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Det riskförebyggande arbetets betydelse för arbetstillfredsställelsen inom 

företagshälsovården 
 

Mattias Norman 

 

 

Företagshälsovården är en expertresurs som kan anlitas vid hjälp med frågor och 

insatser inom arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall enligt 

arbetsmiljölagen särskilt arbeta för att förebygga hälsorisker på arbetsplatser. 

Rapporter inom området pekar dock på att företagshälsovården i huvudsak anlitas 

för att arbeta med efterhjälpande insatser. Studiens syfte var således att undersöka 

företagshälsovårdsanställdas arbetsinnehåll och hur de upplever att innehållet 

påverkar deras arbetstillfredsställelse. Åtta personer ifrån en region i 

Mellansverige deltog i studien. Data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och transkriberades ordagrant. Materialet analyserades 

utifrån en tematisk analys där teman som besvarade studiens frågeställningar 

identifierades. De anställda visade sig arbeta mest med tertiära och sekundära 

preventionsinsatser. Mängden förebyggande arbete sågs som tillfredsställande. 

Arbetsinnehållet upplevdes som positivt och ansågs vara viktigt för 

arbetstillfredsställelsen. Återkoppling på det utförda arbetet ansågs dock vara en 

viktigare faktor. Slutsatsen dras att företagshälsovårdsanställdas nuvarande 

arbetssituation är stabil men bör inte tas för given.               

 

Keywords: work content, job satisfaction, prevention, occupational health care 

 

 

Inledning 

 

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är det en arbetsgivares ansvar att se till att dennes 

arbetstagare har en god arbetsmiljö. Uppstår eventuella hälsorisker skall arbetsgivaren vidta 

lämpliga åtgärder för att undanröja dessa. Om lämplig kompetens saknas inom detta område 

finns det möjlighet för arbetsgivare att vända sig till företagshälsovården (FHV). Enligt 

arbetsmiljölagen defineras FHV som ”en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö 

och rehabilitering” (SFS 1977:1160, kap. 3, 2c§). Vidare beskriver lagen att FHV särskilt ska 

arbeta förebyggande för att kunna identifiera samt undanröja hälsorisker i arbetsplatsers 

arbetsmiljö (SFS 1977:1160). 

 Enligt arbetsmiljölagen kan det tolkas som att FHVs huvudsakliga arbetsuppgift är att 

arbeta riskförebyggande samt hälsofrämjande och mer sekundärt att rehabilitera skadade 

arbetare. I dagsläget verkar det dock som att situationen är den omvända, att FHV primärt får 

arbeta med individinriktad rehabilitering och sjukvård snarare än att få arbeta förebyggande 

och minimera skaderisker på arbetsplatser (Statskontoret, 2001). Utifrån detta skulle det 

kunna antas att anställda inom FHV i mindre utsträckning får arbeta med uppdrag som är i 

enlighet med de formella förväntningarna och beskrivningarna av företagshälsovårdens 

arbetsområden. Samtidigt kan det antas att de individer som har sökt sig till och valt att arbeta 

inom företagshälsovård har professionella mål och anspråk att arbeta i enlighet med 

arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter som reglerar detta uppdrag. Om uppdragen inte 

omfattar förebyggande insatser eller att tonvikten ligger på individinriktade och 

rehabiliterande insatser kan det möjligen innebära en krock med 

företagshälsovårdspersonalens kompetens samt ambitioner och bidra till reducerad 

arbetstillfredsställelse.  Att inte kunna påverka sitt arbetsinnehåll samt behöva arbeta med 
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sådant som man inte vill eller kanske anser inte hör till sin yrkesroll är några av flertalet 

faktorer som kan leda till arbetsrelaterad stress och påverka arbetstillfredsställelsen negativt 

(Michie, 2002). Vid reducerad arbetstillfredsställelse löper arbetare risk för att tappa 

exempelvis arbetsmotivation och engagemang i arbetet, som sedan kan påverka den 

personliga hälsan men också utfört arbete negativt (Rayton & Yalabik, 2014). I föreliggande 

studie är syftet att undersöka arbetsinnehåll i företagshälsovårdens arbete och att undersöka 

dess betydelse för arbetstillfredsställelsen.  

 

 

Företagshälsovården 

 

Följande definition av FHV finnes i arbetsmiljölagens tredje kapitel: ”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.” (SFS 1977:1160, kap. 3, 2c§). FHVs grundprinciper 

bygger på att enheter ska vara opartiska och neutrala samt att de skall finnas tillgängligt för 

såväl arbetsgivare som arbetstagare.  

 FHV förekommer i två olika former, som intern och extern. Med intern FHV menas en 

enhet som finns inom det egna företaget. Med extern FHV menas privata företag vars 

verksamhet består i att sälja FHV till olika arbetsgivare. I dagsläget är extern FHV den 

vanligaste formen, intern FHV blir allt mindre förekommande (Sveriges företagshälsor, 

2015b). 

 FHV är en expertresurs bestående av multiprofessionella team som erbjuder diverse 

tjänster för att bistå arbetsgivare i deras arbete för att förbättra arbetsmiljö, utbudet varierar 

dock beroende på FHV-central och dess kompetens. För att ett företag eller enhet ska få 

bedriva FHV krävs det att de uppfyller de krav för anordnare av företagshälsovård som 

presenteras i förordningen om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom 

rehabiliteringsområdet (SFS 2009:1423). Inom FHV arbetar exempelvis beteendevetare, 

företagsläkare, företagssköterskor, ergonomer, arbetsmiljötekniker och fysioterapeuter. Dessa 

kan generellt erbjuda tjänster inom exempelvis områdena stress, ergonomi, 

läkarundersökning, krisstöd och riskinventering för att bistå arbetsgivare i deras kontinuerliga 

arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2011). 

 

 

Företagshälsovårdens  förändrade roll och villkor 

 

Under de senaste tre decenierna har FHV genomgått flertalet kritiska förändringar som skett 

till följd av arbetsmarkandens utveckling. Man har ideologiskt gått från att arbeta 

individorienterat med implementering av arbetsmässiga regelverk och mer åt att arbeta 

kundorienterat mot organisationer som helhet utifrån en marknadssituation (Westerholm & 

Bostedt, 2004). Avtalsutformningarna har förändrats från att tidigare bestå av mer kollektiva 

branschöverskridande avtal genom fackliga representanter till att arbeta direkt med specifika 

företag utifrån deras egna önskemål (ibid). Sedan år 1992 har branschen även genomgått 

strukturella omvandlingar i form av att flertalet FHV-centraler har slagits samman eller köpts 

upp av konkurrenter. Detta har bland annat kommit till följd av att statliga finansiella stöd har 

dragits in och fackliga FHV-avtal har lagts ned. I dagsläget är FHV marknadsberoende och 

företag konkurrerar med varandra om kontrakterande arbetsgivare (ibid). Mycket av FHVs tid 

kretsar således numera till att på olika sätt försöka ’sälja sig själva’ och försöka övertyga 

arbetsgivare om vad de kan tjäna på att inhandla FHVs tjänster. 
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 Arbetsgivaren är den aktör som alltid har störst ansvar inom arbetet och ska ansvara för att 

anställda arbetstagare ska kunna arbeta i en riskfri arbetsmiljö. De krav som arbetsmiljölagen 

ställer på arbetsgivaren med avseende på FHV beskriver att ”arbetsgivaren skall  svara för att 

den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå” (SFS 19977:1160, kap. 

3, 2c§). Denna definition lämnar dock en del rum för fri tolkning och rapporter som gjorts 

inom området pekar på att arbetsgivare i stor utsträckning bara köper in rutinmässiga 

hälsokontroller samt rehabiliteringstjänster efter skedda skador (så kallade grundavtal) och 

lägger mindre resurser på riskförebyggande arbete (se exempelvis Paulsson et al., 2014; 

Statskontoret, 2001; Jeppson et al., 1998; Antonsson & Schmidt, 2003). I kombination med 

detta handlar FHV på uppdrag från kontrakterande arbetsgivare utifrån den behovsbedömning 

som arbetsgivaren själv gör. Detta leder till att FHV endast utför det arbete arbetsgivaren 

bestämmer, vilket riskerar att inte alla gånger bli särskilt stimulerande då arbetsgivaren i flera 

fall inte exakt vet vad som behöver göras utan inhandlar FHV på grund av kravformulering 

från lagstiftning (Westerholm & Bostedt, 2004).  

 Det kan således antas att FHV i dagsläget befinner sig i lite av en paradoxal situation. 

