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Abstract 

 
Background: Occupational health service (OHS) is an important actor in society where it 

must work proactively, preventively and also be helpful in rehabilitation. The employer must 

work with systematic work environment management, which means preventing illness and 

accidents at the workplace. OHS should be able to support companies to find solutions to 

problems and this by possessing good skills and sufficient resources. In order for it to work, 

an successful collaboration between OHS and customer is required. 

Aim: The aim of the literature study was to describe factors that characterize successful 

collaboration between OHS and client companies. 

Method: A literature study with systematic search and descriptive design. Data was analysed 

using a manifest content analysis. 

Result: A successful collaboration between OHS and client companies characterized by: 

economic conditions, relationship between OHS and client companies and last knowledge 

about client companies and OHS. Financial conditions at the customer and costs for OHS: s 

services were important for the collaboration and affected to what extent services were used. 

Another factor of importance was confidence and trust between OHS and customer where 

both parties were responsible for building the relationship. The customer's knowledge of 

systematic work environment management also emerged as a contributing factor to successful 

cooperation since OHS is contacted more frequently. OHS also needed good knowledge of 

the customer's organization and needs. 

Conclusion: The result can be a useful tool for OHS and can be seen as an access to create an 

efficient collaboration between the customer and OHS. However, more research is needed in 

the area, how OHS and customer should collaborate to make it as successful as possible and 

how the collaboration can be applied in different industries. 
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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Företagshälsovård (FHV) är en viktig aktör i samhället där den ska arbeta 

proaktivt, preventivt och även vara behjälplig vid rehabilitering. Arbetsgivaren ska arbeta 

med ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) vilket innebär att förhindra ohälsa och 

olycksfall på arbetsplatsen. FHV: en ska kunna stödja företagen att finna lösningar på 

problem genom att besitta god kompetens och tillräckliga resurser. För att det ska fungera 

krävs ett framgångsrikt samarbete mellan FHV och kund. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som kännetecknar ett 

framgångsrikt samarbete mellan FHV och kund. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. Data analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Ett framgångsrikt samarbete mellan FHV och kund karaktäriseras genom: 

ekonomiska förutsättningar, relationen mellan FHV och kund samt kunskap hos kund 

respektive FHV. Ekonomiska förutsättningar hos kunden och kostnader för FHV: ens tjänster 

var viktigt för samarbetet och påverkade i vilken utsträckning tjänster användes. En annan 

faktor av betydelse var förtroende och tillit mellan FHV och kund där båda parter hade ansvar 

för att bygga upp relationen. Även kundens kunskap om SAM framkom vara en bidragande 

orsak till framgångsrikt samarbete då FHV kontaktas mer frekvent. FHV: en behövde även ha 

god kunskap om kundens organisation och behov. 

Slutsats: Resultatet kan bli ett användbart verktyg för FHV och kan ses som en tillgång för att 

skapa ett framgångsrikt samarbete mellan kund och FHV. Det behövs dock mer forskning 

inom området, hur FHV och kund ska samarbeta för att det ska bli så framgångsrikt som 

möjligt samt hur samarbetet kan appliceras i olika branscher.  
 

Nyckelord: företag, företagshälsovård, kund, samarbete 

 

Teori: KASAM 
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Bakgrund 

Företagshälsovård 
Företagshälsovård (FHV) är en viktig aktör som med proaktiva insatser kan bidra till att 

förebygga ohälsa och främja hälsa samt hjälpa till att skapa säkra och goda arbetsplatser. På 

så sätt minskas risken för att de anställda skadas eller blir sjuka i arbetslivet. FHV kan även 

hjälpa till vid rehabilitering som sker efter att sjukdom eller skada redan har inträffat. Målet är 

då att hjälpa arbetstagaren att snarast möjligt kunna återgå till arbete med hjälp av 

rehabilitering och anpassning av arbete. För att företagshälsovården (FHV: en) ska kunna 

stödja arbetsplatser med att finna lösningar på organisatoriska, psykosociala och fysiska 

problem måste FHV: en ha resurser och kompetens. FHV: en ska ha kompetens att kunna 

tillhandahålla företagen med läkarundersökningar, ergonomi, arbetsskadeutredning, 

stresshantering, rehabilitering, yrkeshygienisk bedömning, arbetsanpassning, krisstöd och 

hjälp vid missbruksproblematik. De professioner som arbetar inom FHV är läkare, ergonom, 

arbetsmiljöingenjör, beteendevetare och företagssjuksköterska. Arbetet bygger också på ett 

gott samarbete mellan dessa professioner samt mellan de företag som FHV: en arbetar för 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 2011:63). 
 

 Företagen är experter på sin egen organisation och verksamhet. De har god kännedom om 

verksamhetens mål, vilka organisatoriska och tekniska åtgärder som är tänkbara eller inte alls 

möjliga. Den kännedomen saknar många gånger FHV: en. Däremot kan framgångsrika 

lösningar ske vid god kommunikation och ett gott samarbete mellan FHV och kund. Där 

bådas kompetens är viktig för dialogen (SOU 2011:63). FHV inkluderas inte i den offentliga 

vården utan är en fristående form av vård och betalas av företagen själva genom olika typer av 

avgifter och abonnemang som företagen har hos FHV: en. En årsavgift per anställd är 

exempel på en sådan avgift (Gunnarsson, Andersson & Josephson, 2011). Mellan åren 1986 

och 1992 fanns det i Sverige ett statsbidrag som framförallt skulle tillhandahålla sjukvårdande 

insatser och FHV kunde på det sättet utvecklas och användas av företagen. Det blev en 

nedgång på 1990-talet och utveckling av FHV bröts. Orsaken var på grund av att statsbidraget 

drogs in, arbetsgivaren sa upp det centrala arbetsmiljöavtal som innebar att arbetsgivaren 

skulle tillhandahålla FHV (SOU 2011:63). 
 

Ett av företagshälsovårdens (FHV: ens) ändamål är att tidigt upptäcka negativa 

arbetsrelaterade hälsoeffekter för att kunna sätta in insatser som är förebyggande. FHV: en 

hjälper arbetsgivaren att få en ökad kunskap om arbetstagarens hälsa samt arbetsplatsens 

säkerhet med hjälp av hälsoundersökningar och bedömningar på arbetsplatsen. På det sättet 

får arbetsgivaren information om det skulle förekomma arbetsrelaterade sjukdomar eller 

skador. Arbetsgivaren kan då med stöd vidta åtgärder (Koh & Aw, 2003). FHV är en viktig 

resurs för att upptäcka brister i arbetsmiljön men även att förbättra arbetsplatsens arbetsmiljö. 

