna har alltså inte kunnat se i sina företagsintervjuer att FHV fungerat 

vare sig som katalysator för SAM eller som förstärkare av företagens 

beställarkompetens. Tvärtom har vissa företag beskrivit det SAM-stöd som FHV 

bidragit med som ”dött”, i form av arbetsmiljöpärmar som stått undanskuffade i 

ett hörn av kontoret. (Birgersdotter et al, 2002) 

Ett specifikt företag har som exempel på ekonomisk vinst i och med SAM och 

som exempel på förbättrad beställarkompetens konstaterat att: 

”… man minimerat antalet felinvesteringar och att felen upptäcks tidigare vilket 

ger en besparing både i tid och pengar”. (Birgersdotter et al, 2002, sida 33) 
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3.2 Intervjuer 

För intervjufrågor samt hela de meningskoncentrerade transkriberade 

intervjuerna hänvisas till bilaga 2- Intervjuguide företagsintervjuer, bilaga 3- 

Intervjuguide sakkkunnigintervjuer, bilaga 4- Intervju företag A, bilaga 5- 

Intervju företag B, bilaga 6- Intervju Åsa Axelsdotter Hök och bilaga 7- Intervju 

Bodil Mellblom. 

 

3.2.1 Sammanfattning av företagsintervjuer 

 

Professionell bakgrund 

Båda respondenterna från de olika företagen har liknande akademisk bakgrund 

som ger en god grund för de arbetsuppgifter de är tilldelade på företagen (AV, 

2001). Företagen de arbetar på ligger långt ifrån varandra storleksmässigt och 

branschmässigt där respondent A arbetar i en ideell organisation med cirka 40 

fast anställda och respondent B arbetar i en handelsorganisation med cirka 250 

anställda i den region hon ansvarar för. Båda respondenterna har utbildats vidare 

inom arbetsmiljö i den tjänst de har nu. 

 

SAM 

Båda företagen har skyddsombud och motsvarande skyddskommitté som träffas 

regelbundet och de följer således AML (AV, 2008) om samverkande ansvar 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Respondent A beskriver hur SAM tidigare har fungerat dåligt och trevande, och 

att man fokuserat lite på fel saker, vilket enligt AV:s statistik över fungerande 

SAM i småföretag inte heller är helt ovanligt för företag i företag A:s storlek 

(Birgersdotter et al, 2002). Efter att personalens sargade förtroende för 

ledningens arbetsmiljöarbete blivit tydligt för A, utvecklar man nu en strategi för 

SAM som ska möta behoven i verksamheten och fokusera mer på mjukvara än 

hårdvara. I hårdvarufrågor som rör lokaler eller möbler har man en tydlig 

handlingsplan som är tillgänglig för alla. 
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Respondent B beskriver att man har utarbetade handlingsplaner för anmälan av 

arbetsskada och rehabilitering. SAM bygger på de behov som kommer upp i 

verksamheten från personal via närmsta chef och till B och HR -chefen. Hon 

tycker inte att man arbetar så mycket förebyggande och menar att det har 

mycket med ekonomi att göra. Detta är överensstämmande med det som tidigare 

kommit fram i litteraturen, att företag arbetar mer löpande med de problem som 

kommer fram i organisationen än man arbetar förebyggande (Axelsdotter Hök, 

2009). 

 

Behovsidentifiering, behov och åtgärder 

I båda företagen har man vid tidigare tillfällen använts sig av en 

medarbetarundersökning men i båda fallen gått ifrån den metoden. I företag A 

då man fått alltför dålig svarsfrekvens och i företag B då man inte ansett att man 

haft tid att ta hand om resultatet från undersökningen. 

I båda företagen är den naturliga gången att anställda vänder sig till närmsta chef 

med sina behov och närmsta chef går sedan vidare till respondent A i företag A 

och respondent B i företag B. Beroende på behovet så går man vidare på olika 

sätt. Respondent A berättar att deras behov framförallt är av psykosocial 

karaktär. Respondent B berättar ett deras behov ofta ligger på individnivå och att 

behovsidentifiering även görs med hjälp av sjukfrånvarostatistik. 

De åtgärder som satts in i företagen är både på individnivå som exempelvis 

samtalsterapi och på organisationsnivå i form av ledarskapsutveckling. Båda 

respondenter berättar också hur man köpt in ergonomitjänster lite då och då men 

att man inte haft någon direkt plan över de inköpen. Övriga tjänster som köps in 

men som inte nämns vid samtal om behovsidentifiering och åtgärder som möter 

behoven, är hälsoundersökningar som köps av båda företagen och 

lyftteknikutbildning som företag B anordnar för sin lagerpersonal. 

 Båda dessa exempel stämmer även de väl överens med den tidigare 

beskrivningen av hur företag mest köper in tjänster på individnivå och hur detta 

görs när behoven dyker upp (Axelsdotter Hök och Tegle, 2008). 
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Leverantörskontakter, upphandling och uppföljning 

Respondent A beskriver hur man under många år haft samma FHV som man 

trivts med, men som man först för ett år sedan skrev avtal med. FHV används 

vid hälsoundersökningar och sjukfrånvarorapportering medan planering av det 

strategiska arbetsmiljöarbetet sker tillsammans med en konsult utanför FHV. 

Samtalsterapi och ergonomitjänster har hittills även köpts in från externa 

leverantörer utanför FHV och där vet inte respondent A hur relationen börjat. 

Hon menar att relationen med de olika externa leverantörerna bygger på ett 

förtroende. De ergonomer som man inte gillat har man bytt ut och den 

samtalsterapeut man trivts med har man varit trogen.  

Uppföljning av åtgärder sker i företag A genom SAM och upprepade 

skyddsronder. Respondent A har en vision för vilken effekt hon vill ha av 

arbetsmiljöarbetet. Hon vill att de åtgärder som sätts in ska förbättra trivseln på 

arbetsplatsen och att sjuktalen ska fortsätta att se så bra ut som de gör idag. Hon 

är dock medveten om att hennes mål är svårmätta. Hon kravspecificerar inte sina 

inköp på traditionellt sätt utan diskuterar tillsammans med tidigare nämnda 

konsult vad som är lämpligt för verksamheten. 

Respondent B beskriver hur man så långt som möjligt vill hålla åtgärdsarbetet 

internt och att FHV hellre används för råd vid planering av rehabilitering, 

utbildning eller förändringsarbete än att tjänster köps in (bortsett från 

hälsoundersökningar). Respondent B anser att kompetensen finns inom företaget 

och att företaget känner sina anställda bäst. I vissa fall har man gått utanför 

FHV-avtalet och då har det handlat om att man fått ett bättre pris från en annan 

leverantör eller att man ansett att den externa leverantören haft en högre 

kompetens än FHV. Enligt Axelsson Hök och Tegle (2008) är detta typiskt för 

hur företag köper in FHV-tjänster på så sätt att företaget helst vill lösa problemet 

självt först, och att man konkurrensutsätter FHV när man ifrågasätter FHV:s 

kompetens gällande en viss åtgärd (Axelsdotter Hök och Tegle, 2008). Det har 

också likheter med hur man i beskrivningen av marknadsanpassningen i 

Nederländerna menar att företag getts möjlighet att utforma egna policys för 

preventivt arbete och rehabilitering samt hur enskilda konsulter getts möjlighet 

att leverera sina tjänster utanför FHV (Plomp, 2008). 

Respondent A har en vision om att kunna kravspecificera med fokus på outcome 

medan företag B förefaller kravspecificera tjänster från FHV med fokus på input 

och throughput (Axelsson och Wynstra, 2002) vilket gör att företag B följer den 
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gängse normen för hur företag vanligtvis kravspecificerar vid inköp av FHV-

tjänster (OPIC, 2007). 

Gällande uppföljning av åtgärder har respondent B svårt att se nyttan med 

uppföljningar. Hon berättar däremot att den som köpt in en tjänst gör en 

subjektiv bedömning av leverantören för att sedan rekommendera den vidare i 

organisationen om den varit bra. Även detta bekräftar litteraturens beskrivning 

av företags uppföljningsvanor gällande FHV (OPIC, 2002). 

 

Företagsrespondenternas syn på begreppet beställarkompetens 

Enligt respondent A är beställarkompetens att ta in offerter, bedöma och sedan 

köpa in någonting och hon anser att beställarkompetensen hos företag A är 

utspridd i organisationen. Hon menar att tjänsteinköp bygger mycket på 

relationer och att allas relationer inom organisationen är viktig för den 

gemensamma beställarkompetensen. Detta stämmer väl överens med den 

litteratur som studerats gällande relationen mellan köpare och säljare vid 

tjänsteinköp (Grönroos, 2003). 

Respondent B är lite osäker på vad begreppet betyder men tolkar det som att det 

handlar om att veta hur marknaden ser ut, vad olika tjänster kostar och att ha 

kompetens om den egna organisationen för att veta hur behovet ser ut och vad 

som behöver prioriteras.  

 

3.2.2 Sammanfattning av sakkunnigintervjuer 

 

Professionell bakgrund 

Åsa Axelsdotter Hök är i grunden folkhälsovetare och har arbetat med 

folkhälsofrågor inom SKL och varit anställd inom FHV. Hon arbetar nu som 

egen företagare och tar konsultuppdrag, framförallt hos kommuner och större 

organisationer som vill upphandla FHV eller utreda sin interna FHV. Hon tar 

även utbildningsuppdrag och utredningsuppdrag. 
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Bodil Mellblom är från början civilingenjör med en inriktning mot arbetsmiljö 

och teknik. Hon har arbetat inom FHV, olika organisationer och olika 

arbetsmiljöprojekt inom olika branscher och arbetar nu som arbetsmiljöexpert 

inom Svenskt näringsliv. Hon ingår bland annat i referensgruppen för 

arbetsmiljöfrågor som består av representanter från medlemsorganisationer inom 

fem olika sektorer. Hon är svensk representant i EU-kommissionens Rådgivande 

kommitté för arbetsmiljöfrågor och sitter i styrelsen för arbetsmiljöbyrån i 

Bilbao. Hon deltar i Arbetsmiljöverkets samrådsmöten med arbetsmarknadens 

parter vilka träffas regelbundet och diskuterar olika förändringar och förslag. 

Hon arbetar också med Prevent och med granskning av forskningsansökningar 

till AFA försäkring samt ingår i FHV-delegationen. 

 

Om begreppet beställarkompetens 

Åsa tycker att beställarkompetens är ett konstigt ord, det är ju inte en beställning 

som görs utan ett köp som ska genomföras. Hon märker att begreppet används 

flitigt inom FHV-branschen som en förklaring på ett problem och som ett sätt att 

lägga över det problemet på någon annan än branschen själv. 

Åsa anser att en upphandling kan vara proffsigt och bra gjord men ändå kan 

beställarkompetensen visa sig vara dålig gällande utnyttjande av avtalet. 

Begreppet har med andra ord mer att göra med det löpande utnyttjandet av FHV 

än just upphandlingsögonblicket. Krav på en god beställarkompetens kommer 

dels från FHV, dels centralt ifrån den egna organisationen som har arbetat med 

FHV-upphandlingen, men även från fackligt håll och från 

branschorganisationer. 

Bodil gillar inte begreppet utan tycker att det känns negativt mot företagen. Hon 

tror begreppet uppkom för 20 år sedan i samband med avregleringen av FHV-

subventionerna. Man började då diskutera hur man kunde hjälpa företagen med 

sina inköp och upphandlingar, och den diskussionen pågår än. Hon anser att 

beställarkompetens är viktigt för att företagen ska få ut avsedd effekt av de 

tjänster de köper. Utan beställarkompetens är det lätt att företagen köper tjänster 

slentrianmässigt, och möter därmed ett behov som egentligen är ett symtom på 

ett helt annat problem. 
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Företags beställarkompetens och arbetsmiljökompetens 

Både Åsa och Bodil tror att beställarkompetensen varierar oerhört inom den 

privata sektorn och att den skiljer sig mellan olika storlek på företag och olika 

branscher. Bodil tror att beställarkompetensen ofta är bättre på en riskfylld 

industri än exempelvis ett tjänsteföretag.  

Åsa menar att företagen som köper FHV ofta inte tycker att de köper fel tjänster, 

utan att de köper en tjänst för att de upplever att den fyller en funktion och möter 

ett behov. Så på så sätt skulle man tvärtom kunna säga att företagens 

beställarkompetens är bra. Hon menar också att det i större företag där det finns 

resurser att ha kompetenta personer som avsätter tid för att jobba med hälso- och 

arbetsmiljöutveckling ofta finns en bättre beställarkompetens och 

arbetsmiljökompetens. Vidare menar hon att behovet av bra beställarkompetens 

också är större i större organisationer och att mindre företag fungerar annorlunda 

och ofta har bättre mående personal.  

Bodil menar att små företag kan ha god kännedom om arbetsmiljö, men att de 

går mer på känsla och sunt förnuft än på kunskap när det gäller dessa inköp. 

