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Förord 

Hösten 2012 inleddes ett samarbete med Feelgood företagshälsa på en av företagets enheter i 

Sydvästra Sverige. Upprinnelsen till samarbetet var en förfrågan om Feelgood-enheten var i 

behov av utveckling och forskning inom något specifikt område där ett examensarbete kunde 

bidra med kunskap inom ämnet.  

Som nyexaminerad folkhälsovetare började jag läsa magisterutbildningen i ergonomi och 

människa, teknik och organisation hösten 2012.  Under de senaste åren har jag deltagit på 

kurser, seminarier, medverkat i nätverk samt haft diskussioner med olika personer inom 

företagshälsobranschen, om deras arbete och om hälsa i arbetslivet, vilket har bidragit till 

nyfikenhet och nya kunskaper inom området.   

Under examensarbetet har lärorika och intressanta samtal förts med olika yrkeskategorier på 

Feelgood företagshälsa och med personer på två av deras kundföretag inom byggbranschen. 

För den metodintresserade bör uppsatsen läsas i följd och för den som är ute efter resultat och 

slutsatser hänvisas till avsnitten fem, sex och sju.  

Jag vill rikta ett stort Tack till följande personer som har gjort examensarbetet möjligt att 

genomföra. Tack till…  

… Feelgood-enheten, och i synnerhet till kontaktpersonen på enheten som från början och 

genom hela uppsatsprocessen varit engagerad och nyfiken samt hjälpt till med kontakter av 

kundföretag och respondenter  

… alla respondenter som deltagit i studien för att ni har delat med er av era berikande 

erfarenheter och kunskaper inom området  

… Jörgen Eklund, Martina Berglund och Anette Karltun för en givande och lärorik 

magisterutbildning 

… stort tack till Ann-Beth Antonsson som genom hela uppsatsens process, tålmodigt, gett 

snabba och värdefulla synpunkter och varit ett stort stöd vid uppsatsens sammanställning.       

 

Göteborg, juni 2013 

 

 

________________ 

Jenny Åberg  

0737-348816 

jenny_ _aberg@hotmail.com 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Företagshälsovården i Sverige avses som en oberoende expertresurs till företag 

och ska identifiera samt förklara sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet 

och hälsa. Generellt sett anlitar kundföretag FHV framförallt för reaktiva, efterhjälpande 

insatser då ohälsa redan har uppstått i företaget. Byggnadsarbetare vistas ständigt i en 

riskfylld miljö och utsätts för tunga lyft, ensidiga arbetsrörelser och ogynnsamma 

arbetsställningar. Det är därför viktigt att undersöka hur företagshälsovården kan bidra till det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet till kundföretagen för att möta utmaningarna i 

byggarbetsmiljön.             

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för 

företagshälsovårdens förebyggande arbetsmiljöarbete.   

Metod: En litteraturstudie och en intervjustudie genomfördes under våren 2013. 

Vetenskapliga artiklar och andra dokument inhämtades via databaser tillgängliga via bibliotek 

vid KTH, Göteborgs Universitet samt Halmstad Universitet. Tio individuella semi-strukturella 

intervjuer utfördes med arbetsmiljöingenjör och kundansvarig på en Feelgood-enhet samt med 

arbetsledare, skyddsombud och med personer som hade en HR- och arbetsmiljöposition på två 

av Feelgoods kundföretag inom byggbranschen.  

Resultat: Utifrån analysen framkom åtta teman som utgjorde möjligheter och hinder för det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet: konsultativt förhållningssätt, systematiskt arbetsmiljöarbete, 

arbetsplatsbesök, kompetens, marknadsföring och kommunikation, ledningsgruppen, 

bristande samordning mellan yrkesprofessionerna på FHV samt kundavtalet.      

Slutsats: Företagshälsovården behöver ta ett större ansvar i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet och ifrågasätta kundföretagen för att råda dem i bra arbetsmiljölösningar. 

Företagshälsovården behöver även bli bättre på att marknadsföra sin verksamhet för att 

kundföretagen ska veta vad de kan utnyttja FHV till. Feelgood är professionella och har hög 

kompetens i de individuella samtalen men kan förbättra sin branschkompetens på 

organisatorisk nivå. Arbetsplatsbesök efterfrågas och kundföretagen såg att FHV har en roll i 

att utföra tekniska mätningar och att hjälpa till i arbetet med arbetsrotation. De förebyggande 

arbetsmiljötjänsterna borde vara skrivna i avtalet för att de ska utnyttjas i större utsträckning.     

Nyckelord: byggnadsindustri, förebyggande arbetsmiljöarbete, hinder, företagshälsovård, 

möjligheter, systematiskt arbetsmiljöarbete   
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Abstract 

Background: The occupational health services (OHS) in Sweden is provided as an impartial 

expert advice to client companies and shall identify and explain the relationship between 

work, organization, productivity and health. In general, client companies use the occupational 

health services particularly for reactive services, when illness has already occured in the 

company. Construction workers staying constantly in a hazardous environment and are 

exposed to heavy lifting, monotonous movements and bad working positions. It is therefore 

important to examine how occupational health can contribute to the preventive work 

environment for client companies to meet the challenges of the construction work.          

Aim: The aim of the study was to investigate the opportunities and barriers that exist to the 

preventive work of occupational health services.  

Method: A literature review and an interview study was conducted in spring 2013. Scientific 

papers and other documents were obtained through databases available through the libraries at 

the Royal Institute of Technology, University of Gothenburg and Halmstad University. Ten 

individual semi-structural interviews were carried out with a safety engineer and an account 

manager at a Feelgood unit, as well as with supervisors, safety representatives and with 

people who had an HR and working position on two of Feelgoods client companies in the 

construction industry. 

Results: The analysis revealed eight themes that represented opportunities and barriers to 

preventive work environment: consultative approach, systematic work environment 

management, workplaces visits, competence, marketing and communication, management, 

lack of coordination between professions in occupational health services and customer 

agreement. 

Conclusion: The occupational health service needs to take greater responsibility in preventive 

work environment and challenging client companies to advise them in good working 

solutions. Occupational health services also needs to be better at marketing their business to 

client companies to know what they can use OHS for. Feelgood are professional and have 

high competence in the individual conversations but can improve their professional skills at 

organizational level. The client companies demand field visits and they saw that OHS has a 

role in performing technical measurements and help in the process of job rotation. Preventive 

health services should be written into the agreement in order to be utilized to a greater extent.  

Keywords: barriers, construction industry, occupational health services, opportunities, 

prevention work, systematic work environment management  
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Ordlista och förkortningsförklaringar 

AFA Försäkring Organisation som ägs av arbetsmarknadens partner och försäkrar mer 

än fyra miljoner anställda inom privat och offentlig sektor  

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML Arbetsmiljölagen 

AV Arbetsmiljöverket 

BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare för Projektering 

BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare för Utförande  

FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap  

FHI Folkhälsoinstitutet  

FHV Företagshälsovård 

FoU Forskning och Utveckling 

HPB Hälsoprofilsbedömning  

HR Human Resources 

ICHO International Commission on Occupational Health (Sv. Internationella 

arbetsmiljö kommissionen) 

ISO International Standardization Organisation 

LO Landsorganisationen i Sverige 

MTO Människa- Teknik- Organisation   

PTK Svensk samverkansorganisation för 26 fackförbund som arbetar för att 

öka tryggheten och förbättra villkoren på arbetsmarknaden för 

privatanställda tjänstemän 

SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation   

SAM Systematiskt Arbetsmiljöarbete 

SKL Sveriges kommuner och landsting  

SOU Statens offentliga utredningar  
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1.  Inledning   

Under denna rubrik ges en övergripande introduktion till uppsatsens ämnesområde. 

 

Företagshälsovården (FHV) i Sverige har en lång historia och är i ständig utveckling. Idag är 

cirka 65 % av alla anställda i Sverige anslutna till en FHV där 17 % är FHV-enheter som 

ingår i kundföretagets verksamhet. Majoriteten av FHV-verksamheterna i Sverige drivs som 

enskilda bolag och idag sysselsätter branschen ungefär 4000 personer i Sverige (Thornblad, 

2012). Det finns inget krav i Sverige som säger att arbetsgivare måste anlita företagshälsovård 

vilket regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS).  

”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 §, s. 9) 

Företagshälsovårdens roll i samhället har emellertid ifrågasatts och forskningen inom området 

är begränsad. I mars 2009 beslöt därför regeringen att tillsätta en delegation för 

kunskapsområdet företagshälsovård, FHV-delegationen, och i samarbete med forskningsrådet 

för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) gjordes en satsning på FHV-forskning (Statens 

offentliga utredningar (SOU) 2011:79). Satsningen består av två programstöd, två 

nätverksstöd samt en professur i företagshälsovårdsforskning (Ahnmé Ekenryd et al., 2012). I 

möten med representanter från ledningen från olika företagshälsovårder, forskare och 

arbetsgivarorganisationer samt representanter från de största fackförbunden diskuterades 

forskning och utveckling inom företagshälsovården (Ahnmé Ekenryd et al., 2012).  Under 

mötena kom de fram till att FHV vill arbeta förebyggande i större utsträckning men att 

kundföretagen oftast vill ha snabba och enkla åtgärder när problem och ohälsa redan har 

uppstått i företagen. Det är viktigt att FHV visar vad de kan och att de påvisar lönsamheten 

för tidigt insatta åtgärder (Ahnmé Ekenryd et al., 2012).  

I en studie gjord av Antonsson och Schmidt (2003) som undersökte småföretags utnyttjande 

av FHV kom de fram till att småföretag oftast anlitar FHV vid sjuk- eller hälsovårdande 

tjänster. Det visade även att småföretagen främst kände till att FHV utförde 

hälsoundersökningar och att de hade begränsad kunskap om vad FHV kan erbjuda (Antonsson 

& Schmidt, 2003). I en annan studie av Axelsdotter Hök (2009) undersöktes organisationers 

behov och efterfrågan av företagshälsovårdstjänster och/eller hälso- och arbetsmiljötjänster. 

Resultatet visade att företagshälsovården främst anlitas till hälsokontroller och till 

sjukvårdsrelaterade problem medan hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljö- och 

hälsotjänster många gånger anlitas av annan leverantör än företagshälsovården (Axelsdotter 

Hök, 2009).         

År 2010 beslöt regeringen att avsätta pengar till FHV för att öka FHV:s möjligheter till att 

göra insatser i ett tidigt skede. Bidragen består av grund- och tilläggsbidrag i syfte att erbjuda 

tjänster för att förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade 
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sjukdomar och skador. Det är Försäkringskassans uppgift att godkänna anordnare av 

företagshälsovård och betala ut bidragen (Sveriges företagshälsor, 2013a). 

 

1.1.  Problemformulering  

År 2012 anmäldes till Försäkringskassan ungefär 2000 arbetsolyckor och arbetssjukdomar i 

privata byggindustrin, och årligen dör det cirka 10 personer i arbetsplatsolyckor i hela 

byggbranschen (AV, 2013a). Byggnadsarbetare utsätts för en fysiskt tung arbetsmiljö i form 

av tunga lyft, ogynnsamma arbetsställningar och ensidiga arbetsrörelser vilket ofta leder till 

belastningsskador. Platsledningen har höga krav på sig att hålla budget och tiden för projektet 

och utsätts för en stressig arbetsmiljö. För att klara av framtidens behov i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet inom byggbranschen krävs en god och professionell företagshälsovård som 

agerar som expertresurs och som kunskapsstöd mot kundföretagen.     

Eftersom företagshälsovården har en viktig och betydelsefull roll i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet behövs det fördjupade kunskaper om FHV som en förebyggande funktion, 

dels för kundföretagen inom byggbranschen och dels för samhället i stort. Jag vill därför 

belysa hur två kundföretag inom byggbranschen ser på Feelgood som en förebyggande resurs 

i deras arbetsmiljöarbete och studera hur Feelgood uppfattar det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet. Därför vill jag undersöka olika perspektiv på hur FHV används i 

förbyggande arbetsmiljösammanhang och hur FHV kan utvecklas inom området. Tidigare 

forskning har inte belyst företagshälsovårdens förebyggande arbetsmiljöarbete utifrån 

möjligheter och hinder vilket därför den föreliggande studien kan bidra med. Studiens resultat 

kan bidra till ökad kunskap inom området för företagshälsovård och dessutom till 

utvecklingen av samarbetet mellan den studerade Feelgood-enheten och deras två kundföretag 

inom byggbranschen i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

 

2.  Syfte och frågeställningar 

Under denna rubrik presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för 

företagshälsovårdens förebyggande arbetsmiljöarbete. I studien har jag utgått ifrån följande 

frågeställningar: 

 Vilka möjligheter och hinder ser kundföretagen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet? 

 Vilket värde ser kundföretagen i att arbeta förebyggande med arbetsmiljön?  

 Ser kundföretagen att Feelgood har någon roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, i så 

fall vilken roll?   

 Hur kan Feelgood bli bättre på att stödja kundföretagen i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet? 
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3.  Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras litteratur om företagshälsovårdens utveckling och syfte samt 

om arbetsmiljön i byggindustrin.  

 

3.1. Företagshälsovårdens utveckling 

Svensk FHV började sin historia i gruvindustrin för många århundraden sen där arbetare 

jobbade under mycket ogynnsamma förhållanden. Redan på den tiden försökte arbetsgivarna 

hålla arbetarna i fysisk god kondition och att minska risker för skador och olycksfall för att 

upprätthålla produktionen (SOU, 2011:63). Större arbetsmiljökrav ställdes på arbetsgivaren i 

takt med brukssamhällets framväxt och efterfrågan på läkare i nära anslutning till 

arbetsplatserna ökade. Arbetsrelaterade problem började uppmärksammas på 1890-talet och 

år 1912 kom lagen om arbetarskydd som bland annat innebar bestämmelser om arbetstagarens 

och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter samt arbetsplatsens nivå som krävdes av 

arbetarskyddet. Långt in på 1900-talet började läkare, skyddsingenjörer, sjuksköterskor och 

skyddskommittéer att samarbeta vilket lade grunden till den moderna företagshälsovården 

(SOU, 2011:63). Det blev sedan allt viktigare att få en helhetssyn på vad som är bra 

arbetsförhållanden och god arbetsmiljö där det var viktigt att eliminera fysiska risker i 

arbetsmiljön som olycksfall och farliga kemikalier. Insatser för att minska tungt och ensidigt 

arbete fick också ett uppsving och även hur de organisatoriska aspekterna påverkar 

arbetsmiljön uppmärksammades. Förutom att arbetet skulle vara riskfritt skall även 

arbetstagaren ha möjlighet till utveckling och känna sig delaktig i organisationen (SOU, 

2011:63).  

Företagshälsovården drevs från början främst på arbetsgivarnas villkor men på 60-talet 

började FHV ses som en obunden, rådgivande expertresurs där de olika parterna
1
 i samverkan 

skulle formulera uppdraget. De efterhjälpande insatserna minskades och istället dominerade 

de förebyggande arbetsmiljötjänsterna där ergonomisk, teknisk, medicinsk och psykosocial 

kompetens rekryterades. Under 80- talet ökade antalet FHV och det bildades bransch-hälsor
2
 

där den första var bygghälsan. Med anledning av att statsbidraget infördes, som gick till de 

FHV som hade fått ett godkännande från yrkesinspektionsnämnden och registrerades på 

Arbetsmiljöverket, ökade utnyttjandet av FHV (SOU, 2004:113). Senare under 1980- talet 

började dock FHV:s roll och nyttan med FHV ifrågasättas och högre krav ställdes på 

effekterna av FHV:s insatser. På uppdrag av regeringen bedrevs forskning och utredning av 

företagshälsovården, och 1992 avskaffades statsbidraget. Under samma period, sades det 

centrala arbetsmiljöavtalet upp med syftet att avtalet istället skulle skrivas branschvis och 

göra det mer flexibelt för de större företagen. I takt med den ekonomiska krisen då 

arbetsmiljön lågprioriterades och i samband med avskaffandet av det centrala avtalet och 

statsbidraget sjönk utnyttjandet av FHV avsevärt (Josefsson & Kindenberg, 2004). 

                                                 
1
 Organisationer som företräder anställda och arbetsgivare.  

2
 Företagshälsovårder som var specialiserade mot en specifik bransch.  
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Utvecklingen har bidragit till den marknadsanpassade FHV vi ser idag med större och färre 

FHV-verksamheter. Anledningen är att stora FHV-koncerner har köpt upp mindre FHV-

verksamheter och där även små enheter har bildat en större organisation (Axelsdotter Hök & 

Tegle, 2008). Sedan 1995 kan FHV i Sverige bli kvalitetssäkrad enligt SS-EN ISO 9001 med 

syftet att för myndigheter och samhälle definiera god företagshälsovård med ett enhetligt 

begrepp (Josefsson & Kindenberg, 2004).  Enligt branschorganisationen Sveriges 

Företagshälsor (tidigare Föreningen Svensk Företagshälsovård, FSF) finns det cirka 200 

FHV-företag där ungefär 150 är medlemmar i branschorganisationen (Sveriges 

Företagshälsor, 2013a).      

  

3.2. Företagshälsovårdens syfte och uppgift 

De vanligaste yrkesprofessionerna i svensk FHV är ergonomer, läkare, sjuksköterskor och 

beteendevetare (Thornblad, 2012). Arbetsmiljöingenjörer är också en viktig yrkeskompetens 

inom FHV som bland annat utför tekniska mätningar som buller, luftkvalité och vibrationer, 

samt utför riskbedömningar. Under de senaste åren har det tillkommit yrkesprofessioner inom 

företagshälsovården som kundansvariga, organisationskonsulter, hälsovetare med flera (SOU, 

2011:63). FHV arbetar tvärfunktionellt mellan de olika professionerna med syftet att arbeta 

teambaserat mot kundföretagen för att fånga upp alla olika aspekter av arbetsmiljön.    

I arbetsmiljölagen (AML) regleras företagshälsovårdens roll.   

”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, 2008. AML, 3 kap 2b §, sida 29) 

Företagshälsovårdens multidisciplinära arbetssätt med helhetssyn på människa och miljö är 

unikt och är en styrka för FHV som andra leverantörer har svårt att mäta sig med. Trots detta 

är konkurrensen mellan olika leverantörer av arbetsmiljötjänster hård och det är därför viktigt 

att FHV förklarar och påvisar nyttan med deras insatser. Företagshälsovårdens 

verksamhetsidé är även att kunna förklara hur olika delar i arbetsmiljön påverkar de anställdas 

hälsa samt dess effekter för organisationens ekonomi (Josefsson & Kindenberg, 2004).  

     

3.3. Företagshälsovårdens arbetsmiljötjänster  

De flesta FHV i Sverige erbjuder tjänster av hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande 

karaktär (Axeldotter Hök, 2009). Previa AB, Feelgood Svenska AB och Avonova Sverige AB 

är idag de största FHV-koncernerna i Sverige vilka är verksamma i hela landet (Previa AB, 

2013; Feelgood Svenska AB, 2013; Avonova Sverige AB, 2013). Företagshälsovårdens 
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arbetsmiljötjänster delas upp i hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser. 

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete innebär att titta på friskfaktorer på arbetsplatsen och att 

stärka dessa för att hälsa ska främjas. Exempel på hälsofrämjande insatser är 

hälsoprofilsbedömning (HPB) motiverade samtal, hälsoinspiratörsutbildningar (Axelsdotter 

Hök, 2009). 

Förebyggande arbetsmiljöarbete handlar om att förhindra och förebygga risker och olycksfall 

i arbetet innan ohälsa uppstår på arbetsplatsen. FHV erbjuder även riskbedömningar och andra 

kartläggningar för att förbättra arbetsmiljön inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet. FHV 

är även ett stöd till kundföretagen i det systematiska arbetsmiljöarbetet (Axelsdotter Hök, 

2009).  

De reaktiva, efterhjälpande insatserna implementeras när ohälsa har uppstått i företaget. Det 

kan inom FHV-området innefatta rehabilitering och arbetsplatsanpassning. Det är viktigt att 

FHV följer upp och utvärderar alla typer av insatser för att se om de har gett någon effekt 

(Axelsdotter Hök, 2009).  

Internationella arbetsmiljökommissionen (ICHO) är en yrkesorganisation som syftar till att 

främja vetenskaplig kunskap och utveckling av arbetsmiljö och FHV. Rantanen, Lehtinen och 

Iavicoli (2013) undersökte i en internationell studie hur ICHO:s medlemsländer från olika 

världsdelar använder sig av företagshälsovårdens arbetsmiljötjänster och i vilken utsträckning 

arbetstagare i länderna har tillgång till en organiserad FHV. Resultatet av studien visade att 70 

procent av de tillfrågade länderna använde företagshälsovårdens förebyggande och 

efterhjälpande tjänster. Det visade sig även att endast en tredjedel av de undersökta länderna 

hade organiserad företagshälsovård för mer än hälften av arbetstagarna (Rantanen et al, 2013). 

 

3.4. Arbetsmiljön i byggbranschen 

Arbetet i byggbranschen är ett tungt fysiskt krävande arbete och är dessutom en farlig 

arbetsmiljö att arbeta i (Sundström, 2007). I branschen är tillbud och arbetsolyckor vanliga 

och enligt Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsskador anmäldes ungefär 3000 olyckor under 

år 2010 till Försäkringskassan (AV, 2011). Svenska byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, 

som är byggnadsarbetarnas fackförbund, utvecklade en företagshälsovårdspolicy för att 

kraven på god arbetsmiljö inom byggbranschen ska upprätthållas och innehåller de krav som 

Byggnads ställer på innehållet i en bra företagshälsovård. Den syftade även till att FHV ska få 

en mer naturlig och betydande roll i arbetsmiljöarbetet och att företagen ska se FHV som en 

resurs (Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 2013). 

”En bra fungerande företagshälsovård, som ger förslag på rätt åtgärder, leder till en bra 

arbetsmiljö med säkra arbetsplatser. När det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 

företagshälsovården fungerar minskar de arbetsrelaterade sjukdomarna och olyckorna.” 

(Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 2013, s.2) 



6 

 

Enligt Byggnads bör anställda inom byggbranschen genomgå hälsoundersökningar minst var 

tredje år. Nyanställda bör genomgå en hälsoundersökning inom sex månader från 

anställningens början om personen inte har genomgått en hälsoundersökning under de senaste 

tre åren (Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 2013). Byggherren är alltid skyldig att utse en 

byggarbetsmiljösamordnare på en arbetsplats, dels för planering och projektering (BAS-P), 

dels för utförande (BAS-U). BAS-U och BAS-P regleras av AML som också anger vilka de 

viktigaste uppgifterna är (AV, 2009; Halldin & Levin, 2010). Arbetsmiljöverket har år 2011 

ställt krav på att byggarbetsmiljösamordnare ska ha utbildning för att planeringen och 

utförandet av projektet ska hålla en god arbetsmiljö (AV, 2013b).    