I Sverige finns dock ingen lagstiftning som fastslår att företag måste vara anslutna till en FHV 

(Gunnarsson et al., 2011). Däremot är arbetsgivaren skyldig att erbjuda sina arbetstagare FHV 

om arbetsförhållandena kräver det (Svensk författningssamling [SFS], 1977:1160). Det gäller 

bland annat lagstadgade medicinska kontroller. Då ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren 

genomgår en medicinsk kontroll. Arbeten som omfattas är exponering för bly och kadmium, 

fibrosframkallande damm såsom asbest och kvarts, eller att arbetstagare utsätts för olika typer 

av härdplaster som kan påverka andningsvägarna. Det gäller även vid arbete som innebär 

fysisk påfrestning vilket är höjdarbete i master och stolpar, rök - och kemdykning samt 

dykarbete. Att ordna med medicinska kontroller innebär att arbetsgivare har en skyldighet att 
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arbetstagare genomgår en medicinsk kontroll före det att arbetstagare påbörjar arbetet. Den 

medicinska kontrollen leder till ett tjänstbarhetsintyg och kan behöva upprepas med vissa 

intervaller beroende på arbete och exponering. I kontrollen bedöms om det finns några 

medicinska skäl till att arbetstagare inte ska få påbörja sitt arbete. Att erbjuda en medicinsk 

kontroll skiljer sig från att ordna med genom att det inte finns något hinder eller förbud för 

arbetsgivare att sätta en arbetstagare i arbete trots att han eller hon har avböjt sin medicinska 

kontroll (Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS], 2005:6). Svensk FHV är i jämförelse 

med andra europeiska länder den minst reglerade i Europa (Josefsson & Kindenberg, 2004). 

Anslutningsgraden till FHV i Sverige är relativt hög men i Finland och Holland är 

anslutningsgraden högre. Det kan bero på att lagstödet för FHV är starkare i dessa länder 

(SOU 2011:63). 
 

Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen (AML) har funnits i Sverige sedan 1977 och har som ändamål att förebygga 

ohälsa och olycksfall på arbetsplatser samt sträva efter en god arbetsmiljö. AML omfattar alla 

typer av arbete oavsett om arbetstagaren arbetar inom offentlig sektor eller privat sektor. 

Arbetstagaren och arbetsgivaren ska tillsammans sträva efter en god arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som krävs för att undvika att arbetstagaren utsätts för 

olycksfall eller ohälsa i arbetet (SFS 1977:1160).  

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsgivaren ska hela tiden sträva efter att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och se till att 

arbetstagaren får en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka, 

genomföra och följa upp sin verksamhet och bedöma riskerna som eventuellt finns för att 

någon anställd ska komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. 

Arbetstagaren har också en skyldighet att rapportera risker och avvikelser på arbetsplatsen när 

det uppkommer, det innebär systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Om arbetsplatsens egen 

kompetens inte är tillräcklig ska en oberoende expertresurs anlitas och det finns att tillgå inom 

FHV: en. FHV: en ska då ha tillräckliga resurser och kompetenser samt vara av tillräcklig 

omfattning för att kunna utföra sitt arbete (AFS 2001:1). 
 

Forskning har sedan tidigare kunnat påvisa vilka faktorer som förebygger respektive skapar 

ohälsa. Orimliga arbetskrav, lågt socialt stöd och bristande inflytande har en tydlig koppling 

till ohälsa (Sorensen et al., 2018). Tydligt är också att ohälsa skapar höga kostnader för 

individen och samhället. I forskning har det också bekräftats att SAM leder till ekonomisk 

lönsamhet (Tompa, Dolinschi & de Oliveria, 2006) och även samband mellan SAM och dess 

betydelse för hälsa hos arbetstagaren (Torp & Moen, 2006). SAM minskar risken och 

förekomsten av arbetsrelaterade sjukdomar och skador (Dellve, Skagert & Eklöf, 2008). 

Utredningar och forskning visar dock på att FHV: ens arbete sällan kommer in i tid utan när 

problem redan uppstått. FHV: ens arbete fokuserar idag främst på hälsoundersökning, 

individärenden och efterhjälpande åtgärder när skada och sjukdom redan inträffat (Lian & 

Laing, 2007). Det finns i dagens samhälle en medvetenhet om arbetsplatsens betydelse för 

hälsan och dess förmåga att verka för att minska arbetsrelaterad ohälsa och även bidra till en 

bättre folkhälsa (Vinberg & Toivanen, 2011).  
 



    3 

 

Samarbete 

Samarbete har många gånger samma betydelse som samverkan och används ofta synonymt. 

Det innebär att kund och FHV arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål 

(Danermark, 2005). Inom och utanför alla organisationer sker det dagligen samarbete, vilket 

är en viktig del i verksamheter och organisationer. Samarbete finns på både individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Det är därför viktigt att sammanföra dessa med varandra (Hanson, 

2004). Flera organisationer och företag har tillgång till interna resurser. Resurserna är ibland 

otillräckliga och därför måste organisationer och företag söka hjälp utifrån. En av de främsta 

metoderna för att uppnå både korta och långsiktiga mål är samarbete mellan olika parter 

(Gajda, 2004). I en relation mellan kund och FHV är det viktigt att notera att det är en 

affärsrelation. FHV: en har som uppgift att leverera tjänster till sina kunder vilket gör att 

samarbetet dem emellan inte kan ses som jämställt. Det skapar en kundrelation dem emellan 

där service och tjänster byts mot en kostnad. För kunden innebär tjänsten endast som en nytta 

när den används eller utnyttjas (Gummesson, 2002). Det har tidigare framkommit att det är 

viktigt att bygga upp ett förtroende mellan samarbetsparterna innan ett samarbete inleds. De 

som går in i samarbetet måste kunna vara öppna mot varandra för att kunna ha största möjliga 

nytta av samarbetet (Cumming & Macintosh, 2000). 
 

I Froneberg (2005) beskrivs att det finns en delad uppfattning om FHV: ens förmåga att 

förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Enligt Miller och Haslam (2009) uttrycker kunder 

förväntningar och och resultat från sina investeringar samt bättre kommunikation. FHV: en 

måste utvecklas och hitta nya metoder för att möta kundens behov i en arbetsmarknad som 

ständigt förändras. 
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Problemformulering  
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Vid behov kan företag ta hjälp av FHV: en 

då FHV :en har kompetens att undersöka arbetstagarens hälsa samt bidra med kunskap om 

SAM. SAM minskar risken och förekomsten av arbetsrelaterade sjukdomar och skador. 

Arbetsgivaren har ansvaret att utforma en hälsosam arbetsmiljö och har arbetsgivaransvaret 

för den anställde. I en effektiviserad verksamhet kan det finnas risker att arbetsgivaren 

outsourcar hela det SAM till FHV: en utan att göra nödvändiga arbetsmiljöåtgärder. Omvänt 

kan en alltför effektiviserad FHV göra minsta möjliga insats och avstå att rapportera 

avvikelser och risker som upptäckts. I en optimal situation samverkar arbetsgivaren och FHV 

där vardera part gör det de är bäst på och ger varandra bästa förutsättningar att arbeta för en 

god arbetsmiljö. Kunskap finns om arbetsplatsens betydelse för hälsan, trots det har forskning 

visat att FHV sällan kommer in i tid utan när skada eller problem redan uppstått. Förståelsen 

för vilka faktorer som påverkar samarbetet kan ge stöd i framtida kundsamarbeten för att 

skapa ett framgångsrikt SAM. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som kännetecknar ett framgångsrikt samarbete 

mellan företagshälsovård och kund. 
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Metod 

Design 
En litteraturstudie med systematisk sökning valdes som metod för att få en djupare förståelse 

och större insikt om samarbetet mellan FHV och kund. För att beskriva tidigare erfarenheter 

användes deskriptiv design. Polit och Becks (2017) modell användes som struktur i 

arbetsprocessen för att rama in problemformulering, design, sökning av data, 

kvalitetsgranskning, analys av data och sammanställning av resultatet. I figuren nedan 

presenteras ett detaljerat flöde av arbetsprocessen i litteraturstudien (figur 1).  
 