Åsa tror att ett företags beställarkompetens påverkar företaget genom ett 

obefogat missnöje med FHV, då man inte tycker att man får levererat det man 

ville ha. Hon upplever att man mycket sällan talar om resultat i samband med 

arbetsmiljöarbete och det talas också alldeles för lite om kvalitets- och 

effektivitetseffekter av en god arbetsmiljö. Enligt Bodil däremot är 

medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse för effektivitet och produktivitet 

mycket större nu än för 20 år sedan. Vidare säger hon att MTO-tänket mycket 

väl kan finnas ute på företag även om MTO-begreppet som används i 

akademiska sammanhang, är okänt ute på många företag. 

Åsa har erfarenheter där hon frågat företag vilka effekter de vill ha ut av FHV, 

och menar att hon då sällan fått raka svar. Hon berättar vidare att organisationer 

köper in tjänster från FHV när ett problem uppstår och hur de arbetar med 

arbetsmiljö utifrån lagstadgade krav istället för utifrån vad arbetsmiljöarbetet 

kan bidra med till organisationens verksamhetsmål. En dålig beställarkompetens 

kan också leda fram till högre kostnader och mindre effekt då man saknar en 

långsiktig strategi i sina inköp. Det finns med andra ord en ekonomisk baksida 

med en bristande beställarkompetens. Åsa menar vidare att man visserligen kan 

ha en god uppfattning om vad ett gott arbetsmiljöarbete innebär men har man 
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bara det operativa, verksamhetsnära perspektivet så missar man något. På så sätt 

hänger beställarkompetens och arbetsmiljökompetens ihop. 

Enligt både Åsa och Bodil har kraven på beställarkompetens ökat i och med 

FHV-branschens utveckling och den köp- och säljmarknad som råder idag och 

Bodil anser att arbetsmiljö och ergonomi borde vara en självklarhet i 

ingenjörsutbildningar för att öka förståelsen för sambanden mellan arbetsmiljö, 

produktivitet och hälsa. 

 

Tjänsteinköp/ Upphandling 

Enligt både Åsa och Bodil söker mindre privata företag, som önskar kontakt 

med en FHV, den aktör som de vet finns geografiskt nära och som man känner 

igen.  

Bodil menar att upphandlingar kan se väldigt olika ut. Både Åsa och Bodil 

berättar hur stora företag går igenom hur riskerna i organisationen ser ut, vad 

man behöver hjälp med externt och gör därefter riktiga upphandlingar och 

använder offertförfrågningar innehållande kravspecifikationer. Bodils 

uppfattning är att det kan finnas ett allmänt strategiskt tänkande hos stora företag 

där man ser FHV:s insats som en del i en lyckad produktion. Men FHV 

betraktas oftast inte som en strategisk partner och det strategiska stödet är 

därmed inget som ingår i en kravspecifikation. Enligt Åsa är annars korrekta 

kravspecifikationer i samband med upphandling eller avtalsskrivning sällsynta 

och de mindre företagen beställer tjänster mer ad hoc än förebyggande. Gällande 

mindre företag tror Bodil att kravspecifikationerna gissningsvis handlar mer om 

vilka tjänster man som företag vill ha. Och även hon har uppfattningen att 

företagen tänker slentrianmässigt att de ska ha FHV men inte så mycket på vad 

FHV ska tillföra, och resultatet blir då att det mest beställs efterhjälpande 

åtgärder. 

Åsa uppger att den klart vanligaste tjänsten att köpa in är hälsoundersökningar 

vilka företagen tycker är bra att ha som kvitto på att medarbetarna är okej. Både 

Åsa och Bodil berättar hur företag gällande de klassiska FHV-tjänsterna 

(hälsoundersökning och rehabilitering) gärna håller sig till samma leverantör 

men att de däremot gärna går till andra leverantörer för friskvård, 

ledarskaputveckling eller massage. Åsa tror att företagen är osäkra på FHV:s 
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kvalitet i de tjänster som inte känns typiska för FHV och att företagen således 

har en klart snävare syn på vad FHV är, än vad FHV-branschen själv har. 

Åsa berättar hur det är vanligt med en årlig skriftig återkoppling från FHV på 

vad man köpt. I den mån företagen sedan själva följer upp en upphandling görs 

uppföljningen mest genom en subjektiv uppfattning om hur nöjd man är som 

kund. Har det känts bra så tycker man inte att det finns ett behov av uppföljning. 

Bodil berättar hur många företag är nöjda med sin FHV, samtidigt som en hel 

del är missnöjda. Hon anser att företagen får för dålig återkoppling men att 

företagen heller inte ställer krav på återkoppling i sina upphandlingar. Företag 

har höga förväntningar om resultat och tror att de ska få något speciellt trots att 

de inte alls specificerat sina krav eller önskemål. 

 

Styrmedel kring inköp av arbetsmiljörelaterade tjänster 

Åsa berättar att det inom FHV-branschen finns en hög ambition att hjälpa och 

göra en insats som en oberoende samarbetspartner, och att det då kan vara 

frustrerande med kunder som enligt FHV köper ”fel” tjänster. Hon tycker att det 

måste finnas en balans mellan ”kunden har alltid rätt” och en lyhördhet om var 

kunden står just nu och att försäljning av FHV är som säljarbete är över lag. En 

duktig säljare hjälper sin kund att köpa rätt saker och då handlar det om att möta 

företag där de står, och bygga en relation för att också kunna påverka företagets 

beställarkompetens. Men eftersom branschen inte är uppkommen ur en vanlig 

marknadssituation så omskrivs säljet istället till dålig beställarkompetens ute hos 

företagen. Åsa tror vidare att en del i en förbättrad beställarkompetens delvis 

kan vara att inse sina begränsningar och acceptera hjälp utifrån. 

Enligt Åsa har FHV-branschen utvecklats i många avseenden gällande 

affärsmässighet men att just kundernas beställarkompetens, försäljning och 

samarbetet med kunden har lämnats lite till sist. Det finns fortfarande ett gap 

mellan säljare och kund som hindrar dem från att mötas och nå det samarbete 

som båda parter är ute efter, och det gapet är större än i andra branscher. 

Bodil menar att det ofta är ett traditionellt och kortsiktigt tänk som styr vad 

företag köper. Just nu kan man se en trend i att köpa in friskvårdstjänster som 

exempelvis massage och träningskort. En sådan trend kan brytas genom en 

bättre och mer aktiv dialog mellan kunden och leverantören, vilket förbättrar 
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beställarkompetensen. Hon vill samtidigt framhålla att friskvårdsarbete i sig inte 

är fel men att en satsning på friskvård inte får ersätta eller göra att de 

förebyggande delarna av arbetsmiljöarbetet glöms bort. 

Bodil tror att en god beställarkompetens skulle kunna ge en mindre belastning 

på sjukvårdssystemet vilket både de anställda och samhället skulle vinna på. 

”På sikt när det blir högkonjunktur igen kommer en god beställarkompetens och 

god arbetsmiljökompetens att vara ett bra attribut att attrahera arbetskraft och 

att hålla kvar arbetskraft. Unga som kommer ut på arbetsmarknaden nu, är mer 

kräsna med sina arbeten och tar inte vad som helst och där kan medvetenheten 

och kraven på arbetsmiljön vara större.”(ur bilaga 7- Intervju med Bodil 

Mellblom) 
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4 DISKUSSION 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

4.1.1 Hur kan begreppet beställarkompetens definieras? 

Med den definition som Emma Borgström använder i sitt examensarbete, så 

kommer vi möjligen svaret på spåren. Hon använder fyra ord i sin definition 

(Borgström, okänt årtal) som ringar in den problematik vid inköp av 

arbetsmiljörelaterade tjänster som har tydliggjorts i den här studien, nämligen; 

1 Planera  → 2 Formulera  →  3 Kommunicera  →  4 Övervaka 

Flertalet tolkningar av begreppet har kommit fram under studiens gång och de 

ovanstående fyra orden är återkommande. I litteraturen tolkar man begreppet 

som ett ansvar för inköp av tjänster (SOU, 2004:113) och därav något som 

ligger mellan kund och leverantör (Bjørnstad et al, 2009) och i litteratur rörande 

tjänsteinköp konstateras att relationen dem emellan är avgörande för utfallet av 

inköpet (Grönroos, 2003). 

Företagsrespondenterna är ense om att det handlar om att veta; vad som ska 

köpas, var man kan köpa det och vad det kostar (se bilaga 4- Intervju företag A 

och bilaga 5- Intervju företag B). Respondent A från det mindre företaget 

framhåller vid intervjun hur relationen mellan köpare och säljare är viktig vid 

tjänsteinköp vilket också framgår av litteraturen (Grönroos, 2003). Men båda 

två, framförallt respondent B, är aningen obekväma med begreppet och tycker 

att det känns konstigt och svårtolkat. Att de känner så kan möjligtvis förklaras 

av det sätt på vilket Åsa Axelsdotter Hök beskriver användandet av begreppet 

inom FHV-branschen. Åsa menar att begreppet används flitigt i branschen som 

ett sätt att lägga över problemet och gapet mellan köpare och säljare på köparna 

(se bilaga 6- Intervju Åsa Axelsdotter Hök). Även Bodil Mellblom är kritisk till 

användandet av begreppet och tycker att det klingar negativt gentemot företagen 

(se bilaga 7- Intervju Bodil Mellblom). Att säga att företag har dålig 

beställarkompetens kan alltså vara ett sätt för FHV-branschen att lägga över 

ansvaret på de köpande företagen, när det egentligen handlar mycket om FHV-

branschens egen omognad på en konkurrensutsatt marknad.  
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Sammantaget kan konstateras att begreppet beställarkompetens vid första 

anblicken ser ut att vara ”beställarens” ansvar och lätt låter nedlåtande gentemot 

företagen som beställer. Men vid mer eftertanke så är begreppet egentligen ett 

uttryck för en osäkerhet inför inköp av tjänster. Och den osäkerheten är 

egentligen inte tillskriven ”beställaren” utan interaktionen mellan köpare och 

säljare. Begreppet beställarkompetens är dessutom tvådelat och bör beskrivas 

som bestående av både administrativ kompetens kring hur en upphandling av 

tjänster bör gå till, samt identifieringskompetens för att säkerställa att de tjänster 

som köps in på rätt sätt, också motsvarar de befintliga behoven i organisationen. 

 

4.1.2 Vad styr kraven på beställarkompetens? 

I avsnittet om SAM i litteraturstudien citeras ur utredningen från 2004 (SOU 

2004:113) där författarna anser att beställarkompetens är sekundärt medan det 

primära är att behoven i en verksamhet identifieras genom SAM. Dagens 

marknadsstyrda FHV ger goda möjligheter för företag att som köpare välja och 

vraka mellan leverantörer och låta sig lockas av olika kompetenser och 

prisbilder. Samtidigt som företagen ifrågasätter FHV:s kompetens och inte gärna 

köper in helhetslösningar från FHV (Axelsdotter Hök och Tegle, 2008) så ökar 

därmed också kraven på företagen att själva ta på sig FHV:s roll att identifiera 

och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa 

(AV, 2008). Detta för att veta vad de verkligen behöver köpa in.  

Josefsson och Kindenberg har skrivit att kontinuerlig tillgång till FHV är det 

enklaste sättet för ett företag att försäkra sig om tillgång till resurser för att 

uppfylla lagkraven om SAM (Josefsson och Kindenberg, 2004). Men kan man 

säga att det är det bästa sättet att försäkra sig om en god arbetsmiljö, 

organisation, produktivitet och hälsa? Så länge det saknas en vetenskaplig 

forskning kring effekter av FHV-insatser, så är det förståeligt om företag har 

svårt att lita på att FHV:s metoder verkligen är värda sina pengar. Återigen 

citeras ett utdrag ur Plomps diskussion: 

”Price competition is in principle a threat to professional integrity as long as 

quality standards are not guaranteed.”(Plomp, 2008, sida 35) 

Grunden till citatet ligger i just det att kvaliteten och effekten av FHV inte är 

garanterad, och därmed utgör priskonkurrensen ett hot mot den professionella 

integriteten hos FHV. Och frågan är också hur man ska kunna mäta nyttan med 
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FHV när man inom AV, som gick att läsa i litteraturstudien (Birgersdotter et al, 

2002), inte ens varit överens om AV:s klassificering av ett gott SAM? 