 

3.5. Människa-Teknik-Organisation    

Begreppet människa, teknik och organisation (MTO) är ett systemperspektiv som beaktar 

interaktionen mellan de tre komponenterna. Det har sitt ursprung från sociotekniken som 

syftar till att alla system är ett tekniskt och socialt system som är ömsesidigt beroende av 

varandra. MTO-begreppet myntades under 1990-talet och började användas inom 

kärnkraftindustrin ur ett säkerhetsperspektiv. Det används framförallt inom säkerhetskritiska 

verksamheter men tillämpas även som ett verktyg i förbättrings- och utvecklingsområden där 

hälsa, välbefinnande och systemprestanda är centrala fenomen (Eklund, 2013). Porras och 

Robertsson (1992) har utformat en organisationsutvecklingsmodell som innebär att de sociala, 

organisatoriska och tekniska faktorerna påverkar arbetsplatsfaktorer. Rollenhagen (1995) 

menar att MTO-systemet utgör ett större system än de olika delsystemen, M, T och O och 

påverkar varandra ur säkerhets- och effektivitetsperspektiv (Rollenhagen 1995). Eklunds 

utvecklade MTO- modell handlar om aktivitetsanalys där aktiviteten som individen utför är i 

centrum vilken innehåller små aktivitetsprocesser och där miljö, teknik och organisation 

påverkar systemet (Eklund, 2003).  

 

4.  Metod 

Nedan beskrivs de övergripande metodvalen i uppsatsen för att sedan gå över till urval, 

undersökningsinstrument, genomförande, dataanalys samt etiska överväganden.  

 

4.1.  Typ av studie 

Studien är av explorativ karaktär vilket innebär att söka förståelse och tolka sammanhang av 

ämnesområdet på ett djupgående plan. En explorativ studiedesign syftar till teoribildning och 

kontextuella perspektiv vilket kräver insamling av kvalitativa, omätbara data (Jacobsen, 

2002). De kvalitativa data erhölls genom en litteraturstudie och en intervjustudie i form av 

fallstudier. Explorativa studier utgår från empirin, data taget ur verkligheten, där få antal 

analysenheter studeras med fokus på många variablar vilket innebär en intensiv uppläggning. 
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Med en intensiv uppläggning studeras många variabler, dvs. olika aspekter av 

problemställningen, och få enheter vilket leder till att fenomenet studeras på djupet. Med en 

intensiv uppläggning tar det lång tid att samla in data och analysprocessen kräver omsorgsfullt 

arbete (Jacobsen, 2002, s. 92-93). Syftet med studien var inte att generalisera till en större 

population utan var istället att förstå och analysera det studerade fenomenet på en nyanserad, 

dynamisk nivå (Williamson, 2002). Syftet var även att systematisera och kategorisera de 

kvalitativa data om något som kännetecknar ett fenomen (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

4.1.1. Avgränsningar   

Idag är FHV-forskningen relativt begränsad vilket krävde en omfattande litteratursökning i 

många olika databaser för att få fram relevant material. För att få en förståelse för det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet inom företagshälsovården användes även söktermer som 

angränsade till ämnesområdet. Det var dock viktigt att inte komma in på sidospår vilket finns 

en tendens till när området är så begränsat.  

Studien belyser en enhet
3
 på Feelgood företagshälsa utifrån två yrkesprofessioners perspektiv. 

Därmed har inte avsikten varit att belysa fenomenet för företagshälsovården generellt utan 

endast utifrån respondenternas upplevelser på den aktuella Feelgood-enheten. Inom ramen för 

examensarbete på 15 hp, motsvarande tio veckors heltidsstudier, belyses inte andra 

yrkesprofessioners perspektiv som är verksamma inom FHV som till exempel sjuksköterska, 

ergonom eller beteendevetare.   

Två kundföretag inom byggbranschen valdes inom ramen för examensarbete på 15 hp. 

Studien belyser generellt kundföretagens förebyggande arbetsmiljöarbete och i synnerhet en 

arbetsplats på vardera kundföretag vilket innebär att andra arbetsplatser, där det kan se 

annorlunda ut vad gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet, inte studeras. Respondenterna 

på kundföretagen valdes eftersom de hade en central roll i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet och/eller kontakt med FHV. Platsledningen och arbetsledarna ute på en 

byggarbetsplats har en viktig strategisk funktion i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Inom 

ramen för magisteruppsatsen rekryterades arbetsledarna till studien vilket innebar att 

platsledningens perspektiv inte studerades. Företagsledningens perspektiv åskådliggörs heller 

inte i studien.  

 

4.1.2. Angreppssätt 

Studien bygger på den hermeneutiska traditionen där man utgår från ett problem, samlar in 

data från empirin och utvecklar teori vilket innebär ett induktivt resonemang (Jacobsen, 

2002).    

    

                                                 
3
 Kommer i fortsättningen av uppsatsen att benämnas som Feelgood-enheten. 
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4.1.3. Validitet, reliabilitet, triangulering 

Validitet handlar om metodens giltighet och relevans det vill säga att vi mäter det vi avser att 

mäta. Validitet delas upp i intern och extern giltighet och relevans där intern validitet innebär 

hur säkert slutsatser kan dras utifrån ett resultat. I metoddiskussioner talas det även om i hur 

hög grad resultatet kan generaliseras eller överföras till andra grupper eller andra 

sammanhang vilket innefattar den externa validiteten (Jacobsen, 2002).  

I forskningssammanhang talas det om hur tillförlitligt och trovärdigt resultatet av en 

undersökning är, vilket kallas reliabilitet. Det innebär att samma resultat skulle erhållits om 

studien genomfördes exakt på samma sätt. Genomförandet skall således vara tydligt beskrivet 

och väcka tillit (Kvale, 1997). Forskaren skall alltid sträva till att uppnå hög validitet och 

reliabilitet i sin undersökning.  

Studiens trovärdighet stärks av att data insamlas med hjälp av flera metoder i form av 

litteraturstudie och intervjustudie, även kallat metodtriangulering. Data har samlats in från 

olika personalkategorier vilket innebär att datatriangulering användes. Detta innebär att en 

bredare och djupgående förståelse erhålls genom att flera datakällor används (Olsson & 

Sörensen, 2011).      

     

4.2.  Datainsamlingsmetoder 

Under våren 2013 genomfördes en litteraturstudie samt en intervjustudie med tio 

respondenter. Med metodtriangulering blev det möjligt att få bred kunskap och förståelse 

inom ämnet genom att sekundärdata inhämtades från litteraturstudien och primärdata 

samlades in från intervjustudien. Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes på en 

Feelgood-enhet och två av deras kundföretag inom byggbranschen i sydvästra Sverige.  

  

4.3.  Genomförande av litteraturstudie 

4.3.1. Urval och sökstrategi  

Enligt den hermeneutiska traditionen inhämtades litteratur och kunskap på ett iterativt sätt 

under projektets gång (Williamson, 2002). I litteraturstudien utgör artiklar, avhandlingar, 

facklitteratur samt andra dokument datamaterialet som analyserades. Snöbollsmetoden 

tillämpades då inspiration till nya sökningar erhölls utifrån vissa artiklars referenslistor.   

Databaser som användes vid sökningen var Ergonomics Abstracts, PsycInfo och Scopus, 

tillgängliga via bibliotek vid Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs Universitet samt 

Halmstad Universitet. Söktermer som användes var bland annat Occupational health services, 

preventive work environment, systematic work environment management, och construction 
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industry (se bilaga 1). Andra informationskällor som Arbetsmiljöverket
4
, Prevent

5
 och 

hemsidan för FHV-forskning
6
 har också använts för att få en bred förståelse av 

ämnesområdet. Eftersom forskningen är relativt begränsad inom FHV-området idag har inte 

urval gjorts efter publiceringsår i första hand. Detta kan ha lett till att viss litteratur är 

inaktuell, dock har syftet varit att få en bred kunskap om fenomenets utveckling och innehåll 

varför den litteraturen har inkluderats. Endast engelska vetenskapliga artiklar inkluderades 

medan andra dokument endast fanns tillgängliga på svenska. Både översiktsartiklar och 

empiriska studier inkluderades.  

    

4.3.2. Bearbetning och analys av data  

De dokument, artiklar och skrifter som har inhämtats har bearbetats och analyserats utifrån att 

skapa en bred förståelse för det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom FHV och 

byggbranschen. Utifrån det insamlade materialet har teman bildats som presenteras under 

avsnittet 5.1. Litteraturstudie. Resultatet av det insamlade materialet har delvis legat till grund 

för utformandet av intervjuguiden.  

 

4.4.  Genomförande av intervjuer   

4.4.1. Urval 

Den studerade Feelgood-enheten ligger i sydvästra Sverige och valdes utifrån kontakter inom 

företaget och geografisk tillgänglighet. Vid uppstarten av projektet träffades jag och 

kontaktpersonen på Feelgood-enheten för att diskutera förslag om ämnesområde. Efter att 

ämnet förebyggande företagshälsovård och ett första förslag till syfte och frågeställningar var 

fastställt tog kontaktpersonen på Feelgood-enheten kontakt med den första respondenten till 

studien, en kundansvarig på FHV-enheten. Den kundansvariga kontaktade i sin tur de 

studerade kundföretagen som godkände sitt deltagande i studien. Kundföretagen är ett större 

och ett mindre byggföretag vilka i uppsatsen benämns som kundföretag A och B (se bilaga 2). 

Kontaktpersonen på Feelgood-enheten kontaktade även arbetsmiljöingenjören på Feelgood-

enheten eftersom arbetsmiljöingenjörer har en central roll i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet.  

Genom den kundansvariga erhölls kontaktuppgifter till de personer på kundföretagen som har 

den huvudsakliga kontakten med FHV. Dessa två personer ringdes upp per telefon där 

uppsatsens upplägg och syfte presenterades. Därefter bad jag personerna återkomma med 

namn och kontaktuppgifter per mail på personer som hade en HR- eller arbetsmiljöposition, 

                                                 
4
 Statlig myndighet som på uppdrag av regeringen utformar arbetsmiljöföreskrifter, utför inspektioner samt 

förser allmänheten med kunskap inom arbetsmiljöområdet, www.av.se 
5
 Ideell förening inom arbetsmiljöområdet med PTK och LO som huvudmän, www.prevent.se 

6
 Ett kompetenscentrum för FHV-forskning i samverkan mellan Karolinska Institutet, Kungliga tekniska 

högskolan, Uppsala universitet och IVL Svenska miljöinstitutet, www.fhvforskning.se 
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skyddsombud samt arbetsledare. Syftet var att fånga upp olika yrkeskategoriers perspektiv av 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet och FHV:s roll i det arbetet. Därefter kontaktades 

personerna per telefon där uppsatsens syfte och upplägg presenterades. Således valdes 

Feelgood-enheten och kundföretagen med dess tio respondenter genom ett 

bekvämlighetsurval. Se sammanställning (tabell 1) av företagen och yrkesprofessionerna 

nedan.    

 

Tabell 1. Deltagare i intervjustudien  

Kundföretag A Kundföretag B Feelgood-enheten 

HR-specialist, huvudsaklig 

kontakt med FHV 

Kvalitets, miljö och 

arbetsmiljöchef, 

huvudsaklig kontakt med 

FHV 

Kundansvarig för 

kundföretag A och B 

Arbetsmiljöingenjör, 

arbetsmiljösupport 

Personalchef Arbetsmiljöingenjör 

Arbetsledare Arbetsledare   

Skyddsombud Skyddsombud   

 

4.4.2. Undersökningsinstrument 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar samt inhämtad kunskap genom litteraturstudien 

utformades öppna intervjuguider med frågor av semi-strukturell karaktär (se bilaga 3-5). 

Frågor som är semi-strukturerade innebär att respondenterna fritt och på ett öppet sätt kan 

tolka frågorna utifrån deras erfarenhet och kompetens (Kvale, 1997). Den öppna 

intervjuguiden innebar att samma frågor ställdes i fast ordningsföljd till de respondenter som 

intervjuguiden var ämnad för vilket krävde öppna svar från respondenterna (Kvale & 

Brinkman, 2009). Intervjuguiden delades upp i olika teman som berörde förebyggande 

arbetsmiljöarbete och syftet var att få djupgående kunskap om hur de olika 

yrkesprofessionerna ser på FHV:s roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Först framtogs 

ett första utkast till två intervjuguider, en för Feelgood och en för kundföretagen. Sedan 

finjusterades dessa och därefter anpassades företagsintervjuguiden för arbetsledare och 

skyddsombud för att lämpa sig för de yrkeskategorierna som arbetar nära produktionen. I 

kvalitativa intervjustudier skickas inte intervjuguiden ut i förväg till respondenterna med 

syftet att få så spontanta och naturliga svar som möjligt. Däremot visste respondenterna om 

syftet till studien och vad resultatet skulle användas till vilket gör att avsikten med intervjun 

var öppen (Jacobsen, 2002).  

FHV-intervjuguiden öppnades med frågor om respondentens bakgrund såsom huvudsakliga 

arbetsuppgifter och utbildning. Därefter ställdes frågor om förebyggande arbetsmiljöarbete 

exempelvis, ”vad betyder förebyggande arbetsmiljöarbete för dig/företaget?” och ”hur har 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklats under åren? Därefter ställdes frågor under 

temat möjligheter som berörde vilka möjligheter som respondenterna såg i FHV:s och 
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kundföretagets förebyggande arbetsmiljöarbete. Under temat hinder ställdes frågor om vad 

som begränsar FHV i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och vilka problem de ser att 

kundföretagen har i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Intervjun avslutades med MTO-

begreppet och framtidsperspektiv på hur de vill att FHV ska hjälpa kundföretagen i framtiden 

i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

Kundföretagsintervjun för personerna som hade en HR- och arbetsmiljöposition i företaget 

var uppbyggd på samma sätt som FHV-intervjuguiden men där ställdes även frågor om 

företaget och om deras erfarenheter av kontakten med FHV. Vid kundföretagsintervjuerna för 

arbetsledare och skyddsombud togs vissa frågor bort om avtalet mellan företaget och FHV då 

det inte ansågs relevant till deras yrkesprofession och vissa frågor omformulerades för att 

anpassas till deras arbete i produktionen.   

 

4.4.3. Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att testa intervjuguiderna för att säkerställa om att rätt frågor 

ställdes och för att justera formuleringar av frågorna som inte ansågs anpassade till 

verksamheten. Kundföretags-intervjuguiden testades på en personalavdelning på ett annat av 

Feelgood’s kundföretag. FHV-intervjuguiden testades på en kundkoordinator på en mindre 

företagshälsovård i sydvästra Sverige. Rekryteringen av respondenter till pilotstudien valdes 

ur ett bekvämlighetsurval genom kontakter och tillgänglighet. Efter pilotstudien 

omformulerades vissa frågor och vissa frågor lades till och togs bort på grund av upprepande 

karaktär. Svaren från intervjuerna i pilotstudien ingick inte i studiens resultat. Innan 

intervjuerna genomfördes samlades information om kundföretagen och Feelgood för att få en 

ökad förståelse för verksamheterna.   

 

4.4.4. Intervjuframföranden  

Samtliga intervjuer genomfördes individuellt med två respondenter på en Feelgood-enhet 

samt fyra olika yrkesprofessioner på vardera två kundföretag under våren 2013. Den första 

intervjun gjordes med kundansvarig och följdes av arbetsmiljöingenjören på Feelgood-

enheten. Anledningen till att FHV-intervjuerna genomfördes före kundföretagsintervjuerna 

var att jag ville få en inledande förståelse för hur Feelgood ser på samarbetet och det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. Under FHV-intervjuerna dök det upp frågor som jag 

undersökte närmare i företagsintervjuerna. Samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas 

kontor eller ute på arbetsplatserna i arbetsbodar. Det var viktigt att samtalen ägde rum i ostörd 

miljö för att en tillfredsställande och lugn dialog kunde upprätthållas. Intervjuerna spelades in 

digitalt via Iphone med hjälp av röstmemo-applikationen och varade i cirka 60 minuter. 

Respondenterna godkände inspelning och tidsåtgång genom ett informerat samtycke. Under 

intervjuerna fördes även anteckningar utifall att inspelningarna skulle misslyckas på grund av 

eventuella tekniska problem. Det var viktigt att ställa följdfrågor för att få mer utvecklande 

svar och för att försäkra mig om att svaren uppfattades på ett korrekt sätt. Efter intervjuerna 
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bad jag att få återkomma till respondenterna om vissa aspekter saknades eller om förståelsen 

för vissa svar var otillräckliga. Information gavs även om att den färdiga uppsatsen skulle 

skickas ut, innan publicering, via mail till respondenterna för att de skall få möjlighet att ge 

synpunkter och korrigeringar. Samtliga tio intervjuer genomfördes vilket innebär att studien 

inte hade några bortfall av respondenter.        

  

4.4.5. Bearbetning och analys av data  

Kvale och Brinkmann (2009) menar följande:  

”Den ideala intervjun är redan analyserad då bandspelaren stängs av.”  

(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 206) 

Analysen bygger på den form av meningskoncentrering som görs för att förstå och tolka ett 

fenomen. Miles och Huberman (1994) menar att det finns tre olika faser av kvalitativa 

analyser nämligen beskrivning, systematisering och kombinering. Beskrivning handlar om att 

få en detaljerad och grundlig förklaring av data vilka är rika på analyser och variationer. 

Systematisering innebär att kategorisera informationen från intervjuerna för att göra den 

lätthanterlig och hanterbar att förmedla. Det sista steget innefattar att kombinera och tolka 

data där forskaren undersöker sammanhang och försöker identifiera vad som har sagts eller 

gjorts (Miles & Huberman; Jacobsen, 2002). Dessa tre olika faser övergår i varandra då 

kategorisering och kombinering delvis sker under intervjusamtalet och bearbetningen av 

materialet. För att undvika att utelämna relevant information under analysprocessen är det av 

betydelse att hålla analysen öppen i inledningen för att sedan fokusera och snäva in 

informationen (Jacobsen, 2002). 

Anteckningarna som fördes under intervjuerna renskrevs direkt efter samtalen för att 

komplettera den tekniska inspelningen på bästa sätt (Kvale, 1997). Reflektioner av hur 

intervjusituationen upplevdes skrevs även ner där frågor som hur uppträdde intervjuobjektet? 

Hur fungerade jag som intervjuare under samtalet? dokumenterades. Därefter bearbetades 

samtliga intervjuer genom transkribering från talspråk till skriftspråk. Samtliga interjuver 

bearbetades och analyserades genom transkribering från talspråk till skriftspråk och lästes 

igenom flertalet gånger. Under tiden det utskrivna materialet lästes igenom gjordes även 

understrykningar och kommentarer av relevant och betydelsefull information i enlighet med 

studiens syfte och frågeställningar. Kommentarer gjordes för varje enskild intervju på 

uppgifter av beskrivande, värderande samt förklarande karaktär (Jacobsen 2002). Därefter 

gjordes en sammanfattning av samtliga intervjuer, så kallat annotering, där de huvudsakliga 

och detaljrika uppgifterna redogjordes. För varje intervju sammanställdes därefter 

framträdande teman som utgjorde möjligheter och hinder för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet där jag utgick från beskrivningarna för hinder och möjligheter som 

presenteras nedan. Sedan jämfördes och analyserades respondenternas teman, och de teman 

som dök upp flest gånger kategoriserades till huvudsakliga teman. Slutligen genomfördes en 

sambandsanalys och tolkning av de olika enheterna.    
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Möjligheter 

I den föreliggande studien innefattar möjligheter de fenomen som kundföretagen klarade av 

för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det som fungerade bra mellan kundföretagen och 

FHV räknades också in som möjligheter samt behoven för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet där FHV kunde bistå som kunskapsstöd till kundföretagen. Möjligheter 

inkluderade även aspekter där det fanns tydliga förbättringsområden i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet.   

Hinder  

I studien undersöktes vilka hinder som fanns för FHV:s förebyggande arbetsmiljöarbete. 

Hinder räknades som de svårigheter som FHV har problem med inom organisationen samt i 

samarbetet med kundföretagen. De svårigheter som fanns för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet inom kundorganisationerna räknades också in som hinder och även de 

brister som kundföretagen ansåg att FHV har för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.   

 

4.5.  Etiska överväganden 

I uppstarten av uppsatsen var avsikten att varken företagsnamn eller personnamn skulle 

publiceras för att säkra respondenternas anonymitet i enlighet med forskningsetiken. Feelgood 

bad sedan några veckor efter genomförandet av intervjuerna att deras företagsnamn skulle 

nämnas i uppsatsen vilket godkändes. Kundföretagens namn och samtliga personnamn hölls 

fortfarande anonyma eftersom det var avtalat vid projektets start och för att säkerställa 

respondenternas anonymitet. Respondenterna informerades om förändringarna via mail. Ett 

missivbrev (se bilaga 6) om informerat samtycke skickades ut via mail innan 

intervjutillfällena till samtliga respondenter för att informera om studiens upplägg. I brevet 

informerades även deltagarna att deras namn avidentifieras vid publicering och att 

datamaterialet behandlas konfidentiellt. Deltagandet i studien var frivilligt och respondenterna 

hade närsomhelst rätten att avsluta sin medverkan i studien utan påföljder. 

Innan intervjun startade försäkrades att samtliga respondenter hade tagit del av brevet om 

informerat samtycke. Upplägget av studien och dess syfte upprepades också innan intervjun 

började för att ge respondenterna en klar bild av vad studien gick ut på. Ett skyddsombud 

hade inte tagit del av brevet på grund av tidsbrist och därför förklarades hans rättigheter 

ingående innan intervjun började. Som intervjuare finns en viss förförståelse för ämnet och 

vilka svar som kan tänkas komma upp under intervjun. Därför är det viktigt som intervjuare 

att inta en neutral roll för att inte påverka respondentens svar, som i forskningssammanhang 

kallas för färgning av resultatet, vilket gör studien mindre tillförlitlig. Det är även viktigt att 

ge respondenten pauser för att ge utrymme till associationer och reflektioner (Jacobsen, 

2002). 

Vid bearbetningen och analysen av data kodades kundföretagsnamnen och personnamnen för 

att respondenterna inte skulle kunna bli identifierade. Personnamnen kodades efter deras 

yrkesprofession och vilket företag de arbetade på. Sammanfattningarna av intervjuerna 

skickades ut till varje respondent för att de skulle ha möjlighet till korrigeringar om det var 



14 

 

något jag hade missuppfattat eller om det var något som borde läggas till. En påminnelse 

skickades även ut till de respondenter som inte hade bekräftat och godkänt sammanfattningen. 