Lagstiftningar och nationella riktlinjer formulerar att arbetsgivare ska arbeta kontinuerligt för 

att hålla en god arbetsmiljö (SFS 1977:1160; AFS 2001:01) samt att det verkar vara 

vedertaget att FHVs tjänster kan bidra till att skapa hälsosammare arbetsplatser. Samtidigt 

verkar det dock generellt inte göras särskilt mycket för att inkludera FHV i det preventiva 

arbetet kring arbetsmiljö. Även om FHV får utföra tjänster och uppdrag som faller innanför 

yrkets ramar verkar det vara  mindre förekommande att de får arbeta utifrån uppdraget som 

beskrivs i arbetsmiljölagen, det vill säga att arbeta riskförebyggande.          

 

 

Förebyggande arbetsmiljöarbete - prevention 
 

I arbetsmiljöarbete används begreppet ”prevention” när det talas om olika typer av insatser 

vars mål är att motverka arbetsrelaterad ohälsa. Dessa insatser kan inriktas på olika nivåer i 

organisationen; individ-, grupp- eller organisationsnivå. Mer specifikt talas det om primär 

prevention, sekundär prevention och tertiär prevention (Aronsson et al., 2012). Primär 

prevention innebär insatser som handlar om att försöka utforma och organisera arbetet för att 

motverka att risker för ohälsa uppkommer, här ligger fokus på arbetets förhållanden och 

strukturer. Exempel på denna typ av prevention kan vara att införa rotation av arbetsuppgifter 

och att öka anställdas inflytande i arbetet. Sekundär prevention innebär att göra insatser som 

ämnar att hantera samt reducera problem som redan kan ha uppkommit i arbetsmiljön. Fokus 

läggs här på hantering av de responser som uppkommit till följd av stressorn snarare än 

stressorn självt, exempel på denna typ av insats är att förbättra kommunikation mellan 

arbetsledare och anställda samt ge utbildningar (ibid). Tertiär prevention är det sista ledet av 

insatser som kan implementeras i arbetsmiljöarbetet. Dessa insatser riktar sig till att behandla 

och bota de hälsoproblem som uppkommit till följd av brister i arbetsmiljön och som har lett 

till större skador och/eller sjukskrivning. Exempel på dessa typer av insatser är 

krishandledning och individinriktad rehabilitering (ibid). 

 Rapporter gjorda inom området visar på att det verkar vara sekundära och tertiära 

preventioner som FHV får utföra i störst utsträckning (Paulsson et al., 2014; Statskontoret, 

2001). När insatser väl har nått den tertiära nivån kan det te sig motsägelsefullt att tala om 

prevention då skador redan har skett, dock är det värt att påpeka att dessa insatser kan agera 

preventivt för att samma skada inte ska ske igen eller för att någon annan inte ska råka ut för 

en liknande skada. Således kan det också vara svår att veta vilken nivå av prevention som är 

aktuell för den rådande situation då insatser kan gå in i varandra. Exempelvis kan 

behandlingar, riskbedömningar, rådgivning och utbildningar insättas både före och efter att en 
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skada har skett, vilket gör att kontexten har en betydande roll i vilken preventionstyp som bör 

tillämpas. Att primära preventioner sedan inte är de mest använda insatserna anses oftast bero 

på att det är svårt att exakt veta vad för utfall som kan uppkomma av en arbetsplats struktur då 

flertalet olika faktorer samspelar. Men också att det finns en omedvetenhet om att denna typ 

av insats kan vara möjlig så länge som relevant information finns tillgänglig för kompetent 

personal (Hägg, Marklund & Nygren, 1999). 

 

 

Varför prevention? 

 

Ur organisationssynpunkt kan preventiva insatser verka för att skapa hälsosammare 

arbetsplatser som kan minimera och motverka risker i arbetet. Sjukskrivningar blir 

kostsamma, inte bara för företaget i termer av exempelvis reducerad produktion, 

införskaffning av ersättningspersonal och utbildning utan också för samhället i form av 

skattemedel. Exempelvis översteg kostnader för den allmänna sjukförsäkringen 100 miljader 

kronor år 2001, vilket motsvarande ca 25 miljoner kr om dagen för sjukpenningar, 

förtidspensioner och rehabiliteringsersättning (SOU, 2002). Ur individsynpunkt bekostas även 

individen själv i termer av förlorad lön (på grund av uteblivet arbete) och personlig hälsa, som 

är delar som påverkar individen både i och utanför arbetet (Backhans, Fredlund & Lindholm, 

2005).  

 Att ha en preventiv utgångspunkt i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet kan således antas 

vara till gagn för flera parter. Bengtsson, Blomqvist, Edvardsson och Rälg (genom Angelöw, 

2002) presenterar flertalet exempel på företag som genom preventiva insatser skapat 

arbetsplatser med hälsosammare arbetare och ökade besparingar som utfall. Då produktion 

ofta bygger på att det finns arbetsföra individer som kan utföra arbete kan det vara 

fördelaktigt att kontinuerligt se över arbetsmiljöns uppbyggnad. Detta för att försöka 

identifiera och förebygga eventuella hälsorisker, vilket minimera risker för onödiga framtida 

kostnader.      

 

 

Arbetstillfredställelse 

 

Arbetstillfredsställelse är ett mångfacetterat begrepp som är knutet till samt kan påverkas av 

flertalet olika faktorer. Locke (1969) har definerat begreppet som en generell positiv känsla av 

arbetssituationen som uppstår utifrån en funktion av en individs upplevelse av vad denne vill 

få ut av arbetet samt vad denne upplever att faktiskt få ut av det. Alltså kan 

arbetstillfredsställelsen ses utifrån individens subjektiva helhetsuppfattning av 

arbetsituationen. Individen tolkar ständigt faktorer kring det egna arbetet och definerar vilka 

som är bra respektive dåliga samt vilka som är av störst betydelse (Locke, 1969). Hög 

arbetstillfredställelse har visat sig vara kopplat till positiva fenomen som exempelvis 

arbetsmotivation (Locke & Latham, 1990), self-efficacy (Peng & Mao, 2014) och 

engagemang i arbetet (Rayton & Yalabik, 2014). Att känna sig tillfredsställd med sin 

arbetssituation har också visat sig vara negativt korrelerat med negativa arbetsrelaterade 

fenomen som exempelvis utbrändhet (Guveli et al., 2015), depression (Tourigny, Baba & 

Wang, 2010) och frånvaro från arbetet (Hardy, Woods & Wall, 2003).     

 Det har uppkommit flertalet teorier och modeller kring vilka faktorer som påverkar 

välmåendet på arbetsplatsen. Exempel på kända och beprövade sådana är: Warr´s vitamin 

model for happiness and well-being (Warr’s vitamin-modell) (Warr, 2007), Job demands – 

control model (krav – kontrollmodellen) (Karasek, 1979) och Job characteristics model 

(arbetskaraktäristiska modellen) (Hackman & Oldham, 1976). 
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 Warr’s vitamin-modell. Modellen beskriver hur arbetsmässiga faktorer i arbetet kopplar till 

hur en individ känner lycka och välmående med sin arbetssituation. Vidare förespråkar 

modellen att faktorerna i arbetet analogiskt kan liknas med intaget av vitaminer, att en ökad 

dosering är bra för att motverka ohälsa men att en överdos av en viss faktor eller en avsaknad 

av en annan kan vara en av de bidragade orsakerna till ohälsa (Warr, 2007). Modellen 

beskriver 12 vitaminer (faktorer) som påverkerar välmåendet på jobbet: Opportunity for 

personal control (möjlighet till personlig kontroll), opportuniy for skill use (möjlighet att få 

använda sina färdigheter), externally generated goals (tydliga mål presenterade av 

omgivningen), variety (möjlighet till varierade arbetsuppgifter som kräver användandet av 

olika färdigheter), environmental clarity (tydlighet från omgivningen), contact with others 

(möjlighet till social kontakt), availability of money (lön som minst motsvarar det arbete som 

utförs), physical security (säker fysisk arbetsmiljö), valued social position (att arbetsrollen har 

en social betydelse), supportive supervision (stöttande chef/ledare), career outlook 

(anställningstrygghet och möjlighet till avancemang) samt equity (rättvis behandling) (ibid). 