Figur 1. Flödesschema över arbetsprocessen.  

  

Datainsamling 

Sökningen genomfördes i februari månad 2019. Databaserna och nyckelorden valdes ut i 

samråd med bibliotekarie vid Örebro universitet. Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna Pubmed, Cinahl Plus och Web of Science. Nyckelord som identifierades utifrån 

syftet var företagshälsovård, samarbete samt arbetsplats och kund. Nämnda nyckelord var 

grunden för varje enskilt sökblock. Orden översattes till engelska och identifierades därefter i 

databasernas ämnesord. Ämnesorden som användes var occupational health, occupational 

health services, occupational health nursing, co-operate, collaborate, cooperate, client, 

organization och workplace. Inom varje sökblock kombinerades sökningarna med booleska 

sökoperatören OR. Därefter genomfördes kombinerade sökningar mellan sökblocken med 

sökoperatören AND. I Cinahl användes Cinahl Headings och fritextsökning med trunkering 

för att inkludera flera olika ändelser på sökorden. I PubMed användes MeSH-termer och 

fritextsökning. Trunkering användes inte i PubMed då det gav ett alltför stort resultat. Istället 

söktes varje ord var för sig. I Web of Science användes endast fritextsökning. Vid sökning i 

Web of Science användes inte sökordet occupational health nursing då det sökordet inte gav 

något ytterligare resultat till sökningen, se tabell 1. Litteraturstudiens sökprocess redovisas i 

bilaga 1. Sökningarna begränsades till artiklar publicerade mellan åren 2008-2019 samt skriva 

Utforma syfte och 
frågeställning.

Val av databas, sökord 
och sökblock

Val av begränsningar.
Val av inklusions- samt 

exklusionskriterier

Databassökning 
genomförs

Granskning av titelGranskning av abstraktDubbletter exkluderas

Artiklar läses i fulltext
Artiklar 

kvalitetsgranskas

Analys och 
sammanställning av 

resultat

Litteraturstudien 
sammanställs samt 
granskas kritiskt.
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på svenska och engelska. En testsökning utfördes av artiklar publicerade mellan åren 2000-

2019 där det framkom att majoriteten av forskning inom området var publicerad efter 2008. I 

Cinahl användes peer reviewed för att begränsa resultaten till vetenskapligt granskade artiklar 

och i Web of Science begränsades sökningen till originalartiklar för att utesluta review 

artiklar och böcker. 

 
Tabell 1: Redovisning av sökorden i sökblock  
Databas Block A Block B Block C 

 

Cinahl 

Plus  

 

client * OR 

organization** 

OR 

workplace* 

 

collaborat** OR 

co-operat** OR 

cooperat** 

occupational health (MH) OR  

occupational health service 

(MH) OR occupational health 

nursing (MH) 

PubMed client* OR 

organisation* OR 

workplace 

(MeSH) 

 

cooperation* OR cooperating* OR 

cooperate* OR co-operation* 

co-operate* OR co-operates* OR 

collaborate* OR collaborating* OR 

collaborates* OR collaborations* OR 

collaboration* 

occupational health (MeSH) 

OR occupational health 

service (MeSH) OR 

occupational health nursing 

(MeSH) 

 

Web of 

Science 

client* OR  

organisation* OR 

workplace* 

 

cooperation* OR cooperating* OR 

cooperate* OR co-operation* OR 

co-operate* OR co-operates* OR 

collaborate* OR collaborating* OR 

collaborates* OR collaborations*OR 

collaboration* 

occupational health* OR 

occupational health service* 

OR occupational health 

nursing* 

 

* Fritext      ** Fritext med trunkering 

 

Urval 
Artiklar som inkluderades i litteraturstudien var inriktade på samarbete mellan FHV och 

kund. Ytterligare inklusionskriterier var företag som hade avtal med FHV alternativt FHV 

som arbetade med kund men även artiklar där deltagarnas erfarenhet eller upplevelse av 

samarbete mellan kund och FHV framkom. Såväl samarbete med extern som intern FHV 

inkluderades. Artiklar som endast skildrade behovet av FHV eller samarbete mellan olika 

professioner inom FHV exkluderades. Sökningen resulterade i totalt 540 artiklar. 

Sökresultaten granskades först utifrån relevant titel, vilket gav 72 artiklar. Därefter 

granskades abstrakt av båda författarna och efter det kvarstod 28 artiklar varav 12 var 

dubbletter. De samtliga 16 artiklar som kvarstod granskades i fulltext. Författarna diskuterade 

löpande artiklarnas relevans för litteraturstudiens syfte. Efter granskning i fulltext kvarstod tio 

artiklar som gick vidare för kvalitetsgranskning. 
 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Statens Beredning för medicinsk och social Utredning [SBU] (2017) är studiens design 

utgångspunkten för den totala bedömningen. En studies evidensstyrka påverkas av 

studiekvalitet, samstämmighet, precision i data, överförbarhet samt risk för publikationsbias.  
 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån granskningsmallar för kvalitativa respektive 

kvantitativa studier. Mallarna är framtagna av institutionen för omvårdnadsvetenskap vid 

Örebro universitet. För de artiklar som hade mixad metod utfördes granskningen enligt båda 

mallarna. I mallarna granskades artiklarna utifrån syfte, urval, etik, datainsamling, analys och 

resultat. Med hjälp av mallarna som stöd utfördes en helhetsbedömning av studiernas kvalitet. 

Artiklarna klassificerades därefter i hög, medelhög samt låg kvalitet. För att uppnå hög 
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kvalitet krävdes att syfte, urval, metod, analys och resultat var tydligt. Om något av 

ovanstående var otydligt klassificerades artikeln som medelhög kvalitet. Saknade artikeln 

information i något av områdena klassificerades den som låg kvalitet. Av tio artiklar 

klassificerades sju som hög kvalitet och tre som medelhög kvalitet (Bilaga 3). 

Granskningsmallar är enligt SBU (2017) inte avsedda för att sätta krav på ett visst antal ja för 

att uppnå en viss kvalitet utan bör istället användas som stöd för att bedöma studiens kvalitet. 
 

Dataanalys 

Data från artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå. 

Det betyder att fokus i analysen är på det uppenbara i texten, det som sägs i texten och att 

djupare tolkningar inte gjorts av författarna Graneheim och Lundman (2017). Författarna har 

gjort hela urvalsprocessen tillsammans där alla viktiga beslut har tagits gemensamt. 

Artiklarna tilldelades först ett nummer och granskades först var för sig för att ge möjlighet till 

individuell bedömning. Därefter diskuterades artiklar tillsammans för att minska risken för 

feltolkning. För att få en känsla för helheten lästes artiklarnas resultatdelar upprepade gånger. 

Meningar och fraser som svarade på litteraturstudiens syfte markerades. De markerade 

meningsenheterna kondenserades vilket innebar att texten summerades samtidigt som den 

behöll sin centrala kärna. För att sammanhanget skulle kvarstå togs omgivande text med. De 

kondenserade meningsenheterna kodades med avseende på meningsinnehåll och delades 

därefter in i subkategorier, där likartade meningsenheter samlades under samma kategori. 