Innan publikation av uppsatsen, mailades studien ut separat till samtliga respondenter för att 

de skulle få möjlighet till korrigeringar och synpunkter. Respondenterna hade genom det 

informerade samtycket författarens kontaktuppgifter om det skulle uppstå några funderingar 

eller frågor under projektet.    

Då jag har velat ha så bred kunskap om ämnet som möjligt har granskade artiklar, 

konferenspapper och andra dokument, om nya rön inom området som är relevanta för den 

föreliggande studiens resultat, inkluderats. Detta diskuteras vidare i metoddiskussionen under 

avsnitt 6.2.1. Litteraturstudie.     

 

5.  Resultat och analys  

Under denna rubrik presenteras först aktuell forskning inom området genom litteraturstudien 

för att sedan gå över till resultatet från intervjustudien med Feelgood-enheten och två av 

deras kundföretag.  

 

 

5.1.  Litteraturstudie 

Utifrån det insamlade materialet i form av artiklar, dokument och andra skrifter framkom det 

teman i det förebyggande arbetsmiljöarbetet: arbetsmiljölagstiftning, tidigare interventioner 

inom byggbranschen, företagshälsovårdens roll inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet, 

företagshälsovårdens kompetens, sälja och köpa arbetsmiljötjänster samt marknadsföring av 

företagshälsovård. 

 

5.1.1. Arbetsmiljölagstiftning  

Arbetsmiljölagen (AML) 

Arbetsmiljölagen är en ramlag som reglerar vilka skyldigheter arbetsgivaren har i 

arbetsmiljön vilket förtydligas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Arbetsmiljön 

innefattar tekniska, sociala, fysiska, arbetsorganisatoriska faktorer samt arbetets innehåll och 

det är arbetsgivarens ansvar att dessa aspekter tillfredsställs på arbetsplatsen. Arbetsgivare ska 

tillsammans med andra skyddsansvariga se till att ohälsa och olycksfall förebyggs i arbetet 

(AML, 2008).  

Enligt AML ska skyddsombud finnas på varje arbetsplats som har mer än fem anställda. 

Skyddsombudet är arbetstagarnas representant och har som uppgift att delta vid planering av 

frågor som berör arbetsmiljön. Skyddsombudet kan kräva att arbetsgivaren sätter in åtgärder 

om det finns brister i arbetsmiljön och har även befogenhet att stoppa ett arbetsmoment som 
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hon eller han anser utgör en risk för arbetstagarna (AV, 2013c). Skyddsombud utses av den 

fackliga organisationen som har kollektivavtal på arbetsplatsen men om inte ett sådant avtal 

finns kan arbetstagarna komma överens om vem som ska bli skyddsombud. Arbetsgivaren 

och den fackliga organisationen ansvarar gemensamt för att skyddsombudet har den 

utbildningen som krävs för uppgifterna. Om det på en arbetsplats finns mer än 50 anställda 

eller om arbetstagarna kräver det, ska det anordnas arbetsmiljökommittéer på arbetsplatsen 

som deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet och se till att arbetet följs upp. Den enskilde 

arbetstagaren har också ett ansvar i arbetsmiljön och ska vara påläst samt rapportera till 

skyddsombud, arbetsmiljökommitté eller arbetsgivare om fel eller brister uppmärksammas i 

arbetsmiljön. För att en tillfredsställande och god arbetsmiljö ska upprätthållas på 

arbetsplatsen krävs att alla parter samverkar (AV, 2013c).      

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Föreskriften om SAM kallades tidigare internkontroll av arbetsmiljön och har gällt sedan 

1993.  I juli år 2001 började arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete 

att gälla, där arbetsgivarens roll i SAM regleras (AV, 2001).  

”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 §, s. 7) 

Det innebär att SAM skall vara integrerat som en naturlig del i den vardagliga verksamheten 

och att arbetsgivaren ständigt ska vara uppmärksam på risker i arbetsmiljön, åtgärda samt 

följa upp dessa på arbetsplatsen. Modellen för SAM illustreras i de olika stegen enligt figur 1.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. SAM-hjulet
7
. 

Arbetsgivaren ska ta hänsyn till de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 

betydelse för SAM och arbetsmiljön. För att ohälsa och olycksfall ska förbyggas på 

arbetsplatsen skall en arbetsmiljöpolicy finnas som redogör för hur arbetsförhållandena i 

arbetsgivarens verksamhet skall vara. Det skall även utformas rutiner som beskriver hur det 

systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall 

                                                 
7
 Hämtad från Prevents hemsida 2013-05-20, http://www.prevent.se/SAM/  

http://www.prevent.se/SAM/
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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 

 

dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Det är viktigt att 

arbetstagare och skyddsombud har möjlighet att delta i arbetet om hur SAM ska utföras och 

dokumenteras (AV, 2001).  

Arbetsgivaren skall fördela arbetsuppgifterna så att en eller flera arbetstagare, arbetsledare 

eller chefer får i uppgift att se till att risker förebyggs för att god arbetsmiljö ska uppnås. Det 

är viktigt att alla arbetstagare som har fått en uppgift tilldelad sig har de kunskaperna som 

krävs för arbetsuppgifterna. För att kunna utföra arbetet måste också arbetstagarna ha de 

befogenheter och resurser som krävs vilket arbetsgivaren ska säkerställa. Arbetsgivaren skall 

regelbundet undersöka arbetsförhållandena i verksamheten och granska om finns risk för 

ohälsa i arbetsmiljön. Om det ändringar görs i verksamheten skall arbetsgivaren göra en 

bedömning om det kan medföra risker för olycksfall och ohälsa vilket i det fallet kan behöva 

åtgärdas (AV, 2001).  

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt och det skall anges vilka risker som finns och 

hur allvarliga de är. För att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet skall arbetsgivaren 

omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs. Varje år 

skall arbetsgivaren göra en uppföljning av SAM för att kontrollera genomförda åtgärder (AV, 

2011). 

Birgersdotter et al. (2003) undersökte fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i små 

företag, mindre än 50 anställda, där företagen valdes ut av Arbetsmiljöverkets kriterier för ett 

fungerande SAM, se tabell 2 (Birgersdotter et al., 2003). 

Tabell 2. Arbetsmiljöverkets klassning av SAM (Birgersdotter et al, 2003, s. 14)  

 

Forskarna besökte och genomförde telefonintervjuer med kundföretag inom olika branscher 

som bedömdes som 3 eller 4 av arbetsmiljöinspektörer, som kan betraktas som dagens 

arbetsmiljöinspektörer. Arbetsmiljöinspektionens roll som tillsynsmyndighet var att 

kontrollera att arbetsgivare följer AML och föreskriften om SAM. Under studiens gång kom 

forskarna fram till att Arbetsmiljöinspektionens klassificering av SAM-status inte stämde 

överens med verkligheten, vissa företag visste inte om arbetsmiljöinspektionens bedömning 

och vissa företag var också förvånade över bedömningen (Birgersdotter et al., 2003). Inom 

Arbetsmiljöverket har denna klassificering ifrågasatts och forskarna i studien menar bland 
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annat att det finns en brist i skillnaden mellan de olika nivåerna och att det blir en subjektiv 

bedömning beroende på vilken arbetsmiljöinspektör som utför kontrollen. Resultatet visade 

att i de företag som SAM fungerade bra har företaget anpassat metoderna för SAM till 

verksamheten och har varit delaktiga i uppbyggnaden av SAM. Forskarna menade även att i 

de företag där företagen följde SAM ökade ständigt kunskapen om arbetsmiljön och att SAM 

var integrerat hos företagsledningen, chefer och oftast även hos personalen (Birgersdotter et 

al., 2003). 

Birgersdotter et al. (2004) undersökte i en annan studie hur metoder och arbetssätt för SAM 

kan utvecklas genom samverkan mellan externa aktörer, exempelvis FHV och de regionala 

skyddsombuden, och små företag. För att små företag skall lyckas med sitt SAM behöver 

varje företag urskilja incitament för att arbeta med SAM. Forskarna kom även fram till att de 

externa aktörerna behöver besöka företagen oftare och att det behövs forum för diskussioner 

mellan de externa aktörerna och de små företagen (Birgersdotter et al., 2004).  

I en annan studie om systematiskt arbetsmiljöarbete och små företag framkom att de har 

svårigheter med att organisera SAM. Forskarna jämförde tre grupper med och utan stöd av 

implementation av SAM. Resultatet av uppföljningen visade att de företagen som hade fått 

stöd rapporterade några fler förbättringar i uppfyllandet av föreskriften för systematiskt 

arbetsmiljöarbete (Gunnarsson et al., 2010).  

 

5.1.2. Förebyggande arbetsmiljöarbete inom byggbranschen   

”Från röd till grön” är en förebyggande arbetsmiljötjänst som Feelgood har utvecklat 

tillsammans med NCC Construction Sverige Region Syd (Bernfort et al., 2013). Metoden 

syftar till att förebygga ohälsa genom att riktade insatser ska förbättra levnadsvanor och 

upplevd hälsa hos medarbetarna. Interventionen genomfördes under år 2010 i form av 

motiverade samtal, och uppföljning av hälsoundersökningar där personer som bedömdes 

”röda” enligt vissa kriterier gavs möjlighet att delta i röd till grön-projektet. Forskarna 

jämförde två grupper, de ”röda” personer som deltog i interventionen samt de som inte deltog. 

De kom fram till att interventionsgruppen hade ett mer gynnsamt resultat med avseende på 

kost- och rökvanor samt hälsorelaterad livsstil än vad jämförelsegruppen hade. Interventionen 

kan även ses som kostnadseffektiv då forskarna beräknade att effektivitetsvinsten per person 

var 13 000 kr för de som deltog i interventionen i förhållande till vad metoden kostade, 5000 

kr (Bernfort et al., 2013).         

Antonsson et al. (2010) undersökte hur antalet fallolyckor inom byggnadsindustrin kan 

reduceras. Fallolyckor är en vanlig olyckshändelse inom byggbranschen och leder ofta till 

relativt långa sjukskrivningar. Forskarna genomförde litteraturstudier, arbetsplatsbesök samt 

förde diskussioner med representanter för byggnadssektorn. Författarna beskriver hur 

komplexa orsakerna är till fallolyckor vilket ger komplexa åtgärder. Antonsson et al. (2010) 

menade att både företagsledningen och arbetsledare samt platschefer har en betydelsefull roll i 

säkerhetsarbetet och föreslog att de borde ge tydliga signaler om att säkerhetsarbetet är 

viktigt. De menade även att samordning mellan olika aktörer på arbetsplatsen behöver 
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effektiviseras och tydliggöras samt att det krävs tydliga och detaljerade mål för 

säkerhetsarbetet (Antonsson et al., 2010). I en annan studie studerade Evanoff et al. (2012) 

resultatet av ett utbildningsprogram för lärlingssnickare för att förebygga fallolyckor. Innan 

programmet genomfördes hade lärlingssnickarna ett osäkert säkerhetsbeteende och kunskaper 

om arbetssäkerhet var låg. Efter utbildningsprogrammet visade det att färre fallolyckor 

rapporterades och ett säkrare arbetsklimat kunde urskiljas. De förhållandena som orsakar 

arbetsolyckor är bland annat att byggprojekten har en otillräcklig arbetsmiljöledning, 

arbetstagare inte använder skyddsutrustning på ett korrekt sätt samt att arbetstagare inte vidtar 

de skyddsåtgärder som krävs i arbetsmiljön, enligt en studie från Taiwan (Cheng et al., 2010). 

I en studie genomförd av Östlund et al. (2012) undersöktes hur damm effektivt kan åtgärdas 

på byggarbetsplatser. Forskarna menade att det behövs flera åtgärder för att minska damm på 

byggarbetsplatser och konstaterade att tekniska verktyg är effektiva hjälpmedel i det arbetet. 

Däremot borde fortfarande andningsskydd alltid användas och de som utför dammarbeten 

borde arbeta avskilt från de som inte utför damarbeten (Östlund et al., 2012). I en annan studie 

undersöktes hur en finsk metod, Tuttava, som syftar till att effektivisera arbetet med ordning 

och reda på företag, kan tillämpas på småföretag (Alvarez et al., 2002). Metoden innebär att 

företag mäter veckovis hur väl personalen har klarat av vissa uppsatta mål exempelvis, hur 

material ska hanteras och att inte skyddsutrustning ska var blockerad. Resultatet redovisas i 

procent och personalen får genom denna metod feedback på hur väl de klarar av att hålla 

ordning och reda på arbetsplatsen. Forskarna undersökte hur väl Tuttava kunde tillämpas på 

småföretag vilket visade ha en god effekt. Genom studien vidareutvecklades metoden till 

mikro-Tuttava, för småföretag, och Stora-Tuttava, för större organisationer. Alvarez et al. 

(2002) menade att metoden kan användas som kvalitetssäkring för ordning och reda på 

arbetsplatsen och genom metoden får personalen en enhetlig syn på hur företaget ska arbeta 

struktur och ordning på arbetsplatsen. 

Syftet med studien genomförd av Choi (2012) var att identifiera ergonomiska problem i olika 

yrken inom byggnadsindustrin samt att diskutera praktiska lösningar för att minska 

belastningsrelaterade besvär och skador i byggbranschen. En enkätstudie genomfördes med 

32 byggföretag inom olika verksamhetsområden, takläggning, betong, el och väg med flera. 

Resultatet visade att mer än 90 % av deltagarna i studien hade uttalade säkerhetsprogram men 

hade inte riktade ergonomiska interventioner mot sitt verksamhetsområde. Praktiska 

ergonomiska lösningar borde införas, exempelvis minskad vikt av byggmaterial, urval av 

ergonomiska handverktyg och främjande av hälsoaktiviteter (Choi, 2012). Dale et al. (2012) 

har gjort en processutvärdering av ett pågående projekt som handlade om deltagande 

ergonomiska interventioner för snickare, plåtslagare och golvläggare. Interventionerna syftade 

till att minska fysiska exponeringar och förbättra hälsan hos de anställda genom att de i grupp 

skulle diskutera och lösa olika typer av ergonomiska problem i verksamheten. Efter tre 

månader i interventionsprogrammet, visades bland annat 92 lösningar som identifieras för 

problematiska arbetsuppgifter för golvläggare. Det var för tidigt att uttala sig om resultatet av 

de anställdas fysiska exponeringar och hälsotillstånd (Choi, 2012).  

Kines et al. (2010) undersökte hur arbetsplatssäkerheten kunde förbättras genom att öka 

arbetsledarnas säkerhetskommunikation. Det genomfördes en för- och efterstudie där 
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arbetsledarna fick feedback på sin dagliga säkerhetskommunikation med sina anställda. 

Resultatet visade att arbetsledarnas kontinuerliga dialog ur ett säkerhetsperspektiv med 

byggnadsarbetarna hade en positiv och långvarig effekt på säkerhetsnivån på arbetsplatsen 

(Kines et al., 2010). Studier har visat att psykisk stress och psykosociala faktorer påverkar 

säkerhetsmiljön i byggnadsindustrin vilket är ett område som ökar inom branschen (Abbe et 

al., 2011; Siu, Philips och Leung, 2004; Van der molen och Hoonakker, 2000). Siu, Philips 

och Leung (2004) menade att psykisk stress har en medierande roll i sambandet mellan 

säkerhesattityder och olyckstal. Stressrelaterade arbetsfaktorer som huvudvärk och känslor av 

muskelspänningar på arbetet har en inverkan på skaderisken i byggindustrin och psykosociala 

aspekter av arbetet behövs således tas i beaktande (Abbe et al., 2011).  

 

5.1.3. Företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet  

Savinainen och Nyberg (2012) undersökte förhållandet mellan byggnadsarbetares besvär i 

rörelseorganen
8
 med företagshälsovårdens aktiviteter. Företagshälsovården fanns tillgänglig 

för 85 % av byggnadsarbetarna i studien och de som hade upplevt kroniska eller 

återkommande besvär i nacke och skuldra, axel eller arm eller ländrygg var 55,6 %, 44,8 % 

respektive 42,1 %. Resultatet visade att de byggnadsarbetare som kände att de hade fått 

tillräckligt med information och rådgivning kring arbetsställningar, arbetsredskap eller 

arbetsprestation hade inte lika ofta besvär i axel och arm samt ländrygg. De byggnadsarbetare 

som kände tillräckligt med stöd från FHV i upprätthållandet av arbetsförmågan kände mindre 

besvär i ländryggen under den senaste månaden (Savinainen & Nyberg, 2012). 

Schimdt et al. (2012) genomförde en intervjustudie med representanter från 15 företag med 

syftet att beskriva hur FHV kan bidra till och ge effekter av arbetsförmågan för 

kundföretagen. Resultatet visade att kundrelationen mellan FHV och kundföretaget är starkt 

förknippat med hur samverkan mellan dem ser ut. Det var även viktigt med en kontinuerlig 

dialog och kontakt samt att FHV är förankrat på företagsnivå för effektiv användning av FHV. 

Forskarna kom även fram till att de strategiska samarbetena leder till att tjänsterna handlar 

mer om proaktiva förhållningssätt än de tidigare medicinska, reaktiva tjänsterna (Schmidt et 

al., 2012). Peltomäki och Husman (2002) gjorde en liknande studie där de undersökte hur 

FHV i Finland kunde bidra till upprätthållandet av arbetsförmågan på arbetsplatser. Resultatet 

visade att aktiviteterna för upprätthållandet av arbetsförmågan har ökat och att den utgör den 

största tjänsten på FHV i Finland. FHV har en stor betydelse i arbetet med bevarandet av 

arbetsförmågan på arbetsplatser men forskarna menade att det behövs mer kommunikation 

och samarbete med kundföretagen (Peltomäki & Husman, 2002). 

Företagshälsovården gör ofta arbetsplatsundersökningar som innebär att risker analyseras på 

arbetsplatsen och bedöms hur de påverkar arbetstagarnas välbefinnande. Syftet med studien 

genomförd av Mattila och Kivi (1991) var att utvärdera effekten av 

                                                 
8
 Muskel-skelettsystemet som ger djur förmågan att fysiskt röra sig och håller uppe samt skyddar inre organ. 

  

http://www.babylon.com/definition/djur/?uil=English&uris=!!EMWNS64ZG6&tid=Definition
http://www.babylon.com/definition/inre%20organ/?uil=English&uris=!!EMWNS64ZG6&tid=Definition
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arbetsplatsundersökningar, i synnerhet för att bedöma en metod om arbetsbelastning och 

riskanalyser. Metoden kunde med fördel användas som en central komponent i förebyggande 

företagshälsovård och resultatet gav även data som kan tillämpas av FHV i det fortsatta 

riskarbetet inom byggbranschen. Gyi et al. (1998) kom fram till i deras presentation av sju 

fallstudier att företagshälsovården inte hade tillräckligt med kompetens inom byggbranschen. 

Forskarna kom även fram till att svårigheter i att erbjuda arbetsmiljötjänster är att visa för 

högsta ledningen att det är kostnadseffektivt samt brist på intresse hos arbetstagarna (Gyi et 

al., 1998). 

Axelsdotter Hök (2009) menade i sin studie att utbudet och möjligheterna inom området 

hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering har ökat de senaste åren och att konkurrensen därmed har 

ökat mellan de olika leverantörerna. Hon menade att företagshälsovården har en traditionell 

roll i utförandet av vård och rehabilitering men FHV inte har en lika självklar roll att bli 

anlitade för tjänster inom de andra områdena (Axelsdotter Hök, 2009). Detta är även något 

som Menckel (1990) diskuterar i sin avhandling om företagshälsovårdens roll i förebyggandet 

av arbetsskador. Även Menckel menade att FHV arbetar främst med behandling och 

rehabilitering samtidigt som yrkesprofessioner som arbetsmiljöingenjörer och sjukgymnaster 

vill ägna sig mer åt förebyggande arbetsmiljöarbete. De hinder som begränsade det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet var alltför många kundföretag, alltför många ansvarsområden 

och komplicerade problemområden samt bristen på efterfrågan av förebyggande 

arbetsmiljöarbete. Andersson et al. (2006) undersökte i sin studie kundrelationen mellan 

företag och en FHV i syftet att analysera beslutsprocesser i arbetsmiljöfrågor. Det visade 

bland annat att kundföretagen själva först ville prova olika lösningar innan man tar kontakt 

med FHV. Resultatet visade också att företagen litade på FHV:s rekommendationer men att 

de oftast utför arbetet på egen hand vilket innebär att FHV inte har någon självklar roll i 

utförandet av förebyggande arbetsmiljöinsatser (Andersson et al., 2006).     

 

5.1.4. Företagshälsovårdens kompetens 

Som tidigare nämnt anlitas företagshälsovården framförallt för tjänster av efterhjälpande 

karaktär som behandling och rehabilitering. Företagshälsovården och kunderna är överens om 

att FHV:s främsta kompetens finns inom ergonomi, rehabilitering och livsstilsfrågor 

(Josefsson & Kindenberg, 2004). I en litteratur- och faktaöversikt av Axeldotter Hök och 

Tegle (2008) beskriver de en undersökning från 2003 där 500 personalchefer fick uttala sig 

om FHV. Resultatet visade att FHV-branschen i allmänhet brister i affärsmässighet och att 

personalcheferna inte tyckte att FHV:s tjänster är prisvärda. De kom även fram till att 

kundföretagen inte känner till FHV:s utbud av tjänster och att branschen upplevs som 

traditionell och inkapabel att motivera sina tjänster (Axelsdotter Hök & Tegle, 2008). I 

diskussioner kring behov och förutsättningar inom företagshälsovården ansåg 

arbetsgivarorganisationerna att FHV saknar den branschkompetens som tidigare fanns hos 

företagshälsovården. Vissa anser att FHV inte har multikompetens och att 

specialistkompetens saknas. Vissa företag/branscher anser även att FHV:s branschkomptens 

är så låg att de inte ser nyttan med att anlita dem (Ahnmé Ekenryd, 2012).   
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 Produkt: En konkret vara som man kan ta i vilken kan sparas, ägas och byter ägare vid ett köp.  

 

 Tjänst: Åtgärd som genomförs för att hjälpa och tjäna andra vilken uppstår när den utförs.  

 

 Service: Tjänst med syfte att utföra åt, avlasta och skapa bekvämlighet. 

 

 Kunskap: Tjänst med syftet att förbättra, utveckla och öka förmåga/konkurrenskraft. 