 De sex första faktorerna ses som vitaminer som kan vara farliga att överdosera. Det vill 

säga att ett ökande av dem kommer att öka den upplevda lyckan till en vissa subjektiv punkt 

och efter den punkten kommer ett ytterligare ökande att resulterar i en avtagande effekt och 

ökad risk för ohälsa. Faktorn variety kan agera exempel för detta påstående. Att ha variation i 

arbetsuppgifterna bidrar till välmåendet då man får möjlighet att använda flera av sina egna 

färdigheter. Men om variationen i arbetet blir för stor kan det leda till känslor av osäkerhet. 

Man kan få svårigheter med att förutse vad som som kan komma att hända på jobbet och 

känna att man själv inte har någon kontroll över situationen.   

 De resterande sex faktorerna ses istället som konstanter, det vill säga att ett ökande av dem 

kommer att öka den upplevda lyckan till en viss subjektiv punkt men att de efter denna punkt 

varken kommer att öka eller minska välmåendet utan ha en konstant effekt. Faktorn 

availability of money kan agera exempel för detta påstående. Att få en löneökning kan antas 

vara något som alla arbetande människor skulle uppskatta och glädjas över. Men om lönen för 

exakt samma arbete fortsätter att öka kommer ökningen så småningom inte ses som relevant. 

En löneökning ses då bara som en i mängden och bidrar då inte längre något vidare till ökat 

välmående men blir ej heller någon faktor som minskar välmåendet.          

  

 Krav – kontroll modellen. Denna modell beskriver hur arbetetskrav på jobbet i relation till 

mängden individuellt beslutsfattande riskerar att skapa negativa mentala påfrestningar 

(Karasek, 1979). Modellen karaktäriserar fyra typer av arbeten som bestäms av 

kombinationen av krav och kontroll: Passive jobs (passiva jobb, låga krav och lågt 

självbestämmande), low strain jobs (lågt påfrestande jobb, låga krav men högt 

självbestämmande), high strain jobs (högt påfrestande jobb, höga krav men lågt 

självbestämmande) samt active jobs (aktiva jobb, höga krav och högt självbestämmande) 

(ibid). Antagandena som dessa vilar på är att ett jobb inte får ha en (uppfattat av individen) för 

låg aktivitetsnivå samt att det vid ökande av krav även måste ske en jämn ökning av kontroll 

för att arbetet ska bli stimulerande och gynnsamt. En för låg aktivitetsnivå eller en obalans 

riskerar att skapa olika typer av mentala påfrestningar och kan vid långvarig exponering leda 

till hälsorisker. Exempelvis kan passiva jobb leda till understimulering samt inlärd hjälplöshet 

och högt påfrestande jobb till utmattning och utbrändhet (ibid). Om det inte kan råda en 

balans mellan krav och kontroll förespråkar modellen att det bör finnas mer kontroll än krav 

då detta ger möjlighet till ökad stimulans om individen själv har driv till det, med andra ord 

möjlighet att skapa egna krav.  
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 Arbetskaraktäristiska modellen. Denna modell beskriver sambandet mellan intern 

arbetsmotivation och hur arbetstagarens jobb är konstruerat. Modellen är uppbyggd på 

upplevelsen av fem kärndimensioner utifrån vilka en arbetstagare skapar tre kritiska 

psykologiska tillstånd som slutligen ska resultera i olika personliga och arbetsrelaterade utfall 

(Hackman & Oldham, 1976). De fem dimensionerna författarna har presenterat är skill variety 

(möjlighet att få använda olika färdigheter i arbetet), task identity (att arbetsuppgiften är 

tydligt definierad), task significance (att individen förstår varför uppgiften måste göras och 

vad den har för betydelse), autonomy (att individen ges handlingsutrymme och förtroende att 

utföra en uppgift) samt feedback (att individen ges återkoppling på det arbete som utförts) 

(ibid). De tre första dimensionerna ska resultera i en upplevd meningsfullhet av arbetet, den 

fjärde ska resultera i en upplevelse av ansvar för arbetets utfall och den femte ska resultera i 

vetskap om arbetets resultat. Om en individ upplever dessa psykologiska stadier kan utfallet 

resultera i hög intern motivation, hög kvalitet på det utförda arbetet, hög tillfredsställelse med 

arbetet samt låg frånvaro och personalomsättning (ibid). 

  

 Kopplingar till FHVs arbetstillfredsställelse. Sett utifrån dessa modeller skulle det kunna 

antas att anställda inom FHV har en arbetstillfredsställelse som är i en relativt osäker 

situation. Då FHV agerar på uppdrag från olika arbetsgivare är det svårt att veta hur faktorer 

kommer att kunna spela in från uppdrag till uppdrag. Mycket beror således här på vilken typ 

av avtal som upprättas mellan arbetsgivare och FHV. Sett utifrån exemeplvis Warr’s vitamin-

modell styrs hälften av faktorerna (1, 2, 3, 4, 5, 7) av uppdraget från arbetsgivaren och den 

andra hälften (6, 8, 9, 10, 11, 12)  kan påverkas av FHV-enheten. Dock är det värt att i detta 

fall påpeka att det mestadels är de konstanta faktorerna som kan påverkas av FHV självt, 

vilket skulle kunna agera som en vaccinering mot eventuella dåliga förhållanden som kan 

komma av avtalen med en arbetsgivare. Samma situation infinner sig vid användandet av 

Hackman & Oldhams arbetskaraktäristiska modell. Där kan vi se att faktor 1, 2, 3 och 4 är 

beroende av vilken typ av uppdrag som utformas, faktor 5 kan även den påverkas men är 

samtidigt den del som mest kan styras av FHV oavsett upprättat avtal. En liten skillnad kan 

dock urskiljas om utgångspunkten istället tas från krav-kontroll modellen. Utifrån denna 

modell skulle det kunna antas att arbetare inom FHV har något sämre arbetstillfredsställelse 

då det alltid finns krav att leva upp till men att mängden kontroll varierar beroende på vad för 

avtal som har upprättats. Givetvis varierar också krav men då rapporter har visat på att de 

avtal som upprättas i störst utsträckning  avser grundavtal kan det antas att arbetare inom FHV 

generellt har mindre kontroll över sitt arbete. Detta skulle betyda att FHVs arbete i störst 

utsträckning präglas av passiva och högt ansträngande jobb, vilka är de arbetsformer i 

modellen som anses vara de mer påfrestande. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka arbetsinnehållets betydelse för 

arbetstillfredsställelsen hos anställda inom företagshälsovården. Mer specifikt vill studien 

undersöka vilken betydelse möjligheten att få arbeta riskförebyggande inom deras uppdrag 

har för deras upplevda arbetstillfredsställelse. Då rapporter inom området har visat på att 

anställda inom FHV i stor utsträckning får arbeta mer individinriktat med olika former av 

rehabilitering snarare än att få arbeta riskförebyggande kan det antas att anställda inom FHV 

upplever låg arbetstillfredsställelse. De rapporter som utförs inom området pekar ofta på i 

vilken utsträckning FHV får arbeta riskförebyggande och vilka tjänster olika arbesgivare 

väljer att köpa men det saknas kunskap om hur detta faktiskt påverkar de individer som 

arbetar inom FHV. Då arbetare inom FHV i stor utsträckning får göra annat än vad som kan 
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antas vara deras önskade huvuduppgift kan det vid minskad arbetstillfredsställelse medföra att 

det arbete de blir kontrakterade att utföra påverkas negativt. Studiens syfte kan konkretiseras i 

följande frågeställningar: 

 Vilket arbetsinnehåll har företagshälsovårdsanställda med fokus på individ respektive 

organisationsinriktade insatser samt på prevention respektive rehabilitering?  

 Hur upplever företagshälsovårdsanställda arbetsinnehållet utifrån deras tillfredställelse 

eller frustration med den typ av uppdrag de har? 

 Vilken betydelse har arbetsinnehållet för arbetstillfredsställelsen? 

 Finns det andra arbetsvillkor som är mer betydelsefulla för arbetstillfredsställelsen än 

innehållet i uppdragen? 

 

 

Metod 

 

Urval och deltagare 
 

Urvalet av deltagare till föreliggande studie gjordes utifrån yrkestillhörighet som 

huvudkriterie. Företagshälsovården är en expertresurs bestående av multiprofessionella team 

som arbetar med olika områden inom arbetsmiljö. Utifrån detta gjordes valet att rekrytera till 

ena hälften deltagare som i huvudsak arbetar med den fysiska arbetsmiljön och andra 

deltagare som i huvudsak arbetar med den psykosociala arbetsmiljön. Detta för att få en 

variation och representativitet i materialet. För att finna lämpliga deltagare till studien 

användes branschföreningen ’Sveriges företagshälsors’ hemsida (Sveriges företagshälsor, 

2015a) för att få en uppfattning av vilka aktörer det var som levererade företagshälsovård 

inom en region i Mellansverige. Utifrån sammanställda företag från denna hemsida 

införskaffades internetadresser till flertalet leverantörer av företagshälsovård inom detta 

geografiska område. Respektive företags hemsidor besöktes och granskades efter personal 

med relevanta yrkestitlar. Potentiella intervjupersoner kontaktades sedan via telefon med 

förfrågan om deltagande. Tio personer kontaktades och tillfrågades angående deltagande i 

studien. Åtta personer tackade ja, en tackade nej på grund av tidsbrist och ett svar uteblev från 

en person angående eventuellt deltagande.  