Efter det diskuterades kategorierna och subkategorierna för att säkerhetsställa pålitligheten i 

givna fynd. Till sist namngavs kategorierna utefter innehåll. Graneheim och Lundman (2017) 

menar att koden ger möjlighet att se det insamlade datamaterialet ur nya perspektiv. 

Skillnader och likheter jämfördes mellan subkategorierna och kategorierna identifierades. Det 

resulterade i tre kategorier med nio subkategorier, se tabell 3.  

 

Tabell 2: Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Genom att kunden är tydlig 

med vilken feedback som 

önskas är det lättare för 

FHV att ge en bra 

återkoppling 

(Martinsson, C., Lohela-

Karlsson, M., Kwak, L., 

Bergström, G. & Hellman, 

T. 2016). 

 

FHV behöver lära känna 

kundens behov, mål, risker 

samt kultur för att kunna ge 

en bra återkoppling 

(Martinsson, C., Lohela-

Karlsson, M., Kwak, L., 

Bergström, G. & Hellman, 

T. 2016). 

Tydlig med vilken 

feedback som 

önskas, lättare för 

FHV att ge bra 

återkoppling 

 

 

 

 

 

 

Kundkännedom som 

ger förutsättning för 

bra återkoppling 

Tydlighet från 

kunden om 

återkoppling 

 

 

 

 

 

 

 

Lära känna 

kunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkoppling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation mellan 

företagshälsovård 

och kund 

Kommunikation mellan 

FHV och kund var viktig för 

samarbetet. En direkt dialog 

Kommunikation är 

viktigt för 

samarbetet 

God 

kommunikation 

Kommunikation 
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som upprätthålls krävdes 

(Schmidt, L., Sjöström, J., 

& Antonsson, A. 2017b). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör alltid genomföras inför en litteraturstudie (Polit & Beck, 2017). 

Forskningsetiska överväganden och riktlinjer har en mycket viktig roll för kvaliteten, 

genomförandet av forskningen samt hur resultaten av forskningen används ansvarsfullt. Alla 

de som är involverade i forskningsprocessen bör vara aktiva i en diskussion om etiska 

beaktanden i den studie som ska genomföras (Vetenskapsrådet, 2017). Det är viktigt att 

forskaren har en opartisk ställning men även att vilja publicera resultat utan egna värderingar 

och tolkningar (Polit & Beck, 2017). För att tillgodose det har författarna läst och granskat 

artiklarna först var för sig och sedan gemensamt för att undvika felaktigt tolkning. I 

litteraturstudien har samtliga artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och svarade mot 

litteraturstudiens syfte inkluderats i resultatet. Inför all forskning bör en bedömning av 

lämplighet utföras. Det kan ske genom godkännande från en etisk kommitté eller att 

författarna grundligt överväger de etiska aspekterna i studien (Kjellström, 2017). Etiska 

aspekter har noggrant övervägts i de artiklar som inkluderades i litteraturstudien med hjälp av 

granskning. Samtliga artiklar som inkluderades var etiskt godkända.  
 

Förförståelse 
Det fanns en viss förförståelse inom ämnet då det är kliniskt verksamma sjuksköterskor inom 

FHV som skriver litteraturstudien. Det kan ses som en styrka då författarna har erfarenhet 

inom området och byggt upp samarbetet med kundföretag inom sina respektive verksamheter. 

Billhult och Henricsson (2014) menar att förförståelsen inte ska användas vid dataanalys då 

det kan påverka resultatet. Under arbetets gång diskuterade författarna regelbundet sin 

förförståelse kring samarbetet mellan FHV och kund, för att vidhålla ett neutralt synsätt samt 

för att påverka resultatet minimalt. 
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat baseras på tio vetenskapliga artiklar varav sex artiklar hade en 

kvalitativ ansats. Två artiklar hade kvantitativ ansats och två artiklar var skrivna med mixad 

metod. Studierna var genomförda i Sverige, Norge och Finland. I samtliga studier har data 

hämtats både från företag som använder sig av FHV samt leverantörer av FHV. Från 

dataanalysen framkom tre kategorier med nio subkategorier (Tabell 3). 
 

Tabell. 3 Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori Artiklar där subkategori 

återfinns* 

Ekonomiska förutsättningar Avtal 8, 9, 7, 3, 10 

Budget 8, 9, 10, 4, 3 

Relationen mellan 

företagshälsovård och kund 

Kommunikation 2, 7, 3, 5, 10, 6, 8, 9 

Kontinuerlig kontakt 7, 10. 1, 2, 3, 6 

Förtroende 1, 5, 7, 9, 2, 3 

Återkoppling 2, 3, 6 

Kunskap hos kund respektive 

FHV 

Kundens kunskap om systematiskt 

arbetsmiljöarbete 
8, 10, 2, 3, 6, 5 

Företagshälsovårdens kunskap om 

arbetsplatsen 
10, 8, 3, 9, 4, 7 

Human Resources kunskap om 

företagshälsovård 
8, 6, 9 

* Siffrorna representerar de olika artiklarna och återfinns i artikelmatrisen 
 

Ekonomiska förutsättningar 

Avtal 

Det framkom att upphandling samt hur avtal regleras med FHV var betydelsefullt för 

samarbetet och för att uppnå en djupare relation mellan kund och FHV (Schmidt, Sjöström & 

Antonsson, 2017b; Ståhl, Aborg, Toomingas, Parmsund, & Kjellberg, 2015). Vid flera 

tillfällen visade det sig att företag letade efter kostnadseffektiva tjänster. Även vikten av att 

företag inte köpte “standardpaket” poängterades (Schmidt, Sjöström & Antonsson, 2017a). 

FHV: en behövde istället vara lyhörda för de önskemål kunden hade och anpassa tjänster men 

även skapa avtal utifrån företagets specifika behov (Martinsson, Lohela-Karlsson, Kwak, 

Bergstrom & Hellman, 2016; Schmidt et al., 2017a; Vinberg, Torsdatter Markussen & 

Landstad, 2017).  
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Långsiktiga avtal var en annan viktig faktor som underlättade kontinuiteten samt FHV: ens 

kunskap om arbetsplatsen. Långsiktiga avtal var något som både kund och FHV strävade efter 

då det ansågs underlätta samarbetet (Schmidt et al., 2017a; Ståhl et al., 2015).  

Det var vanligt förekommande att avtal endast sträckte sig från ett till tre år. Det ansågs vara 

en bidragande orsak till att en god relation inte hann byggas upp och FHV: en hann sällan 

sätta sig in i kundens behov och dess arbetssätt (Schmidt et al., 2017a). En annan viktig faktor 

som visade sig regleras av avtal var kunder som hade avtal med möjlighet att kontakta FHV 

utan en direkt koppling till en avgift. Företag med sådana avtal utnyttjade i större utsträckning 

FHV. När företag redan i förväg hade vetskap om i vilken utsträckning de kunde använda sig 

av FHV ansågs det minska krångel och förhandlingar på vägen och samarbetet blev bättre 

(Ståhl et al., 2015).  
 

Budget 

Ekonomiska förutsättningar och kostnader för FHV: ens tjänster rapporterades vara viktigt 

och påverkade i vilken utsträckning tjänster användes (Schmidt et al., 2017b; Ståhl et al., 

2015). Flera företag uppgav att de saknade finansiella resurser för att använda FHV i den 

utsträckning de önskade vilket gav upphov till att FHV prioriterades bort (Vinberg et al., 

2017). Hur stor budget företagen hade avsatt för FHV varierade stort mellan olika företag. 