 

 Upplevelse: Tjänst med syfte att väcka känslor, påverka sinnen och skapa minnen    

Antonsson et al. (2003) som undersökte små företags syn på FHV, kom fram till att mer än 

hälften av de tillfrågade företagsledarna inte ansåg eller är tveksamma till FHV:s kompetens 

att ge stöd i tekniska åtgärder på arbetsmiljöproblem. Nästan hälften av kundföretagen ansåg 

heller inte att FHV kan utveckla bra rutiner för företagets eget arbetsmiljöarbete (Antonsson 

et al., 2003). Eftersom konkurrensen inom områdena arbetsmiljö, friskvård och ergonomi är 

hård på arbetsmarknaden vänder sig företagen till andra leverantörer om inte FHV motsvarar 

företagets förväntningar vad gäller kompetens, bemötande eller resultat (Axelsdotter Hök, 

2009). Limborg (1995) undersökte kvaliteten av personalens kompetens inom 

företagshälsovården i Danmark med avsikten att följa det förebyggande syftet med FHV. 

Utvecklingen av FHV har skett genom fyra områden: det medicinska synsättet, det tekniska 

förebyggande synsättet, strategiförändring samt företagsledningsperspektivet. FHV-personal 

ska få tvärvetenskaplig utbildning i de olika synsätten i kombination med andra 

kvalifikationer för att förbättra FHV:s rådgivande kompetens (Limborg, 1995).    

De tre största FHV-leverantörerna i Sverige, Feelgood Svenska AB, Previa AB och Avonova 

företagshälsa AB, erbjuder alla tjänster på individ, grupp- och organisationsnivå. Feelgood 

företagshälsa beskriver att de erbjuder tjänster inom företagshälsa, primärvård, träning och 

sjukgymnastik medan Avonova fokuserar på primärvård och ledarsupport (Feelgood Svenska 

AB, 2013; Avonova företagshälsa AB, 2013). Previa presenterar tjänster inom områdena 

effektivisering av organisationer, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling samt att 

skapa en positiv arbetsmiljö (Previa AB, 2013).    

 

5.1.5. Sälja och köpa arbetsmiljötjänster  

Enligt arbetsmiljölagen ska företagshälsovården ses som en expertresurs vilken företagen ska 

anlita om inte den egna kunskapen räcker till inom organisationen. Oftast handlar FHV:s 

tjänster om ”mjuka” kunskaper i form av utbildning, information och rådgivning om olika 

delar i arbetsmiljön. Ahrnell och Edman (2002) beskriver svårigheterna i att förklara och ta 

betalt för sådana kunskapstjänster där säljaren, i detta fall FHV, i samarbete med kunden 

bidrar med expertkunnande, idéer och goda råd. Problematiken ligger i att det finns en 

tendens till att ”ge bort” kunskap vilket innebär att tjänsterna då uppfattas som att de inte är 

värda någonting. Det första steget som de beskriver är att vara medveten om vad man gör, 

vilket värde man tillför och hur man tar betalt. Det är viktigt att definiera erbjudandet som ska 

säljas: produkt, tjänst, service, kunskap eller upplevelse (se tabell 3). 

Tabell 3. Definitioner av erbjudande (Ahrnell & Edman, 2002, s. 15-17) 
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För att förstå kundnyttan, effekten, beskriver Ahrnell och Edman (2002) om värdeläran som 

innefattar inre värden, praktiska värden samt ekonomiska värden. Inre värden omfattas av de 

effekter som kan beskrivas med ord, praktiska värden som mäts i nyckeltal samt ekonomiska 

värden som ger siffror. En annan modell för att söka efter kundvärde är värdeanalysen som 

utgår från egenskap, fördelar och nytta som betygssätts från noll till tre beroende på hur 

viktiga de är för olika befattningshavare hos kunden. Det finns fem sätt att ta betalt för tjänster 

enligt författarna vilka är tid, enhet som du paketerar, enhet hos kunden, 

abonnemang/serviceavtal samt kundvärde. Det är viktigt i försäljning av kunskapstjänster att 

var logisk, strukturerad och tydlig. Ahrnell och Edman (2002) talar även om distinktionen 

mellan att sälja eller att informera (se tabell 4). De menar att i försäljning av kunskapstjänster 

måste säljaren gå ifrån den informerande rollen för att bli mer säljande.   

Tabell 4. Sälja och informera (Ahrnell & Edman, 2002, s. 96) 

    

 

 

 

 

 

 

Lian och Laing (2007) skriver i en artikel om hur kundrelationen påverkar processen och 

resultaten av inköp av professionella företagstjänster. De menar att det har skett en 

förskjutning från affärsbeslut till relationsmarknadsföring, både inom ”business to business” 

och även inom professionella tjänster. De personliga relationerna utgör den underliggande 

grunden för långsiktiga relationer mellan inköps- och leverantörsföretaget. Forskarna menar 

att det underlättar identifieringen och utvecklingen av lämpliga strategier för att hantera dessa 

relationer om man förstår roller och funktion i upphandlingsprocessen (Lian & Laing, 2007).     

Ett projekt om framgångsrikt samarbete mellan FHV och deras kundföretag som Schmidt et 

al. (2011) genomförde visade att relationen mellan FHV och kundföretagen har en avgörande 

betydelse för de goda resultat som uppnåtts. De företag som har ett utvecklat 

arbetsmiljöarbete har enklare att utvärdera och strategiskt använda FHV:s tjänster. Resultatet 

visade även att FHV bör vara anpassad till företags behov och att utveckla sina tjänster i 

samråd med kundföretagen (Schmidt et al., 2011). 

Kankaanpää et al. (2008) har undersökt om förebyggande FHV positivt påverkar ett 

kundföretags ekonomiska resultat. De jämförde ersättning för FHV med kostnader från 

socialförsäkringen och uppföljning gjordes efter två till fyra år. Resultatet visade att det inte 

fanns något samband mellan förebyggande FHV och företags ekonomiska resultat. Forskarna 

menade trots resultatet att förebyggande FHV kan påverka produktiviteten, sjukfrånvaron och 

Informera Sälja 

Berätta Övertyga 

Beskriva Argumentera 

Sakligt Känslosamt 

Neutralt Tar ställning 

Korrekt Sannolikt 

Du väljer Jag påverkar 

Lite ansvar Mycket ansvar 
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sjukpensionen vilket behöver utvärderas hos FHV och praktiskt hos företagen (Kankaanpää et 

al., 2008).     

5.1.6. Marknadsföring av företagshälsovård  

Företagshälsovården har sedan länge haft problem med att förmedla vilka tjänster de erbjuder 

och vad de är bra på (Josefsson & Kindenberg, 2002). Branschföreningen för 

företagshälsovård bytte år 2012 namn till Sveriges företagshälsor med anledning att de flesta 

medlemmarna ändrade sina namn till företagshälsor. Branschorganisationen såg även behovet 

av att ge en annan och ny bild av branschnamnet till allmänheten för att inte bara fokusera på 

vårdperspektivet (Sveriges företagshälsor, 2013b).   

Antonsson och Schmidt (2003) undersökte i sin studie om småföretags erfarenheter, attityder 

och förväntningar på företagshälsovården. De genomförde intervjuer med fyra 

företagshälsovårdsenheter, 39 av deras kundföretag samt 13 företag som inte var anslutna till 

någon FHV. Resultatet visade att det finns brister i kontakterna mellan FHV och 

småföretagen och att FHV måste bli bättre på att möta småföretagens behov. För att FHV ska 

kunna bedriva förebyggande och arbetsplatsinriktade tjänster måste de skapa legitimitet hos 

företagen. Forskarna kom även fram till att FVH måste marknadsföra sin verksamhet mot 

småföretagen och även mot anställda för att fler ska utnyttja deras tjänster (Antonsson & 

Schmidt, 2003). 

 

5.2.  Intervjustudie 

Utifrån det insamlade materialet från intervjuerna framkom det möjligheter och hinder i 

FHV:s förebyggande arbetsmiljöarbete (se tabell 5). En sammanställning över 

respondenternas intervjuer återfinns i bilaga 7-9.  

 

5.2.1. Möjligheter 

Konsultativt förhållningssätt  

En möjlighet som framkom ur intervjuerna var att FHV borde ta större plats i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. Den kundansvarige på Feelgood-enheten menade att de 

måste ifrågasätta kunderna vilka tjänster och produkter kundföretagen köper för att kunna 

hjälpa dem i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på ett optimalt sätt.        

”vi måste kliva fram och ta större plats, bli mer konsultmässiga i att råda företagen i 

olika investeringar och lösningar/.../för det är vi som kan det här/.../det är vi som är 

experterna.” (Kundansvarig, FHV) 

Arbetsmiljöingenjören på FHV menar också att de måste hjälpa kunderna med att identifiera 

deras behov i det förebyggande arbetsmiljöarbetet samtidigt som han påpekar att FHV är 

rädda för att relationen mellan FHV och kundföretagen ska försämras om FHV tar alltför stor 

plats hos kundföretagen.    
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”vi är livrädda att vi ska komma med pekpinnar för då köper de inte, vi är ju lite 

prostituerade faktiskt, man är ju det som konsult, utan vi smyger hos dem istället.” 

(Arbetsmiljöingenjör, FHV) 

Detta är även något som den kundansvarige påpekar och menar att det är tradition i branschen 

att ha erbjudit det som kunderna har efterfrågat utan att granska vilka behov i arbetsmiljön 

som finns. I de fallen menar hon att FHV först kommer in på de efterhjälpande insatserna 

vilket inte är en långsiktig investering för kundföretagen. Hon menar att de borde använda sig 

mer av hälsoekonomi och nyckeltal när de möter kunderna för att kunna förmedla nyttan med 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet. HR-specialisten på kundföretag A ansåg även att FHV 

borde ta större plats hos dem och efterfrågade tätare träffar med work-shops och diskussioner 

kring hur de kan förbättra samarbetet mellan dem.  

"kanske vara lite mer på, de är ju proffs, för vi kan ju inte så mycket/.../försöka skapa en 

bra relation så att vi köper det som är bra för oss.” (HR-specialist, kundföretag A)  

Arbetsmiljöingenjören och arbetsledaren på kundföretag A samt personalchefen och 

arbetsmiljöchefen på kundföretag B påpekade att FHV borde följa upp resultaten av 

hälsoundersökningarna i större utsträckning. De menade att resultaten rapporteras och 

presenteras för kundföretaget ungefär vartannat år men att det sedan inte utnyttjas i den grad 

som är möjligt. Personalchefen tycker att FHV tydligt borde visa på kopplingar mellan 

åtgärder och resultat i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Hon menar att kundföretaget hade 

förstått vikten av det förebyggande arbetsmiljöarbetet i större utsträckning om FHV hade 

kunnat visa vilka effekter i arbetsmiljön som kommer med specifika åtgärder. Arbetsledaren 

på kundföretag A tycker att det borde läggas mer fokus på arbetsmiljön och att FHV borde 

ifrågasätta företaget mer utifrån ett psykiskt perspektiv.   

"Jag tycker FHV ska granska det lite mer, hur mår du, företagets anställda?"  

(Arbetsledare, Kundföretag A) 

Arbetsledaren på kundföretag B menar också att det borde läggas större fokus på 

tjänstemännens arbetssituation då hon upplever press både från företagsledningen och från 

byggnadsarbetarna i produktionen. Arbetsledaren har varit i kontakt med FHV i samband med 

en stressituation vilket bland annat berodde på att hon var hårt pressad i ett projekt och inte 

upplevde stöd från varken platsledningen eller företagsledningen. Hon tyckte att FHV borde 

ha tagit ett större ansvar i den situationen för att upptäcka och reducera riskerna och ohälsan i 

den psykosociala arbetsmiljön.   

”De skulle kanske kunna trycka på mer, de är ju som sagt FHV som ska se till individen, 

även om individen själv kanske inte ser vad som behövs/.../de ska göra en mer aktiv 

bedömning och sen faktiskt släpa företaget till bordet och säga, så här ser situationen 

ut.” (Arbetsledare, kundföretag B) 

 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 

Samtliga respondenter på kundföretagen antydde att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs 

i organisationen och på arbetsplatserna. I båda kundföretagen handlade det om att göra 
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arbetsberedningar, riskanalyser och gå skyddsronder. Arbetsberedningar innebar att gå 

igenom händelseförloppet för varje arbetsmoment innan ett projekt startade där diskussioner 

om metoder, risker och hjälpmedel i arbetet kommer fram. Riskanalyser innebar att identifiera 

arbeten med hög risk för att på ett förebyggande sätt kunna reducera och eliminera dessa. 

Skyddsronder genomfördes varannan vecka ute på arbetsplatserna på båda kundföretagen. 

Enligt skyddsombudet på företag A var det värdefullt att vara med innan projektets start för 

att kunna påverka arbetsmiljön i större utsträckning. Han menade att det är viktigt att de 

diskuterar på vilken nivå det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen ska ligga vilket 

har en avgörande betydelse för projektets framtid. Platsledningen har också en viktig roll i hur 

stort fokus arbetsmiljöarbetet ska tillägnas vilket påverkar det fortlöpande arbetet i projektet.       

"vi har en väldigt bra platsledning här som är rutinerade/.../jag tror det krävs den här 

närvaron, att man måste sätta upp de här lägsta nivåerna och målen för hur man ska 

kunna komma dit.” (Skyddsombud, kundföretag A) 

Skyddsombudet och arbetsledaren på kundföretag A framhävde även att det är viktigt att alla 

byggnadsarbetare i projekten känner en delaktighet i arbetsmiljöarbetet i form av att det ska 

vara ett öppet klimat där alla ska kunna säga vad de tycker och tänker samt kunna bidra i 

arbetsmiljöarbetet i den mån de kan. Skyddsombudet på kundföretag A samt arbetsledarna på 

båda kundföretagen tyckte att det var viktigt att en laganda skapades för att en god stämning 

ska kunna upprätthållas på arbetsplatsen och för att engagera alla byggnadsarbetare, oavsett 

vad de har för roller, i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet på kundföretag B 

använder inte begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatsen men anser att det 

bedrivs i form av den information som han ständigt delar med sig till byggnadsarbetarna och 

genom tillbudsboken som alla medarbetare har i företaget. Tanken med tillbudsboken är att 

alla byggnadsarbetare ska skriva ner allting som händer i arbetsmiljön med hjälp av 

tillbudsboken, och lämna lapparna till arbetsledaren som i sin tur ger dem till 

arbetsmiljöchefen som följer upp arbetet. Arbetsmiljöchefen på kundföretag B och 

arbetsmiljöingenjören på kundföretag A anser att ett systematiskt arbetsmiljöarbete även 

bedrivs utifrån företagens rutiner och rapporter som följs upp enligt deras ledningssystem 

utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01).  

Respondenterna på FHV anser generellt sett att kundföretagen har blivit bättre på det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet och att de kan upprätthålla policys och rutiner kring det 

systematiska arbetsmiljöarbetet utan Feelgoods hjälp. Arbetsmiljöingenjören på FHV menar 

att det generellt sett oftast är de större företagen som arbetar med den förebyggande 

arbetsmiljön på grund av att de har resurser medan de mindre företagen generellt sett inte har 

de resurser och kunskaper som krävs. Eftersom kunskapen om förebyggande 

arbetsmiljöarbete är högre inom de större företagen anställer företaget ibland egna 

arbetsmiljöingenjörer och ergonomer. De mindre företagen vill säkerligen arbeta 

förebyggande menar arbetsmiljöingenjören men de vet inte alltid om att det finns hjälp att få 

från FHV i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Han menar samtidigt att det varierar bland 

annat beroende på hur mycket fokus som läggs på arbetsmiljön och på relationen mellan 

kundföretagen och FHV.     
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Arbetsplatsbesök 

Skyddsombuden på båda företagen och arbetsledaren på kundföretag A efterfrågade 

arbetsplatsbesök från FHV. De menade att FHV borde komma ut till arbetsplatsen för att titta 

på byggnadsarbetarnas arbetssituation och identifiera behov i arbetsmiljön. De såg även FHV 

som ett stöd i skyddsronderna och i att hålla ergonomiutbildning för hantverkarna. Under 

våren 2013 kommer FHV att hålla en ergonomiutbildning för hantverkarna på kundföretag B 

på grund av resultatet från hälsoundersökningarna där många arbetare hade uttryckt besvär i 

rörelseorganen. Skyddsombudet och arbetsledaren tyckte även att FHV borde ta ett stickprov i 

organisationen för att upptäcka risker och ohälsa i ett tidigt skede i organisationen. 

Skyddsombudet menade att det slarvas mycket och att det fokuseras på arbetsmiljön endast 

inför en skyddsrond och arbetsledaren menade att det borde göras ett stickprov utifrån 

tjänstemännens perspektiv då hon anser att det är tradition i branschen att inte säga ifrån om 

man känner sig stressad.  

”ta stickprov och gå och titta på ett bygge, då hittar man mycket mer, för ibland så fixar 

de och städar allt på torsdag för de vet att det är skyddsrond på fredag.” (Skyddsombud, 

Kundföretag B)   

Arbetsledaren på kundföretag B såg däremot inget behov av att Feelgood gör arbetsplatsbesök 

utan menade att FHV istället borde vara ett stöd till kundföretagets organisation som i sin tur 

tar det personliga samtalet med produktionen. På kundföretag A uppgav arbetsledaren och 

skyddsombudet att det har varit problem med arbetsrotation. Skyddsombudet har försökt ta 

upp diskussionen flera gånger ute på arbetsplatsen men menar att det inte blir några bra 

diskussioner och att det finns olika orsaker till det. En anledning kan vara av 

bekvämlighetsskäl då det finns risk för att inte byggnadsarbetarna är bekväma och säkra i det 

arbetsmoment som de tar sig för. Detta leder till att arbetet kan gå något långsammare vilket 

kan leda till förlorad arbetstid och därmed ekonomiförlust. Skyddsombudet menar det är 

viktigt att alla på arbetsplatsen har en klar och enhetlig bild av vad arbetsrotation är och till 

vilken nytta det ska göras. Han känner ett stort stöd från platsledningen i det arbetet och ser 

även att FHV kan hjälpa till inför nästa projekt där alla berörda i projektet, oavsett roll, redan 

från starten sätter upp de lägsta nivåerna i form av att diskutera synen och metoder kring 

arbetsrotation. Skyddsombudet och arbetsledaren anser även att morgonuppvärmning är en 

förebyggande åtgärd som de klarar av utan FHV:s hjälp. Dessvärre genomförs det inte i den 

utsträckningen som de borde menar respondenterna där skyddsombudet menar att det är en 

svårighet att få en varaktighet i aktiviteten. Även här ser arbetsledaren och skyddsombudet att 

FHV har en roll i att stötta företaget i det arbetet.        

Arbetsmiljöingenjören på kundföretag A och arbetsmiljöchefen samt personalchefen på 

kundföretag B ansåg att de inte aktivt arbetar med fysiska mätningar som buller, vibrationer 

och damm. Arbetsmiljöingenjören menar att de har fokus på den andra delen av den fysiska 

arbetsmiljön, att inte trilla och slå sig medan arbetsmiljöchefen menar att de inte alls har 

pratat om det med FHV. Hon drar parallellen med deras inbyggda FHV på koncernnivå där 

FHV är mer aktiv i de frågorna. Arbetsmiljöingenjören på kundföretag A ser att FHV kan 

hjälpa till i de behoven med att göra mätningar av personlig exponering. 

Arbetsmiljöingenjören på FHV menar också att hans yrkesprofession framförallt anlitas i 
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form av fysiska mätningar och han tycker att FHV borde göra fler arbetsplatsbesök än vad 

som görs idag.    

 

Kompetens 

Arbetsmiljöingenjören på FHV menar att de anlitas framförallt på grund av FHV:s kompetens 

i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån kundenkäterna har han fått till sig att kunderna 

är nöjda med FHV och att FHV generellt sett har god kunskap inom arbetsmiljöarbete. HR- 

specialisten på kundföretag A menar att FHV är bra på att rapportera och föreslå åtgärder i 

form av informationskampanjer och utbildningar. Även om hon anser att FHV har en bred 

kompetens tycker hon att de borde förbättra sin kunskap om branschen. HR-specialisten anser 

att FHV:s ledning och organisation borde förvänta sig av sina medarbetare att göra 

arbetsplatsbesök ett antal gånger per år för att öka sin förståelse och kunskap inom 

byggbranschen.  Personalchefen på kundföretag B har främst varit i kontakt med FHV i 

samband med medarbetares rehabilitering och upplever att hon har fått ett väldigt bra stöd i 

det arbetet. Hon känner att de är engagerade och proffsiga i deras arbete vilket även 

arbetsmiljöchefen upplevde. Hon menar vidare att FHV är bra på att fånga upp tidiga signaler 

från hälsoundersökningarna och att de föreslår åtgärder. Skyddsombuden och arbetsledarna på 

båda kundföretagen upplever att samarbetet mellan företagen och FHV fungerar bra, att FHV 

är tillgängliga samt att de är duktiga på vad de erbjuder samtidigt som de återigen anser att 

FHV borde vara ute mer på arbetsplatserna för att aktivt stötta och hjälpa dem i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet och höja sin branschkompetens.   

 

5.2.2. Hinder 

Marknadsföring och kommunikation 

Samtliga respondenter uppgav att FHV är dåliga på att marknadsföra sin verksamhet.  

”Den bristen i kunskap när vi informerar våra kunder har blivit sämre. Kunden tittar 

väldigt noga på varje krona idag. När vi var delfinansierade av statsbidrag kunde vi 

bjuda på lite mer och då fick vi större plats hos kunderna, så det handlar om kunskap hos 

kunderna och även att kunna marknadsföra vår kärnverksamhet på rätt sätt.” 

(Arbetsmiljöingenjör, FHV)  

Arbetsmiljöingenjören och kundansvarig på FHV menar vidare att om inte FHV förklarar och 

förmedlar vad de erbjuder och vad de är duktiga på, efterfrågar heller inte kunderna den 

kompetensen. Arbetsmiljöingenjören menar att namnet företagshälsovård är något 

missvisande eftersom det indikerar att FHV arbetar i huvudsak med hälsovård och inte så 

mycket arbetsmiljö. Detta innebär i sin tur att en del kunder upphandlar arbetsmiljötjänster 

från andra leverantörer då man inte känner till att kompetensen finns inom FHV. Kundföretag 

B utnyttjar inte FHV idag till fysiska mätningar vilket beror på som tidigare nämnt att de inte 

har diskuterat det med FHV. Arbetsmiljöchefen menar att det oftast är hon som får fråga FHV 

om de har en specifik tjänst eller produkt och menar att det hade varit bättre om FHV hade 

presenterat hela sitt utbud och att hon hade kunnat välja utifrån det. Kundföretaget har även 
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anlitat en extern konsult för en ledarskapsutbildning under våren 2013 och har inte diskuterat 

frågan med FHV. Personalchefen tänkte inte på att FHV kunde hjälpa dem med det behovet 

utan kopplar FHV till sjukvård och hälsoundersökningar.   