 I studien deltog åtta intervjupersoner från fem olika företagshälsovårdsföretag  i regionen. 

Företagshälsovårdsföretagen var av varierande storlek och struktur. Deltagarna bestod av sex 

kvinnor och två män med yrkeserfarenhet inom företagshälsovården inom spannet av 1 – 33 

år. Deltagarnas respektive sammanlagda utbildningstid låg i spannet av fyra – sju år. De fyra 

deltagarna som arbetade med den fysiska arbetsmiljön hade yrkestiteln ergonom och/eller 

sjukgymnast/fysioterapeut. De fyra deltagarna som arbetade med den psykosociala 

arbetsmiljön hade yrkestitlarna beteendevetare, socionom och/eller psykoterapeut. 

 

 

Material 
 

Materialet till föreliggande studie bestod av semistrukturerade individuella intervjuer med 

respektive deltagare där fokus lades på deltagarens arbetsinnehåll utifrån ämnesområdena 

”uppdrag inom företagshälsovården”, ”riskförebyggande arbete” samt 

”arbetstillfredsställelse”.  

 Frågor inom respektive område var av en öppen karaktär, det vill säga att på förhand 

formulerade frågor följdes upp av följdfrågor anpassade till intervjupersonens utsagor. 
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Avsikten var att låta deltagaren fundera, reflektera samt utveckla sin tankar kring sin 

arbetssituation. Exempel på frågor inom respektive ämnesområde var: ”Hur ser din 

arbetsplats ut sett från dess struktur?”, ”Skulle du kunna beskriva ungefärligen hur dina 

uppdrag som (yrke) brukar se ut?”, ”Vad innebär det rent praktiskt för dig att få ”arbeta 

riskförebyggande”, kan du utveckla detta?” samt ”Vad innebär arbetstillfredsställelse för dig, 

vad är viktigt för att du ska känna dig tillfreds med ett jobb?”. Intervjuernas längd varierade 

mellan 23 – 56 minuter och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Respektive inspelad 

ljudfil transkriberades ordagrant. Det utskrivna materialet omfattade totalt 77 sidor text.    

 

 

Procedur 

 

Tid och plats för respektive intervju bestämdes i samband med kontakt och anpassades utifrån 

intervjupersonens arbetsschema. Efter att ett intervjutillfälle hade bestämts mailade författaren 

ut ett missivbrev till intervjupersonen innehållandes information gällande den kommande 

intervjun samt kontakter till författaren. Samtliga intervjuer ägde rum på repektive 

intervjupersons arbetsplats under arbetstid som de avsatt för intervjun. Varje intervju inleddes 

med att tacka deltagaren för dennes avsatta tid följt av en redogörelse av Vetenskapsrådets 

(2002) etiska principer för samhällsvetenskaplig forskning. Därav informerades deltagaren 

om vad intervjun skulle komma att användas till, vem som kommer att ha tillgång till 

materialet, att materialet kommer att behandlas konfidentielt samt att deltagadet inte var 

bindande. Intervjupersonen bads om tillåtelse att få spela in intervjun med motiveringen att 

det skulle förenkla en tillförlitlig analys och att ljudfilen skulle raderas efter fullbordad 

transkribering. Samtliga deltagare gav sin tillåtelse till detta. Anteckningar fördes under 

intervjuns gång för att lättare hålla reda på vad som sagt och kunna ställa relevanta 

följdfrågor.  

 

 

Databearbetning 

 

Det insamlade materialet bearbetades utifrån en tematisk analys. Inspelade intervjuer 

transkriberades ordagrant och lyssnades samt lästes igenom flertalet gånger för att säkerställa 

att all relevant data tagits i beaktning. Vid fullbordad transkribering raderades respektive 

ljudfil i enlighet med överenskommelse med respektive intervjuperson. Respektive intervju 

lästes därefter igenom och svar på respektive intervjufråga som ansågs vara relevanta för 

besvarandet av studiens frågeställningar markerades. Data som ansågs irrelevant för studiens 

syfte och frågeställningar sållades därefter bort. Markerade intervjusvar analyserades 

ytterligare en gång, utifrån denna analys skapades teman som sammanfattade svaren på 

studiens frågeställningar. Teman från samtliga intervjupersoner matades sedan in i en tabell 

där de jämfördes mot varandra för att hitta likheter och skillnader. Teman som ansågs ha 

likvärdiga innehåll abstraherades till huvudteman som besvarar respektive av studiens 

frågeställningar. Teman utifrån vilka huvudtemat skapats lades till som kompletterande 

underteman. Kriteriet för att ett tema skulle få klassas som ett undertema var att minst fyra av 

deltagarna hade pratat om temats innehåll under intervjun. Utifrån analysen identifierades åtta 

huvudteman och sex underteman, dessa redovisas närmare i tabell 1.        
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Tabell 1 

Sammanfattande presentation av identifierade teman för respektive frågeställning 

Frågeställning Huvudteman och underteman 

 

Arbetsinnehåll 
 

Primär prevention 

Sekundär prevention 

Tertiär prevention 

 

Upplevelsen av arbetsinnehållet 
 

Positiv värdering av arbetsinnehåll  

- Varierande innehåll 

- Positiva möten med människor 

Värdering av mängd förebyggande arbete 
 

Arbetsinnehållets betydelse för 

arbetstillfredsställelsen 

 

Betydelsefullt arbete  

- Gör skillnad för människor 

- Uppskattas av människor 

Användning av erfarenhet och kompetens 

 

Andra arbetsvillkor som är mer 

betydelsefulla för arbetstillfredsställelsen 

 

Återkoppling 
- Se resultat kopplat till innehållet 

- Kunna möta förväntningar 
 

Not. Huvudteman markeras med fet text, kopplat undertema följer med bindestreck och indrag 
 

 

Resultat 
 

Resultatpresentationen nedan struktureras utifrån studiens fyra frågeställningar. Resultaten 

redovisas genom presentation av de teman som identifierats i analysen och utsagorna 

exemplifieras med ett urval av citat från de genomförda intervjuerna. Citaten har genomgått 

en smärre redigering för att öka läsbarheten och för att skydda deltagarnas anonymitet. 

Redigeringen har dock genomförts på ett sådant sätt att meningen i det sagda inte har ändrats. 

I citaten kan markeringen (...) förekomma, vilken betyder att segment av citatet som är 

irrelevant för dess mening har plockats bort för att öka läsbarheten. För enkelhetens skull 

kommer deltagarna som i huvudsak arbetar med den fysiska arbetsmiljön i detta avsnitt 

benämnas ergonomer och de deltagare som i huvudsak arbetar med den psykosociala 

arbetsmiljön benämnas beteendevetare. Deltagare ett, tre, fem samt sju var ergonomer och 

deltagare två, fyra, sex samt åtta var beteendevetare. 

 

 

Arbetsinnehåll 
 

Samtliga tre typer av preventiva insatser visade sig förekomma i de 

företagshälsovårdsanställdas arbetsinnehåll. I regel påvisade företagshälsovårdsanställda en 

blandning av preventiva insatser i sitt arbetsinnehåll, sekundära och tertiära preventioner 

visade sig dock vara de vanligaste.  

 

 Primär prevention. Att arbeta med preventiva insatser på den primära nivån var vanligt 

förekommande för fyra av intervjupersonerna. Ergonomer var den yrkesgrupp (tre deltagare) 

som oftast fick arbeta med denna typ av insatser. Vanligt förekommande insatser för 
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ergonomer var att medverka på skyddsronder samt göra riskbedömingar av arbetsmiljö eller 

arbetsmoment. Deltagare sju ger en beskrivning av detta. 

 

En stor del utav det jag gör är ju att gå ut och titta på arbetsställningar, alltså hur gör 

man i vardagen och det är ju en form utav riskförebyggande. Plus att jag ibland är med 

på skyddsronder men, inte alltid. 