Den mesta kartläggning som finns idag gällande FHV-upphandlingar beskriver 

företags inköp av FHV (OPIC, 2007) men den kartläggningen tar inte upp 

företagens inköp av tjänster från andra leverantörer som organisationskonsulter 

eller separata arbetsmiljöingenjörer eller ergonomer som arbetar utanför ramen 

för FHV. I studien som analyserar förändringarna i den nederländska FHV efter 

marknadsanpassningen, uttrycker författaren hur förändringarna gav möjlighet 

för enskilda konsulter med olika kompetens inom FHV-området att leverera sina 

tjänster utanför FHV (Plomp, 2008). Man kan alltså välja att se möjligheten för 

enskilda företagshälsovårdande konsulter att konkurrera med de större FHV-

leverantörerna som något positivt som i sin tur kan påverka FHV-branschen i 

positiv riktning. AML framhåller vikten av en multidisciplinär FHV genom 

kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, 

organisation, produktivitet och hälsa (AV, 2008) men lagen kräver inte enskilda 

kompetenser inom dessa områden. I och med formuleringen i AFS 2001:1; ”(…) 

skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp 

utifrån” (AV, 2001, AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete 12 §, sida 9), 

så kan företagen mycket väl välja och vraka mellan olika separata konsulter som 

de själva tycker kompletterar den interna arbetsmiljökompetensen. Ett sådant 

arbetssätt ställer dock ökade krav på strategiskt tänkande av företagen, och en 

välfungerande dialog mellan företagen och deras olika separata leverantörer av 

arbetsmiljörelaterade tjänster. 

Bodil Mellblom beskriver i sin intervju hur det hos de stora företagen mycket 

väl kan finnas ett strategiskt tänkande kring arbetsmiljöarbete och inköp av 

tjänster som rör området, men att man inte ser just FHV som en del i strategin 

mot en lyckad produktion (se bilaga 7-Intervju Bodil Mellblom). Liksom 

respondent B framhåller i sin intervju att de anser sin egen kompetens i området 

vara tillräcklig, och att de därmed vill hålla i strategierna själva (se bilaga 5- 

Intervju företag B). Åsa Axelsdotter Hök säger i sin intervju att en del i en 

förbättrad beställarkompetens delvis är att inse sina begränsningar och acceptera 

hjälp utifrån (se bilaga 6- Intervju Åsa Axelsdotter Hök). Som respondent A 

beskriver så arbetar de med en extern konsult som hjälper dem att sondera 

terrängen och göra rätt satsningar, men deras strategi innefattar inte ett 

omfattande samarbete med FHV (se bilaga 4- Intervju företag A). Alltså verkar 

det som att båda företagen har en strategi men att FHV inte är den strategiska 
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partnern, utan att det istället i företag A är den externa konsulten och i företag B 

är den samlade chefskompetensen inom företaget. I och med att företag med 

arbetsmiljöstrategier som inte drivs i samarbete med FHV, som företag A och 

företag B, inte ingår i kartläggningar som exempelvis OPICs från 2007 så är det 

också lätt att säga att företag inte arbetar strategiskt med arbetsmiljö. 

Både Åsa Axelsdotter Hök och Bodil Mellblom menar att kraven på 

beställarkompetens har ökat i och med utvecklingen av FHV (se bilaga 6- 

Intervju Åsa Axelsdotter Hök och bilaga 7- Intervju Bodil Mellblom). Och i och 

med att företag har ett lagkrav att styra upp SAM (AV, 2001) och det saknas ett 

kostnadsfritt stöd i SAM så leder lagen till ett krav på företag att, om 

kompetensen inte finns internt, göra lämpliga upphandlingar eller inköp av 

externt stöd. Åsa påpekar också hur kraven på beställarkompetens även kan vara 

interna i organisationen från upphandlingsenheten, och även komma utifrån från 

fackligt håll och branschorganisationer (se bilaga 6- Intervju Åsa Axelsdotter 

Hök). Detta är något som respondent B tangerar då hon i sin intervju tar upp hur 

kraven på henne är delade mellan HR och organisationens chefer (se bilaga 5- 

Intervju företag B). 

 

4.1.3 Hur ser beställarkompetensen ut? 

I flertalet studier och dokument har beställarkompetensen beskrivits i termer av 

att den behöver förbättras och med andra ord är sämre än vad den borde vara 

(SOU 2007:91, Antonsson och Schmidt, 2003, Hedlund, 2007, Bjørnstad et al, 

2009, SOU 2004:113). Det är tidigare konstaterat att det är lätt att tolka att 

beställarkompetensen ligger hos företagen själva men tolkningen behöver inte 

nödvändigtvis innebära att ansvaret för att höja beställarkompetensen ligger hos 

företagen själva. Bodil Mellblom är, som nämnts tidigare, kritisk mot begreppet 

beställarkompetens och menar att det handlar om att hitta ett sätt att stötta 

företag till att göra rätt investeringar (se bilaga 7- Intervju Bodil Mellblom). 

Svaret på frågan hur beställarkompetensen ser ut, får man i diskussionen kring 

definition av begreppet beställarkompetens. Om beställarkompetens egentligen 

är något som grundar sig på interaktionen mellan köpare och säljare, och om 

planeringen, kommunikationen, formuleringen och övervakningen av 

affärsuppgörelsen brister, då brister även beställarkompetensen. I och med 

konstaterandet av hur upphandlingar går till idag med kravspecifikationer med 
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fokus på input och throughput, outtalade syften med upphandlingar och 

avsaknad av grundläggande behovsanalys (OPIC, 2007) så kan konstateras att 

både den administrativa delen och identifierande innehållsdelen i 

beställarkompetensen för inköp av företagshälsovårdande tjänster generellt sett 

brister. Grunden i tjänsteinköp ligger bland annat på att köparen deltar i 

tjänsteproduktionen både som konsument och produktionsresurs (Grönroos, 

2003), så interaktionen mellan köpare och säljare måste bli optimal för att 

innehållet och resultatet av tjänsteinköpet ska bli optimalt. 

Inköpsfunktionen på företagen ligger någonstans mellan det första och det tredje 

steget i Keoughs inköpsutveckling (se figur 1, sida 26) (Keough, 1993) där den 

administrativa kompetensen styr och interaktionen mellan köpare och säljare 

inte är optimal. Men inköpsfunktionen på företagen behöver ta sig till det femte 

steget i Keoughs inköpsutveckling (Keough, 1993) och utveckla den totala 

beställarkompetensen för att bidra till att skapa leverantörer i världsklass och 

därmed själva kunna förse sin personal med åtgärder i världsklass. 

I den norska studien av Lie och medförfattare beskrevs hur företag själva ansåg 

sin beställarkompetens vara hög i samband med flerårigt samarbete med FHV 

(Lie et al, 1999). Det är också troligt, vilket båda sakkunniga håller med om, att 

det är de större företagen med resurser att anställa personer till att handskas med 

dessa upphandlingar, som också har bäst förutsättningar att göra upphandlingar 

som grundar i en god administrativ beställarkompetens (se bilaga 6- Intervju 

Åsa Axelsdotter Hök och bilaga 7- Intervju Bodil Mellblom). Men därmed är 

det inte en självklarhet att identifieringskompetensen är god. Bodil Mellblom 

tror att beställarkompetensen ofta är bättre på en riskfylld industri (se bilaga 7- 

Intervju Bodil Mellblom). Detta kan kanske delvis förklaras av Åsas tidigare 

nämnda påstående om att krav på beställarkompetens kan komma från fackligt 

håll och från branschorganisationer (se bilaga 6- Intervju Åsa Axelsdotter Hök). 

Åsa Axelsdotter Hök nämner hur det ibland inte är beställarkompetensen hos 

upphandlarna (den administrativa kompetensen) som är avgörande för hur 

lyckade inköpen blir utan att det även kan ligga i avrop och utnyttjande av 

avtalen (se bilaga 6- Intervju Åsa Axelsdotter Hök). Ett exempel på detta finns i 

företag B där det ofta är avdelningschefer som själva väljer att beställa från 

befintliga avtal eller kringgår avtal, och själva kravspecificerar för just den tjänst 

de behöver för sin personal (se bilaga 5- Intervju företag B).  
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Bodil Mellblom tror att företag med bristande beställarkompetens lätt köper in 

tjänster slentrianmässigt för att möta ett behov som egentligen är ett symtom på 

ytterligare ett annat problem (se bilaga 7- Intervju Bodil Mellblom). Med andra 

ord ett tecken på en bristande identifieringskompetens. Detta bekräftas i 

intervjun med respondent A, där hon berättar att det tidigare arbetsmiljöarbetet 

varit ostrukturerat och oplanerat och hur man då felaktigt fokuserat på 

”hårdvara” istället för ”mjukvara” (se bilaga 4- Intervju företag A). Således 

besvaras denna frågeställning ytterligare utförligt i och med besvarandet av 

följande frågeställning. 

 

4.1.4 Vad blir effekten av en eventuellt bristande beställarkompetens? 

En bristande beställarkompetens skulle enligt tidigare definitioner bland annat 

ge de effekter som vi ser i upphandlingar och avtal mellan företag och FHV 

idag. Sammantaget kundernas ovetskap om FHV:s tjänsteutbud, uppfattning om 

FHV som en arbetsmiljöpartner med bristande kompetens och dyra tjänster 

(Axelsdotter Hök och Tegle, 2008), så är det kanske inte så konstigt att FHV:s 

tjänster köps in ad hoc (Axelsdotter Hök och Tegle, 2008) och att FHV inte är 

den stödjande partner i SAM-arbetet som FHV har potential att vara. Om det, 

som litteraturen antyder, leder till att företag jobbar med arbetsmiljöfrågor utan 

FHV som strategisk partner och med spridda leverantörer så behöver företag 

själva kunna identifiera och samordna inköpen av de tjänster de har behov av. 

Åsa Axelsdotter Hök tror att ett företags bristande beställarkompetens ofta 

genererar ett obefogat missnöje med FHV då man inte fått levererat det man vill 

ha (se bilaga 6- Intervju Åsa Axelsdotter Hök). Bodil Mellblom tar upp samma 

problematik och menar att företag har höga förväntningar på resultat utan att ha 

kravspecificerat ett resultat och att företag inte betraktar FHV som en strategisk 

partner i arbetsmiljöarbetet. Hon menar också att beställarkompetens är en 

förutsättning för att kunna kravspecificera en långsiktig strategi. (se bilaga 7- 

Intervju Bodil Mellblom) 

Vid båda företagsintervjuerna framhåller respondenterna att en bristande 

beställarkompetens kan få ekonomiska följder genom att företaget gör 

felinvesteringar (se bilaga 4- Intervju företag A och bilaga 5- Intervju företag 

B). Dessa felinvesteringar borde kunna härledas till både ett felaktigt avtal med 

FHV, det vill säga att den administrativa kompetensen varit bristande vid 
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upphandlingstillfället, men också att identifieringskompetensen varit bristande i 

att sätta in rätt tjänst vid rätt tillfälle.  

Åsa Axelsdotter Hök beskriver hur FHV-branschen består av företag som ska 

drivas med vinst men att det finns en hög etisk tröskel i branschen som gör att 

FHV inte gärna översäljer tjänster till företag. Men hon uttrycker också vidare 

att FHV kan vara pigg på att ta betalt för den rådgivande tiden och att många 

företag inledningsvis uppfattar den som försäljning (se bilaga 6- Intervju Åsa 

Axelsdotter Hök). Detta kan göra att företagen inte är beredda på 

rådgivningskostnaden som FHV måste ta ut för att överhuvudtaget kunna gå 

med vinst. Gällande kravspecificeringar finns ett exempel i intervjun med 

respondent B, där företag B kravspecificerar hur möten mellan en viss 

yrkeskompetens och en anställd ska gå till, för att inte riskera att timdebiteringen 

blir för stor (se bilaga 5- Intervju företag B). Att missförstånd kring debitering 

ändå uppkommer är ett tecken på att kommunikationen mellan företag och FHV 

brister både i planeringen av upphandlingen och vid utnyttjandet av avtalet. 

Grundläggande för goda investeringar borde då vara en korrekt planering, det 

vill säga behovsidentifiering, och formulering, det vill säga kravspecifikation 

vid upphandlingar. 

Effekten av en bristande beställarkompetens blir att både det administrativa 

arbetet med upphandlingar, och behovsidentifieringen som bör vara 

grundläggande för arbetet med upphandlingar, brister. Detta syns (som 

konstaterats redan i förra frågeställningen) i de exempel som framkommit i 

litteraturen (OPIC, 2007) och som stärktes i båda företagsintervjuerna, i hur 

företagen kravspecificerar yrkeskompetens eller den åtgärd man önskar av FHV, 

snarare än den effekt man önskar få ut av den inköpta tjänsten. 

Kravspecifikationer sker alltså med fokus på input eller throughput och inte 

output eller outcome (Axelsson och Wynstra, 2002).  

Sätter man in detta i Keoughs modell över inköpsutveckling (se figur 1, sida 26) 

(Keough, 1993) kan man se hur företag som köper in tjänster ad hoc och utan 

strategi själva befinner sig på vänster sida av kurvan, tidigt i 

inköpsutvecklingen, men hur företags förväntningar på FHV ligger längre till 

höger i kurvan. Företag förväntar sig ett resultat från en ”world class-supplier” 

som kommit längre i utvecklingen än företagen själva faktiskt har. 

Kravspecifikationer i en ”omogen” inköpsfunktion har alltså mer fokus på input 

och throughput än den välutvecklade köpar-/säljarinteraktionen, som istället har 
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möjlighet till lönsammare köp som bidrar till både köparens och säljarens 

utveckling genom fokus på output eller outcome. 