Under intervjun med kundansvarig framkom det att FHV var alltför säljande för kundföretag 

A vilket undersöktes i intervjun med HR- specialisten som bekräftade kritiken. HR-

specialisten menade att FHV borde vara mer informativ istället för att vara säljande på grund 

av att företaget känner sig obekväm i den situationen.   

"Vi har en sådan bra relation med FHV så visar de bara sina produkter så köper vi dem, 

man behöver inte vara krängare på något sätt.” (HR-specialist, Kundföretag A) 

Till skillnad från kundföretag A uppger både arbetsmiljöchefen och personalchefen att FHV 

har misslyckats med att sälja in förebyggande arbetsmiljötjänster till företagsledningen. De 

menar att de borde bli bättre på att sälja in nyttan med det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

genom att exempelvis visa på goda resultat från andra företag inom byggbranschen. 

Arbetsmiljöchefen och personalchefen menar att FHV måste anpassa sig i högre utsträckning 

när de talar med företagsledningen inom byggbranschen då det handlar mycket om kultur, 

tradition och konservatism. Kultur och tradition var även något som arbetsledarna och 

skyddsombuden tog upp men det var mer framträdande på kundföretag B. De menade att det 

finns en svårighet att nå alla hantverkare och att kommunicera ut budskapet till dem. Det finns 

ett hinder i branschens tradition i form av attityder och värderingar som påverkar det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet i negativ riktning.  

”vi är vikingar allihopa, jag kan, inga bekymmer, handskar behöver man inte.” 

(Skyddsombud, Kundföretag B) 

Arbetsledaren på kundföretag B upplever att hon ägnar en stor del av sin tid med diskussioner 

med byggnadsarbetarna om att använda skyddsutrustning och hjälpmedel. Hon ser det som en 

oerhörd stor utmaning att upplysa och informera om säker arbetsmiljö på arbetsplatsen vilket 

även skyddsombudet uppger. Arbetsledaren vill i framtiden att det ska vara lika naturligt för 

alla att använda de hjälpmedel och utrustning som finns tillgängligt.    

 

Ledningsgruppen  

Med anledning av resultatet från hälsoundersökningarna från medarbetarna år 2012 på 

kundföretag B där det bland annat framkom att många tjänstemän var stressade och att många 

hantverkare kände besvär i rörelseorganen, började företaget och Feelgood diskutera tänkbara 

arbetsmiljöåtgärder. Arbetsmiljöchefen och personalchefen fick inget gehör från ledningen 

där de återigen tror att kultur och normer inom branschen är en orsak. Det handlar även om 

ekonomi, dels för att anlita FHV och dels för att tid går förlorat från produktionen. 

Arbetsledaren på kundföretag B upplevde att hon inte fick det stöd som hon önskat när hon 

behövde det och menar att företagsledningen inte tar stress på allvar samt att de har en negativ 

syn på FHV. Arbetsledaren upprepar vad företagsledningen sade till henne:  

”går du till FHV blir du sjukskriven, vill du det?” (Arbetsledare, Kundföretag B) 
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Arbetsledaren hade velat ha aktiv stöttning från företagsledningen i den situationen och anser 

att det återigen handlar om traditioner och attityder. Hon menar vidare att FHV kan hjälpa 

företaget att få ledningen att förstå vikten av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Däremot 

har FHV varit och presenterat resultat och tjänster för företagsledningen men både 

personalchefen och arbetsmiljöchefen tyckte att det var för brett och för flummigt. De anser 

att FHV måste sälja in det på ett proffsigt, enkelt och tydligt sätt för att få ledningen att förstå.  

Kundansvarig på FHV upplever ganska ofta att de inte kommer in i ledningsgruppen vilket 

hämmar dem i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Hon känner ibland att HR-avdelningen 

inte vill släppa in FHV och menar att om inte företaget har ett mål med sitt hälsoarbete så 

kommer de aldrig framåt med det strategiska arbetsmiljöarbetet. 

"om inte FHV kommer upp på agendan på ledningsgruppsnivå, då kommer vi inte nå hela 

vägen.” (Kundansvarig, FHV). 

 

Bristande samordning mellan yrkesprofessionerna på FHV 

Kundföretag B upplever att FHV har en bred kompetens men att de inte har någon 

samordningsförmåga i erbjudandet av tjänster.  

”Om man köper ett stort paket vill man ha någon form av rabatt eller att man anstränger 

sig lite för att sälja in det till oss, att de samarbetar mer över sina gränser för att få det 

att bli ett attraktiv erbjudande.” (Personalchef, Kundföretag B) 

Arbetsmiljöchefen upplevde att det var små företag i ett stort företag vid upphandlingen av 

förebyggande arbetsmiljöinsatser. Hon tycker att Feelgood borde lägga större fokus på att 

underlätta för den som köper många tjänster för att företaget som kund ska känna sig speciell.  

”Jag vill ha ett paket, jag vill inte ha fyra personer som jag pratar och förhandlar priser 

med.” (Arbetsmiljöchef, kundföretag B) 

Den kundansvarige menar däremot att de försöker samarbeta mellan yrkesprofessionerna på 

FHV. Hon menar att de psykosociala behoven ökar på arbetsplatserna i kundföretagen vilket 

Feelgood måste tillgodose. Eftersom det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar både den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön är det viktigt att psykologer och arbetsmiljöingenjörer 

samverkar för att möta kundföretagens behov. Arbetsmiljöingenjören på Feelgood menar att 

de försöker samordna de olika yrkesprofessionerna på FHV för att kunna förmedla vad de kan 

erbjuda kunden i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

”ibland följer vi arbetsmiljöingenjörer med säljarna och kundansvariga ut på företagen, 

det är ett sätt att kunna säga till vad vi kan hjälpa dem med, det handlar om att försöka 

kommunicera med kundföretagen så mycket som möjligt, skapa relationer, för det är ju 

relationer som gör att vi får uppdrag av dem, och vet de inte vad vi kan hjälpa till med så 

beställer de ju ingenting.” (Arbetsmiljöingenjör, FHV)  
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Kundavtalet  

Respondenterna på FHV anser att kundavtalet kan utgöra ett hinder då avtalen oftast är 

centralstyrda. Det finns ett hinder när avtalet är anpassat efter arbetslivet i Stockholm då det 

inte ser likadant ut i resten av riket. Exempelvis kan det vara en typ av hälsoundersökning 

som är upphandlad på central nivå men som inte alls passar på regionnivå. Respondenten 

menar att FHV generellt sett är dåliga på att formulera avtal som är väl anpassat både till kund 

och till leverantör. En del avtal medför att det känns obekvämt att ta betalt på rätt sätt av en 

kund. Kundansvarig menar även att det är korta avtalsperioder vilket kan vara ett hinder för 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet om kundföretagen ständigt byter FHV då inte resultat och 

åtgärder får en naturlig och integrerad kontinuitet i organisationen. Om kundföretagen byter 

leverantör av FHV alltför ofta måste ett nytt samarbete och nya relationer skapas vilket gör att 

en ny FHV måste sätta sig in i kundföretagets organisation. Det finns även ett hinder i 

kontakten mellan FHV och kundföretagen då arbetslivet är rörligt idag och människor byter 

jobb ofta. Arbetsmiljöingenjören menade således att det ständigt behöver skapas nya 

relationer på kundföretagen vilket gör att det inte blir en kontinuitet i samarbetet. 

Kundansvarig menar vidare att FHV behöver skapa fler kontaktpersoner hos deras kunder för 

att det strategiska arbetsmiljöarbetet ska uppnås.  

Arbetsmiljöingenjören på kundföretag A anser att avtalet utgör ett hinder då det inte når alla 

medarbetare. 

”vi hade ungefär 30-40 % av medarbetarna som inte dök upp på hälsoundersökningarna 

och det kanske är dem mest av alla som vi skulle vilja att de gick.” 

 (Arbetsmiljöingenjör, Kundföretag A) 

Han tycker att det borde finnas ett alternativ för dem som inte känner att de har behov av 

hälsoundersökningar för att på så sätt ändå upptäcka tidiga signaler på ohälsa. Han anser även 

tillsammans med arbetsmiljöchefen att det kan finnas ekonomiska hinder i avtalet då det tar 

en stor del av hantverkarnas tid. Arbetsmiljöchefen menar att den största delen av de 

förebyggande arbetsmiljötjänsterna inte är kopplade till avtalet vilket kan utgöra ett hinder då 

de inte utnyttjas. HR-specialisten på kundföretag A menar också att om FHV utvecklade mer 

produkter av förebyggande karaktär som skrevs in i avtalet hade det utnyttjas i större 

utsträckning.  

Tabell 5. Sammanställning av teman från intervjustudien 

 

 

 

Möjligheter Hinder 

Konsultativt förhållningssätt Marknadsföring och kommunikation 

Systematiskt arbetsmiljöarbete Ledningsgruppen 

Arbetsplatsbesök 

Bristande samordning mellan 

yrkesprofessionerna på Feelgood 

Kompetens Kundavtalet 
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6.  Diskussion 

Nedan diskuteras uppsatsens resultat från litteraturstudien och intervjustudien samt hur de 

förhåller sig till varandra, vilket följs av en diskussion kring uppsatsens metodval och 

genomförande.   

 

6.1.  Resultatdiskussion   

6.1.1. Konsultativt förhållningssätt 

I resultatet från intervjustudien framkom att FHV borde ta större plats hos kundföretagen och 

att på ett konkret sätt visa nyttan med FHV:s insatser. En del av respondenterna ansåg även att 

FHV borde visa på tydliga kopplingar mellan åtgärder och resultat. Resultatet 

överensstämmer med arbetsmiljölagen där FHV ska identifiera och beskriva sambanden 

mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa (AV, 2008). Den kundansvarige på 

FHV och arbetsledaren på kundföretag A ansåg att FHV borde ifrågasätta kundföretaget i 

större utsträckning vilket tyder på att det finns behov av en drivande, konsult- och 

affärsmässig företagshälsovård (Schmidt et al., 2012; SOU 2011:73). Detta resultat styrker 

tidigare forskning genomförd av Schmidt et al. (2011) som kom fram till att FHV-personal 

borde ha ett konsultativt förhållningssätt för att kunna stödja företagens 

verksamhetsutveckling och ekonomiska resultat. Samtidigt menade kundansvarig på 

Feelgood-enheten att FHV, av tradition i branschen, inte är vana att granska kundernas behov 

vilket har medfört att FHV oftast anlitas för reaktiva tjänster. De förebyggande, proaktiva 

tjänsterna behöver ägnas mer fokus vilket har efterfrågats av kundföretag i studier (Schmidt et 

al., 2011; SOU 2011:73).  

Arbetsmiljöingenjören på Feelgood menade även att kundrelationen är viktig mellan FHV och 

kundföretaget för att skapa ett bra, långsiktigt samarbete. Han menar att FHV-personal har ett 

krav på sig att vara debiterbar och det måste också finnas en anledning till att ta större plats 

hos kundföretagen. Lian och Laing (2007) menar också att kundrelationen är viktig för 

framtida strategiska arbete inom verksamheten. Arbetsledaren på kundföretag B har varit i 

kontakt med FHV för en stressituation och kände att hon inte fick tillräckligt med stöd från 

den dåvarande platsledningen och företagsledningen. Den psykosociala ohälsan har ökat i 

arbetslivet enligt kundansvarig på Feelgood vilket gör att den kompetensen efterfrågas av 

FHV i större utsträckning (Axelsdotter Hök, 2009). Arbetsledaren som gick igenom en 

stressig period hade velat att FHV skulle tala för henne då företagsledningen inte lyssnade och 

hon kände själv att hon inte orkade ta ytterligare ett samtal med företagsledningen. FHV 

borde vid sådana här situationer aktivt agera och bedöma situationen för individens bästa och 

upprätta rutiner för hur FHV ska hantera liknande situationer. Arbetsledaren vill att FHV ska 

hjälpa företaget att förstå risker och konsekvenser med stressrelaterade problem för att öka 

kunskapen inom organisationen (Abbe et al., 2011). Samtidigt menar arbetsmiljöingenjören 

att det finns en svårighet att ge kundföretagen alltför riktade och klara direktiv då 

kundföretagen inte alltid känner sig bekväma med den formen av råd. Problematiken ligger i 

balansen mellan att vara en konsultmässig företagshälsovård som ger konkreta och direkta 
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förslag till förbättring samtidigt som FHV måste vara ödmjuk inför svåra och känsliga ämnen 

som stress.       

 

6.1.2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)  

Under intervjuerna framkom att respondenterna ansåg att ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

bedrivs på företagen. Några av respondenterna benämnde dock inte företagets arbete med att 

uppmärksamma risker i arbetsmiljön som SAM och kunde heller inte på ett tydligt sätt se alla 

stegen i cirkeln relaterade till organisationens förebyggande arbetsmiljöarbete (AV, 2001). 

Båda företagen har ett ledningssystem som främjar rapportering, rutiner och upprätthållandet 

av SAM i verksamheten enligt AFS 2001:1. I en utsatt arbetsmiljö som byggindustrin, är det 

väsentligt att göra riskanalyser, arbetsberedningar och regelbundna skyddsronder vilket båda 

kundföretagen redogjorde för. Skyddsombudet i kundföretag A framhävde vikten av att 

komma in i ett tidigt skede för att kunna påverka arbetsmiljön i projektet i större utsträckning. 

På kundföretag B användes tillbudsboken som ett verktyg för att uppmärksamma risker i 

arbetsmiljön men användes endast till den fysiska arbetsmiljön. Arbetsledaren på 

kundföretaget B såg vissa svårigheter att använda verktyget då bagatellartade tillbud eller 

risker ansågs onödiga att dokumentera. Hon förstod samtidigt varför arbetsmiljöchefen 

uppmuntrar till att använda tillbudsboken men menar att användet av verktyget varierar vilket 

även skyddsombudet på kundföretag B uppger. I kundföretag A kunde ett tydligt 

säkerhetstänk och SAM urskiljas som var väl förankrat i företagsledningen, vilket är en 

framgångsfaktor för att lyckas med SAM (Birgersdotter et al., 2002). I det mindre 

kundföretaget B var inte SAM förankrat på ledningsnivå vilket stödjer tidigare forskning om 

SAM och småföretag (Birgersdotter et al., 2002). Samtidigt menade arbetsmiljöingenjören på 

kundföretag A att de inte når medarbetarna längst ut i produktionen och tycker att det arbetet 

borde förbättras. Arbetsledare och skyddsombudet på kundföretag A menade att en viktig 

faktor för att ett arbetsmiljöarbete ska fungera på arbetsplatsen är delaktighet. Det är viktigt 

att alla känner en gemenskap och att alla får säga till vad de tycker och tänker i olika frågor 

för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska fungera (AV, 2008).     

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan både utgöra hinder och möjligheter för det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. När SAM fungerar och är en naturlig del av verksamheten 

finns det goda möjligheter att det förebyggande arbetsmiljöarbetet når en högre nivå. Om 

SAM inte är integrerat i organisationen kan det bli ett hinder för organisationens 

förebyggande arbetsmiljöarbete (Birgersdotter et al., 2003).   

 

6.1.3. Arbetsplatsbesök  

Resultatet av denna studie visar att båda skyddsombuden på företagen och arbetsledaren på 

kundföretag A efterfrågade arbetsplatsbesök från FHV. De menade att FHV borde komma ut 

på arbetsplatserna för att titta på hur arbetssituationen ser ut för de anställda. Detta resultat 

tycks överensstämma med annan forskning som funnit att externa aktörer som exempelvis 
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FHV borde besöka kundföretagen i större utsträckning (Birgersdotter et al., 2004). 

Arbetsledaren på kundföretag B ser dock inte behov av att FHV kommer ut på arbetsplatserna 

eftersom de redan utför skyddsronder och för diskussioner med de företag som förser dem 

med hyrmaskiner och skyddsutrustning. Hon tycker därför att det vore onödigt om FHV också 

skulle medverka på skyddsronder och anser istället att FHV borde få företaget att förstå vikten 

av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Detta håller inte kundansvarig på FHV med om utan 

tycker det skulle vara bra om FHV kunde närvara på skyddskommittéer och skyddsronder. 

Arbetsmiljöingenjören på FHV anser också att de borde vara ute på arbetsplatserna i större 

utsträckning men menar att på grund av interna debiteringskrav på FHV-personal blir det 

svårt att göra det i den mån som önskas.  

På kundföretag A är bristen på arbetsrotation ett problem idag vilket är en utmaning för 

framtiden. Skyddsombudet ansåg att synen och definitionen på arbetsrotation borde diskuteras 

mellan byggnadsarbetarna innan projektets början och menade att FHV kunde hjälpa till i det 

arbetet. Det är viktigt att visa nyttan med vissa metoder för att få byggnadsarbetarna att förstå 

vikten av arbetsrotation (Menckel, 1990). Arbetsrotation var inget som respondenterna på 

kundföretag B belyste utan framhävde istället att det slarvas mycket med att utnyttja den 

skyddsutrustning och de hjälpmedel som finns att tillgå. Arbetsmiljöchefen på kundföretag B 

och arbetsmiljöingenjören på kundföretag A ansåg att FHV kunde hjälpa till med tekniska 

mätningar som, buller-, luft- och vibrationsmätningar. Anledningen till att kundföretagen inte 

utnyttjar FHV för den kompetensen idag är att de inte har diskuterat det med Feelgood. Om 

Feelgood skulle kunna påvisa och förklara nyttan med att utföra den här typen av insatser 

hade kundföretagen kunnat utnyttja tjänsterna i större utsträckning (Antonsson & Schmidt, 

2003).   

 

6.1.4. Kompetens 

En möjlighet i Feelgoods förebyggande arbetsmiljöarbete är deras kompetens. 

Respondenterna på kundföretagen var samstämmiga i uppfattningen om att Feelgood har god 

kompetens. Alla respondenter ansåg att Feelgood var professionella i de individuella samtalen 

och att kundföretagen har fått bra råd och stöd från Feelgood. Arbetsmiljöingenjören och 

kundansvarig på Feelgood ansåg att kompetensen alltid kan bli bättre och att de ständigt 

behöver hållas uppdaterade i olika branschers arbetsmiljöer. Det var också något som HR-

specialisten tog upp och menade att personalen på Feelgood borde var ute mer på 

arbetsplatserna för att öka sin kompetens inom byggbranschen (SOU, 2011:73). I möten 

mellan FHV-leverantörer, fackliga representanter och forskare diskuterades bland annat 

FHV:s branschkompetens. Det visade att sedan statsbidraget avskaffades, och därmed 

avtagandet av branschhälsor, har branschkompetensen sjunkit bland FHV-leverantörer och 

vissa kundföretag antyder att FHV:s branschkompetens är så låg att det är meningslöst att 

använda den (Ahnmé Ekenryd et al., 2012). Detta stämmer emellertid inte överens med 

resultatet i den föreliggande studien då respondenterna menade att de har förtroende för FHV 

och att de har en relativt god insikt i byggarbetsmiljön.  
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Med anledning av resultatet kan Feelgoods kompetens ses som en möjlighet för det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. Eftersom respondenterna menade att Feelgood har god 

kunskap inom byggarbetsmiljö finns en större chans att kundföretagen efterfrågar deras 

kompetens. Feelgoods kompetens är även en möjlighet för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet då de ständigt behöver förbättra och uppdatera sin branschkunskap vilket 

yrkesprofessionerna på Feelgood var medvetna om. I vissa fall då inte Feelgood har den 

kompetensen som krävs inom en specifik bransch kan det utgöra ett hinder i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet då kundföretagen inte får förtroende för sin FHV-leverantör. 

      

6.1.5. Marknadsföring och kommunikation   

Ett hinder i FHV:s förebyggande arbetsmiljöarbete är bristen på marknadsföring och 

kommunikation av vad Feelgood erbjuder för typ av tjänster. Då kundföretagen inte vet vad 

de kan utnyttja Feelgood till använder de inte alla tjänster som finns att tillgå. Om Feelgood 

istället hade varit ute mer hos kundföretagen och förmedlat vad de kan och erbjuder, hade 

kundföretagen haft möjlighet att utnyttja FHV i större utsträckning. Däremot är inte det en 

garanti för att kundföretagen hade använt sig mer av FHV:s tjänster trots att de hade vetat om 

utbudet vilket har påvisats i en studie av Andersson et al. (2006).  Den föreliggande studiens 

resultat styrker dock forskningsresultat som har kommit fram till FHV måste marknadsföra 

sin verksamhet mer mot småföretag och deras skyddsombud och anställda (Antonsson & 

Schmidt, 2003). Namnet företagshälsovård är något missvisande eftersom det indikerar på att 

FHV enbart arbetar med vård och inte med arbetsmiljö vilket var en av anledningarna till att 

Föreningen svensk företagshälsovård bytte namn till ”Sveriges Företagshälsor” år 2012 

(Sveriges Företagshälsor, 2013b). Det gamla namnet ligger dock kvar hos många av 

företagshälsornas kundföretag vilket visade sig i den föreliggande studiens resultat då 

majoriteten av respondenterna inte visste vad FHV arbetar med förutom hälsoundersökningar, 

sjukvård och ergonomiska interventioner. En förklaring till resultatet kan också bero på att 

vissa respondenter inte hade tillräcklig kontakt med FHV vilket kan leda till att de inte är 

insatta i FHV:s arbete.    

Temat marknadsföring och kommunikation handlade även om bristen i att förmedla vikten av 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet internt inom kundföretagens organisation. Som tidigare 

nämnt är kultur och konservatism inom byggbranschen väl förankrat vilket gör det svårt att 

bryta beteendemönster vilket missgynnar en god arbetsmiljö. Detta har även påvisats i en 

annan studie där forskarna undersökte vad som krävs för att reducera fallolyckor inom 

byggbranschen (Antonsson et al., 2009). I kundföretag B var detta problem mer framträdande 

än i kundföretag A. En tänkbar orsak kan vara att kundföretag A är en större organisation och 

har ett tydligt säkerhetstänk integrerat i hela organisationen. Genom att företagsledningen 

visar att säkerhet och arbetsmiljö är viktigt vet alla medarbetare vad som gäller på en 

arbetsplats vilket gör att alla hjälps åt i arbetsmiljöarbetet (Cheng et al., 2010). Eftersom 

endast en arbetsplats studerades på kundföretag A kan dock inte resultatet generaliseras till 

andra arbetsplatser i företaget. På det mindre kundföretaget B tycks ledningen inte visa på ett 

lika tydligt sätt att säkerhet och arbetsmiljö är väsentligt vilket kan vara en anledning till att 
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uppfattningen av kulturen var mer framträdande i det mindre kundföretaget (Antonsson et al., 

2009). Som arbetsmiljöingenjören på Feelgood påpekade har oftast större företag mer resurser 

och utbildning inom arbetsmiljö vilket också kan vara en tänkbar orsak till resultatet. På 

kundföretag B var skyddsombudet ute på flera arbetsplatser vilket ger en något mer 

representativ bild av företagets arbetsmiljöarbete. 