 

För beteendevetarna var det inte lika förekommande att arbeta med primära preventioner. De 

insatser som dock var vanliga då de väl förekom var att agera chefsstöd inför beslutsfattanden, 

hålla utbildningar inför organisatoriska förändringar samt att agera handledare. Deltagare åtta 

beskriver sitt arbetsinnehåll som i regel präglas av primära preventionsinsatser.   

 

Riskförebyggande för mig, det handlar om att till exempel vara råd och stöd till chefer i 

deras arbetsmiljöarbete, det vill säga att med mitt kunnande kunna hjälpa dem att 

identifiera och se vad som skulle kunna vara en risk och (...) finnas med och handleda 

där man har möjlighet att lyfta sånt som kan kännas extra belastande. 

 

 Sekundär prevention. Sekundär prevention och tertiär prevention var de vanligaste typerna 

av insatser och förekom bland sex av intervjupersonerna samt var jämnt fördelade över de 

båda yrkesgrupperna. Bland ergonomerna var de vanligaste insatserna på den sekundära nivån 

utbildningar, rådgivning och viss behandling för att reducera kroppsliga bevär. Deltagare fem 

ger exempel på detta. 

 

Då är det ju dels sådana här ergonomiska riskbedömningar då man får titta på en 

arbetsuppgift eller en persons arbetsuppgifter och sen kopplat till den här individens 

eller gruppen av individers besvär besvärsbild. (...) Utbildningar, föreläsningar (...). Och 

(...) sedan har jag ju också sjukgymnastdelen där med patienter eller vad man nu säger 

anställda på företagen får komma till mig då för bedömning, viss behandling men 

framförallt rådgivning. 

 

Beteendevetare uttryckte att vanliga insatser på sekundär nivå var stödsamtal utifrån 

psykosociala bekymmer, utbildningar och handledningar efter att problem har inträffat på 

arbetsplatser. Deltagare sex beskriver sitt arbetsinnehåll som beteendevetare där fokus ofta 

ligger på stödsamtal och handledningar. ”På individnivå är det oftast stödsamtal utifrån 

utmattningssymptom, stress eller konflikthantering. På gruppnivå är nog det vanligaste, då 

handlar det nog oftast om handledning, (...) konflikthantering på gruppnivå och stress.” 

 

 Tertiär prevention. Liksom sekundär prevention var tertiär prevention de mest 

förekommande insatserna. Även här fanns en jämn fördelning mellan yrkesgrupperna. 

Insatserna på denna nivå var snarlika med de insatser som vanligtvis insattes på sekundär nivå 

men det betonades att dessa insatser tillämpades då klienter utsatts för stor skada, legat på 

gränsen till sjukskrivning eller befann sig i sjukskrivning. Hos ergonomer bestod insatser på 

denna nivå av riskbedömningar av individers hälsa och behandlingar i rehabiliterande syfte. 

Deltagare ett ger en kort beskrivning av sitt arbetsinnehåll där fokus ofta ligger på 

behandlingar. ”Det är behandlingar (...) det är det vanligaste, olika personer som har drabbats 

av olika åkommor.”  

 

För beteendevetare bestod preventiva insatser på tertiär nivå av olika typer av krishantering, 

exemeplvis terapeutiska samtal med enskilda individer eller handledning av svårt 
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konfliktdrabbade grupper. Deltagare fyra beskriver sitt arbetsinnehåll i rollen som 

beteendevetare där hen primärt får arbeta med tertiära insatser.  

 

Det är väl två saker egentligen; att jag får allt som händer egentligen när någon vill ta 

ihjäl sig eller har tagit ihjäl sig på en arbetsplats eller att det händer en olycka, (...) hur 

agerar, krisar hela arbetsgruppen, och då får jag komma in, det är ett. Och det andra är 

väl att man blir kränkt på arbetsplatsen eller att man blir mobbad. 

 

 

Upplevelsen av arbetsinnehållet 
 

Det visade sig att samtliga deltagare i studien var tillfredsställda med respektive 

arbetsinnehåll. Flertalet av deltagarna upplevde att deras arbetsinnehåll var väldigt varierande 

och att arbetet bäddade för många olika positiva möten med människor. Det fanns inga 

tendenser till skillnad i denna uppfattning mellan yrkesgrupperna. Samtliga deltagare 

uttryckte att de var tillfredsställda med mängden förebyggande insatser i deras arbetsinnehåll 

men det varierade i åsikt om mängden var tillräcklig ur kundsynpunkt. Samtliga deltagare 

uttryckte även att deras arbetstillfredsställelse skulle påverkas mycket negativt om det 

förebyggande arbetet skulle upphöra helt. Majoriteten av deltagarna uttryckte en önskan om 

att i olika utsträckning kunna få arbeta mer riskförebyggande på primär nivå, detta var dock 

inget som i nuläget upplevdes påverka arbetsinnehållet negativt.  

 

 Positiv värdering av arbetsinnehåll. Samtliga intervjupersoner uppgav att de upplevde 

arbetsinnehållet som trivsamt. Kopplat till den upplevda trivseln uttrycktes det att 

arbetsinnehållet var varierat och/eller att man inom ramen för den bedrivna verksamheten fick 

uppleva många positiva möten med människor, både med klienter, kunder och kollegor. Sju 

intervjupersoner talade om variationen inom yrket och samtliga åtta talade om positiva möten 

med människor i någon bemärkelse. Deltagare åtta talar om hur mycket variationen bidrar till 

trivseln med arbetsinnehållet. 

 

Jag trivs ju jättebra att få jobba med det här, annars skulle jag aldrig ha varit kvar. (..) I 

och med att det är en möjlighet, alltså, det är en sådan variation, så kan man väl säga. 

Det är en sådan variation så att man kan ju aldrig lägga något kalkerpapper mellan det 

ena eller det andra utan till synes kan det se lika ut. Om jag pratar individstöd, jag 

menar, den individen finns inte som är lik den andra, dessutom kommer de inte från 

samma arbetsplatser. 

 

Deltagare två beskriver att arbetet är roligt samt att hen ofta har positiva möten med klienter 

och kunder. 

 

Ja jag tycker det är jätteroligt, och som jag säger, jag kommer ju från psykiatrin där jag 

var den sista instansen när det gäller psykiatrin så jag tycker det här är jätteroligt att 

träffa människor i tid som har möjlighet och resurser, som är pålästa, som vill göra 

någonting åt de beskymmer som de kommer för. 

 

 Värdering av mängd förebyggande arbete. Samtliga deltagare var överens om att mängden 

prevention på primärnivå var tillräcklig för att de skulle vara tillfredsställda med deras 

respektive arbetsinnehåll. Men samtliga var också överens om att det alltid kan göras mer 

insatser i primärt preventivt syfte och att det generellt görs för lite insatser på denna nivå. Det 

fanns en delad uppfattning bland deltagarna vad beträffar om mängden primär prevention i 



12 

 

arbetsinnehållet var tillräcklig ur kundsynpunkt, det gick inte att urskilja någon tendens 

utifrån yrkeskategori. Fyra deltagare uttryckte att de skulle vilja arbeta mycket mer med 

primär prevention, en av dem var deltagare fem som här beskriver att det känns som att det är 

för lite arbete med primära preventioner och att företagen inte inser det. 

 

I förebyggande syfte, det tycker jag är för lite. Det känns spontant, som jag sa, det mesta 

jag gör det är efterhjälpande insatser (...) för mig som ergonom/sjukgymnast så är det 

mest när det redan har hänt någonting eller när någon redan mår dåligt eller så. 

 

Tre deltagare uttryckte att den nuvarande mängden förebyggande arbete var tillräcklig. De 

uttryckta anledningarna till detta var att om det skulle behövas ytterligare arbete på primär 

nivå skulle företag efterfråga det mer och/eller att man själv inte satt i någon position att 

bestämma detta. Deltagare åtta beskriver här att man som arbetare inom företagshälsovården 

inte sitter på någon position att bestämma vilka insatser som ska göras utan att det är upp till 

kunden utifrån de resurser som kunden har tillgängliga. 

 

Det är ju resursfrågor på en mängd olika vis, alltifrån att ha tillgång till kompetens till 

ekonomi kan man säga och (...) alltså, när man lägger det här pusslet på olika enheter så 

skapar det ju olika typer av arbetsmiljöer och där kommer ju jag inte in. Man sitter ju 

inte med en position och en roll där man, så att säga, hanterar resurserna. Man kan bara 

vara med och beskriva konsekvenser och faktiskt vad som kan underlätta om man pekar 

på vad som kan innebära positiva förändringar så att man är konstruktiv. 