Rent hypotetiskt skulle kanske en annan form av kravspecifikation, med fokus 

på exempelvis outcome, förbättra kommunikationen och övervakningen av 

upphandlingar och göra det mer naturligt för företag att följa upp resultaten av 

de inköpta tjänsterna vars effekter man specificerat. Och således skulle en 

förbättrad administrativ kompetens leda till krav på förbättrad 

identifieringskompetens och vice versa. 

 

4.1.5 Vad tillför begreppet beställarkompetens självt, och utredningen av 

begreppet till den pågående FHV-debatten? 

Utredningen ger tillfälle till reflektion över var kompetensen i begreppet 

beställarkompetens ligger, och enligt vem den ligger var.  

”Kompetensen hos beställaren”, det vill säga kunden, nämns i litteraturen men 

hur ser ”säljkompetensen” ut ute hos leverantörerna? I genomgången av 

offentliga upphandlingar från 2007 kunde man se hur upphandlingsunderlagen 

varierar men att det från vissa upphandlare uppmuntras och efterfrågas egna 

initiativ till lösningar från leverantörerna. Men tyvärr är det mycket sällan som 

FHV-leverantörerna möter denna önskan och tar tillfället i akt att erbjuda en 

lösning som upphandlaren inte tänkt på själv. (OPIC, 2007) Så länge FHV-

leverantörerna håller sig till traditionella anbud och inte ifrågasätter kundernas 

förfrågningar kan det vara svårt att komma till en konstruktiv diskussion kring 

upphandlingsunderlagen och den administrativa kompetensens möjliga 

utveckling.  

Tjänsteinköp eller tjänsteförsäljning bygger på relationer och inte på utbyte av 

pengar och tjänster. Beställarkompetens har onekligen med köp och sälj att göra 

och för att kunna ge sig in i diskussioner kring köp och sälj behöver man ha en 

bred insyn i vad som karaktäriserar ett tjänsteinköp och hur relationen mellan 

köpare och säljare vid tjänsteinköp fungerar. Detta oavsett vilken typ av tjänst 

det handlar om. Det är möjligt att både företag och leverantörer har en god insyn 

i detta men att man inte kommer till skott med att implementera det i just 

situationen inköp av företagshälsovårdande tjänster. Det är då teorier som OBM 

(Elvnäs, 2009) kommer in i bilden, där vikten framhålls av både kortsiktiga och 

långsiktiga ”belöningar” för genomförda förändrade beteenden för att få de nya 
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beteendena och därmed den nya strategin att fastna. Om företagsledaren som 

köper in en viss tjänst av FHV ska vara uthållig nog att kunna vänta på det goda 

resultatet av samarbetet mellan exempelvis produktionsavdelningen och FHV 

kanske företagsledaren behöver stimuleras till uthållighet i väntan på resultatet. 

Detta är något att ta i beaktande vid utarbetandet av det upphandlingsstöd som 

Bodil Mellblom nämner (se bilaga 7- Intervju Bodil Mellblom) är på gång i 

samarbete med Prevent.  

Genom utredningen av begreppet beställarkompetens ifrågasätts tidigare 

uttalanden om detsamma. Återigen citeras utredningen från 2004: 

”Beställarkompetens är dock inte enbart eller ens huvudsakligen en effekt av 

dialogen mellan företagshälsovården och dess kunder. I första hand måste 

behoven komma fram i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utredningen har 

noterat att det är en allmän uppfattning bland de fackliga organisationerna att 

samverkan i arbetsmiljöfrågor har försvagats, vilket försämrar 

förutsättningarna att planera vilka insatser företagshälsovården bör göra.” 

(SOU 2004:113, sida 112) 

I det citatet accepteras inköpsutvecklingens omognad och resonemanget om 

beställarkompetens som ett ansvar som liksom SAM ligger på företagen själva. 

Det skulle innebära en acceptans av avsaknaden av samarbete mellan företag 

och FHV-leverantör och att företagen placerar sig långt till vänster i Keoughs 

inköpsutvecklingskurva (Keough, 1993). Samtidigt säger citatet emot sig självt i 

senare delen av stycket då det beskrivs hur man från fackligt håll uppfattat den 

interna samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöfrågor som 

försvagad och att det försämrar förutsättningarna att planera 

företagshälsovårdens insatser. Återigen läggs då ansvaret för planeringen av 

FHV:s insatser på företagen. Borde det då inte vara så att FHV som ett medel för 

förbättrad samverkan, och för behovsidentifiering i samband med SAM, istället 

ska anses vara en självklar partner redan tidigt i SAM och därmed helt klart en 

partner delaktig i företagens samlade beställarkompetens? Det säger sig självt att 

om FHV involveras tidigt i identifieringsprocessen, det vill säga SAM, så ökar 

möjligheten för en god produktionsprocess av de behövda tjänsterna för att möta 

behoven hos företagen och därmed blir tjänsteproduktionen och -konsumtionen 

bättre anpassad till det aktuella företaget. Alltså är beställarkompetens visst en 

effekt av dialogen mellan FHV och dess kunder. Först vid det konstaterandet 

kan företagen utvecklas från en placering till vänster till en placering 

tillsammans med FHV-leverantörerna, till höger i Keoughs 
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inköpsutvecklingskurva (Keough, 1993). Men återigen och apropå tidigare 

nämnda upphandlingsunderlag (OPIC, 2007) och ”säljkompetensen” hos 

leverantörerna så bygger köpar-/säljarinteraktionen på innovativa lösningar från 

båda håll för att nå en mogen inköpsutveckling. 

Åsa Axelsdotter Hök kan se hur beställarkompetensen inte alltid brister i 

upphandlingsögonblicket, utan att det också kan handla mer om hur avtalen 

utnyttjas (se bilaga 6- Intervju Åsa Axelsdotter Hök). Här tangerar hon det som 

beskrivits tidigare hur beställarkompetens dels handlar om formalia och 

administrativ kompetens och dels om identifiering av behov och matchning 

mellan behov och en viss tjänst. 

God beställarkompetens bygger på en god interaktion mellan köpare och säljare 

oavsett bransch eller storlek på företag. Det bygger på att företag och 

leverantörer tillsammans utvecklas från ad hoc-beställare och ordermottagare till 

samverkande partners. Ansvaret för relationen bör ligga hos båda parter för att 

ge goda effekter på produktionen i företaget och en utveckling för FHV-

branschen där samtliga yrkeskompetenser tillsammans får komma till sin rätt 

och se ett mätbart resultat av sitt arbete.  

Så länge begreppet beställarkompetens används kommer tyvärr inköp av 

arbetsmiljörelaterade och företagshälsovårdande tjänster att ses som något som 

ligger hos beställaren. Det räcker inte med en studie och ett försök till definition 

och utredning av den egentliga innebörden av begreppet. Kontexten inom vilken 

studien befinner sig och ansvarsfördelningen i köpandet och säljandet av dessa 

tjänster är alltför komplex för att kunna rymmas i ett enda begrepp. För att flytta 

fokus från enbart beställare till köpare och säljare som en samverkande enhet på 

en konkurrensutsatt marknad som i nuläget saknar evidens för sin nytta, borde 

användning av begreppet undvikas helt och hållet. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Den metod och datainsamling som har använts i studien har gett en första 

förståelse för problemområdet som studien rört sig inom. En svårighet med att 

studera ett flerfaktoriellt ämne som detta har varit att avgränsning varit svårt och 

att ju mer litteratur som används i studien, desto mer har intresset väckts och 

uppslag getts för fortsatta sökningar och en större studie.  
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Utöver begränsningen av befintlig forskning rörande FHV-området har det även 

varit vissa svårigheter att hitta den litteratur som sakkunniga tipsat om. Ytterst 

lite av svensk litteratur i ämnet finns att hitta i traditionella databaser (se Bilaga 

1- Sökstrategi) utan den mesta litteraturen har istället blivit funnen med hjälp av 

sakkunniga inom området och genom sökningar på svårsökta hemsidor som 

Prevents eller AV:s. Som exempel kan nämnas hur vissa tipsade källor endast 

kunnat sökas på databasen Arbline. Och Arbline har i väntan på att bli nationell 

databas inom Libris ram i oktober 2010, inte ens undantagsvis kunnat 

tillgängliggöra dessa viktiga källor som skulle varit användbara i studien. 

Svårigheter som uppkommit i intervjusituationerna har delvis varit av språklig 

karaktär. I pilotintervjun som genomfördes efter utformandet av intervjuguiden 

till företagsintervjuerna, framkom att intervjuaren lätt använde ett alltför 

akademiskt språk. Språket modifierades då och taktiken i intervjuerna var 

därefter att så långt som möjligt undvika bias genom att inte avslöja kommande 

teman, termer eller ord i intervjuerna. Detta gällde framförallt vid 

företagsintervjuerna. I sakkunnigintervjuerna däremot var det möjligt att gå 

något mer direkt på temat utan rädsla för att använda termer som på något sätt 

skulle kunna blivit ledande för sakkunnigrespondenternas svar. I analys av 

intervjuerna har de delar som varit intressanta att spegla mot litteraturen 

framhävts både för att påvisa de fall där företagen exempelvis handlat eller tänkt 

typiskt för företag av deras storlek eller tvärtom där företagsrespondenterna gett 

exempel som gått emot det litteraturen sagt.  

I övrigt har styrkan med intervju som empirisk datainsamlingsmetod varit de 

möjligheter metoden gett till flexibilitet i intervjusituationen och de explorativa 

utsvävningar som bidragit till att göra intervjuerna så intressanta. Dessa 

möjligheter hade inte getts på samma sätt om exempelvis enkät använts som 

kvalitativ metod. En enkätundersökning hade varit intressant om syftet med 

studien varit att utreda beställarkompetens, SAM och upphandlingsvanor hos ett 

stort urval företag. Troligtvis hade möjligheten att få tag på deltagande företag 

varit begränsad och studiens omfattning hade i och med den omfattande 

inledande litteraturstudien blivit för stor. Dessutom hade en enkätundersökning 

ändå krävt liknande explorativa intervjuer som de som utförts i den här studien, 

för att överhuvudtaget ha ett material att utgå ifrån vid utformande av enkäten. 

Ett annat alternativ till de intervjuer som genomfördes hade kunnat vara enbart 

intervjuer av fler sakkunniga i fokusgrupper, vilket hade gett ett mer 

djuplodande empiriskt material. I och med tidsbegränsningen hade det då inte 
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varit möjligt med företagsintervjuer och studien hade då tappat det levande 

företagsperspektiv som företagsintervjuerna i den här studien har syftat till att 

ge. 
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5 KONKLUSION 

 

Syftet med studien har varit att utreda innebörden av begreppet 

beställarkompetens gällande arbetsmiljörelaterade tjänster såsom de tjänster som 

ryms inom FHV. Känslan av begreppet beställarkompetens som ett luddigt 

uttryck har stärkts i och med litteraturstudien, och att begreppet väcker känslor 

har varit tydligt under samtliga fyra intervjuer. Allt detta har utmynnat i följande 

slutsatser: 

 Den litteratur som finns idag kartlägger enbart upphandlingar eller 

tjänsteinköp mellan företag och multidisciplinär FHV och utesluter 

därmed samarbeten mellan företag och mindre företagshälsovårdande 

konsulter eller nätverk. I den litteratur som finns är utgångspunkten att 

samarbete med FHV är det bästa sättet för företag att uppnå ett gott SAM 

och en god arbetsmiljö, trots att nyttan med FHV inte är bevisad i någon 

forskning. 

 

 Begreppet beställarkompetens kan vid första anblicken tolkas som 

kompetens hos beställaren men handlar egentligen om en samlad 

kompetens och det gemensamma målet att skapa en god interaktion 

mellan köpare och säljare av arbetsmiljörelaterade tjänster. 

 

 Begreppet beställarkompetens innebär tvådelat en administrativ 

kompetens att kunna upphandla dessa tjänster på rätt sätt samt kompetens 

att kunna identifiera de behov som finns i en organisation och att kunna 

matcha dessa behov mot rätt tjänst med rätt innehåll. 

 

 Att begreppet beställarkompetens används och att experter både inom och 

utom FHV menar att den behöver förbättras är ett tecken på att 

interaktionen mellan köpare och säljare inte är optimal och att 

medvetenheten om komplexiteten i tjänsteförsäljning är låg. 

 

 Begreppet beställarkompetens tillför ingenting annat i FHV-debatten än 

fokus på företagens kompetens vilket varken ökar den eller förbättrar 

interaktionen mellan företag och FHV. Att ersätta begreppet med 

ytterligare ett nytt begrepp löser inte problemet utan skulle bara vara ett 
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ytterligare försök till förenkling av något som är alltför komplext för att 

rymmas i ett ord. Användning av begreppet borde undvikas helt och hållet 

och fokus istället flyttas till att utveckla dialogen mellan 

arbetsmarknadens parter, FHV och företagsledare. Det är grunden till att 

skapa fungerande relationer mellan köpare och säljare, som gynnar båda 

parter och även samhället. 