Under temat marknadsföring och kommunikation kom det även fram att FHV har haft en 

alltför säljande framtoning vilket tycks bero på kundansvariges tidigare erfarenhet av 

försäljning och vill istället att FHV ska vara mer informativ. Samtidigt vill arbetsmiljöchefen 

och personalansvarig på kundföretag B att Feelgood måste övertyga företagsledningen genom 

att sälja in nyttan med FHV:s förebyggande tjänster. Detta relativt motsägelsefulla resultat 

kan bero på att vid långa kundrelationer är arbetssätt och kontakter väl förankrade vilket gör 

att det inte behövs någon övertygelse i försäljning av tjänster (Lian & Laing, 2007). Ahrnell 

och Edman (2002) beskriver att den informerande rollen bör lämnas vid presentation av ett 

förslag för att bli mer säljande vilket inte stämmer överens med den föreliggande studiens 

resultat (Ahrnell & Edman, 2002). I kundföretag B, som varit kund under en kortare period än 

det större företaget, behövs ett konsultativt förhållningssätt i större utsträckning i 

marknadsföringen och försäljningen för att få företagsledningen att förstå vikten av FHV:s 

insatser. Resultatet om antalet år företag har varit kund till Feelgood i relation till hur 

Feelgood säljer sina tjänster kan dock inte generaliseras till en större population då alltför få 

kundföretag har undersökts. Det är också viktigt att FHV anpassar sig till branschen för att 

tydligt visa på hur FHV arbetat, och arbetar med andra företag inom byggindustrin. 

 

6.1.6. Företagsledningen 

Företagsledningen på kundföretag B har varit motsträviga i inköpet av förebyggande 

arbetsmiljötjänster. En orsak som arbetsmiljöchefen och personalchefen har nämnt är som 

ovan skrivet att Feelgood inte har lyckats få företagsledningen att förstå vikten av det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet (Gyi et al., 1998). De har heller inte lyckats förmedla vad 

Feelgood står för och vad de erbjuder (Antonsson & Schmidt, 2003; Axeladotter Hök & 

Telge, 2008). Det handlar också som ovan nämnt om kultur och tradition i branschen och 

framförallt att företagsledningen inte vill att tid tas från produktionen. Om företagsledningen 

däremot inte visar och tydliggör för de anställda att arbetsmiljö och säkerhet är viktigt 

kommer inte det förebyggande arbetsmiljöarbetet bli integrerat som en naturlig del i 

verksamheten (Antonsson et al., 2009). Den kundansvarige menar också att FHV måste få en 

plats på ledningsgruppsnivå för att kunna nå framgång i det långsiktiga strategiska 

arbetsmiljöarbetet vilket även har visat sig i andra studier (Antonsson et al., 2009; Schmidt et 

al., 2011). Företagsledningen verkar inte ha tagit hänsyn till tidiga signaler av stress vilket 

arbetsledaren på kundföretag B uppgav. Det är viktigt att få stöd av företagsledningen vad 

gäller de psykiska aspekterna av arbetet eftersom det har en betydelsefull inverkan för 

arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen (Abbe et al., 201).   
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6.1.7. Bristande samordning mellan yrkesprofessionerna på FHV 

I intervjuerna med personalansvarig och arbetsmiljöchefen på kundföretag B framkom att 

Feelgood inte hade någon bra samordningsförmåga mellan de olika yrkesprofessionerna. 

Resultatet styrker tidigare forskningsresultat som visar att varje yrkeskategori har sitt 

perspektiv och arbetar efter det synsättet (Andersson et al., 2006). Trots företagshälsovårdens 

uttalade tvärfunktionella arbetssätt visade den föreliggande studiens resultat motsatsen. Det 

var dock endast upphandlingen av tjänsterna som åskådliggjordes i studien och inte på vilket 

sätt de olika yrkesprofessionerna samverkade i arbetsmiljöarbetet. Feelgood borde trots allt bli 

bättre på att utforma och skräddarsy ett helhetspaket för de företag som köper in många 

tjänster samtidigt vilket även Axelsdotter Hök (2009) menar. Det går dessvärre inte att uttala 

sig på djupet hur det skulle se ut då upphandling och avtal inte har studerats på ett djupgående 

plan. Det hade behövts ytterligare litteraturstudier och undersökningar om hur avtalen är 

utformade och hur kontaktvägarna ser ut i upphandling av arbetsmiljötjänster.  

 

6.1.8. Kundavtalet  

Det framkom under intervjuerna att kundavtalet kan utgöra ett hinder för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet. Då avtalen är skrivna på korta avtalsperioder blir det svårt att hålla en 

kontinuitet i det strategiska samarbetet om kundföretagen väljer att byta företagshälsovård 

ofta (Ahnmé Ekenryd, 2012). Arbetsmiljöingenjören på FHV menar också att kunder inte 

behöver vara trogen de avtal som är utformade i dagsläget, om kundföretag hittar en annan 

FHV som tar en lägre timdebitering. Både arbetsmiljöingenjören och kundansvarig på FHV 

anser också att de behöver skapa fler kontaktytor i kundföretagen eftersom arbetslivet är 

rörligt idag vilket även har visats i en studie om framgångsrika samarbeten mellan FHV och 

kundföretag (Schmidt et al., 2011). I dagsläget är endast hälsoundersökningar skrivna i avtalet 

mellan kundföretagen och Feelgood vilket är ett tillsvidareavtal. Det innebär att de tjänster 

som kundföretagen märker att de är i behov av köps på löpande band (Antonsson & Schmidt, 

2003). HR-specialisten på kundföretag A, arbetsmiljöchefen på kundföretag B samt 

arbetsmiljöingenjören på FHV ansåg att de förebyggande arbetsmiljötjänsterna hade utnyttjas 

i större utsträckning om de var skrivna i avtalet. Det är dock ovisst om ett sådant avtal skulle 

gå igenom då varje verksamhet är unik och har sina egna behov vilket inte kan besvaras med 

den ringa information som har erhållit i den föreliggande studien. Arbetsmiljöingenjören 

menar vidare att avtalen borde vara skräddarsydda i större utsträckning eftersom arbetslivet 

inte ser likadant ut i Stockholm som i övriga riket vilket kundansvarig håller med om.  

Arbetsmiljöingenjören på kundföretag A menar att ett annat hinder är att det inte når en stor 

del av medarbetarna. Det borde finnas fler möjligheter för medarbetarna än 

hälsoundersökningar för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa. Det framkom även att 

återkoppling och uppföljning inte finns med i kundföretagens avtal med Feelgood vilket gör 

att mätning av resultatet och effekten av insatserna inte blir en naturlig del i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet (Axelsdotter Hök & Tegle, 2008). Arbetsmiljöingenjören på FHV menar 

vidare att Feelgood är dåliga på att ställa upp på det avtal som finns idag eftersom det finns en 
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problematik kring att ta för stor plats hos kundföretagen och kring att ta betalt för de tjänster 

som utförs. Detta är även något som Ahrnell och Edman (2002) påpekar när kunskapstjänster 

säljs. Problematiken när kunskapstjänster säljs är att det krävs en ständig uppdatering av 

kunskaper inom området av leverantören vilket är tidskrävande och svårt att ta betalt för. 

Eftersom kundavtalen är baserade på timdebiteringar är det problematiskt att uppskatta dessa 

och risken för att bjuda på kunskap är relativt hög (Ahrnell & Edman, 2002).    

 

6.2.  Metoddiskussion  

En explorativ studiedesign valdes eftersom jag ville söka förståelse och tolka ett fenomen på 

ett djupgående plan. Syftet var att studera få analysenheter med avseende på många variabler, 

varför en kvalitativ ansats, i form av fallstudier, ansågs lämplig. En kompletterande studie av 

kvantitativ ansats hade fördelaktigen kunnat göras för att få erhålla mätbara data och således 

höja studiens tillförlitlighet, men eftersom jag ville få respondenternas egna upplevelser och 

erfarenheter kring ämnesområdet valde jag att lägga fokus på de omätbara, kvalitativa data.          

 

6.2.1 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien var att få en bred förståelse av företagshälsovårdens förebyggande 

arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöarbete inom byggbranschen. Sökningen utfördes därför inte 

med sökorden möjligheter och hinder eftersom det fanns begränsad litteratur inom området. 

Eftersom forskningskraven var relativt låga var det lätt att komma in på sidospår vilket är en 

svaghet för studiens reliabilitet. Det fanns således en svårighet att hitta relevant litteratur då 

forskning inom företagshälsovårdsbranschen är relativt begränsad. Vid litteraturstudien 

användes referensdatabaser som har till syfte att göra information sökbar. Om jag även hade 

använt mig av fulltextdatabaser, som har till syfte att lagra material digitalt, hade jag 

möjligtvis fått större sökträff och tillgång till fler artiklar (Nyström, 2012). Exempelvis hade 

fulltextdatabasen ScienceDirect kunnat användas som inkluderar fler antalet artiklar än 

referensdatabasen Scopus. Detta kan ha medfört att viss relevant litteratur kan ha gått förlorat. 

Litteraturstudien låg delvis till grund för intervjustudien men det hade varit optimalt för den 

föreliggande studiens resultat om den hade genomförts i ett tidigare stadium då flera 

intressanta aspekter hade kunnat belysas i intervjustudien. Samtidigt var det viktigt att söka 

information och litteratur på ett iterativt sätt enligt den hermeneutiska traditionen 

(Williamson, 2002).  

 

6.2.2 Intervjustudie 

Samtliga urval i intervjustudien har skett genom ett bekvämlighetsurval vilket kan leda till en 

skevhet i resultatet (Jacobsen, 2002). Det medför att chansen att generalisera resultatet till en 

större population minskar. Avsikten med uppsatsen var dock inte att generalisera utan att 
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fånga upp varje respondents erfarenhet och syn på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

Kontaktpersonen på Feelgood-enheten tog kontakt med kundföretag B i uppstarten av 

projektet och rekryterade den kundansvariga för kundföretaget till studien. Den kundansvarige 

tog i sin tur kontakt med kundföretag A vilket godkände sin medverkan i studien. Därefter 

skedde urvalet till respondenter på kundföretagen genom kontaktpersonen i organisationerna. 

Eftersom det var upp till kontaktpersonen på kundföretagen att välja vilka respondenter som 

skulle bli tillfrågade att medverka i studien kunde de fritt rekrytera personer som de tyckte var 

lämpade. Således kände respondenterna till varandra vilket kan ha påverkat respondenternas 

svar. 

Syftet med datatriangulering var att belysa olika yrkeskategoriers perspektiv på det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet och FHV:s roll. Avsikten var även att på kundföretagen få en 

bild över hur kommunikationen går i organisationen om FHV och det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet, hur ser kontaktvägarna ut? Vilka samordningsfunktioner finns? Om hjälp 

behövs, hur gå tillväga? Den som hade huvudsaklig kontakt med FHV var relevant att 

intervjua eftersom personen hade kontinuerlig dialog med FHV och var insatt i avtal och 

processer kring det. Skyddsombuden spelar en stor roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

och var därför relevanta att rekrytera. Företagsledningen perspektiv åskådliggörs inte i studien 

vilket innebär att en viktig aspekt inte har belysts i resultatet. Det hade varit intressant att få ta 

del av ledningens perspektiv då det just är en svårighet för FHV att komma in på den nivån. 

Resultatet visade även flera olika aspekter av företagsledningen i kundföretag B som hade 

varit väsentligt att ta del av i större utsträckning då det hade gett en klarare och djupgående 

bild av komplexiteten av fenomenet.  

Undersökningsinstrumentet, intervjuguiden, utformades på egen hand och är inte validerad, 

vilket de oftast inte är i kvalitativa studier (Jacobsen, 2002). Däremot gjordes förstudier för att 

testa intervjuguiderna vilket stärker undersökningsinstrumentets validitet. En svaghet för 

studiens resultat är att personalchefen på kundföretag B var relativt ny i sin roll som 

personalchef. Detta var inget som var känt före intervjun genomfördes men skulle undersökts 

i större utsträckning innan respondenter valdes till studien, vilket troligtvis hade kunnat 

förhindra problemet. Vissa frågor i intervjuguiden var därför inte anpassade till 

personalchefens erfarenhet och fick strykas. Intervjun fortlöpte på så sätt att andra spontana 

frågor ställdes utifrån de svar som respondenten gav och i relevans till ämnesområdet. Trots 

att intervjuguiden inte var anpassad till personalchefen kom det fram relevant information 

vilket stärker studiens giltighet. Undersökningsinstrumentet var uppdelat i teman utifrån 

möjligheter och hinder vilket var min egen tolkning och förförståelse av det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet. Detta kan ha lett till vissa frågor är av ledande karaktär vilket gör att jag 

kan ha lett in respondenterna på spår som inte hade uppkommit om jag hade ställt frågorna på 

ett annorlunda och mer neutralt sätt Detta är en svaghet för studiens giltighet (Jacobsen, 

2002). Jag hade således kunnat utforma intervjuguiden utifrån andra teman som 

respondenterna själva hade svarat på om de utgjorde möjligheter eller hinder för det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. Detta hade kunnat leda till att jag hade fått mer tillförlitliga 

svar vilket hade stärkt studiens giltighet.  
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FHV-intervjuerna valdes att genomföras först eftersom jag ville få en utgångspunkt i FHV:s 

arbete och information om kundföretagen för att sedan undersöka vissa aspekter närmare. Om 

jag hade genomfört företagsintervjuerna först hade jag möjligtvis fått andra svar. Däremot 

kunde FHV kontaktas igen om det var något som kom upp från företagsintervjuerna som 

behövdes ökad förståelse för.  

Det var viktigt som intervjuare att inta en objektiv och neutral roll även om jag hade en 

förförståelse för fenomenet och därmed skulle kunnat leda respondenterna in på vissa 

specifika svar. Resultatet har därmed vissa reliabilitetsproblem. Resultatet hade troligen blivit 

annorlunda om intervjuerna hade genomförts vid ett annat tillfälle. Dagsformen kan påverka 

och således kan respondenterna och intervjuarens sätt att tolka och efterfråga information leda 

till ett annat resultat. Inget datorprogram användes vid transkribering av intervjuerna utan 

genomfördes manuellt. Detta gjorde att jag som intervjuare tolkade det insamlade materialet 

vilket kan ha påverkat bearbetningen av materialet. Däremot gjordes en sammanställning av 

det transkriberade materialet som respondenterna fick ta del av och ge synpunkter vilket 

innebar att en första intern validering gjordes (Jacobsen, 2002). Efter genomförandet av 

intervjuerna bad Feelgood att deras företagsnamn skulle nämnas i uppsatsen vilket godkändes. 

Kundföretagsnamnen publicerades inte eftersom det hade ökat risken avsevärt för 

avidentifiering av respondenter vilket inte är etiskt försvarbart eftersom anonymitet hade 

utlovats vid projektets start. Därför beskrevs heller inte vilken FHV-enhet som studerades 

eftersom kundföretagen i det fallet hade med stor sannolikhet blivit avslöjade.  

 

7.  Slutsatser  

Nedan sammanfattas uppsatsens huvudsakliga drag och slutsatser.  

 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns i 

företagshälsovårdens förebyggande arbetsmiljöarbete. Genom en genomgång av litteraturen 

och intervjuer med personer på Feelgood företagshälsa och med deras två kundföretag har det 

framkommit att det finns tydliga förbättringsområden i företagshälsovårdens förebyggande 

arbetsmiljöarbete. Beroende på vilket perspektiv som studeras kan de olika teman både ses 

som möjligheter och hinder. Studiens resultat har utmynnat i följande slutsatser:    

 Konsultativt förhållningssätt 

Feelgood borde ta större plats i det förebyggande arbetsmiljöarbetet hos kundföretagen. De 

måste tro på sin kompetens och sina metoder och ifrågasätta kunderna i större utsträckning. 

FHV borde även vara mer proaktiva och kontinuerligt göra behovsanalyser hos kundföretagen 

för att råda dem i bra och effektiva lösningar. Samtidigt uppfattades sälj negativt från 

kundföretagen. FHV: komptens efterfrågas men de behöver inte alltid ha en säljande 

framtoning.  
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 Marknadsföring 

Feelgood måste bli bättre på att marknadsföra sin verksamhet för att kundföretagen ska ha 

möjlighet att utnyttja deras tjänster i större utsträckning. Majoriteten av respondenterna tyckte 

att FHV borde komma ut till kundföretagen för att ge en presentation av deras utbud. Det 

fanns även en efterfrågan av att Feelgood gör arbetsplatsbesök i produktionen för att i 

samband med bedömning av byggnadsarbetarnas arbetssituation gör en presentation för de 

anställda vad de kan hjälpa till med. Feelgood borde även relatera till resultat som har 

framkommit av interventioner i företag inom samma bransch för att kundföretagen ska förstå 

nyttan med FHV i större utsträckning.    

 Kompetens  

Den föreliggande studiens resultat visade att kundföretagen har förtroende för Feelgoods 

kompetens och att Feelgood är duktiga i de individuella samtalen. När det gäller 

branschkompetens på organisatorisk nivå finns det klara förbättringsområden då Feelgoods 

personal borde besöka arbetsplatser för att öka sin kompetens inom byggarbetsmiljön.  

 Arbetsplatsbesök 

Det efterfrågades fler arbetsplatsbesök från Feelgood vilket visar på att de ser behov av FHV i 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Skyddsronderna, arbetsberedningar och liknande ansåg 

kundföretagen klara av på egen hand men de såg att FHV kunde bidra med nya aspekter och 

tankesätt på arbetsmiljön. De såg även Feelgood ha en stor roll utifrån en ergonomisk aspekt 

då de ville att Feelgood skulle förklara vilka belastningsskador som kommer med vissa 

arbetsmoment. Kundföretagen såg även att Feelgood hade en roll i utförandet av tekniska 

mätningar då inte de har den kompetensen inom den egna verksamheten.     

 Arbetsrotation 

På arbetsplatsen på kundföretag A var arbetsrotation ett problem. Det fanns ett uttryck behov 

av att förändra synen och attityden till arbetsrotation och Feelgood sågs som en möjlig partner 

i det arbetet. Feelgood skulle kunna hjälpa kundföretaget med att förklara och motivera nyttan 

med arbetsrotation för byggnadsarbetarna för att de anställda ska förstå vikten av varierande 

arbetsuppgifter.   

 Kundavtalet 

Med denna studie framkom att kundavtalet kan utgöra ett hinder för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet ur tre aspekter. Även om Feelgood skräddarsyr vissa av deras avtal behöver 

det göras i större utsträckning. Risken med centralstyrda kundavtal gör att tjänsterna inte är 

anpassade till arbetslivet i övriga delar av riket. Arbetsmiljötjänsterna är i regel inte kopplade 

till kundavtalet vilket kan göra att de därför inte utnyttjas. Uppföljning och utvärdering är en 

viktig del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att visa att FHV:s insatser har gett effekt. 

Dessa är dock heller inte direkt kopplade till kundavtalet vilket är ett hinder för det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det finns därför stora förbättringspotentialer i kundavtalet 

för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
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7.1. Förslag till vidare forskning 

Under denna rubrik ges förslag på vidare forskning inom området.  

 

Under arbetet med denna studie har problemområdet breddats och nya idéer till studier har 

väckts. Det är redan konstaterat i många sammanhang att det behövs ytterligare forskning 

inom FHV-området. Företagshälsovården behöver själva bli bättre på att utvärdera och följa 

upp sina interventioner för att kunna mäta effekten av resultaten. Emellertid är uppföljning 

och utvärdering tidskrävande och dyra att genomföra vilket gör att det är svårt för FHV-

leverantörerna att genomföra dessa. Det behövs således fler studier som visar att det är 

lönsamt att anlita företagshälsovård för förebyggande arbetsmiljötjänster. 

Det har sedan länge varit ett problem för FHV att förmedla sitt budskap och vad för typ av 

tjänster de kan erbjuda. Detta var även något som respondenterna i den föreliggande studien 

uppgav och det skulle vara nödvändigt och intressant att studera på ett djupare plan hur FHV 

kan marknadsföra sig. För att alla anställda i Sverige ska få tillgång till FHV måste branschen 

marknadsföra sig och visa på vilket sätt de kan hjälpa företagen. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier hade varit givande att genomföra för att undersöka hur FHV kan 

marknadsföra sig på bästa sätt och ge förslag på olika metoder för att lyckas med det arbetet.  

I den föreliggande studien nämndes kundavtalet som ett hinder och som en möjlighet för det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. Som det ser ut idag är de förebyggande arbetsmiljötjänsterna 

generellt sett inte kopplade till avtalet. Det hade i framtiden varit intressant att fördjupa sig i 

kontraktering och avtal för att utreda vilka brister och förtjänster de olika avtalen har, och ge 

förslag på hur olika avtal kan förbättras för att de förebyggande arbetsmiljötjänsterna skulle 

utnyttjas i större utsträckning. Eftersom upphandling av FHV oftast sker slentrianmässigt 

(Ahnmé Ekenryd et al., 2012) borde kvalitativa och kvantitativa studier genomföras för att 

belysa relationen mellan beställare och leverantör. Studier om hur yrkesprofessionerna inom 

FHV kan samordna och samverka i större utsträckning hade också varit bra att undersöka för 

att FHV ska kunna erbjuda sina kundföretag ett attraktiv erbjudande av proffsig och 

tvärfunktionell kompetens.      