 

Endast deltagare fyra uttryckte explicit att den nuvarande mängden förebyggande arbete var 

bra. 

 

Nej, den räcker nog, det gör den faktiskt. Vi bygger mycket på våra AFSar, 

arbetsmiljöförfattningssamlingen, som i grunden är arbetsmiljö och den tycker jag de 

flesta arbetsgivare är uppdaterade på. Vi hjälper dem att uppdatera sina 

arbetsmiljöpolicys och så här också, så att det är som det är. 

 

Samtliga deltagare beskrev dock att de skulle vara betydligt mindre tillfredsställda med 

arbetsinnehållet om det inte skulle förekomma något förebyggande arbete i primärt syfte alls. 

Deltagare två beskriver vikten av att ha en blandning i arbetsinnehållet. ”Alltså, jag tror att det 

skulle bli lite tungt efter ett tag (..) och man behöver växla sitt arbete än att bara ta emot 

patienter hela dagarna. (...) Man behöver det förebyggande arbetet för att få lite näring.”   

 

 

Arbetsinnehållets betydelse för arbetstillfredsställelsen 

 

Det visade sig att samtliga deltagare uppfattade arbetsinnehållet som väldigt viktigt för deras 

arbetstillfredsställelse. Det framkom att arbetsinnehållet var betydelsefullt för 

arbetstillfredsställelsen genom att det utförda arbetet var betydande för andra människor och 

att det var utvecklande då det erbjöds möjligheter för de anställda inom företagshälsovården 

att använda sin kompetens.  

 

Betydelsefullt arbete. Att det arbete som utförs var på olika vis betydande för andra 

människor var det första temat som identifierades. Fem av studiens deltagare (majoriteten 

ergonomer) uttryckte att det de får göra på jobbet gör skillnad för de människor som kommer 

till dem men också för de människor som de besöker ute på arbetsplatserna. De kan se att 
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arbetet uppskattas. Detta leder inte bara till lycka för klienter och kunder utan också för de 

anställda själva. Deltagare ett beskriver att de klienter hen möter uppfattas som tacksamma för 

det arbete hen gör.  

 

Det jag upplever att jag gör, det är ju, jag tror att det är ett av de mest tacksamma jobb 

man kan ha, för folk är otroligt tacksamma för det man gör. Man träffar bara positiva 

människor egentligen för de vet att jag är här för att hjälpa dem. 

 

 Användning av erfarenhet och kompetens. Det andra temat som identifierades var att 

arbetsinnehållet erbjöd de företagshälsovårdsanställda möjligheter att använda deras fulla 

kompetens. Det ställs ständigt förväntningar på det utförda arbetet, vilket sporrar till 

engagemang då man vill leva upp till dessa samt känner sig utmanad i sitt arbete. 

Arbetsinnehållet gjorde att deltagarna fick användning för sina kunskaper och erfarenheter då 

förutsättningarna gav möjligheter att vara kreativa i arbetet, vilket upplevdes som 

utvecklande. Sex av studiens deltagare (jämn fördelning mellan yrkesgrupperna) underströk 

vikten av att få kunna använda sin kompetens och sina erfarenheter. Deltagare fyra beskriver 

tillfredsställelsen med att få använda sina erfarenheter och att få ”använda sig själv som 

verktyg”.  

 

Ja, det är väl att jag får använda mig av mig själv som verktyg. (...) Jag får användning 

av hela mig på något vis genom att jag har den skola som jag har gått med vård och så 

här. (...) Jag sitter oftast med kunskap och ser någonting som personen inte ser och det 

är rätt häftigt egentligen. 

 

 

Andra arbetsvillkor som är mer betydelsefulla för arbetstillfredsställelsen 

 

Även om arbetsinnehållet ansågs vara viktigt för arbetstillfredsställelsen förekom en aspekt 

som var viktigare. Ett tema identifierades som mer betydande då de kopplades till 

arbetsinnehållet, att man fick återkoppling på det utförda arbetet. Denna aspekt upplevdes 

dock inte som viktigare i sig själva utan var en betydande vidarebyggnad av arbetsinnehållet.  

 

 Återkoppling. Det tema som var mer betydelsefullt för arbetstillfredsställelsen var direkt 

kopplat till det utförda arbetet, nämligen återkoppling. Sex av intervjupersonerna (jämn 

fördelning mellan yrkesgrupperna) uttryckte att det var viktigt att få återkoppling på det arbete 

som hade blivit utfört. Dels för att checka av att man hade mött satta förväntningar men också 

att arbetet faktiskt innebar en skillnad för de drabbade individerna. Utan bekräftande att 

insatserna hade varit till nytta kunde arbetet upplevas som meningslöst. Deltagare åtta 

beskriver att det känns belönande när man får veta att man har gjort ett uppskattat arbete hos 

kund.  

 

Ja, det är ju att jag uppfattar eller får återkoppling på att kontakten med mig har bidragit 

till att stärka på något sätt. Att den personen eller den arbetsgruppen jag träffar eller 

chefen känner sig stärkt och kommer vidare med någonting, det är belöningen för mig, 

faktiskt. 
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Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat. Metoddiskussionen förs utifrån termer 

av extern och intern validitet, vad för aspekter av studien som kan vara stärkande och/eller 

försvagande i dessa avseenden. Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar och 

diskuteras utifrån relevanta teorier och resonemang. Slutligen presenteras en kort 

sammanfattning av studiens resultat följt av författarens slutsatser och förslag på framtida 

forskning. 

 

   

Metoddiskussion 

 

Studiens externa validitet kan diskuteras utifrån urvalet av deltagare och deras geografiska 

spridning. Då det bara var ergonomer/sjukgymnaster som fick representera anställda som 

arbetar med den fysiska arbetsmiljön och beteendevetare/socionomer/psykoterapeuter som 

fick representera anställda som arbetar med den psykosociala arbetsmiljön kan resultatet 

endast generaliseras till dessa yrkeskategorier. En styrka som dock finns med det gjorda 

urvalet är att yrkesuppdelningen enligt statistik från Sveriges företagshälsor (Sveriges 

företagshälsor, 2015c) är representativt för FHVs rikstäckande verksamhet då dessa 

yrkesgrupper motsvarar ca 30 procent av alla FHV-anställda i landet. Att göra denna 

yrkesuppdelning är också till studiens gagn genom att man kan få en tydligare bild av vad för 

arbete som bedrivs inom respektive arbetsmiljöområde, till skillnad från om urvalet 

exempelvis endast hade bestått av företagssköterskor, som motsvarar ca 35 procent av alla 

FHVanställda, men som per yrkesdefinition inte arbetar renodlat med någon sida av 

arbetsmiljön.  

 Antalet deltagare i studien är dock en faktor som begränsar generaliserbarheten. Fler 

deltagare hade kunnat öka möjligheten för mer generaliserbara slutsatser. Kvale och 

Brinkmann (2009) lägger fram att normativa intervjustudier med god generaliserbarhet brukar 

ha ett deltagarantal runt 15 personer men diskuterar även att det inte går att sätta någon gräns 

då kvalitativa studier är beroende av kvaliteten på datan som tas fram snarare än kvantiteten. 

Då studiens frågeställningar har besvarats på ett tillfredsställande vis görs bedömningen att 

antalet deltagare var tillräckligt.  

 Angående urvalets geografiska spridning är det svårt att föra en diskussion kring huruvida 

denna kan bidra eller vara ett hot för generaliserbarheten. Då urvalet är hämtat från en region i 

Mellansverige kan det vara svårt att generalisera resultatet på FHVenheter i andra delar av 

landet. Då uppdrag oftast är knutna till regionala företag och enheter beror efterfrågan av 

mängd och typ av uppdrag på vilket område FHVenheten befinner sig i. Vad som kan tala för 

urvalets styrka är dock att det fanns en blandning mellan lokala samt rikstäckande FHV-

företag. Blandningen bidrar till att se vilka skillnader och likheter som existerar mellan dessa 

typer av storlek på företag, men också att företag av rikstäckande karaktär generellt försöker 

hålla en likvärdig standard över samtliga sina enheter för att kunna garantera likvärdig kvalitet 

oberoende av anlitad enhet. Detta resonemang är dock inget som kan undersökas av denna 

studie men kan likväl vara värt att beakta.      