Vissa företag hade en budget baserad på årsbasis där en klumpsumma avsattes samtidigt som 

andra företag beräknade en summa per anställd och år (Schmidt et al., 2017b; Vinberg et al., 

2017). Flera företag rapporterade att det var en fördel om företag redan i förväg hade en 

bestämd budget för utnyttjandet av FHV. När en bestämd budget fanns visste de i vilken 

utsträckning FHV: ens tjänster kunde utnyttjas utan att behöva göra stora ekonomiska 

avvägningar. Det underlättade för företaget att tidigt ta kontakt med FHV: en istället för att 

vänta tills risker blev skador eller fått andra följder. På företag där enskilda chefer eller 

avdelningsansvariga behövde göra en prioritering vid varje enskilt fall framkom det att 

tjänsterna utnyttjades mer sparsamt (Schmidt et al., 2017b). Företag som hade en liten budget 

för FHV: ens tjänster sågs få en lägre prioritet då intäkterna per anställd var relativt liten i 

förhållande till den tid FHV: en spenderade. FHV: en ansåg att det inte var ekonomiskt 

försvarbart att lägga den tid som krävdes på ett litet företag då intäkterna blev för små i 

förhållandet till kostnaderna (Vinberg et al., 2017). Samtidigt framkom att företag med en låg 

budget sällan använde FHV förutom när det var absolut nödvändigt (Schmidt et al., 2017b). 
 

Det var viktigt att företagen hade tid, motivation men även ekonomi till att samarbeta med 

FHV och göra riskbedömningar (Naumanen & Liesivuori, 2009). När företagen saknade vilja 

att bekosta FHV: ens tjänster sågs en direkt koppling till ett lågt samarbete (Vinberg et al., 

2017). En del företag uppgav att det var svårt att se om tjänsterna varit prisvärda då de inte 

alltid kunde mäta effekten av en tjänst (Ståhl et al. 2015). Både långtids- och 

korttidssjukskrivningar kostade pengar för företaget, för att minska det var det ett incitament 

till att koppla in FHV och skapa ett tätare samarbete. Det var dock svårt att mäta hur mycket 

en viss ohälsa kostade kontra kostnaden för FHV (Martinsson et al., 2016). Det var därför 

betydelsefullt att FHV: en hade kännedom om kundens ekonomi och verksamhet. Det bidrog 

till att utveckla goda relationer genom dialoger om lönsamhet samt affärsvärdet (Schmidt et 

al., 2015). FHV: en förespråkade en subvention till företag när de utnyttjade FHV: ens 

tjänster. De hävdade att det skulle kunna öka nyttjandet av FHV vilket i sin tur skulle påverka 

samarbetet i en positiv riktning. Även tydligare lagkrav för vad som gällde för användning av 

FHV skulle kunna öka användningen av tjänster hos FHV (Vinberg et al., 2017). 
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Relation mellan företagshälsovård och kund 

Kommunikation 

Kommunikation visade sig vara en viktig faktor för att bygga upp samarbetet och relationen 

mellan kund och FHV (Lydell, Hildingh, Söderbom & Ziegert, 2017). Det framkom vara ett 

ömsesidigt ansvar från båda parter att bygga upp och underhålla en god kommunikation 

(Lydell et al., 2017; Schmidt et al., 2017a). Kommunikationen poängterades vara viktig dels 

för tydlighet i vilka tjänster som skulle levereras från FHV: en dels för att skapa en öppen 

dialog om vilka tjänster det fanns behov av (Martinsson et al., 2016; Schmidt, Sjöström & 

Antonsson, 2012). Det ansågs vara viktigt att inkludera såväl arbetsgivaren som anställda i 

företaget för att informationsflödet skulle bli framgångsrikt (Vinberg et al., 2017).  
 

FHV: ens uppgift att stödja företaget såväl chefer som anställda framkom vara viktigt. För att 

ha möjlighet att tillgodose det behovet behövde FHV: en ha god kunskap om företaget. En 

väg dit var att låta FHV: en delta i interna diskussioner och ta del av dokument om 

arbetsmiljön, det skapade förtroende och tillit. Samarbetet var en kontinuerlig process som 

behövde pågå med viljan om att uppnå en bättre arbetsmiljö (Schmidt, Sjöström & 

Antonsson, 2015). Trots att majoriteten av företagen hade ett fungerande SAM sågs brister i 

informationsflödet angående arbetsmiljöfrågor (Schmidt et al., 2017b). Flera företag och 

företagshälsor bevittnade att bristen på en kontinuerlig dialog och kontakt mellan FHV, 

chefer, anställda och skyddsombud kunde stå i vägen för ett framgångsrikt samarbete 

(Schmidt et al., 2012; Schmidt et al., 2015). Även geografisk närhet pekades ut som en viktig 

faktor då närhet till sin FHV ökade känslan av samarbete genom att underlätta 

kommunikationen då närhet ökade möjligheten till fysiska möten (Ståhl, Aborg, Toomingas, 

Parmsund & Kjellberg, 2015). Även viljan att skapa och underhålla kontakten var en 

avgörande faktor för samarbetet. FHV: en behövde vara delaktig i kommunikationen inom 

företaget utan att ha som mål att företaget nödvändigtvis skulle köpa tjänster. Istället borde 

samarbetet bygga på att FHV: en intar en rådgivande roll inom sin expertis (Schmidt et al., 

2015).  
 

Kontinuerlig kontakt 

Regelbunden kontakt mellan FHV och kund var viktigt för samarbetet (Schmidt et al., 2017a; 

Vinberg et al., 2017), minst ett årligt besök på arbetsplatsen dock gärna mer frekvent. Täta 

besök på arbetsplatsen av FHV: en för möten och diskussioner med anställda hade en positiv 

påverkan på samarbetet mellan kund och FHV (Kinnunen-Amoroso & Liira, 2016; Lydell et 

al., 2017). Med hjälp av kontinuerlig kontakt kunde FHV: en lära känna kunden och dess 

behov (Martinsson et al., 2016). Att skapa en långsiktig relation skiljde sig från att endast 

vara en tjänsteleverantör. Samarbetet och förhållandet utvecklades steg för steg över tid då 

företag spenderade mycket pengar och tid på sitt engagemang med FHV: en. I de företag ett 

långsiktigt samarbete hade utvecklats ansågs det bygga på dialoger, diskussioner och 

regelbundna avstämningar som byggt upp ett förtroende (Schmidt et al., 2015).  
 

Förtroende 

Förtroende mellan FHV och kund var en viktig del för en god relation och underlättade 

kommunikationen och samarbetet (Kinnunen-Amoroso & Liira, 2016; Schmidt et al., 2012; 

2017a). FHV: ens möjlighet och förmåga att leverera tjänster påverkade förtroendet. Ett 

exempel på det var när företag delade med sig av problem och FHV: en visade sitt 

engagemang när de effektivt hjälpte till att lösa problemen (Schmidt et al., 2015). Förtroende 

var något som tog tid att skapa och krävde tät kontakt samt en öppen dialog mellan kund och 
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FHV (Schmidt et al., 2017a). Företagshälsor rapporterade att de ibland hamnade i komplexa 

situationer där lojalitet till anställda och företaget skapade moraliska konflikter. Att vara lojal 

mot de anställda kunde medföra att de var illojala mot företaget som var kunden till FHV: en. 