Det behövs även ytterligare studier om arbetsmiljön inom byggbranschen. Även om 

arbetsmiljön inom byggbranschen har förbättras avsevärt under de senaste åren finns det 

fortfarande nödvändiga förbättringsområden. Kultur och beteende är sådant område som det 

behövs ökad forskning kring. Vad är det som gör att de anställda inte använder den 

skyddsutrustning och de hjälpmedel som finns tillgängliga? Hur ser kommunikationen ut 

mellan de anställda? Det behövs även kvalitativa och kvantitativa studier kring arbetsrotation 

då det är uttalat att det är ett stor problem inom byggbranschen idag. Det hade varit intressant 

att göra fallstudie med olika yrkeskategorier i produktionen för att urskilja var problemen 

ligger och vad som hindrar att få igång och upprätthålla en arbetsrotation. Eftersom 

platsledningen i ett projekt är stressade och har hård press på sig krävs det ytterligare 

forskning kring deras arbetssituation för att finna rutiner och metoder för hur deras 

arbetsmiljö kan förbättras.   
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  " prevention + stress + "construction industry" 8 3 

  

   

  

Scopus " "occupational health services" 9559 ohanterlig mängd 

  " "occupational health services" + prevention 1586 ohanterlig mängd 

  " 

"occupational health services" + prevention + construction 

industry 31 3 

  " "systematic work environment management" 1 1 

  " 
marketing + "occupational health service" 

153 ohanterlig mängd 

  " marketing + "occupational health service" + prevention 19 3 



 

 

Databas Fält Sökord     Antal träffar     Användbara träffar 

PsycInfo  ALL "occupational health service*" 161 ohanterlig mängd 

  " "occupational health service" 69 2 

  " "occupational health service*" + construction 6 0 

  " "systematic work environment management" 0 0 

  " marketing + "occupational health service" 1 1 

  
" 

occupational health service* AND marketing AND 

(SU.EXACT("Marketing") OR SU.EXACT("Social 

Marketing")) 
1 1 

  
" 

(Occupational health service) AND 

(SU.EXACT("Competence") OR SU.EXACT("Professional 

Competence")) 
63 0 

  

   

  

KTH summon sök ALL förebyggnade arbetsmiljöarbete 9 2 

  " preventive + Work environment 93949 Ohanterlig mängd 

  " prevention + construction industry 57439 Ohanterlig mängd 

  " prevention + "construction industry" + "occupational health 

services" 

86 6 

  

   

  

AV ALL Systematiskt arbetsmiljöarbete 1412 ohanterlig mängd 

  temasidor Systematiskt arbetsmiljöarbete 1 1 

  temasidor Bygg och anläggning 1 1 

  

   

  

FHI ALL förebyggande arbetsmiljöarbete 167 ohanterlig mängd 

  

 

"förebyggande arbetsmiljöarbete" + byggbranschen 3 0 

 



 

 

 

        Bilaga 2- Företagsinformation 

Feelgood Kundföretag A Kundföretag B 

Feelgood Företagshälsa är en av Sveriges ledande 

hälsoföretag som grundades år 1995 och har 

ungefär 600 medarbetare (Feelgood Svenska AB, 

2013). Företaget verkar inom fyra områden, 

företagshälsa, primärvård, sjukgymnastik samt 

träning och finns på över 150 orter i Sverige.  

 

Feelgoods vision är Sveriges rikaste kunder och 

deras mission är att "vi skapar framgång genom att 

få människor att må bättre". Företaget har cirka 10 

000 kundföretag knutna till sig i olika branscher 

inom privat och offentlig sektor.  

 

Feelgood försöker att arbeta efter den så kallade 

Feelgood-metoden med deras kundföretag som 

omfattar tre nivåer. Den första, strategiska nivån 

handlar om att upprätta hälsomål för en 3-5 

årsperiod. Sedan bryter man ned dessa mål till det 

taktiska planet, vad man ska göra det närmaste och 

till slut kommer man ner till aktivitetsnivån där 

man bestämmer mer ingående när, var och hur de 

ska gå tillväga för att nå de övergripande målen. 

Feelgood ser idag att de psykosociala behoven 

ökar i arbetslivet.  

Företaget är verksam inom bygg och anläggning och 

har totalt cirka 65 000 anställda världen över. Det 

svenska bolaget är rikstäckande i Sverige och har 

huvudkontor i Stockholm. I det svenska bolaget 

arbetar cirka 7000 yrkesarbetare och 5000 

tjänstemän. Byggföretaget bygger både bostäder, 

vägar, och broar samt tillverkar även asfalt och 

betong.  

 

Företaget har ett antal kollektivavtal knutna till sig 

men de största är Byggnads och Seko. Vid 

datainsamlingen av intervjuerna pågick det 

förhandlingar om avtalet för byggnadsarbetarna 

genom Byggnads. Den största frågan som 

förhandlingarna handlade om huvudentreprenörerna 

för ett byggnadsprojekt ska vara ansvariga för 

underentreprenörers anställda kollektivavtal och 

arbetsförhållanden.  

 

Företaget har varit kund hos Feelgood sedan år 2004 

och har ett löpande avtal, vilket innebär att de köper 

tjänster av Feelood efter behov. Feelgood har under 

våren en ergonomiutbildning för byggnadsarbetarna i 

företaget. Hälsoundersökningar görs vartannat år och 

varje år för medarbetare som är över 50 år. Företaget 

har en stor arbetsmiljöorganisation med 

arbetsmiljösupport, arbetsmiljöråd och 

medbestämmandegrupp.   

Företaget är verksam inom byggbranschen och 

ingår i en norsk koncern sedan 2007 då de köpte 

upp en verksamhet i sydvästra Sverige.  Företaget 

har cirka 20 yrkesarbetare och 30 tjänstemän vilket 

därför betraktas som ett småföretag. Byggföretaget 

utvecklar både bostäder, kontorsfastigheter och 

kommersiella lokaler och bygger även för andra 

beställare. På kontoret arbetar VD, kvalitets, miljö 

och arbetsmiljöchef, personal och ekonomichef, 

affärområdeschefer, en kalkylavdelning och 

projektledare.  

 

Det är kvalitets, miljö och arbetsmiljöchefen som 

har det högsta ansvaret för arbetsmiljön och 

upprättar rutiner för dokumentation och riktlinjer 

för hur företaget ska arbeta med arbetsmiljön där 

deras ledningssystem är ett viktigt verktyg. 

 

Företaget har varit kund hos Feelgood sedan år 

2009 och har ett löpande avtal där de köper in 

tjänster efter behov, förutom 

hälsoundersökningarna som är lagstadgade för 

medarbetare som har fysiskt krävande arbeten. 

Efter hälsoundersökningarna med medarbetarna år 

2012 framkom det riskfaktorer, röda områden. 

Därför har företaget tagit hjälp av Feelgood för en 

massagetjänst och en ergonomiutbildning under 

våren 2013.  



 

 

Bilaga 3- Intervjuguide Feelgood 

 

Respondentens bakgrund 

Hur länge har du arbetat på ...? 

Vilken tjänst har du och hur länge har du arbetat på denna position?  

Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 

Vad har du för utbildningsbakgrund?  

Arbetsmiljöutbildning? 

 

Förebyggande arbetsmiljöarbete 

Vad betyder förebyggande arbetsmiljöarbete för dig/företaget? 

Erbjuder ni förebyggande arbetsmiljötjänster idag? Exempel! 

Hur har det förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklats under åren tycker du? 

Utifrån dina erfarenheter, anser du att kundföretagen arbetar på ett förebyggande sätt med 

arbetsmiljön?  

Anser du att ni har tillräckligt med kunskap om kundföretagens branscher för att kunna bidra 

med det förebyggande arbetsmiljöarbetet till kunderna? 

Förstår kunderna att de behöver er vid förebyggande arbetsmiljöarbete? 

 

Möjligheter 

Vilka tjänster har kundföretagen lätt att anlita er för? Vad tror du är anledningen? 

Varför tror du att kundföretagen anlitar er vid förebyggande arbetsmiljötjänster? 

Finns det något i det förebyggande arbetsmiljöarbetet som kundföretagen klarar av utan er hjälp? 

Vad klarar de själva? 

Behövs det ett ökat intresse hos kundföretagen att arbeta förebyggande med arbetsmiljön? Hur 

gör ni? 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hinder  

Finns det något som begränsar er i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? 

Kan avtalet mellan FHV och kundföretagen utgöra ett hinder för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet eller kan det förebyggande arbetsmiljöarbetet få stöd av avtalet på något sätt? 

På vilket sätt? 

Vilka svårigheter kan finnas från det att kunden har upphandlat förebyggande arbetsmiljötjänster 

tills dess att insatserna sätts in? 

Vilka svårigheter anser du att kundföretagen kan ha i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? 

 

Avslutning 

Använder ni er av begreppet M-T-O eller används det ute på företagen?  

Om du utgår från dagsläget, på vilket sätt anser du att kundföretagen kan bli bättre i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet? 

Vad anser du är framgångsfaktorerna för att lyckas som en förebyggande FHV? 

Är det något du vill tillägga? 

 

Följdfrågor: Kan du utveckla, hur menar du, motivera, berätta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4- Intervjuguide Kundföretag HR- och arbetsmiljöposition 

 

Företagsbakgrund  

Bransch? 

Hur många anställda? 

Hur ser organisationen ut? 

Kontakt med Fackförbund? Kollektivavtal? 

Arbetsgivarorganisation? Branschorganisation? 

 

Respondentens Bakgrund 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Vilken tjänst har du och hur länge har du arbetat på denna position?  

Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 

Vad har du för utbildningsbakgrund?  

Arbetsmiljöutbildning?  

 

Förebyggande arbetsmiljöarbete 

Vad betyder förebyggande arbetsmiljöarbete för dig/företaget?  

Har ni något mål med det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Om ja, vilket?  

Vilka är dina erfarenheter av förbyggande arbetsmiljöarbete i företaget?  

Utifrån dina erfarenheter, bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget? På vilket sätt? 

Vilka roller, vems ansvar?  

 

Kontakten med FHV  

Vilka tjänster har ni avtalat med FHV idag? 

Vid de tillfällen du har kontaktat FHV, av vilken anledning har det varit?  

Hur har du upplevt den hjälp ni har fått från FHV? 

Vilken yrkesprofession på FHV har du haft mest kontakt med?  

 

  



 

 

Möjligheter 

På vilket sätt anser du att FHV bidrar i det förebyggande arbetsmiljöarbetet i verksamheten? 

Finns det något i det förebyggande arbetsmiljöarbetet som ni klarar av utan FHV:s hjälp?  

Vad har ni för behov i det förebyggande arbetsmiljöarbetet idag? 

Anser du att FHV kan hjälpa till med de behoven? (Om ja, på vilket sätt?  Om nej, vilka ska 

hjälpa till?)  

 

Hinder  

Kan avtalet mellan kundföretaget och FHV utgöra ett hinder för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet eller kan det förebyggande arbetsmiljöarbetet få stöd av avtalet på något sätt? 

På vilket sätt? 

Anser du att avtalet spelar någon roll när de förebyggande insatserna väl sätts in?  

Vilka svårigheter ser du i att arbeta på ett förebyggande sätt med arbetsmiljö i organisationen? 

Utifrån dina erfarenheter, anser du att FHV har några svårigheter i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet?  

Anser du att FHV har tillräcklig kunskap om er bransch för att erbjuda förebyggande 

arbetsmiljöinsatser till er?  

 

Avslutning 

Används begreppet M-T-O ute på företaget idag? 

Om du utgår från idag, vad tror (eller önskar) du att ni är i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

om fem år? 

Hur skulle ni kunna använda FHV i framtiden för att förbättra det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet?  

Är det något du vill tillägga? 

 

Följdfrågor: Kan du utveckla, hur menar du, motivera, berätta! 

 

 

  



 

 

Bilaga 5- Intervjuguide Kundföretag skyddsombud och arbetsledare 

 

Respondentens Bakgrund 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Vilken tjänst har du och hur länge har du arbetat på denna position?  

Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 

Vad har du för utbildningsbakgrund?  

Arbetsmiljöutbildning? 

  

Förebyggande arbetsmiljöarbete 

Vad betyder förebyggande arbetsmiljöarbete för dig/företaget?  

Har ni något mål med det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Om ja, vilket?  

Vilka är dina erfarenheter av förbyggande arbetsmiljöarbete i företaget?  

Utifrån dina erfarenheter, bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatsen? På 

vilket sätt? Vilken är din roll som skyddsombud/arbetsledare i det arbetet? Vems ansvar?  

 

Kontakten med FHV  

Vilka är dina erfarenheter av samarbetet mellan företaget och FHV? 

Om du behöver få kontakt eller hjälp av FHV, hur går du då tillväga?  

Vid de tillfällen du har kontaktat FHV, av vilken anledning har det varit?  

Hur har du upplevt den hjälp ni har fått från FHV? 

Vilken yrkesprofession på FHV har du haft mest kontakt med?  

 

Möjligheter 

På vilket sätt anser du att FHV bidrar i det förebyggande arbetsmiljöarbetet i verksamheten? 

Finns det något i det förebyggande arbetsmiljöarbetet som ni klarar av utan FHV:s hjälp?  

Vad har ni för behov i det förebyggande arbetsmiljöarbetet idag? 

Anser du att FHV kan hjälpa till med de behoven? (Om ja, på vilket sätt?  Om nej, vilka ska 

hjälpa till?)  

 



 

 

Hinder  

Vilka svårigheter ser du i att arbeta på ett förebyggande sätt med arbetsmiljö i organisationen? 

Utifrån dina erfarenheter, anser du att FHV har några svårigheter i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet?  

Anser du att FHV har tillräcklig kunskap om er bransch för att erbjuda förebyggande 

arbetsmiljöinsatser till er?  

 

Avslutning 

Används begreppet M-T-O ute på företaget idag? 

Om du utgår från idag, vad tror (eller önskar) du att ni är i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

om fem år? 

Hur skulle ni kunna använda FHV i framtiden för att förbättra det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet?  

Är det något du vill tillägga? 

 

Följdfrågor: Kan du utveckla, hur menar du, motivera, berätta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6- Missivbrev 

 

Information om magisteruppsats om företagshälsovårdens förebyggande arbetsmiljöarbete 

Jag heter Jenny Åberg och studerar magisterprogrammet i Ergonomi och Människa, Teknik och 

Organisation från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Denna termin skriver jag en 

magisteruppsats om 15 hp vars syfte är att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns i 

företagshälsovårdens förebyggande arbetsmiljöarbete. Studien kommer att genomföras i form av 

intervjuer där en företagshälsovård och två av deras kundföretag kommer att medverka. Jag 

kontaktade Er för några veckor sedan med förfrågan om Ert deltagande i studien och jag vill 

därför med detta brev informera om uppsatsens upplägg.     

För att samla in data till studien (information/kunskap) genomförs individuella intervjuer där jag 

kommer att utgå från en frågeguide. Intervjun kommer att pågå i cirka en timme och samtalet 

kommer att spelas in via en Iphone för att underlätta bearbetningen av materialet. Intervjuerna 

överförs från talspråk till skriftspråk och därefter analyseras materialet som kommer att 

behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att skrivas i form av en uppsats och materialet 

kommer vid publicering att avidentifieras så att någon enskild person inte kan identifieras. Ni 

kommer även att få tillgång till studiens resultat innan uppsatsen publiceras för att Ni ska ha 

möjlighet till att ge synpunkter.  

Enligt överenskommelse per telefon med Er har en intervju bokats in den __ kl. __ på Ert kontor 

och samtalet kommer att vara i ungefär en timma.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och DU kan när som helst, utan särskild förklaring avbryta 

eller dra tillbaka ditt samtycke utan några påföljder.  

 

Var god bekräfta via mail till mig att Ni har tagit del av informationen om informerat samtycke. 

Vid frågor eller synpunkter, tveka inte att höra av dig! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Student Jenny Åberg                  Handledare Ann- Beth Antonsson 

Tel: 0737-348816                   Tel: 08- 598 563 47 

Mail: jennyabe@kth.se                   Mail: ann-beth.antonsson@ivl.se

  

      

mailto:jennyabe@kth.se
mailto:ann-beth.antonsson@ivl.se
mailto:ann-beth.antonsson@ivl.se


 

 

Bilaga7- Sammanställning av intervjuer Feelgood 

RESPONDENT KUNDANSVARIG ARBETSMILJÖINGENJÖR 

BAKGRUND 

Den kundansvariga har jobbat på FHV- enheten sedan augusti 2011. 

Respondenten har lång erfarenhet av försäljning av ledarutveckling och 

marknadsmaterial. Hennes huvudsakliga uppgifter som kundansvarig 

innebär att utveckla befintliga samarbeten och skapa nya kundrelationer 

något som de inom Feelgood-enheten kallar att ”bearbeta prospekt". 

Respondenten är utbildad bygg- och skyddsingenjör och har arbetat 

inom företagshälsovården som arbetsmiljöingenjör i 23 år. Han har 

dessutom 20 års erfarenhet inom byggbranschen och har varit ledamot i 

FHV-koncernens företagsstyrelse samt varit facklig representant för alla 

SACO-anslutna inom FHV-koncernen.  

MÖJLIGHETER 

• Stor tjänsteutveckling 

Den kundansvarige anser att det finns ett större intresse för förebyggande 

arbetsmiljöarbete idag och att mer kompetens efterfrågas inom området. 

Det är en av anledningarna till att den största tjänsteutvecklingen har skett 

inom förebyggande arbetsmiljötjänster vilket handlar om olika 

utbildningar och diverse hälsoundersökningar menar respondenten. 

• Strategisk nivå- ej aktivitetsnivå 

Respondenten menar att det är viktigt att arbeta mer förebyggande och 

hälsofrämjande och att titta mer på friskfaktorer, vad är det som gör att 

vissa avdelningar har låga sjuktal och andra höga. Vad finns det för 

skillnader och hur ska man jobba för att förhindra ohälsa är enligt den 

kundansvariga att arbeta på en högre nivå och inte bara på individ- och 

aktivitetsnivå, utan mer på organisationsnivå med chefer. 

• Hälsoekonomi 

Respondenten menar att fler kundföretag förstår att det kan handla om 

pengar både i form av sjukfrånvaro och produktionsbortfall men även i 

form av arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter om företaget inte följer 

arbetsmiljölagen. Hon menar att FHV- enheten jobbar mer med 

hälsoekonomi idag och att det är viktigt att påvisa för kunden vad ohälsa 

kan kosta företaget. 

• Ta större plats- Vara konsultmässiga 

”vi måste kliva fram och ta större plats, bli mer konsultmässiga i att råda 

företagen i olika investeringar och lösningar/.../för det är vi som kan det 

här/.../det är vi som är experterna." 

• Kundavtal 

Respondenten menar att det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan få stöd 

av avtalet genom att exempelvis skriva in FHV:s delaktighet på 

skyddskommittémöten ett antal gånger per år.  

• Branschkompetens 

Arbetsmiljöingenjören menar att kundföretagen anställer FHV för att de 

har hög kompetens och det är framförallt orsaken vid förebyggande 

arbetsmiljötjänster. För att upprätthålla en god branschkompetens inom 

FHV gäller det istället att organisera kundteam branschvis och läsa på 

om branschen om inte kunskapen är tillräcklig. 

• Ta större plats 

Respondenten menar att de ska vara ute på arbetsplatser så mycket som 

det går för att hjälpa kunderna med att identifiera deras behov i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. De flesta kundföretag vet dock oftast 

om vad de har problem med men de vet inte hur de ska gå tillväga för att 

lösa dem. Därför måste FHV ta större plats och ge mer konkreta förslag 

till åtgärder för att hjälpa kundföretagen.  

• Skräddarsy avtalet 

Arbetsmiljöingenjören menar att det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

kan få stöd av avtalet om de skräddarsys i större utsträckning mot ett 

specifikt kundföretag. Han menar även att FHV borde använda sig av 

den branschkunskapen de har, innan avtal tecknas, för att kunna göra 

formuleringar i avtalet som gör att kundföretagen utnyttjar FHV i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

• Återinföra en variant av statsbidrag till kundföretagen 

Respondenten anser att en variant av statsbidragen borde återinföras 

men till kundföretagen istället för till FHV. Han menar att 

kundföretagen borde få öronmärkta pengar för att användas i 

arbetsmiljö- sammanhang tillsammans med FHV för att på så sätt 

uppmuntra kundföretag att arbeta mer förebyggande med arbetsmiljön. 

Han menar att ämnet borde få mer uppmärksamhet i media där det inte 

bara ska speglas när olyckor sker utan även positiva aspekter av det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet.  



 

 

RESPONDENT KUNDANSVARIG ARBETSMILJÖINGENJÖR 

HINDER 

• Marknadsföring och Kommunikation 

Den kundansvarige anser att kundföretagen vet om att företagshälsovården 

finns men att de troligtvis inte har hela bilden av vad FHV kan erbjuda. Hon 

menar att de behöver vara ute och förmedla detta till kunderna och att de 

även måste bli bättre på att lära sig om deras kunder för att veta var de kan 

komma in och stödja dem. 

• Säljande framtoning 

I många fall får inte FHV utrymme i skyddsronder eller i skyddskommittéer 

där en möjlig orsak enligt respondenten är att kundföretagen tror att FHV 

ska komma in och sälja tjänster. Den kundansvarige har även fått kritik från 

kundföretag A att hennes framtoning är för "säljande".  

• Begränsat utrymme i ledningsgruppen 

Respondenten menar att FHV har en svårighet att få utrymme i 

ledningsgruppen på kundföretagen och menar att "om inte FHV kommer 

upp på agendan på ledningsgruppsnivå, då kommer vi inte nå hela vägen.” 

• HR- avdelning 

Den kundansvarige har vid många tillfällen upplevt att HR- avdelningen på 

kundföretagen inte släpper in FHV i deras arbetsmiljöarbete. En möjlig 

orsak är enligt respondenten att HR är rädda för en konkurrenssituation och 

känner att arbetet ligger på deras bord. Respondenten menar även att HR är 

hårt pressat och att det är viktigt att företagets ledning formulerar sina krav i 

förväntningar och vad HR ska hinna med.   

• Kundavtal 

Eftersom många kundavtal är centralstyrda kan det utgöra ett hinder för det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. I vissa fall kan det vara så att en 

hälsoundersökning är upphandlat för hela landet men att vid en region 

skulle det passa bättre med en annan typ av undersökning. Ett annat hinder 

är att det såpass korta avtalsperioder att det långsiktiga förebyggande 

arbetsmiljöarbetet inte hinner genomföras.  

 

 

 

• Marknadsföring och Kommunikation 

Respondenten anser att FHV har varit och är dåliga på att berätta för 

kunderna vad de kan erbjuda. "det handlar om kunskap hos kunderna 

och även att kunna marknadsföra vår kärnverksamhet på rätt sätt." 

• FHV missvisande 

Arbetsmiljöingenjören menar att namnet företagshälsovård är 

missvisande eftersom namnet indikerar på att det handlar om sjukvård 

och inte så mycket om arbetsmiljö, vilket många av FHV:s kunder och 

även ibland FHV:s företagsledning tror. Det finns en osäkerhet och 

oklarhet i vad FHV står för.    

• Svårigheter att sälja in tjänsterna 

Respondenten menar vidare att då nya professioner har kommit in i 

företagshälsovården som säljer deras tjänster finns en barriär då säljare 

och kundansvariga inte har den utbildningen i de komplexa tjänster 

som erbjuds. Han menar att riskbedömningar och olika typer av fysiska 

mätningar är omfattande vilket man inte kan begära att en 

kundansvarig ska kunna och antyder att dessa tjänster är svåra att sälja 

in för att de inte är paketerade som en hälsoundersökning till exempel.  