 Studiens interna validitet kan diskuteras utifrån valet av datainsamlingsmetod, analysen av 

materialet och författarens utgångspunkter. Vad beträffar valet av datainsamlingsmetod anses 

semistrukturerade intervjuer ha varit ett bra val för att samla in data som bemöter studiens 

syfte men kan endast besvara merparten av frågeställnignarna på ett tillförlitligt sätt. Då 

studiens fokus låg på att få fram en kvalitativ bild av de företagshälsovårdsanställdas 

arbetsinnehåll kan denna studie endast ge en bild av hur innehållet upplevs och vad innehållet 

har för betydelse. En studie av denna typ kan således inte tillförlitligt besvara den första och 
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sista frågeställningen då det inte har samlats in jämförbar data från fler deltagare. Dessa två 

frågeställningar är mer kvantitativ i karaktären men är samtidigt en betydande del i frågan om 

arbetsinnehållets upplevelse. Vad beträffar första frågeställningen är det svårt att tala om en 

upplevelse av någonting ifall det inte ges någon bild av vad det är som ska upplevas. Vad 

beträffar den sista frågeställningen så kan det vara relevant att faktiskt fråga 

intervjupersonerna om de själva anser att det finns några aspekter som de själva anser väger 

tyngre än arbetsinnehållet, utan denna vetskap tvingas en forskare att göra antaganden som 

kan vara helt ur linje med vad som faktiskt är fallet. Att genomföra kvalitativa intervjuer ger 

således intervjupersoner möjlighet att uttrycka tankar som kan vara svåra att fånga med en 

enkätundersökning och bidrar till bilden av upplevelsen av arbetsinnehållet.   

 Vad beträffar analysen av materialet kan det diskuteras utifrån författarens utgångspunkter 

vid intervjuerna. Då intervjuerna var semistrukturerade fanns det förbestämda utgångspunkter 

som var tänkta att behandlas, vilket medför att den data som samlas in får en medveten 

vinkling som kan påverka resultatet. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar dock att 

kvalitativ data som insamlats genom intervjuer skapas i ett samspel mellan intervjuperson och 

intervjuare. Denna interaktion kan bidra till djupare data, men även förståelse kring den, än 

vad som kanske kan införskaffas via enkäter. Intervjuaren bidrar till en spegling av materialet 

då det blir en tolkad versionen av insamlad data som slutligen presenteras. Författaren har 

under studiens gång beaktat denna aspekt i största möjliga mån genom att försöka ha ett så 

objektivt och reflexivt förhållande som möjligt till den data som har samlats in för att i minsta 

möjliga mån vinkla resultatet.    

 

 

Resultatdiskussion 

 

 Arbetsinnehåll. Det framkom av studien att det förekommer en blandning av samtliga tre 

typer av preventiva insatser i företagshälsovårdsanställdas arbetsinnehåll. Dock var sekundära 

och tertiära insatser vanligast förekommande, vilket stämmer överens med tidigare rapporter 

som gjorts inom området (se exemeplvis Paulsson et al., 2014; Statskontoret, 2001). Primära 

preventioner förekom mer sällan. Av resultatet framkom det att ergonomer var den 

yrkesgrupp i urvalet som i störst utsträckning fick arbeta med primära preventionsinsatser, 

endast en beteendevetare uttryckte att hen vanligen fick arbeta med insatser som kan 

appliceras på primär nivå. Denna snäva fördelning i andelen primärt preventiva insatser skulle 

kunna diskuteras utifrån Hägg et als. (1999) resonemang om svårigheter med att förutse 

riskutfall och att det kanske inte finns tillräcklig kunskap om vad som kan göras. 

Ergonomiska risker i den fysiska arbetsmiljön kan antas vara enklare som företag att förutse, 

exempelvis att man kan få ryggproblem om man arbetar för länge i en viss arbetsställning. En 

sådan observation är relativt enkel att göra, fenomenet är också enklare att applicera på 

liknande situationer genom hela företaget. Psykosociala faktorer i arbetsmiljön kan vara 

svårare att förutse utfall från, dels för att det finns många faktorer som kan påverka men också 

att mycket hänger på den subjektiva tolkning av situationen. Exempelvis kan en viss typ av 

arbetsuppgift uppfattas som tråkig och stressig för en individ men rolig och stimulerande för 

en annan. Om man drar paralellen mellan arbetsställningar och uppfattning av stressorer blir 

den ergonomiska frågan mer om anpassning av utrustning och arbetspositioner medan den 

psykosociala blir en fråga om förändring i organisationella strukturer, vilket är svårare och 

dyrare att genomföra. Även vid genomförande av en sådan insats är det inget kvitto på att den 

kommer innebära en förändring. Detta skulle kunna kopplas till Antonsson & Schmidts 

(2003) resonemang om att det är svårt att mäta resultat från FHVs riskförebyggande insatser, 

vilket gör att företag (främst småföretag) drar sig för att inhandla förebyggande tjänster. Detta 

förvandlas då också till en ond cirkel. Genom att FHVs primära preventiva insatser inte 
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inhandlas i särskilt stor utsträckning finns det ingen direkt möjlighet till att kunna slipa på 

kunskaperna och utveckla insatserna för att göra dem effektivare. 

 

 Upplevelsen av arbetsinnehållet. Innehållet upplevdes som positivt då det var varierat samt 

att arbetet gav möjlighet till positiva möten av olika slag. Den positiva upplevelsen av 

arbetsinnehållet kan diskuteras utifrån Warr’s vitamin modell (2007). Variation i arbetet 

skulle kunna likställas med modellens vitamin variety. I och med denna variation skulle det 

kunna antas att även vitaminen opportunity for skill use finns tillgänglig. Att sedan ha 

möjlighet till positiva möten med andra människor kan likställas med vitaminen contact with 

others. Endast utifrån upplevelsen av arbetsinnehållet kan det antas att det finns tre vitaminer 

av de 12 som Warr (2007) beskriver. Då de anställda ställde sig positiva till sitt arbetsinnehåll 

kan det utifrån vitaminmodellen antas att dessa faktorer är viktiga för de individer som arbetar 

inom företagshälsovården. Då arbetsinnehållet bara svarar för en del av hela arbetssituationen 

och upplevelsen av arbetsinnehållet svarade för en fjärdedel av samtliga vitaminer kan det 

utifrån vitaminmodellen ses som rimligt att de anställda har en positiv inställning till sitt 

arbetsinnehåll. 

 Studien visade att de anställda uppfattade arbetsinnehållet som positivt och att mängden 

riskförebyggande arbete som tillräcklig för att de skulle känna sig tillfredsställda. Att 

mängden riskförebyggande arbete uppfattas som tillräcklig kan diskuteras utifrån 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), arbetskaraktäristiska modellen (Hackman & Oldham, 

1976) och definitionen av preventivt arbete (Aronsson et al., 2012). Då det är formulerat i 

arbetsmiljölagen att FHV särskilt ska arbeta för att förebygga risker i arbetsmiljöer finns det 

ett tydligt formulerat uppdrag från lagens sida. Men då FHV arbetar på uppdrag av 

arbetsgivare blir det i slutändan utifrån detta uppdrag som insatser kan planeras och utföras. 

Utifrån arbetskaraktäristiska modellen kan det uppfattas att det finns task identity från lagens 

sida men att denna ofta motverkas från arbetsgivares sida, vilket borde påverka 

tillfredsställelsen och arbetsmotivationen mer negativt. Å andra sidan kan det vara att 

uppfattningen ligger mer i definitionen och tolkningen av situationen. Aronsson et al. (2012) 

menar att även insatser på sekundär och tertiär nivå kan ses som förebyggande i den mån att 

de kan agera för att individen inte ska halka tillbaka i samma skada eller att någon annan 

individ inte ska drabbas av en liknande skada. Sett från detta perspektiv kan nästan alla 

insatser som FHV utför klassas som riskförebyggande i något avseende. Utifrån detta och i 

kombination med Hackman och Oldham (1976) skulle det i så fall kunna antas att det finns ett 

beaktande av task significance genom att alla insatser strävar till att hjälpa människor och task 

identity från arbetsgivarens sida i och med de uppdrag som FHV anlitas för. Upplevelsen av 

att alla insatser som utförs är förebyggande i viss mån skulle också då på ett sätt kunna knytas 

an till det formulerade uppdraget i arbetsmiljölagen och kan förklara den aktuella positiva 

uppfattningen av arbetsinnehållet. Ytterligare en tanke skulle kunna vara att eftersom arbetet i 

grunden handlar om att hjälpa människor finns det kanske alltid en form av grundläggande 

task identity i arbetet självt. Detta skulle kunna agera som en form av vaccination ifall ett 

uppdrag är bristfälligt definierat. Således kan den företagshälsovårdsanställde falla tillbaka på 

att helt enkelt försöka hjälpa till i största mån utifrån sin egna kompetens.       