 

5.1 Förslag till fortsatta studier 

Under arbetet med denna studie har problemområdet komplicerats ytterligare 

och nya frågor och perspektiv har väckt idéer om ytterligare studier. 

Det är redan konstaterat i flera sammanhang att det behövs fortsatt forskning 

inom FHV-området. Studier och forskning kan bedrivas på många olika sätt och 

ett sätt skulle vara att FHV-leverantörerna själva följer upp effekterna av sina 

egna insatser. Leverantörerna skulle alldeles säkert se de egna vinsterna med 

dessa uppföljningar för att kunna marknadsföra att åtgärder de säljer verkligen 

fungerar, och på så sätt också kunna locka kunder att satsa på strategiskt bra 

åtgärder. Frågan är om FHV-leverantörerna som redan är hårt pressade 

prismässigt och jagar debiterbar tid, kan genomföra dessa uppföljningar utan ett 

ekonomiskt stöd? 

För att kunna slå sig fram på en konkurrensutsatt marknad med en strategi man 

tror på, så kan man inte alla gånger lägga sig och frustrerat konstatera att ”vi 

säljer det kunderna efterfrågar annars har vi inga jobb”, för kunden har inte alltid 

rätt. Visst känner företagen sin personal bäst, men företagen har väldigt sällan 

den multidisciplinära kompetens som FHV äger och företagen behöver därmed 

inse sina egna begränsningar. FHV:s anställda bör vara stolta över den 

kompetens de besitter och gå ut hårt med marknadsföring som bygger på att de 

som oberoende expertresurs kan identifiera problem på många olika nivåer i en 

organisation och dessutom leverera lösningar på dessa, trots att lösningarna inte 

alltid känns helt självklara som åtgärd för den företagsledning som tar emot 

dem. 

Säljarbete handlar om att bygga upp ett förtroende köpare och säljare emellan 

och det är en process som tar tid och kräver lyhördhet och ödmjukhet för båda 

parters respektive kunnande. Det kräver ett givande och ett tagande som i vilken 
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relation som helst och är en förutsättning för FHV att kunna nå ut med sina 

tjänster och möta företagens verkliga behov. 

FHV består av yrkeskompetenser som är fantastiskt duktiga på det de är 

utbildade till och har erfarenhet av, men som exempelvis sjuksköterska eller 

sjukgymnast är man inte utbildad inom sälj och yrket saknar den traditionen 

eftersom branschen inte utvecklats ur en normal marknadssituation. Bristen på 

säljerfarenhet kan också till viss del vara en del i svårigheten med att 

implementera en förändring i ett företag då förändringsarbete i mångt och 

mycket handlar om att marknadsföra och sälja in idéer.  

För fortsatta studier föreslås alltså delat fokus på att bevisa nyttan med FHV, 

som ifrågasattes redan under sent 80-tal och som är grundläggande för att kunna 

marknadsföra och sälja FHV, och på att utveckla FHV:s säljorganisation. 
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Bilaga 1-SÖKSTRATEGI 

 

databas fält sökord  träffar  användbara 
träffar 

        

ergonomic abstracts ALL saknar tillgång till databasen -  -  

scopus " procurement qualification 4  0  

 " occupational health  87868  ohanterlig mängd 

 " occupational health AND procurement qualification 0  0  

 " occupational health service 12074  ohanterlig mängd 

 " occupational health service AND procurement 14  2  

 " company health service 13  0  

 " occupational health service AND purchasing 31  1  

science direct " occupational health service 57270  ohanterlig mängd 

 " occupational health service AND procurement 909  ohanterlig mängd 

 " procurement qualification 1  0  

 Abst/tit/key occupational health service 501  ohanterlig mängd 

 Abst/tit/key AND All occupational health service AND qualification 14  1  

 Abst/tit/key AND All occupational health service AND client* 17  2  

handels ex-jobbsdatabas All tjänsteförsäljning            ?  1  

  inköpsmognad            ?  1  

av.se All beställarkompetens 4  1  

 " arbetsmiljörelaterade tjänster 300  ohanterlig mängd 

 " SAM  271  ohanterlig mängd 

 " SAM+AFS  2366  ohanterlig mängd 

 temasidor SAM  1  1  
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Bilaga 2- INTERVJUGUIDE för företagsintervjuer 

 

Företagsbakgrund 

Typ av verksamhet? 

Antal anställda? 

Organisationsform? Hierarki? 

Fackförbund/ fackligt ombud? Kollektivavtal? 

Branschorganisation? Arbetsgivarorganisation? 

 

Respondentens bakgrund 

Hur många år i företaget? 

Nuvarande tjänst? 

Hur länge på nuvarande tjänst? 

Utbildning? 

Intern utbildning eller fortbildning? 

Arbetsmiljöutbildning? Vilken regi? Vilket fokus? 

 

SAM 

Hur jobbar man med arbetsmiljöfrågor internt idag? 

Vem gör vad? 

Skyddsombud och skyddskommitté?  

Rutiner? 

Dokumentation? 
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Implementeras arbetsmiljöarbetet i verksamheten? På vilket sätt? 

 

Behovsidentifiering 

Hur identifieras olika behov eller problem? 

Uppmärksammas dessa i personalgruppen? I vilka sammanhang tas dessa 

behov/ problem upp? På vems initiativ tar man upp frågan? 

På vems bord hamnar ”problemen”? 

Vem avgör och på vilket sätt avgör man vilken åtgärd som är lämplig? 

 

Behov 

Kan du ge exempel på behov ni haft senaste året? 

Kan du ge exempel på behov ni har idag? 

Finns det dokumenterat? 

Är dessa branschspecifika problem eller behov? 

 

Åtgärder 

Kan du ge exempel på åtgärder ni arbetat med senaste året? 

Kan du ge exempel på åtgärder som ni arbetar med idag? 

Finns det dokumenterat? 

Har åtgärden följts upp och dokumenterats? 

Är ni nöjda med resultatet av åtgärden? 
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Leverantörer av arbetsmiljörelaterade tjänster 

Exempel på leverantörer som hjälper er med ovanstående åtgärder idag? 

Exempel ni arbetat med senaste året? 

Är ni nöjda med dessa? Varför? 

 

Tjänsteinköp/ upphandling av arbetsmiljörelaterade tjänster 

Hur får man kontakt med leverantörer? Hur vet man vilket utbud som finns på 

marknaden? 

Tar man in offert från flera leverantörer inför en upphandling eller ett inköp? 

Anser man att det är det svårt att välja rätt leverantör? På vilket sätt? 

Vad är det som avgör vilken leverantör som får leverera? 

 

Uppföljning av tidigare nämnda åtgärder eller tjänsteinköp 

Har det hänt att det visat sig att man vid någon situation satt in en åtgärd som 

inte haft önskad effekt? 

Var åtgärden på individnivå, gruppnivå eller organisationsnivå? Varför hade den 

inte önskad effekt? 

Vad blev följden? På individnivå, gruppnivå eller organisationsnivå? 

Vems var beslutet till åtgärden? 

Har det hänt att en leverantör någon gång levererat en annan tjänst än den ni 

beställt? 

Hur har det visat sig? 

Vad blev följden? På individnivå, gruppnivå eller organisationsnivå? 

Vems var beslutet att anlita den leverantören? 
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Vad berodde felleveransen på? Gick den att reklamera på något sätt? 

 

Kravspecifikation vid tjänsteinköp 

Hur förbereder ni er inför ett tjänsteinköp? 

Vem skriver kravspecifikation till era tjänsteinköp? 

Vad specificeras? Själva åtgärdens utförande, det kvalitativa resultatet av 

åtgärden eller det kvantitativa resultatet eller ekonomiska vinsten av åtgärden? 

Brukar ni ha extern hjälp med kravspecifikation vid upphandling? 

Brukar ni ha fackligt stöd vid upphandlingar? 

 

Avtal med FHV 

Har ni något avtal med FHV idag? Vilken? 

Har ni haft det tidigare? 

Hur ser avtalet ut? 

 

Begreppet beställarkompetens 

Vad innebär begreppet beställarkompetens? 

Hur ser beställarkompetensen ut? 

Vilken beställarkompetens, generell och branschspecifik, bör finnas hos köpare/ 

företag? 

Vad blir effekten av en eventuellt bristande beställarkompetens? 

Vem eller vad styr kraven på köpares/ företags beställarkompetens? 

 

Övriga frågor?  
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Bilaga 3- INTERVJUGUIDE för sakkunnigintervjuer 

 

Bakgrund 

Utbildning 

Yrkeserfarenhet 

Nuvarande arbete 

År i nuvarande arbete 

Arbetsuppgifter 

 

Begreppet beställarkompetens 

Innebörd 

Uppkomst 

Är det viktigt att företag har god beställarkompetens? Varför? 

Varifrån kommer kraven om en god beställarkompetens? 

 

Företags beställarkompetens 

Hur ser beställarkompetensen ut hos företagen? Hur yttrar det sig? 

Har företag generell eller branschspecifik beställarkompetens? 

Hur påverkas företaget av dess beställarkompetens? 

Kan ett företag ha god kompetens kring arbetsmiljö men dålig 

beställarkompetens? 
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Företags arbetsmiljökompetens 

Företags syn på vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön? 

Talar man om kvalitets- eller effektivitetseffekter av en god arbetsmiljö? 

Används MTO- begreppet ute på företag? 

 

Tjänsteinköp/ Upphandling 

Hur går det till i privata företag? 

Hur ser kravspecifikationerna ut? 

Vilka tjänster köps sedan in och varför? 

Vad styr valet av leverantör? 

Fördelas behovet av inköp av arbetsmiljörelaterade tjänster mellan olika 

leverantörer? 

Utvärderas/ följs upphandlingsförfarandet och utnyttjandet av avtalen upp? 

 

FHVs utveckling 

Vad är den största skillnaden mellan FHV-upphandlingar nu och på 80-talet? 

Har FHVs utveckling gjort att kraven på beställarkompetens ute hos företagen 

har förändrats? 

 

Styrmedel kring inköp av arbetsmiljörelaterade tjänster 

Vad styr vad som köps? Varför? 

Vem vinner på en bra beställarkompetens hos företag och vem vinner på en 

dålig? 
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Påverkar företagens beställarkompetens FHV-marknaden? Positivt eller 

negativt? 

Kan FHV-leverantören styra företagets tjänsteinköp? 

Är tjänsteinköpen trendkänsliga? 

 

Övriga frågor? 
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Bilaga 4- INTERVJU med det mindre företaget A 

 

Bakgrund företag A 

Företag A är en icke vinstdrivande, ideell organisation som arbetar med lobby- 

och påverkansarbete. Verksamheten är uppdelad i två delar; fundraising som 

handlar om insamling av finansiella medel från privatpersoner, och kampanjer 

som vänder sig till regering och ambassader eller genom utbildning av 

exempelvis lärare. Företaget har ett så kallat 90-konto vilket styr att 75 % av de 

insamlade medlen går till huvudverksamheten och maximalt 25 % får gå till 

administrationen. 

I hela landet finns 39 anställda uppdelade på 3 kontor, varav 35 anställda sitter 

på Stockholmskontoret. Utöver dessa 39 tar man emot praktikanter och frivilliga 

administratörer på kontoren och dessa uppgår till cirka 25-30 personer. Vidare 

har man visstidsanställda som arbetar inom Telemarketing samt Face-to-face  

med medlemsrekrytering mot privatpersoner ute på stan. Sammanlagt uppskattas 

det vara ca 350 visstidsanställda personer som kommer och går inom dessa 

projekt varje år. 

Organisationen beskrivs som platt inne på kontoret. I Stockholm finns 1 

övergripande chef, 3 avdelningschefer och resten är personal. Ofta är man 

ensam i sin roll på kontoret och möjligheten att bolla problem eller idéer med 

kollegor anses vara liten. Inom telemarketing är organisationen mer hierarkisk i 

syfte att ge de anställda en tydlig avancemangstrappa.  

Man har god kontakt med arbetsgivarförbundet KFO samt med SACO och 

Unionen med vilka man har kollektivavtal. 

 

Bakgrund respondent A 

Respondent A är sedan 2002 universitetsutbildad genom Personal, arbete och 

organisation (PAO-programmet). Arbetet på företag A har hon haft sedan maj 

2009, och hon kom då som ny inom branschen vilket är ovanligt. Hon gick 

inledningsvis en allmän folkrättsutbildning samt deltog på en konferens om 

volontärarbete och dessa var nödvändiga för att få insyn i hur branschen 

fungerar.  
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De tre avdelningscheferna har personalansvar men stöttas av A då hon är den 

enda med ren personaltjänst och lagkunskap och som kan tyda kollektivavtalen. 

I övrigt består hennes arbetsuppgifter i övergripande personaladministration. 