Det var betydelsefullt att det fanns en balans i lojaliteten mot såväl kund som de anställda för 

att upprätthålla ett förtroendeingivande samarbete (Lydell et al., 2017).  
 

För ett gynnsamt samarbete var det nödvändigt att FHV: en hade tillgång till flera olika 

professioner för att på bästa sätt kunna hjälpa kunden (Lydell et al., 2017; Schmidt et al., 

2015). Att FHV: en hade den specialistkunskap kunden efterfrågade var en grundläggande 

princip för att skapa ett bra samarbete (Martinsson et al., 2016). Det skapade trygghet och 

sågs som en viktig faktor för att bygga upp tilliten hos företag (Schmidt et al., 2015). Vid 

rehabilitering ansågs det vara extra viktigt med specialistkunskap, då den medicinska 

expertisen underlättade processen vid exempelvis sjukskrivningar (Ståhl et al. 2015). 

Samtidigt framkom att FHV: en regelbundet behövde uppdatera sin kunskap, annars förlorade 

kunden förtroendet och samarbetet försämrades (Martinsson et al., 2016).  
 

Återkoppling 

Att få återkoppling rapporterades vara en central del för kunden i arbetet med SAM (Lydell et 

al., 2017; Martinsson et al., 2016). Företagshälsor upplevde dock en stressfull arbetssituation 

där tid att reflektera runt sitt arbete inte alltid fanns, vilket gjorde att återkoppling till kund 

ofta uteblev (Lydell et al., 2017). FHV: en rapporterade att om kunden var tydlig med vilken 

feedback som önskades blev det lättare att ge en bra återkoppling. FHV och kund 

konstaterade att det var bådas ansvar att skapa ett gott samarbete. När FHV: en kände kunden 

och dess behov blev det lättare att ge återkoppling och ge konkreta förslag till förbättring. Det 

visade sig att företagshälsor måste blir bättre på att anstränga sig för att lära känna kunden och 

på det sättet få bättre insikt i hur de på bästa sätt kunde hjälpa till (Martinsson et al., 2016). 
 

Hos flera företag där samarbetet med FHV: en hade utvecklats i en positiv riktning var 

avdelningen för Human Resources (HR), chefer och skyddsombud noga med att följa upp och 

utvärdera åtgärder samt ha en kontinuerlig dialog med FHV: en för att få återkoppling. 

Detaljerad uppföljning från FHV: en gjorde det lättare för företagen att förstå vilken skillnad 

insatser hade gjort. Den återkommande uppföljning fungerade även som grund för effektivare 

tjänster från FHV: en (Schmidt et al., 2015).  
 

Kunskap hos kund respektive företagshälsovård 
 

Kundens kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete 
Samarbetet mellan FHV och företag var något som kunde se olika ut. Trots det framträdde ett 

tydligt mönster där FHV i stor utsträckning användes som en reaktion på händelser och att 

förebyggande tjänster används undantagsvis eller nästintill aldrig. Företag såg ofta FHV: en 

som det traditionella medicinska stödet med fokus på sjukdom, olycka och rehabilitering 

(Schmidt et al., 2017b). Något som hindrade ett framgångsrikt samarbete var när företag 

endast ville köpa punktinsatser eller enbart ha på papper för att kunna visa upp att de var 

anslutna till FHV. Istället för att kontinuerligt arbeta med FHV: en för att uppnå en bättre 

arbetsmiljö (Vinberg et al., 2017). En mängd företag uppgav en liten kapacitet till att arbeta 

förebyggande på grund av ökade krav, ökad arbetsbelastning och tidsbrist. Det gjorde att de 

endast reagerade när något hände, därefter vidtogs åtgärder istället för att arbeta förebyggande 

(Schmidt et al., 2017b). En vanlig orsak till det sågs vara okunskap eller brist på erfarenhet att 

arbeta med SAM samt vilken roll FHV: en kunde ha (Vinberg et al., 2017). FHV: en 
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uppfattade att arbetsgivare inte alltid var medvetna om sitt ansvar mot arbetstagaren och att 

företagskulturen stod i vägen för ett framgångsrikt samarbete (Lydell et al., 2017). FHV: en 

rapporterade att det var vanligt att exempelvis HR ringde och önskade beställa tjänster utan att 

göra någon djupare analys av problemet i arbetsmiljön (Schmidt et al., 2017b). Tydligare 

lagar och regler för FHV: en medförde att företag använde FHV: ens tjänster i större 

utsträckning vilket kunde leda till bättre samarbete mellan FHV och kund (Martinsson et al., 

2016).  

I de företag som samarbetet med FHV hade pågått under en längre tid hade kontakten till en 

början handlat om att lösa ett problem, exempelvis hög frånvaro. Framgångsrika aktiviteter 

och insatser med stöd från FHV hade i sin tur minskat frånvaron. Relationen mellan FHV och 

kund hade sedan utvecklats steg för steg mot förebyggande tjänster. Det fanns även tydliga 

samband mellan ett utvecklat SAM hos företag och ett framgångsrikt samarbete med FHV 

(Schmidt et al., 2015). När företag hade ett välutvecklat system för att arbeta med SAM 

bidrog det till ett ökat och mer framgångsrikt samarbete med FHV: en. FHV: en intog då en 

mer konsultativ roll, fick finnas där för rådgivning och som bollplank (Schmidt et al., 2012). 

Att FHV: en intog en rådgivande roll för att öka kunskapen hos företagen om dess behov 

skapade förtroendet. Det framkom även vara betydelsefullt att FHV: en var öppen och lyhörd 

inför både chefer och anställda för att kunna inta en opartisk roll. Ett framgångsrikt samarbete 

sågs nästan alltid när fokus hamnade på förebyggande tjänster istället för sjukvård och 

rehabilitering. Fokus borde vara att behandla företaget och skapa en välmående arbetsplats, 

inte endast behandla enskilda individer. Flera gånger startade dock samarbetet med just det 

och utvecklades sedan till ett mer förebyggande arbete (Schmidt et al., 2015). 

 

Företagshälsovårdens kunskap om arbetsplatsen 

Företagshälsor rapporterade vikten av att inkluderas i företagets framtidsplaner som 

exempelvis att delta vid årsplaneringar för att öka samarbetet (Vinberg et al., 2017). FHV: en 

behövde vara ute på företagen regelbundet och se arbetsplatsen med egna ögon för att få 

kunskap om företaget för att kunna ge råd och stöd utifrån kundens specifika behov (Schmidt 

et al., 2017b). Genom besöken kunde FHV: en sätta sig in i företagens behov, mål och kultur. 

På det sättet kunde ett gott samarbete skapas (Martinsson et al., 2016). En orsak till att FHV: 

en inte alltid involverades var att företag saknade kännedom om FHV: ens expertis men även 

hade brist på kunskap om SAM (Vinberg et al., 2017). Ett strategiskt och kontinuerligt 

samarbete mellan FHV och kund med mål att utveckla och utforma tjänster gemensamt var 

något som stärkte det nära samarbetet. Det handlade om att gemensamt bestämma vilka 

tjänster som var relevanta och exempelvis ge råd om material eller utformning av 

arbetsplatser för att förhindra risker (Ståhl et al., 2015). 
 