 

 Arbetsinnehållets betydelse för arbetstillfredsställelsen. Studien visade att arbetsinnehållet 

var viktigt för de anställdas arbetstillfredsställelse. Innehållet var viktigt därför att arbetet var 

betydelsefullt för andra och gav möjlighet till användning av den egna kompetensen. Även 

detta kan kopplas till och diskuteras utifrån arbetskaraktäristiska modellen (Hackman & 

Oldham, 1976). Sett från modellen finns det bara två begrepp som direkt kan kopplas till 

resultatet, dessa är task significance och skill variety. Task significance kan kopplas till att 

arbetet upplevdes som betydelsefullt, de anställda kunde se att deras arbete uppskattas av sina 
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kunder och de förstår vilken nytta deras arbete gör och kan göra. Skill variety kan kopplas till 

användandet av den egna kompetensen. Då de anställda ges möjligheter att använda sin 

kompetens i arbetet kan det antas att det uppstår situationer där de får möjligheter att använda 

olika färdigheter för att klara olika arbetsuppgifter.  

 De resterande begreppen task identity, autonomy och feedback är lite mera flytande i detta 

sammanhang. Task identity kan variera från uppdrag till uppdrag och har inte explicit 

uttryckts vara en faktor som beaktas. Detta skulle dock kunna diskuteras utifrån att det finns 

en hög närvaro av task significance och skill variety. Enligt modellen svarar task identity, task 

significance och skill variety för att producera en psykologiskt stadium av upplevd 

meningsfullhet av arbetet. Då det finns en närvaro från två av stadiets tre uppbyggande 

faktorer skulle det kunna antas att dessa två faktorer värderas högt och väger upp för en 

avsaknad eller försvagning av task identity. Vad beträffar autonomy skulle det kunna antas att 

denna faktor existerar i relativt hög dos. Då det uttrycktes att det gavs möjligheter till att 

kunna använda sin kompetens skulle det kunna antas att det medföljer ett visst eget ansvar för 

att uppdraget fullbordas på ett tillfredsställande sätt. Feedback har i sin tur också uttryckts 

vara den viktigaste faktorn för arbetstillfredsställelsen men det saknas data kring hur pass ofta 

anställda ges konstruktiv återkoppling. Det borde dock kunna antas att det förekommer en 

tillfredsställande mängd återkoppling i arbetet, i och med att feedback har uttryckts vara en 

mer betydelsefull faktor för arbetstillfredsställelsen och att de anställda har uttryckt att de trivs 

med arbetet.  

 

 Andra arbetsvillkor som är mer betydelsefulla för arbetstillfredsställelsen. Utifrån studien 

framkom det att återkoppling på det utförda arbetet var den mest betydande faktorn för 

arbetstillfredsställelsen. Denna aspekt var viktig för de anställda genom att man då kunde se 

om utförda handlingar hade gett något resultat och om man hade kunnat möta satta 

förväntningar. Detta kan kopplas till den femte aspekten av arbetskaraktäristiska modellen 

(Hackman & Oldham, 1976) som där benämns som feedback. Att återkoppling ses som den 

mest betydande faktorn för arbetstillfredsställelsen kan uppfattas som ett rimligt resonemang. 

Det är endast vid proper återkoppling som man säkert kan veta vad det utförda arbetet har fått 

för resultat. Utan kunskap om handlingars effekter på givna situationer försvåras utvecklings- 

och förbättringspotential. Då FHV arbetar för att skapa hälsosamma arbetsplatser blir det 

viktigt att veta om utförda insatser har fått önskat resulat, verksamheten hänger på att sälja 

och leverera hälsa, misslyckas detta kan det diskuteras om FHVs arbete ens behövs. Då 

återkoppling är något som de anställda har svårigheter att styra över och påverka själva blir 

det extra viktigt att kunder tar sig tiden för att återkoppla. Om återkoppling uteblir kan det 

antas påverka arbetsmotivationen negativt inför kommande uppdrag då anställda kan ställa sig 

frågande till arbetsuppgifternas definition och betydelse. Det skulle kunna likställas med att 

det blir en försvagning i vad Hackman och Oldham (1976) skulle kalla task identity och task 

significance. Utifrån arbetskaraktäristiska modellen kan det således antas rimligt att 

företagshälsovårdsanställda värderar återkoppling högt när det kommer till deras 

arbetstillfredsställelse.   

 

 

Sammanfattning 
 

De viktigaste resultaten som kan dras från studien presenteras utifrån de aktuella 

frågeställningarna: 

 

 Arbetsinnehåll. Företagshälsovårdsanställda får i störst utsträckning arbeta med sekundära 

och tertiära preventionsinsatser, primära preventionsinsatser förekommer mer sällan.  
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 Upplevelsen av arbetsinnehållet. Företagshälsovårdsanställda upplever arbetsinnehållet 

som positivt då det är varierat och ger möjlighet till positiva möten med olika människor.    

 

 Arbetsinnehållets betydelse för arbetstillfredsställelsen. Företagshälsovårdsanställda anser 

att arbetsinnehållet är viktigt för arbetstillfredsställelsen. Detta då arbetet upplevs som 

betydande för patienterna och kunderna samt att arbetsinnehållet ger möjligheter till att få 

använda sina kunskaper och erfarenheter.  

 

 Andra arbetsvillkor som är mer betydelsefulla för arbetstillfredsställelsen. 

Företagshälsovårdsanställda anser att den viktigaste faktorn för arbetstillfredsställelsen är 

återkoppling. Endast vid bra återkoppling går det att se om arbetet har haft effekt samt om 

arbetet har kunnat möta önskade förväntningar.   

 

 

Slutsatser och vidare forskning 

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras från studiens resultat är att företagshälsovårdsanställda 

för nuvarande verkar trivas med arbetsinnehållet i deras jobb, trots att det finns bevis som 

pekar på att så kanske inte är fallet. Detta är dock inte ett kvitto på att 

företagshälsovårdsanställdas arbetssituation är hållbar i längden. Företagshälsovårdsanställda 

får i störst utsträckning arbeta med sekundära och tertiär preventionsinsatser, vilket upplevdes 

som tillfredsställande. Dock uttrycktes det att arbetstillfredsställelsen förmodligen skulle 

sjunka om det primära preventionsarbetet skulle plockas bort helt. Utifrån detta kan slutsatsen 

dras att arbetsuppgifterna är tillfredsställande för att mängden primärt preventiva moment i 

dem är tillräckliga för att tillfredsställa de företagshälsovårdsanställdas behov. Således har 

innehållet stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. I slutändan handlar verksamheten om att 

hjälpa människor så det måste inte alltid skiljas på om det görs på primär, sekundär eller 

tertiär nivå. Dock är FHV en resurs som skall kunna anlitas vid frågor gällande prevention så 

väl som rehabilitering. Att behöva möta människor som befinner sig i lidande som kanske 

kunde ha förhindrats om bara insatser hade satts in tidigare antas kunna blir tärande i längden. 

Även om rehabilitering är en viktigt och nödvändig del av arbetet bör resurser användas för 

att sätta prevention i första rummet.   

 Föreliggande studie ger en bild av hur företagshälsovårdsanställda upplever sitt 

arbetsinnehåll och hur stor betydelse det de gör på jobbet har för deras arbetstillfredsställelse. 

Studien öppnar även upp för en del framtida forskningsmöjligheter. Då studien baseras på 

intervjuer kan det vara intressant att göra en liknande undersökning med kvantitativ metod för 

att undersöka arbetsinnehållet i en större slumpmässigt vald grupp men också för att jämföra 

olika yrkesgruppers uppfattningar kring arbetsinnehållet. Då denna studie baseras på data 

insamlat från ergonomer och beteendevetare finns det inget som talar för att exempelvis 

företagssköterskor och företagsläkare delar denna uppfattning om arbetsinnehållet. Ett annat 

område som kan vara intressant att undersöka vidare är om det är så att beteendevetare i 

mycket liten utsträckning arbetar med primärt riskförebyggande insatser och att fördjupa 

kunskaperna om orsakerna till detta. Ett besvarande på denna frågeställning skulle kunna vara 

till gagn för företagshälsovårdens verksamhet inom det psykosociala arbetsmiljöområdet men 

också i utbildande syfte av framtida beteendevetare med inriktning mot företagshälsovård.  
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