Den mesta arbetsmiljöutbildning hon fått var inom PAO-programmet, men där 

låg fokus mest på lagstiftning. Senast hon gick en kurs var i januari 2010 då hon 

tillsammans med ledningsgruppen gick en endagsutbildning inom arbetsmiljö. 

Det senaste året har A arbetat mest med utveckling av redan befintliga 

arbetsmiljöpolicys och handlingsplaner inom arbetsmiljö som tidigare byggde på 

ett mer hierarkiskt system. 

 

SAM i företag A 

När A började arbeta på företag A började hon att jobba med de saker tidigare 

fungerat dåligt för att kunna börja från ”ruta ett”. En förutsättning för det har 

varit att återuppbygga det tidigare sargade förtroende mellan personalgrupp och 

chefer. 

”Jag har försökt att snabbinköpa mig i organisationen för att återvinna 

förtroendet. Om jag inte får det så tror jag inte jag att de följer med på resten av 

resan med arbetsmiljöarbetet heller.” 

I samband med att arbetsmiljöplanen skulle revideras fick A till uppgift att ta in 

en ergonom för en föreläsning. Tidigare fokus i SAM låg på hårdvara som 

lokaler och arbetsredskap. Man hade en idé att en ergonom skulle köpas in vart 

annat eller tredje år för upprepade genomgångar, men märkte sedan att 

arbetsmiljöproblemen bottnade i något annat än i dålig kontorsergonomi. Det 

framkom att personalen arbetar för mycket, har svårt att lämna jobbet mentalt 

när man går hem och att de anställdas kompsaldon är för höga. Man har då 

istället för ergonom valt att ta hjälp av en konsult som ska driva igång en 

process under våren 2010. Man har nu utformat en handlingsplan som klart och 

tydligt visar de anställda hur man ska gå till väga när man behöver hjälp med 

något som rör hårdvara, men fokus i SAM ska nu vara på ledarskap och 

mjukvara. Med hjälp av konsulten ska man ha en övergripande strategi där man 

ser till individerna inom organisationen och fokuserar på arbete som rör stress, 

organisation och ledarskap. 

Ett problem som uppstår i verksamheten ska behandlas av den samverkansgrupp 

som träffas en gång i månaden och som består av 2 fackrepresentanter, 2 
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arbetsgivarrepresentanter, 1 HR- representant (det vill säga A) och 

huvudskyddsombudet vid arbetsmiljöfrågor. Man för alltid skriftligt protokoll i 

samverkansgruppen och genomgång från ergonom, skyddsronder och 

arbetsmiljöpolicy dokumenteras alltid av A och publiceras på intranätet. 

 

Behovsidentifiering i företag A 

Man har tidigare använt en standardiserad arbetsmiljöenkät som tar upp fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö och där frågor har lagts till rörande exempelvis 

föräldraskap och sexuella trakasserier. Många bland personalen tyckte att 

enkäten inte var bra och undrade vad man hade tänkt göra med svaren vilket 

också visade sig i att svarsfrekvensen hösten 2009 var väldigt låg. Detta har 

bland annat diskuterats i och med personalgruppen i samband med att konsulten 

kommit in.  

Ofta är det upp till personalen att utrycka eventuella behov som till exempel 

samtalsterapi till närmsta chef som sedan går vidare till A. Gällande 

ergonomiska frågor så går skyddsombudet just nu igenom den ergonomiska 

situationen på kontoret för att förändra och snappa upp ”hårdvaru-behov”. 

Behov har tidigare ”snappats upp som ett sorl” som ständigt hördes i 

korridorerna. Bland annat har det kommit upp i personalgruppen att en viss 

tjänst upplevts som väldigt snäv och krävande och det problemet har tagits upp 

vidare till styrelsen. 

 

Behov i företag A 

”Behovet har säkert varit detsamma men fokus har flyttats från hårdvara till 

mjukvara, mycket tack vare konsulten.” 

Behoven är delvis branschspecifika. Man arbetar i en ideell verksamhet inte bara 

för att det är ett arbete utan för att man har ett genuint intresse av verksamheten 

och det den uträttar. Jobbet kan även till viss del vara ens fritid vilket gör 

gränsdragningen svår mellan jobb och fritid. 
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Man har identifierat behov av ledarskapsutveckling, stresshantering och 

återhämtning. Hos visstidsanställda ute på stan har uppmärksammats hot om 

våld och andra kränkningar. 

De behov som finns har psykosocialt fokus och som exempel anser många i 

personalen att det är svårt att påverka sin egen arbetssituation och att upplägget 

av arbetsuppgifter gör det svårt att prioritera vad man ska fokusera på. Trots 

mycket ensamarbete känner sig många beroende av andra på kontoret och i 

övriga landet. 

 

Åtgärder i företag A 

De senaste åren har man tagit dit nya ergonomer varje år som alla har sagt olika 

saker och gett olika rekommendationer. Det har sedan bara lett till irritation och 

osäkerhet över vad som är korrekt rekommendation, och resultatet har blivit att 

man inte gått vidare med rekommendationen överhuvudtaget. 

Samtalsterapi har köpts in främst när någon traumatiserats, sett för mycket 

olycka eller bränt ut sig och behovet har då påtalats av den drabbade själv. 

Vid intervjutillfället vet inte A än vilka åtgärder som kommer att sättas in 

framöver, då man hittills har haft fokus på behovsidentifiering. Men man 

kommer att fortsätta åtgärdsdiskussioner med konsulten och hon gissar att det då 

kommer att röra sig om föreläsningar och olika workshops. Det lilla 

åtgärdsarbete som ändå inletts är med fokus på ledarskap och i form av 

utbildning för cheferna inom arbetsmiljö, lagstiftning, rättigheter och 

skyldigheter.  

 

Leverantörer av arbetsmiljörelaterade tjänster till företag A 

A mötte konsulten på en gemensam föreläsning för ett par år sedan. Hon ville 

samarbeta med konsulten i ett tidigare företag men fick nej från sin chef där. När 

sedan A kom till företag A hade de redan den FHV som hon varit i kontakt med 

tidigare och dit konsulten var knuten, och de hjälpte henne att komma i kontakt 

med samme konsult igen. Tillfälligheter har gjort att samme konsult blivit 

aktuell för A igen men eftersom hon tyckte konsulten hade ett bra arbetssätt och 

tankesätt, var valet enkelt.  
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Företaget A har använt sig av samma FHV de senaste åren men innan A kom 

hade de inget avtal med rädsla för att ett avtal skulle bli kostsamt. I avtalet man 

har nu ingår hälsoundersökningar på alla över 40 år vart tredje år, och 

telefonrådgivning vid sjukfrånvaro. Den konsult man anlitat är separat ingår inte 

i avtalet med FHV utan är separat. Skulle de behöva något annat ytterligare så 

köps den speciella tjänsten in även om det inte ingår i avtalet och då kan 

konsulten rekommendera en leverantör. De utbildningar som köpts in på senare 

tid har exempelvis anordnats av konsulten som kopplat in rätt personer ur hans 

eget nätverk. 

 

Tjänsteinköp/ upphandling av arbetsmiljörelaterade tjänster i företag A 

”FHV är enkel att ha att göra med, de förstår våra behov och är inte 

”säljiga”.” 

Eftersom man varit nöjd med den FHV man hittills haft har man inte gått ut med 

någon kravspecifikation eller offertförfrågan till andra leverantörer i samband 

med avtalsskrivningen utan A skrev avtal, på 1 år till att börja med, med den 

befintliga FHV. 

Den terapeut man använder sig av vid stödsamtal har använts i många år och 

samarbetet är väl inarbetat. Terapeuten ingår inte i FHV-avtalet och är inte 

knuten till FHV. Det är okänt för A hur länge sedan eller på vilket sätt den 

kontakten etablerades. 

 

Uppföljning av tidigare nämnda åtgärder eller tjänsteinköp i företag A 

A:s vision är att en av effekterna av arbetsmiljöarbetet ska vara att få ner 

övertiden på arbetsplatsen men också att förbättra mer ”luddiga” värden som 

trivsel och arbetsglädje. Hon är medveten om att dessa ”luddiga” värden är svåra 

att mäta och att det som kan mätas, som exempelvis sjuktal, ser bra ut. Även 

komptiden är ok, så länge personalen tar ut den under sommaren eller kring jul. 

”Det svåra är att komma åt de i personalen som arbetar 48 h i veckan, samtidigt 

som man ju vill att personalen ska vara engagerad och hjälpas åt och ställa upp 

för varandra i personalgruppen.” 
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De uppföljningar man gjort tidigare har varit i samband med den årliga 

skyddsronden där man kontrollerat att de saker som togs upp under förra 

skyddsronden verkligen åtgärdats som det skulle. 

 

Respondent A:s syn på begreppet beställarkompetens 

A anser att beställarkompetens är att ta in offerter, bedöma och sedan köpa in 

någonting. Beställarkompetensen hos företag A är utspridd i organisationen och 

sitter inte i en enskild person (vilket skulle vara riskfyllt). Tjänsteinköp bygger 

mycket på relationer, och i och med att alla har olika relationer och erfarenheter 

så kompletterar man varandra inom arbetsplatsen.  

A tror att många företag köper in mycket tjänster för en massa pengar utan att 

veta vad man vill uppnå med köpet. 

”Det är en sak att beställa en föreläsning som en fin gest mot personalen men 

det är fel att tro att det ska hända någonting efteråt utan att man jobbar på det.” 

Man måste ha ett tydligt mål med vad man köper in. Nyckeln till 

beställarkompetens kan vara att köpa in den utifrån och att ha kontakt med rätt 

person som kan hjälpa en med behovsidentifiering och kravspecifikationer 

gällande övriga leverantörer. 

Vid dålig beställarkompetens köps tjänster in planlöst, på måfå och åtgärderna 

leder inte till någon förändring. Till att börja med slår det på individnivå, och 

sedan bubblar det upp till ytan och blir ett problem på organisationsnivå. I vissa 

företag kanske man inte vill komma till ett större resultat än bara en liten 

punktinsats som är bra för stunden men då ska man också vara medveten om 

det. Personalen är styrande och visar på vad som funkar eller inte. Även 

organisationens medlemmar eller aktieägarna kan till slut styra kravet på 

beställarkompetens inom organisationen därför att en bristande kompetens till 

slut kommer att synas och märkas utåt. 
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Bilaga 5- INTERVJU med det större företaget B 

 

Bakgrund företag B 

Företag B är en livsmedelsgrossist inom restaurangutrustning, varor till 

restaurang, storkök och servicehandel. 

Företaget är rikstäckande och uppdelat i regioner, från sundsvall i norr till 

Malmö i söder, med huvudkontor i region Stockholm med regionlager i 

Strängnäs (som på sikt också ska bli centrallager). 

Företag B har totalt 900-1000 anställda i landet med inhyrd personal inräknad. I 

region Stockholm är man cirka 200 och med huvudkontoret cirka 250 st. På 

regionlagret i Strängnäs är man 100 anställda. 

Företag B har en historia präglad av flertalet omorganisationer och uppköp. 

Regionerna ser idag ungefär likadana ut och man arbetar med att få 

organisationen så platt som möjligt, samtidigt som man ser att det är svårt att 

sudda ut tidigare hierarkier helt och hållet. Målet är ändå att ha så korta 

beslutsvägar som möjligt och en stor rörlighet i företaget. 

Företag B ingår i branschorganisationen Svensk Handel och man har 

kollektivavtal med Unionen för tjänstemän, Ledarna för chefer och Svensk 

Handel för kollektivanställda. 

 

Bakgrund respondent B 

Respondent B är utbildad personalvetare på Stockholms Universitet sedan 1999 

och har gått olika fortbildningskurser sedan dess. Det har varit kurser inom 

bland annat förhandling och arbetsmiljö och nu senast har hon gått en 

orienterande, förberedande kurs inom kognitiv beteendeterapi. Hon har arbetat 

som HR- konsult på företag B sedan 2003 men tjänsten har under åren 

förändrats en aning. September 2009 kom hon tillbaka från en periods 

föräldraledighet. 

Inom företag B finns 1 HR- chef och 4 HR- konsulter som ingår i 

ledningsgruppen för respektive region. B arbetar med regionala frågor för region 
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Stockholm där Strängnäs- och Västeråskontoret ingår och det gör hon 

tillsammans med chefer inom regionen. Hon arbetar även med huvudkontoret 

och med övergripande frågor där tillsammans med HR- chefen. 

B arbetar med allt från rekrytering till avveckling. Övergripande policyfrågor 

har tagit mycket tid sedan företag B bröts loss från en större koncern för ett antal 

år sedan och man har nu tagit det bästa från olika regioner och format ett 

gemensamt sätt att arbeta. De fyra konsulterna och chefen brukar fördela 

uppgifter dememellan beroende på intresse och behov för stunden, men målet är 

att HR- chefen ska arbeta så lite operativt som möjligt. 

 

SAM hos företag B 

En arbetsmiljökommitté bestående av facket och arbetsgivaren, träffas 4 gånger 

per år och likaså gör skyddsombuden skyddsronder 4 gånger per år. Man har 

miljö- och säkerhetsansvariga lokalt på varje ort och dessa ligger mellan HR och 

kvalitetsavdelningen. 