FHV: ens kunskap om ett specifikt företag varierade beroende på om FHV: en var intern eller 

extern (Naumanen & Liesivuori, 2009). Företag med en intern FHV uppgav oftare ett mer 

utvecklat och närmre samarbete med FHV än de med extern FHV på grund av deras 

kännedom om företaget (Ståhl et al., 2015). Intern FHV hade ett naturligt sätt att besöka 

arbetsplatsen oftare vilket resulterade i ett bättre samarbete till följd av närhet, tillgänglighet 

och mer tid (Naumanen & Liesivuori, 2009). Det gav bättre insyn i företaget för FHV: en 

vilket ledde till ökade möjligheter att arbeta för en bättre arbetsplats (Schmidt et al., 2017a; 

2017b). När FHV: en istället var extern fanns det ibland bristande kunskap om kundens 

behov. Det påverkade även FHV: ens attityd och motivation som ibland var bristande vilket 

var en direkt orsak till ett misslyckat samarbete (Naumanen & Liesivuori, 2009).   
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Human Resources kunskap om företagshälsovård 

På företag där HR genomgått en omorganisation för att arbeta närmare produktionsprocessen 

sågs ett ökat engagemang och kunskap av den dagliga verksamheten. Med hjälp av det gick 

det lättare och snabbare att anpassa FHV: ens tjänster efter företagens behov (Schmidt et al., 

2015). På flera företag var HR i stor utsträckning ensamma om att identifiera och analysera 

företagets behov och vanligtvis kontaktperson för FHV: en (Schmidt et al., 2017b). I de 

företag FHV: en huvudsakligen hade kontakt med HR-avdelningen sågs ett hinder i 

informationsflödet. FHV: en upplevde att de inte fick tillräckligt med information om 

arbetsmiljön och företagets behov. Flertalet gånger fick medlemmar i skyddskommittéer 

informationen först efter det att beslut var tagna. Det gjorde att de kände sig exkluderade från 

samarbetet. FHV: en upplevde samtidigt att de inte alltid hittade eller kunde hjälpa de 

anställda som faktiskt behövde hjälp då de alltid behövde gå till sin chef eller arbetsledare 

först för att få det godkänd (Schmidt et al., 2015). Flera företag uppgav att det fanns en 

konkurrens mellan FHV och HR-avdelningen då de ibland upplevde att de överlappar 

varandras områden. Det grundade sig ofta i att HR ansåg att de kunde utföra FHV: ens 

tjänster billigare och att FHV: en endast var nödvändig som medicinsk expertis (Schmidt et 

al., 2017b; Ståhl et al. 2015). HR uppgav att de ibland upplevde att FHV: en tog egna initiativ 

och utförde deras arbete även när de inte efterfrågat hjälpen. Det skapade en irritation hos HR 

och fick relationen att utvecklas i en negativ riktning. HR önskade ofta att FHV: en visade 

större intresse för att lära känna kundens HR avdelning och inte i förväg utgick ifrån att 

kunden skulle köpa de tjänster som erbjöds. Det framkom även att företag inte alltid kände till 

skillnaden mellan de tjänster som HR avdelningen kunde hjälpa till med och de tjänster FHV: 

en hade möjlighet att leverera. De upplevde ofta att tjänsterna var för likartade vilket skapade 

en otydlighet till vem de skulle vända sig (Schmidt et al., 2017b).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Då syftet var att studera tidigare erfarenheter är en litteraturstudie med systematisk sökning 

och deskriptiv design en adekvat metod att använda för att uppnå en hög pålitlighet (Polit & 

Beck, 2017). Om mer tid hade funnits hade det varit intressant att göra en semistrukturerad 

intervjustudie för att få en djupare förståelse inom området. En systematisk sökning stärker 

pålitligheten då information från enskilda studier blir mer applicerbara i andra sammanhang. 

En icke systematisk sökning ger låg pålitlighet då resultatet i de fall bygger på källor som 

författarna känner till vilket ökar risken för att viktig information omedvetet exkluderas 

(SBU, 2017). Sökning av litteratur som är relevant samt urval och kvalitetsgranskning ska 

genomföras på ett systematiskt sätt och vara tydligt redovisad för att ge läsaren möjlighet att 

bedöma pålitligheten. En informationsspecialist bör vara med i litteratursökningen i samråd 

med de som leder studien. I litteraturstudien tog författarna hjälp av en bibliotekarie vid 

Örebro universitet och då personen bedömdes som en informationsspecialist. Med hjälp av 

informationsspecialist ökar chansen att få fler relevanta träffar och tillförlitligheten av studien 

ökar (a.a). Inför sökningarna gavs det på Örebro universitet en föreläsning om sökningar i 

databaser. Föreläsningen var till stor nytta för att hitta relevanta och bra artiklar. 
 

Vid provsökning framkom det att ämnet är relativt outforskat vilket kan ha påverkat studiens 

tillförlitlighet och kan ses som en svaghet. I den slutgiltiga sökningen användes databaserna 

Cinahl, PubMed och Web of Science i samråd med bibliotekarie vid Örebro universitet. Även 

testsökning i Psychinfo, AMED och Scopus utfördes, dock utan att generera någon träff på 

relevant forskning inom ämnet. Pubmed och Cinahl är två databaser som fokuserar främst på 

medicin och omvårdnad (Polit och Beck, 2017). De innehåller också en del artiklar inom 

ämnet FHV. Web of Science är en bibliografisk databas som omfattas av flera internationella 

citeringsindex vilket gör den användbar vid sökning i valt ämnesområde. Liknande är Scopus 

som är en referensdatabas med citeringsindex. Psychinfo innehåller framför allt artiklar inom 

psykologins område (a.a) vilket skulle kunna ha bidragit till att hitta artiklar som svarade mot 

litteraturstudiens syfte då relationer mellan människor beskrevs. Även sökningar i databasen 

AMED utfördes då den innehåller artiklar inom ämnesområdet rehabilitering dock utan att 

resultera i några ytterligare artiklar. Informationsspecialist inom området var delaktig vid val 

av sökord men även vid översättning av sökord. Testsökning utförde i samtliga databaser och 

det upptäcktes att sökorden skiljde sig mellan de olika databaserna. I Cinahl användes både 

Cinahl Headings och fritextsökningar med trunkering. I Pubmed användes Mesch-termer i 

kombination med fritextsökningar. Trunkering användes inte då det inkluderade allt för 

många sökord som inte svarade mot studiens syfte istället utfördes fritextsökningar med olika 

ändelser på orden i samråd med bibliotekarie vid Örebro universitet. Det kan ses som en 

svaghet med studien då det finns risk att relevanta sökträffar exkluderades. I Web of Science 

var det inte möjligt att söka med ämnesord vilket gjorde att endast fritextsökning utfördes. 

Sökordet Occupational health nursing tillförde inget ytterligare till resultatet vid sökning i 

Web of Science vilket gjorde att sökordet exkluderades. Då området är relativt outforskat 

inkluderades både kvalitativ och kvantitativa artiklar i resultatet. Sex artiklar hade en 

kvalitativ metod, två artiklar hade en kvantitativ metod och två artiklar hade en mixad metod.  
 