• Kundavtalet  

Respondenten menar att ett hinder i avtalet är att det är en svår 

konkurrenssituation och att kundföretag inte behöver vara trogen ett 

avtal om kunden hittar en annan FHV-leverantör som tar en lägre 

timdebitering. Han påpekar framförallt att återkoppling och 

uppföljning av förebyggande arbetsmiljöinsatser bör stå med för att 

både kundföretagen och FHV ska se om det har haft någon effekt, detta 

är en begränsning i avtalen idag. Han menar även att arbetslivet ser 

olika ut i olika städer och då många avtal är centralstyrda utgör detta 

ett hinder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.   

• Arbetslivet rörligt, tappar kontaktpersoner 

Arbetsmiljöingenjören menar att arbetslivet idag är rörligt vilket gör att 

kontaktpersoner på kundföretagen slutar vilket gör att nya relationer 

ständigt behöver byggas upp. Detta kan göra att det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet hämmas då det inte blir integrerat i verksamheten 

menar respondenten.  



 

 

Bilaga 8- Sammanställning av intervjuer Kundföretag A 

RESPONDENT HR- SPECIALIST ARBETMILJÖINGENJÖR ARBETSLEDARE SKYDDSOMBUD 

BAKGRUND 

HR- specialisten har läst personal- och 

arbetsliv på högskolenivå och har 

arbetat på företaget sedan 2002. Hon 

anställdes då som personalchef och efter 

en omorganisation blev hon 

arbetsmiljöchef. Nu ansvarar hon för 

hälsa och friskvårdsfrågor och arbetar 

även med rehabilitering och missbruk. 

Arbetsmiljöingenjören är utbildad 

maskiningenjör på högskolenivå och har 

arbetat på företaget sedan 2011. Han har 

erfarenhet från arbetsmiljöverket och 

inom företagshälsovården Idag sitter han 

som support till chefer ute i produktionen 

och arbetar mycket med riskbedömningar 

och det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

organisationen.  

Arbetsledaren började som snickare på 

företaget år 1973 och har varit 

arbetsledare i 27 år. Hans huvudsakliga 

uppgifter innebär att förbereda 

arbetsmomenten och samordna de olika 

funktionerna ute på arbetsplatsen. För 

att underlätta arbetet under projektets 

gång menar han att det är viktigt att 

skapa en lagkänsla och få alla delaktiga 

i arbetet.   

Skyddsombudet arbetar som träarbetare 

och har varit anställd på företaget i 29 

år. Han blev skyddsombud fösta gången 

1992 och har varit det till och från sedan 

dess. Han ser som sin främsta uppgift 

som skyddsombud att kommunicera 

med alla på arbetsplatsen för att 

upptäcka fel och brister i arbetsmiljön. 

MÖJLIGHETER 

• Utbildning 

HR- specialisten anser att FHV är till 

stor hjälp i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet. Kundföretaget har 

inte den tiden och kompetensen att hålla 

utbildningar om exempelvis ergonomi 

inom organisationen vilket gör att de 

anlitar FHV. 

• Konkreta förslag 

Respondenten menar att FHV är bra på 

att rapportera och att föreslå åtgärder för 

kundföretaget. Hon menar även att FHV 

borde ta mer plats och önskar att de 

kunde ge mer konkreta förslag. "kanske 

vara lite mer på, de är ju proffs, för vi 

kan ju inte så mycket/.../försöka skapa 

en bra relation så att vi köper det som 

är bra för oss."  

• Kundavtal 

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan 

få stöd av avtalet om FHV utvecklade 

mer produkter som skrevs in i avtalet. 

• Involvera FHV i ett tidigare skede 

"tar in dem tidigare idag och det är vår 

kompetens att göra det och deras att 

ställa upp." 

• Fysiska mätningar 

Arbetsmiljöingenjören anser att de inte 

arbetar speciellt mycket med vibrationer, 

damm och buller. När det dyker upp 

sådana frågor anlitas företagshälsovården 

och det finns därmed ett ökat behov från 

FHV när det gäller dessa fysiska 

mätningar.  

• SAM 

Då arbetsmiljöorganisationen på företaget 

är stor bedrivs ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete i form av företagets 

rapporteringssystem, BAS-U/BASU-P, 

arbetsmiljöråd, riskbedömningar, 

skyddsronder, arbetsberedningar samt 

medarbetare som arbetar med Kvalitet- 

Miljö- Arbetsmiljö ute i produktionen. 

• Hälsostrategi 

Arbetsmiljöingenjören tycker att 

kundföretaget och FHV har en öppen och 

bra dialog men att företaget är dåliga på 

att utnyttja FHV i den bredd som de har. 

Han menar att FHV kan hjälpa dem med 

att utforma proaktiva mål och en strategi 

för att inte hamna tillbaks i gamla 

beteenden.  

• SAM 

Enligt respondenten är förebyggande 

arbetsmiljöarbete att hålla ordning och 

reda på arbetsplatsen. Då företaget 

ställer höga krav på att det ska vara 

nolltolerans mot tillbud och olyckor 

krävs det ett ökat fokus på säkerhet ute i 

produktionen. Några verktyg som de 

använder sig av är diverse tekniska 

hjälpmedel, utrustning, 

arbetsberedningar, riskanalyser och 

skyddsronder samt lagbasmöten.  

• Delaktighet 

Arbetsledaren tycker det är viktigt att 

alla på arbetsplatsen hjälper till med att 

upptäcka risker och fel i arbetsmiljön. 

Det är av stor betydelse att få med sig 

alla medarbetare och skapa en laganda 

för att arbetsmiljö- arbetet ska fungera 

på ett optimalt sätt.  

• Arbetsplatsbesök från FHV 

Arbetsledaren efterfrågar fler 

arbetsplatsbesök från FHV som kan titta 

på hur deras arbetssituation ser ut och 

kommunicera med arbetarna hur viktigt 

det är med exempelvis ergonomi.    

• SAM 

Skyddsombudet upplever att det bedrivs 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete i form 

av riskanalyser, arbetsberedningar och 

skyddsronder. Han menar att det är 

viktigt att komma in tidigt i ett projekt 

för att kunna påverka arbetsmiljön i 

större utsträckning. "Det är inga 

diskussioner om var lägsta nivån ska 

ligga." 

• Delaktighet  

Respondenten menar att det är viktigt att 

prata med så många som möjligt av dem 

som arbetar på arbetsplatserna för att de 

ska komma med synpunkter och 

åtgärder i arbetsmiljön. Han tycker att 

det är viktigt att alla är delaktiga i 

arbetsmiljöarbetet och att det högt i tak 

på veckomötena. 

• Arbetsplatsbesök från FHV 

Skyddsombudet menar att de borde 

bjuda ut FHV till arbetsplatserna för att 

de ska förmedla om vad de arbetar med 

och även titta på den ergonomiska 

aspekten på deras arbetssituation.  



 

 

 

RESPONDENT HR- SPECIALIST ARBETMILJÖINGENJÖR ARBETSLEDARE SKYDDSOMBUD 

HINDER 

• Säljande framtoning 

Respondenten menar att FHV har varit för 

säljande vid deras möten och menar att 

FHV borde vara mer informativ istället. 

"Vi har en sådan bra relation med FHV 

så visar dem bara sina produkter så köper 

vi dem, man behöver inte vara krängare 

på något sätt".  

• Branschkompetens 

HR- specialisten anser att FHV borde bli 

bättre på kundföretagets bransch genom 

att de olika yrkesprofessionerna på FHV 

besöker de olika arbetsplatserna. 

Respondenten menar att det handlar om 

FHV:s organisation och ledning och anser 

att man borde förvänta sig och ställa krav 

på medarbetarna inom FHV att de ska 

vara ute på kundföretaget under en dag 

för att de ska förstå hur det går till rent 

praktiskt ute i verksamheten.  

• Intresse inom den egna organisationen 

Respondenten menar att en svårighet med 

att arbeta på ett förebyggande sätt med 

arbetsmiljö är att organisationen upplever 

att de inte har tid att jobba med det utan 

tycker man ska göra andra saker. Hon 

menar att det framförallt är många chefer 

som inte har insett att det tar tid innan 

effekt kan mätas.   

• Tid och ekonomi 

Arbetsmiljöingenjören anser att företaget 

inte utnyttjar FHV fullt ut där troliga 

hinder är tid och ekonomi. Både direkta 

kostnader i form av att anlita FHV och 

även indirekta då gubbarnas tid används 

till annat än för att arbeta.  

• Kommunikation 

Respondenten upplever att han och hans 

kollegor i arbetsmiljö- organisationen inte 

når ut till produktionen på ett optimalt sätt 

vilket är en svårighet i hans arbete. Han 

tycker även att FHV borde blir bättre på 

att förklara för hela kedjan i 

organisationen vad kundföretaget kan 

utnyttja FHV till för att öka förståelsen 

ute i verksamheten.  

• Kundavtal 

Arbetsmiljöingenjören menar att avtalet 

kan utgöra ett hinder då det är starkt 

kopplat till hälsoundersökningarna. Vid 

den senaste hälsoundersökningen var det 

enligt honom 30-40 % som inte dök vilket 

gör att man inte når en stor del av 

medarbetarna. Han tycker att det borde 

finnas ett annat alternativ till de som inte 

känner att de har behov av en 

hälsoundersökning. 

• Arbetsrotation 

Arbetsledaren upplever att det finns risk 

förslitningsskador hos arbetarna. Det är en 

svårighet att få arbets- rotationen att 

fungera. Dels handlar det om okunskap 

hos arbetarna och dels handlar det om att 

arbetarna känner sig trygga i sitt 

arbetsmoment.   

• FHV- mer granskande och 

ifrågasättande 

Arbetsledaren anser att det skulle läggas 

mer fokus på arbetsmiljön och att FHV 

ska ifrågasätta företaget mer både vad 

gäller den fysiska och den psykiska 

hälsan. "Jag tycker FHV ska granska det 

lite mer, hur mår du, företagets 

anställda?" Han tycker att resultatet från 

hälsoundersökningarna inte utnyttjas fullt 

ut och tycker att FHV borde följa upp och 

lägga fokus på det i framtiden.  

• Okunskap 

Arbetsledaren uttrycker också att det 

fungerar sämre på andra arbetsplatser än 

den han är verksam på. Han finner en 

möjlig orsak till att platscheferna, som har 

det högsta ansvaret för hur projektet 

fortlöper, har otillräcklig med kompetens 

och erfarenhet i förhållande till de 

arbetsuppgifter som krävs.   

• Arbetsrotation 

Respondenten har försökt att lyfta ämnet 

om arbetsrotation vilket har varit en stor 

svårighet. En orsak kan vara av 

bekvämlighetsskäl då 

byggnadsarbetarna inte är bekväma i ett 

nytt arbetsmoment. Respondenten 

menar att synen på arbetsrotation måste 

förändras och att innan ett projekt 

startas krävs att alla byggnadsarbetarna 

har en enhetlig bild av vad begreppet 

står för. Enligt skyddsombudet kan FHV 

hjälpa till i arbetet med arbetsrotation. 

• Morgonuppvärmning 

Morgonuppvärmning är också något 

som skyddsombudet har försökt med. 

Däremot har det funnits vissa hinder då 

det inte blir någon varaktighet i 

aktiviteten vilket gör att skyddsombudet 

inte känner att han vill ta på sig detta 

ansvar igen. Ett stöd från FHV hade 

varit av stor betydelse enligt 

respondenten. 

• Okunskap 

Skyddsombudet anser att det fungerar 

sämre på andra arbetsplatser där en 

trolig orsak är att erfarenhet och 

kompetens saknas i förhållande till 

arbetsuppgifterna som ska utföras.   



 

 

Bilaga 9- Sammanställning av intervjuer Kundföretag B  

RESPONDENT 

KVALITETS, MILJÖ OCH 

ARBETSMILJÖCHEF PERSONALCHEF ARBETSLEDARE SKYDDSOMBUD 

BAKGRUND 

Respondenten har arbetat på företaget 

sedan år 2007 och har lång erfarenhet 

av miljöfrågor inom byggbranschen. 

Respondenten är med i starten av nya 

projekt och ser till att företaget följer 

de krav från myndigheter och 

beställare. Hon gör även revisioner 

ute i projekten, ansvarar för att rutiner 

för rapportering upprätthålls och följs 

samt har hand om företagets intranät 

och ledningssystem.   

Personalchefen började arbeta på företaget 

år 2004 som ekonomiassistent. Sedan 

september 2012 blev hon personalchef men 

arbetar fortfarande med ekonomi på 50 %. 

Hennes huvudsakliga uppgifter innebär att 

leda och utveckla personalarbete i enlighet 

med företagets lagar, koncernpolicys och 

affärsplan. Hon ansvarar för 

bemanningsplanering för hantverkarna och 

hon har även utvecklingssamtal med 

hantverkarna.  

Arbetsledaren har varit anställd på företaget 

sedan år 2010 och hennes arbetsuppgifter 

innebär att få allting att flyta på 

arbetsplatsen. Respondenten upplever att 

hennes främsta uppgifter är att serva 

yrkesarbetarna i deras arbete och att 

samordna arbetet i produktionen. Hon ser 

även att det är hennes ansvar att ingen 

skadar sig på arbetsplatsen och att alla är 

hela och rena efter arbetsdagens slut.   

Respondenten är snickare och 

skyddsombud och har arbetat på 

företaget i 27 år. Hans arbete som 

skyddsombud innefattar att gå 

skyddsronder varannan vecka på två 

olika projekt. Han tycker att det är 

viktigt att ha en dialog med 

yrkesarbetarna, arbetsledarna och 

arbetsmiljöchefen för att identifiera fel 

och risker i arbetsmiljön så fort som 

möjligt.   

MÖJLIGHETER 

• Fångar upp signaler 

Respondenten menar att FHV bidrar i 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

genom att fånga upp signaler från 

hälso-undersökningarna och ger 

förslag på åtgärder för att komma 

tillrätta med problemen.  Däremot 

efterfrågar hon tätare uppföljning av 

resultatet för att kunna se effekterna 

av det som de gör i dagsläget. 

• Fysisk arbetsmiljö 

Kundföretaget arbetar inte med att 

förebygga buller och damm i 

dagsläget. En orsak till det är enligt 

respondenten att hon inte har frågat 

FHV om det. Respondenten menar att 

det finns ett behov av det idag och att 

FHV kan hjälpa till inom det området.   

• SAM 

Respondenten menar att ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs 

i organisationen genom företagets 

ledningssystem där frågorna och 

rutinerna kring SAM följs upp enligt 

AFS 2001:01. 

• Proffsiga och engagerade 

Personalchefen anser att FHV är proffsiga 

och ett bra stöd i arbetsmiljöarbetet. De 

visar även att de är engagerade och 

intresserade av att hjälpa företaget. 

• STRESS- prevention 

Personalchefen ser behov av att förebygga 

stress hos cheferna i företaget idag och 

menar att FHV är en möjlig hjälp att tillgå. 

FHV behöver dock sälja in det bättre för 

ledningen menar respondenten. 

• Fysisk arbetsmiljö 

Personalchefen menar även att de behöver 

förbättra den fysiska arbetsmiljön för 

yrkesarbetarna vad gäller damm.  

• SAM 

Respondenten tycker att ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete bedrivs i organisationen 

då hon anser att arbetsmiljöchefen har 

skapat bra rutiner som hon tycker följs i 

företaget. 

• SAM 

Respondenten anser att ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete bedrivs ute på 

arbetsplatserna och i organisationen genom 

framförallt tillbudsboken. Alla 

yrkesarbetare har varsin och ska ta för vana 

att skriva ner allting som sker i 

arbetsmiljön. De även andra verktyg som 

riskanalyser, arbets- beredningar och 

checklistor för att upprätthålla SAM.  

• Identifierar behov 

Arbetsledaren anser att FHV är bra på att 

identifiera behov i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet och ser det som FHV:s 

ansvar att få företagsledningen att förstå hur 

viktigt det är.  

• Stödja organisationen 

Respondenten anser att FHV borde stödja 

kundföretagets organisation som sedan tar 

det individuella samtalet med produktionen.  

• SAM 

Skyddsombudet menar att ett SAM 

bedrivs i organisationen och upplever att 

det är en bra dialog mellan 

yrkesarbetarna, arbetsledarna och 

arbetsmiljöchefen. Han menar att det är 

viktigt att informera och upplysa 

arbetarna ute på arbetsplatserna om 

hjälpmedel, skyddsutrustning med mera. 

Tillbudsboken och skyddsronder. 

• FHV Kompetens 

Respondenten anser att FHV är duktiga i 

det individuella samtalet där han 

upplever att yrkesprofessionerna på FHV 

agerar på ett stöttande och kompetent 

sätt. 

 • Arbetsplatsbesök 

Skyddsombudet efterfrågar besök från 

FHV på arbetsplatserna när det gäller 

ergonomi. De borde även göra stickprov 

för att komma åt de verkliga problemen 

då skyddsombudet upplever att 

yrkesarbetarna slarvar och städar endast 

när det är dags för skyddsronder. 



 

 

 

RESPONDENT 

KVALITETS, MILJÖ OCH 

ARBETSMILJÖCHEF PERSONALCHEF ARBETSLEDARE SKYDDSOMBUD 

HINDER 

• Ökat samarbete mellan yrkesprofessionerna 

Respondenten upplever att FHV inte har ett 

helhetsperspektiv när det gäller att sälja och 

föreslå tjänster till företaget. "Det känns som 

att det är massa olika företag i 

företaget/.../jag vill ha ett paket, jag vill inte 

ha fyra olika personer som jag pratar och 

förhandlar priset med". 

• Kundavtalet 

Enligt respondenten kan avtalet ekonomi 

utgöra ett hinder för de förebyggande 

arbetsmiljötjänsterna då de tjänsterna oftast 

köps till efterhand. Om det inte finns en 

budget för insatserna kan det utgöra en barriär 

för att använda sig av FHV:s förebyggande 

arbetsmiljö-tjänster.  

• Ledningsgruppen 

Arbetsmiljöchefen har tillsammans med 

personalchefen har haft en svårighet att få 

gehör från ledningen till att köpa in olika 

förebyggande arbetsmiljö-tjänster från FHV. 

FHV har inte lyckats "sälja in nyttan" för att 

ledningen ska förstå vikten av insatserna. 

Enligt respondenten handlar det om kultur 

och tradition i branschen där ledningen 

resonerar enligt följande: "Det här behövs väl 

inte, nu ska vi jobba så vi kommer 

framåt/.../vi ska bygga hus här nu, vi kan inte 

hålla på att prata om hur vi mår". 

 • Marknadsföring och Kommunikation 

Arbetsmiljöchefen upplever att det oftast är 

hon som får fråga FHV om tjänster och utbud. 

Företagshälsovården når inte ända fram och 

respondenten tycker att FHV borde identifiera 

företagets behov i större utsträckning. 

• Ökat samarbete mellan 

yrkesprofessionerna 

Personalchefen tycker att FHV borde 

samarbeta mer över sina gränser för att 

kunna förmedla ett attraktivt erbjudande 

till kunden. Hon tycker även att de borde 

vara tydligare och mer flexibla när tjänster 

och pris diskuteras.  

• Följa upp resultat 

Respondenten önskar en tydligare 

koppling mellan vad man skulle kunna 

göra och se skillnader på det som har 

åtgärdats. Hon tycker inte att FHV arbetar 

med resultatet på ett optimalt sätt. 

• Ledningsgruppen 

Personalchefen menar att FHV inte har 

lyckats med att nå ledningen i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. Eftersom 

det handlar om kultur och normer inom 

branschen måste FHV anpassa sig till 

branschen genom att exempelvis visa på 

goda resultat från andra kundföretag inom 

byggbranschen och övertyga ledningen på 

ett proffsigt sätt. 

• Marknadsföring och Kommunikation 

Personalchefen tycker att FHV är dåliga på 

att förmedla vad de är bra på och vad de 

kan hjälpa företaget med. Hon kopplar 

FHV främst till hälso- undersökningar och 

efterfrågar en övergripande presentation 

från FHV. Exempelvis har företaget köpt 

in en ledarskapsutbildning från en extern 

konsult för att de inte visste att FHV även 

kunde hjälpa dem med denna typ av insats.  

• Okunskap i branschen 

Arbetsledaren anser att det är svårt att 

nå ut till yrkesarbetarna i produktionen 

då de är präglade av traditionella 

attityder inom branschen. Det handlar 

om en okunskap enligt respondenten 

och menar även att det är en distans 

mellan kontoret och arbetsplatsen. 

Arbetsledaren har varit hårt pressad 

under ett projekt där hon fick ta ett 

mycket stort ansvar vilket slutade i ett 

besök hos FHV. Hon menar därför att 

branschen är dålig på att introducera nya 

tjänstemän för att de ska klara av de 

uppgifter som krävs.  

• Ledningsgruppen 

Respondenten upplever att inte 

företagsledningen tog hennes 

synpunkter och hjälp på allvar. Istället 

för att ge aktiv stöttning menade 

företagsledningen "går du till FHV så 

blir du sjukskriven".  

• FHV- tala för individen 

Arbetsledaren menar att FHV i det läget 

borde ha pratat med företagsledningen 

hur fallet såg ut så att deras förståelse 

för problemet hade kunnat öka. Hon vill 

att FHV ska talat för henne när hon själv 

inte kände att hon hade befogenhet att 

göra det. 

• Okunskap i branschen 

Skyddsombudet menar att det slarvas 

mycket ute på arbetsplatserna och 

främst när det gäller deras 

underentreprenörer. Han menar att det 

är tradition i branschen att inte tänka i 

förebyggande syfte utan främst att 

arbeta utan att tänka efter först.  

• Distans mellan kontoret och 

arbetsplatserna och mellan 

arbetsplatserna och kontoret 

Skyddsombudet upplever att det finns 

en distans mellan arbetsplatserna och 

kontoret/FHV. Detta kan utgöra ett 

hinder för det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet om inte FHV ser till 

arbetet i produktionen. Skyddsombudet 

menar att FHV behöver komma ut mer 

på arbetsplatsen för att kommunicera 

och informera yrkesarbetarna för ökad 

förståelse inom branschen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magisterutbildningen i ergonomi och människa, teknik och organisation är en 

tvärvetenskaplig utbildning och syftar till att ge en bred kunskap inom arbetsmiljö 

samt att optimera hälsa, välbefinnande och systemeffektivt i utformandet av 

arbetsplatser och tekniska system. Den riktar sig till studenter med teknik, 

hälsovetenskaplig samt beteendevetenskaplig bakgrund och en viktig del i 

utbildningen är att utbyta erfarenhet och kunskap inom de olika områdena. 

 

 