Ansvaret i arbetsmiljöarbetet är lite olika fördelat i regionerna men man arbetar 

på samma sätt, använder samma blanketter och incidentrapporteringssystem som 

ligger på nätet och samma processer vid anmälning av arbetsskada och 

anmälning till Försäkringskassan och AFA-försäkring. 

B tycker inte att man arbetar med arbetsmiljö på så sätt att man implementerar 

arbetet i verksamheten, utan att det snarare är tvärtom. Frågor eller idéer går från 

personalen och upp till HR och kvalitetsansvarig som därefter arbetar vidare 

med dem. 

Problem som dyker upp ska alltid tas upp med närmaste chef eller i 

arbetsmiljökommittén. Men B är också ute i verksamheten och läser av vad som 

är på gång om det är något som behöver tas vidare. 

Angående förebyggande arbete så har företag B friskvårdsbidrag och man jobbar 

med ”ständiga förbättringar”. B tror att man om man haft mer pengar kunnat 

satsat förebyggande på friskvårdsprofiler men hennes erfarenhet är att det inte 

ger så enorma resultat. 

”När ekonomin är som den är nu är det därmed svårt att motivera förebyggande 

satsningar.” 
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Man dokumenterar i den mån man behöver. Protokoll förs över möten med 

förvaltningsorganisation, skyddsronder och arbetsmiljökommitté och möten 

kring ständiga förbättringar. 

 

Behovsidentifiering i företag B 

För många år sedan gjorde man en medarbetarundersökning. Nu har man känt 

att man inte haft varken tid eller resurser att genomföra den och ta hand om 

undersökningsresultatet. Däremot kan det bli intressant igen i framtiden. 

Behovsidentifiering sker idag utifrån sjukfrånvarostatistik, i samtal med chefer 

och medarbetare, efter hur resultatet ser ut gällande effektivitet och i samtal med 

facket om hur stämningen är på arbetsplatsen.  

Gången är sådan att personalen ska gå via teamledare, närmsta chef eller B med 

problem av olika slag. Typ av problem avgör hur det sedan handskas med men 

gäller det exempelvis sexuella trakasserier så står i arbetsmiljöpolicyn hur 

ärendet ska tas om hand. 

 

Behov och åtgärder i företag B 

B anser att de flesta åtgärder som sätts in är på individnivå. Exempelvis 

medarbetarsamtal sker efter behov och i företag B:s egen regi. Man har gjort 

friskvårdsprofiler på medarbetare, ergonomigenomgång i kundtjänst och 

bullermätningar. 

Ergonomigenomgång och utbildning ser man som en förebyggande insats på 

gruppnivå även om de i viss mån ger effekter på organisationsnivå. 

Man har satsat mycket på ledarskapsutbildning vilket man tycker ger stor 

påverkan på hur arbetsmiljön uppfattas av både ledare och av medarbetare. 

I Strängnäs har man nyanställt ganska många och där kunde man se en ökad 

sjukfrånvaro på transportsidan. Man bestämde då att själva (men i samråd med 

FHV) ha rehabiliteringssamtal med de som varit sjuka vid mer än 3 tillfällen på 

ett halvår och detta dokumenterades. Man har även samtalat med facket och 

FHV om, och har vidare utarbetat ett förslag tillsammans med FHV gällande 

lyftteknikutbildning i Strängnäs. 
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Leverantörer av arbetsmiljörelaterade tjänster till företag B 

B tycker att det är viktigt att hålla i mycket av arbetsmiljöarbetet själv och inte 

ta in för många externa leverantörer då det är närmaste chefer och HR som 

känner personalen bäst. Olika exempel är rehabiliteringsärenden där man har bra 

egen kompetens inom företaget, samt hur man hållit i sina olika 

förändringsprocesser själva. I vissa fall har man köpt in managementkonsulter 

från externa leverantörer och man ser inte hur man skulle ha kunnat få den 

hjälpen från FHV. 

Man har avtal med en rikstäckande FHV som man mestadels använder för 

hälsoundersökningar och arbetsförmågebedömningar, och ambitionen är att 

alltid i första hand gå till FHV när behov finns av hjälp utifrån. Men stödet från 

FHV är kostsamt. Vid avveckling har man haft en dialog med FHV men valt att 

inte involvera dem så mycket. 

”I de fall man gått utanför FHV-avtalet är det ofta för att en annan leverantör 

verkat ha mer tyngd i sin kompetens och ha ett bättre branschkunnande.” 

Exempel på tillfällen där man valt annan leverantör än den FHV man har avtal 

med är när man genomförde friskvårdsprofilerna med hjälp av praktikanter från 

en skola, ergonomigenomgången med hjälp av en extern fristående ergonom och 

bullermätningen där man använt sig av Svensk Handels egna 

arbetsmiljöingenjörer. 

 

Tjänsteinköp/ upphandling av arbetsmiljörelaterade tjänster i företag B 

Företag B har inte tagit extern hjälp vid den här typen av upphandlingar eller 

inköp men däremot har man fört en dialog med facket under utformandet av 

kravspecifikationen till FHV. Kravet var att FHV skulle kunna leverera över 

hela landet, att man skulle ha gemensamma rutiner över hela landet och att man 

skulle få viss samlad statistik. Ett krav var också att den leverantör de till slut 

valde skulle ha ”alla tjänster som FHV levererar”. 

Även vid avrop av FHV-avtalet gör man klara specifikationer av ramarna för 

besök hos FHV, vad man vill att ett besök ska bestå av, vilken återkoppling man 

vill ha efter besöket, och om FHV får avtala ny tid med personen eller inte. 
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Detta då företag B har tidigare erfarenhet av att medarbetare själva hållit i 

kontakten med FHV vilket resulterat i långa behandlingar eller 

telefonrådgivning utan att HR haft koll på utgifterna rörande FHV. 

Beställaren av en tjänst skriver själv kravspecifikation för tjänsten och med 

andra ord kan enskilda chefer själva beställa enligt sina egna krav. Beroende på 

storlek på inköp så tar man in offerter från olika leverantörer och då oftast för att 

jämföra med FHV:s pris. Pris och kvalité är det som avgör i slutändan och 

kvalitén avgör man bäst på referenser. 

Valet av leverantör har varit slumpartat på rekommendation från en kollega, för 

att det är bekvämt med en tidigare inarbetad relation eller om leverantören själv 

har hört av sig, vilket var fallet vid friskvårdsprofilerna och 

ergonomigenomgången. 

 

Uppföljning av tidigare nämnda åtgärder eller tjänsteinköp i företag B 

Man har ingen direkt rutin på att följa upp de inköpta tjänsterna. 

Bullermätningen följde man upp efter insatt åtgärd men ergonomigenomgången 

följde man inte upp, och B känner att det inte heller var riktigt relevant. Däremot 

gör den chef som köpt in en tjänst en egen bedömning om tjänsten varit bra eller 

dålig, för att kunna rekommendera tjänsten vidare i företaget. 

Vid lyftteknikutbildningen i Strängnäs kommer man ha ett nytt upplägg där man 

kommer at ta hjälp av cheferna på plats och facket, för att bedöma om resultatet 

har fungerat bra. Detta för att sedan kunna använda utbildningsformen på andra 

håll i landet. Det sker med andra ord ingen strukturerad dokumentation utan mer 

ett samtal, kring resultatet. 

 

Respondent B:s syn på begreppet beställarkompetens 

B uttrycker att hon inte är helt bekväm med begreppet beställarkompetens och 

att hon inte är säker på vad det betyder. Hon tolkar det på följande sätt: 

”Att veta hur marknaden ser ut, vad det finns för leverantörer och priser och att 

veta vad man vill ha.” 
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Hon anser att beställarkompetens är beroende av ambitionsnivå och att det 

handlar om kompetens om den egna organisationen, hur behovet ser ut och hur 

prioriteringar ska göras. Det är också viktigt att veta vad som är speciellt 

riskfyllt i en viss bransch. 

Ett tecken på bristande beställarkompetens kan vara att man köper in fel tjänster, 

att det kostar en massa pengar för insatser som inte leder någonstans eller som 

arbetsgivaren egentligen inte att skyldig att betala för. 

”Man vill inte vara dumsnål, men man ska heller inte bekosta saker som 

samhället ska stå för.” 

Fördelningen av resurser inom ett företag kan också bli orättvis om det alltid är 

de som skriker högst som får det de vill ha. 

B menar att kraven på henne själv i hennes tjänst som HR- konsult styrs av 

balansen mellan å ena sidan cheferna och vad som behöver beställas, och å 

andra sidan HR:s värderingar och personalpolitik. 
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Bilaga 6- INTERVJU med Åsa Axelsdotter Hök 

 

Åsas bakgrund 

Åsa är i grunden folkhälsovetare med en magisterexamen i public health science 

från Karolinska Institutet 1997. Därefter har hon arbetat med folkhälsofrågor 

inom SKL och varit anställd inom FHV. Hon arbetar nu som egen företagare 

och tar konsultuppdrag, framförallt hos kommuner och större organisationer som 

vill upphandla FHV eller utreda sin interna FHV. Utöver detta arbetar hon deltid 

på Apoteket AB där hon är utbildningsledare för interna utbildningar.  Hon tar 

även utbildningsuppdrag genom sitt eget företag och är efterfrågad från FHV-

delegationen och andra delar av näringslivet som arbetar med arbetsmiljö. 

 

Åsa om begreppet beställarkompetens 

Åsa tycker beställarkompetens är ett konstigt ord, det är ju inte en beställning 

som görs utan ett köp som ska genomföras. Hon tror begreppet kan ha 

uppkommit från en äldre variant av intern, inbyggd FHV eftersom ordet 

”beställning” ingår i begreppet. 

Gapet mellan köpare och säljare är påtagligt och begreppet används flitigt inom 

FHV-branschen som ett sätt att lägga problemet på någon annan än branschen 

själv, man ”skyller” på köparens beställarkompetens istället. Begreppet används 

även av köparna själva som inte tar tag i sina arbetsmiljöproblem utan istället 

skyller på sin egen dåliga beställarkompetens. 

En upphandling kan vara proffsigt och bra gjord, och spegla behov som finns i 

en verksamhet, men ändå kan beställarkompetensen visa sig vara dålig gällande 

utnyttjande av avtalet. Begreppet har med andra ord mer att göra med det 

löpande utnyttjandet av FHV än just upphandlingsögonblicket. 

”Beställarkompetens är oerhört viktigt för att FHV ska komma till sin rätt och 

kunna leverera de tjänster och resultat som de är bra på. Annars finns risk av 

FHV används mest som en vårdinstans eller att man köper hälsokontroller i 

parti och minut.” 
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Krav på en god beställarkompetens kommer dels från FHV, men också från de 

personer inom företagen som, med kompetens inom arbetsmiljö och hälsa, 

centralt har arbetat med FHV-upphandlingar. Även från fackligt håll och från 

branschorganisationer där man har en tydlig bild över vad som behövs i en viss 

bransch finns outtalade krav på företagen om en god beställarkompetens. 

 

Åsa om företags beställarkompetens 

Beställarkompetensen varierar oerhört inom den privata sektorn. Ofta tar man på 

enklaste sätt reda på vad medarbetarna på företaget vill ha, och så köper man 

det. Företagen som köper FHV tycker ofta inte att de köper dåliga tjänster, utan 

de köper en tjänst för att de upplever att den fyller en funktion och möter ett 

behov. Så på så sätt skulle man tvärtom kunna säga att företagens 

beställarkompetens är bra. 

I större företag där det finns resurser att ha kompetenta personer som avsätter tid 

för att jobba med hälso- och arbetsmiljöutveckling är beställarkompetensen 

också bättre. Behovet av bra beställarkompetens är också större i större 

organisationer. 

Mindre företag fungerar annorlunda. I mindre företag mår man ofta bättre, det är 

ofta snabbare beslutsvägar och man har en annan närhet till personalen. Allt är 

enklare i en mindre organisation, där man mer för ett samtal med personalen om 

vad som behöver köpas in. 

Ett företags beställarkompetens påverkar företaget genom ett obefogat missnöje 

med FHV, då man inte tycker att man får levererat det man ville ha. Det kan 

också leda fram till högre kostnader med mindre effekt, då man saknar en 

långsiktig strategi i sina inköp av arbetsmiljörelaterade tjänster. Det finns med 

andra ord en ekonomisk baksida med att ha en bristande beställarkompetens. 

I sin roll som beställare behöver man ha ett strategiskt perspektiv på 

arbetsmiljöarbete, vilka effekter man vill uppnå och titta långsiktigt på vad FHV 

kan bidra med. Man kan visserligen ha en god uppfattning om vad gott 

arbetsmiljöarbete innebär men har man bara det operativa, verksamhetsnära 

perspektivet så missar man något. På så sätt hänger beställarkompetens och 

arbetsmiljökompetens ihop. 
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Åsa om företags arbetsmiljökompetens 

Arbetsmiljökompetensen är ofta större i större företag men har ofta att göra med 

att det företaget har resurser att anställa en person med den kompetensen och 

ansvaret. Men arbetsmiljökompetensen kan också variera med typ av person 

som har ansvaret och vilket intresse den personen har. 

Ute på företag talar man inte om resultat i samband med arbetsmiljöarbete och 

det talas också alldeles för lite om kvalitets- och effektivitetseffekter av en god 

arbetsmiljö. Frågar man ett företag vilka effekter de vill ha ut av FHV får man 

sällan raka svar. Alltför många arbetar med arbetsmiljö utifrån lagstadgade krav 

istället för utifrån vad arbetsmiljöarbetet kan bidra med till organisationens 

verksamhetsmål. 

Att koppla FHV-arbete med kvalitet och effektivitet är väldigt svårt. Företag 

köper in tjänster från FHV när ett problem uppstår. Men varför problemet 

uppstår och man behöver samarbeta med FHV och beställa dessa tjänster, tänker 

man mindre på. 

 

Åsa om tjänsteinköp/ upphandling 

Ett mindre privat företag som söker kontakt med en FHV ringer den aktör som 

de vet finns geografiskt nära eller närmast i huvudet som man känner igen. 

Kravspecifikationer i samband med upphandling eller avtalsskrivning är 

sällsynta- om det inte handlar om offentlig upphandling eller stora avtal. Men i 

de mindre företagen beställer man mer ad hoc, till exempel om man har ett 

rehabiliteringsfall, men klart vanligaste tjänsten att köpa in är 

hälsoundersökningar. Den skepsis som finns mot hälsoundersökningar inom 

FHV-branschen finns inte hos de köpande företagen som tvärtom tycker det är 

bra att ha ett kvitto på att medarbetarna är ok; 

”Vad bra då behöver jag inte göra något mer!” 

Gällande de klassiska FHV-tjänsterna så håller man sig gärna till samma 

leverantör men utöver dessa så kan man däremot ha andra leverantörer för 

friskvård, ledarskaputveckling eller massage. Man är som företag inte säker på 
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FHV:s kvalitet i de tjänster som inte känns typiska för FHV. Företagen har på så 

sätt en klart snävare syn på vad FHV är, än vad FHV-branschen själv har. 

Nästan alla får per automatik en årlig skriftig återkoppling från FHV på vad man 

köpt (hur många timmar). I den mån en upphandling sedan följs upp, så är det 

mest genom en subjektiv uppfattning om hur nöjd man är som kund. Små 

företag följer inte upp speciellt mycket alls utan går mer på känsla, om en 

kontakt känts bra eller inte. Har det känts bra så tycker man inte att det finns ett 

behov av uppföljning. Om samarbetet med FHV på något sätt inte fungerar eller 

om FHV blir för dyr så kommer man dra i handbromsen och ifrågasätta vad man 

egentligen får ut av det man köper. Där skulle företagarna kunna starta en dialog 

med FHV, om det finns något annat sätt på vilket FHV kan stödja företaget, utan 

alltför ökade kostnader utan istället med målet att minska dem. 

”Beställarkompetens- det ansvaret ligger inte bara hos den som köper. Det låter 

så, men beställarkompetensen måste utvecklas tillsammans med den som vill 

sälja tjänsten.” 

FHV försöker förhoppningsvis lobba för att man ska köpa ytterligare av deras 

tjänster som företaget i bästa fall behöver. FHV-branschen består av företag som 

ska drivas med vinst men det finns en hög etisk tröskel i branschen som gör att 

FHV inte gärna översäljer tjänster till företag. Sen kan statliga myndigheter 

tycka att FHV säljer mest hela tiden, och FHV kan vara pigg på att ta betalt för 

den rådgivande tiden, som många företag uppfattar som försäljning. 

Den köp- och säljmarknad som råder i FHV-branschen idag har gjort att kraven 

på beställarkompetens hos de köpande företagen har ökat. Detta är en skillnad 

från förr då företagen och FHV var samägda och samarbetet var mer naturligt.  

 

Åsa om styrmedel kring inköp av arbetsmiljörelaterade tjänster 

”Alla vinner på att företag har god beställarkompetens… utom möjligtvis 

medarbetarna. Det kan nämligen leda till att medarbetarna inte får det de vill 

ha- hälsokontroller.” 

Inom FHV-branschen finns en hög ambition att hjälpa och göra en insats som en 

oberoende samarbetspartner, och det kan då vara frustrerande med kunder som 

enligt FHV köper ”fel” tjänster. Men det måste finnas en balans mellan ”kunden 
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har alltid rätt” och en lyhördhet om var kunden står just nu. Initialt handlar det 

om att möta företag där de står och se behovet som finns just då och som 

företagen själva känner att de har. Först då kan man bygga en relation för att 

också kunna påverka företagets beställarkompetens, och det kommer att uppta 

mycket av FHV:s rådgivande tid. 

Försäljning av FHV är som säljarbete är över lag. En duktig säljare hjälper sin 

kund att köpa rätt saker. Men eftersom branschen inte är uppkommen ur en 

vanlig marknadssituation så omskrivs säljet istället till dålig beställarkompetens 

ute hos företagen. Egentligen handlar det om att sälja ett långsiktigt strategiskt 

stöd i linje med kundens utveckling. En del i en förbättrad beställarkompetens 

kan då delvis vara att inse sina begränsningar och acceptera hjälp utifrån. 

Åsa tror att det händer jättemycket och sker en mognad av branschen inom det 

här området. FHV branschen har utvecklats i många avseenden gällande 

affärsmässighet men just kundernas beställarkompetens, försäljning och 

samarbetet med kunden har lämnats lite till sist. Det finns fortfarande ett gap 

mellan säljare och kund som hindrar dem från att mötas och nå det samarbete 

som båda parter är ute efter. Det gapet är större än i andra branscher och Åsas 

arbete de senaste fem åren har varit att överbrygga det gapet.  
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Bilaga 7- INTERVJU med Bodil Mellblom 

 

Bodils bakgrund 

Bodil är från början civilingenjör med en inriktning mot arbetsmiljö och teknik. 

Hon började sin yrkesbana på Saab Scania i Linköping och har arbetat inom 

FHV, olika organisationer och olika arbetsmiljöprojekt inom olika branscher. 

Hon har sedan 3 år en tjänst som arbetsmiljöexpert inom Svenskt näringsliv. 

Hon ingår bland annat i referensgruppen för arbetsmiljöfrågor som består av 

representanter från medlemsorganisationer inom fem olika sektorer. Dessa är 

industri, transport, bygg och installation, tjänstesektorn samt handel, hotell och 

restaurang. 

Hon är svensk representant i EU-kommissionens Rådgivande kommitté för 

arbetsmiljöfrågor och sitter i styrelsen för arbetsmiljöbyrån i Bilbao. Hon deltar 

också i Arbetsmiljöverkets samrådsmöten med arbetsmarknadens parter som 

träffas regelbundet och diskuterar olika förändringar och förslag. 

Hon ingår i FHV-delegationen och arbetar med Prevent och med granskning av 

forskningsansökningar till AFA försäkring. 

 

Bodil om begreppet beställarkompetens 

Bodil gillar inte begreppet utan tycker det känns negativt mot företagen. Hon 

föredrar att kalla det att företagen behöver stöd att beställa rätt tjänster. Det 

handlar om att bedöma vad som ska beställas och vad man har behov av. 

Begreppet uppkom för 20 år sedan i samband med avregleringen av FHV-

subventionerna då företagen plötsligt blev medvetna om kostnaderna med FHV. 

Man började då diskutera hur man kunde hjälpa företagen med sina inköp och 

upphandlingar, och den diskussionen pågår än. 

Beställarkompetens är viktigt för att kunden ska få ut avsedd effekt av de 

tjänster de köper. Utan beställarkompetens är det lätt att företagen köper tjänster 

slentrianmässigt och som möter ett behov som egentligen är ett symtom på ett 

helt annat problem.  
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Bodil om företags beställarkompetens 

Beställarkompetensen skiljer sig mellan olika storlek på företag och olika 

branscher och ofta är beställarkompetensen bättre på en riskfylld industri än ett 

tjänsteproducerande företag. Små företag kan ha god kännedom om arbetsmiljö 

men går mer på känsla och sunt förnuft än på kunskap när det gäller inköp av 

arbetsmiljörelaterade tjänster. 

En bristande beställarkompetens kan leda till att företag gör felaktiga inköp av 

exempelvis arbetsutrustning eller möblemang som på lång sikt kan leda till 

belastningsbesvär. Ofta kan det då vara svårt att se kopplingen mellan besvären 

och de tidigare gjorda produktinköpen. 

Utvecklingen av FHV-branschen har lett till ökade krav på beställarkompetens 

hos företagen och just nu utarbetas partsgemensamt via Prevent, ett hjälpmedel 

för upphandling av FHV.  

 

Bodil om företags arbetsmiljökompetens 

Medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse för effektivitet och produktivitet är 

mycket större nu än för 20 år sedan. MTO-begreppet som används i akademiska 

sammanhang är okänt ute på många företag, men det behöver inte betyda att 

tänket inte finns där. Man använder sig bara av ett annat språk för 

systemsynsättet än det akademiska. 

Arbetsmiljö och ergonomi borde vara en självklarhet i ingenjörsutbildningar för 

att öka förståelsen för sambanden mellan arbetsmiljö, produktivitet och hälsa. 

Detta också för att öka samförståndet mellan skyddsombuden ute på företagen 

och den kommande generationen chefer som ska styra över hur pengar fördelas 

inom organisationer. 

Även i grundskolan borde arbetsmiljökunskap och ergonomi vara lika självklart 

att integrera i undervisningen som miljökunskap. 
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Bodil om tjänsteinköp/ upphandling 

Upphandlingar kan se väldigt olika ut. Stora företag går igenom hur riskerna i 

organisationen ser ut, vad man behöver hjälp med externt och gör därefter 

riktiga upphandlingar och använder offertförfrågningar innehållande 

kravspecifikationer. Mindre företag däremot ringer närmaste FHV och undrar 

hur mycket de kostar. 

Det kan finnas ett allmänt strategiskt tänkande hos stora företag där man ser 

FHV insats som en del i en lyckad produktion. Men FHV betraktas oftast inte 

som en strategisk partner och det strategiska stödet är därmed inget som ingår i 

en kravspecifikation. Kravspecifikationerna handlar gissningsvis mer om vilka 

tjänster man som företag vill ha, som exempelvis hälsokontroller och 

rehabilitering, snarare än specificerade långsiktiga effekter av samarbetet med 

FHV. 

”För att kunna kravspecificera en strategi att arbeta med arbetsmiljö krävs en 

god beställarkompetens.” 

Företagen tänker slentrianmässigt att de ska ha FHV men de tänker inte så 

mycket på vad FHV ska tillföra, och resultatet blir då att det mest beställs 

efterhjälpande åtgärder. Många företag är nöjda med sin FHV, samtidigt som en 

hel del är missnöjda. Företagen får för dålig återkoppling men ställer heller inte 

krav på återkoppling i sina upphandlingar. Företag har höga förväntningar om 

resultat och tror att de ska få något speciellt fast de inte alls specificerat sina 

krav eller önskemål. 

Största skillnaden i hur upphandlingar görs idag jämfört med för 20 år sedan är 

att det för 20 år sedan fanns avtal som talade om precis vad som skulle ingå i 

företagens avtalspaket. De förebyggande tjänsterna som levereras av FHV har 

minskat drastiskt från för 20 år sedan och numera separerar man ofta olika 

tjänster från varandra, delar upp dem mellan olika leverantörer och tar enbart 

vissa delar från FHV. 

 

Bodil om styrmedel kring inköp av arbetsmiljörelaterade tjänster 

Det är ofta ett traditionellt och kortsiktigt tänk som styr vad företag köper. Just 

nu kan man se en trend i att köpa in friskvårdstjänster som exempelvis massage 
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och träningskort. En sådan trend kan brytas genom en bättre och mer aktiv 

dialog mellan kunden och leverantören, vilket förbättrar beställarkompetensen. 

Samtidigt är det viktigt att framhålla att friskvårdsarbete i sig inte är fel men att 

en satsning på friskvård inte får ersätta eller göra att de förebyggande delarna av 

arbetsmiljöarbetet glöms bort. 

 God beställarkompetens skulle kunna ge en mindre belastning på 

sjukvårdssystemet vilket både de anställda och samhället skulle vinna på. 

”På sikt när det blir högkonjunktur igen kommer en god beställarkompetens och 

god arbetsmiljökompetens att vara ett bra attribut att attrahera arbetskraft och 

att hålla kvar arbetskraft. Unga som kommer ut på arbetsmarknaden nu, är mer 

kräsna med sina arbeten och tar inte vad som helst och där kan medvetenheten 

och kraven på arbetsmiljön vara större.” 

 

 