I litteraturstudien valdes att endast inkludera artiklar som var vetenskapligt granskade och 

godkända. Polit och Beck (2017) menar att det stärker litteraturstudiens tillförlitlighet. Urvalet 

begränsades till artiklar skrivna på svenska eller engelska på grunda av författarnas 

språkkunskaper. En naturlig geografisk begränsning framkom vid sökningarna då lagar och 

regler för vad som gäller FHV skiljer sig från land till land och är ett relativt outforskat 
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område utanför norden. Studier från nordiska länder där studiernas resultat svarade till 

litteraturstudiens syfte inkluderades. Finland till exempel har lagkrav på att företag ska vara 

anslutna till FHV. I litteraturstudien tolkades att resultatet har en överförbarhet till de olika 

länderna oavsett lagkrav, eftersom faktorer för ett framgångsrikt samarbete mellan FHV och 

kund är de samma. Två studier var utförda i Finland, sju studier utförda enbart i Sverige, en 

kombinerad i Sverige och Norge. Ett par review artiklar med liknande syfte som 

litteraturstudiens hittades vid manuell sökning. Artiklarna som inkluderades i review 

artiklarna stämmer väl överens med de artiklar som inkluderas i litteraturstudiens resultat, 

vilket tydde på datamättnad.  
 

Att artiklarna granskades av båda författarna, först var för sig och sedan tillsammans kan ha 

stärkt tillförlitligheten och kan ses som en styrka. På så sätt ges varje författare möjlighet till 

individuell och gemensam bedömning och risken för feltolkning minskas (Henricson (2007). 

Polit och Beck (2017) menar att studiens neutralitet stärks av att det är fler än en författare. 

Till urval ett lästes titel och abstrakt. Den processen kan ha resulterat i att relevant forskning 

missades om abstrakten inte tydligt framställde artikelns innehåll. Enligt Graneheim och 

Lundman (2017) är det en fördel att använda manifest innehållsanalys när författarna saknar 

erfarenhet vid genomförande av studier. En annan styrka var att den valda analysdesignen 

kunde identifiera mönster i textens innehåll och beskriva variationer. Genom kategorier och 

subkategorier uttrycktes likheter och olikheter och upplevelser kunde därigenom beskrivas. 

En svaghet med analysdesignen är att författarna kan ha missat att koda och kategorisera all 

relevant data (a.a). En annan svaghet kan vara att andra författare skulle kunna ha identifierat 

andra kategorier utifrån meningsenheterna. 
 

För att öka litteraturstudiens tillförlitlighet granskades artiklarna kritiskt utifrån 

granskningsmallar (Polit & Beck, 2016). Artiklarna har granskats utifrån SBU (2017) 

instruktioner för kvalitetsgranskning. Då granskningen är beroende av granskaren kan det 

innebära att andra granskare skulle kunna ha bedömt artikeln annorlunda.  
 

Fyra artiklar av samma författare identifierades, Schmidt et al. (2012), Schmidt et al. (2015), 

Schmidt et al. (2017a) och Schmidt et al. (2017b). Artiklarna var baserade på en större studie 

forskarna genomförde med fokus på mindre delområde i varje artikel. När samma författare 

förekommer i flera studier finns en risk att artikelns resultat kan vara vinklat vilket kan göra 

att tillförlitligheten och pålitligheten minskar. Den risken minimeras dock om fler forskare 

varit delaktiga (Polit & Beck, 2017). I litteraturstudiens resultat förekommer ingen 

subkategori som enbart är baserad på artiklar från samma författare utan återfinns i artiklar av 

andra författare, vilket kan stärka tillförlitligheten och pålitligheten. Under skrivandets gång 

har varit handledning från Örebro universitet där litteraturstudien med jämna mellanrum 

granskats av handledare och medstudenter. Enligt Granheim och Lundman (2017) stärks 

pålitligheten i litteraturstudien med det arbetssättet. 
 

Vid litteraturstudier genomförs inte forskning på individer utan information hämtas från 

tidigare forskning som redan var genomförd. Det är då viktigt att författarna gör etiska 

överväganden både vid val av artiklar och vid presentation av resultatet (Polit & Beck, 2017). 

Litteraturstudiens pålitlighet ökar om det endast inkluderas studier som uppfyller kraven för 

god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Samtliga artiklar som inkluderats i 

litteraturstudien var etiskt godkända. I de fall det var oklart om etiskt godkännande hade 

inhämtats gick författarna till tidskriftens hemsida i vilken artikeln var publicerad. 
 

Litteraturstudiens resultat baseras på tio vetenskapliga artiklar. Sex artiklar hade en kvalitativ 

ansats, två artiklar hade kvantitativ ansats och två artiklar var skrivna med mixad metod. 
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Litteraturstudiens resultat kan ha fått en ökad överförbarhet i kombinationen av kvantitativ 

och kvalitativ ansats i artiklarna. Resultatet i litteraturstudien kunde ha stärkt ytterligare om 

fler artiklar hade en kvalitativ ansat då en mer ingående beskrivning av sin upplevelse kan 

återges i kvalitativa studier (Polit & Beck, 2017). I litteraturstudien användes en kvalitativ 

innehållsanalys vilket anses stärka studiens tillförlitlighet och kan användas vid studier med 

kvalitativ ansats och vis studier med mixad metod. Metoden ger möjlighet att se skillnader, 

likheter och upptäcka variationer (Graneheim och Lundman, 2017). Innehållsanalys är en 

vedertagen analysmodell inom den kvalitativa forskningen vilket stärker tillförlitligheten 

(Polit & Beck, 2017). Enligt Krippendorff (2004) kan den även användas vid analys av 

kvantitativa studier. 
 

Litteraturstudiens resultat avslöjar att en rad olika faktorer påverkar samarbetet mellan FHV 

och kund. I samtliga tio artiklar som inkluderades beskrivs faktorer som kännetecknar ett 

framgångsrikt samarbete både ur kundens och FHV: ens perspektiv. Sammantaget ger det en 

bred bild av faktorer som påverkar samarbetet och ökar litteraturstudiens pålitlighet. Då 

artiklar som inkluderats i litteraturstudien inte har fokuserat eller redovisat om svar och 

resultat kommer från män eller kvinnor har inga specifika könsskillnader identifierats. 
 

 

Resultatdiskussion 
I litteraturstudiens resultat framkommer tre kategorier: ekonomiska förutsättningar, relation 

mellan FHV och kund samt kunskap hos kund respektive FHV. I dessa kategorier 

framkommer såväl främjande som hindrande faktorer för ett lyckat samarbete mellan FHV 

och kund. I resultatdiskussionen användes Antonovskys (1991) teori om känsla av 

sammanhang (KASAM) som teoretiskt perspektiv för att knyta an resultatet mot ett 

hälsofrämjande perspektiv. KASAM har tre dimensioner vilket är; begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet. Författarna menar att kund och FHV kan gynnas av att 

skapa förutsättningar som främjar samarbetet dem emellan. Det ska vara begripligt, 

meningsfullt och hanterbart för både parter. Begriplighet innebär individens förmåga att 

förstå omvärlden i sin helhet men även hur det hänger ihop. När individen förstår sin omvärld 

kan det inge en känsla av förutsägbarhet vilket i sin tur skapar en upplevelse av begriplighet. 

Hanterbarhet handlar om individens möjligheter till att hantera de förväntningar, krav och 

påfrestningar som individen ställs inför. Det kan vara egen kunskap, kompetens eller 

möjligheter i omgivningen samt stöd av andra personer. Meningsfullhet gäller motivation i 

livet och dess känslomässiga mening. Vad som är värt att lägga energi och kraft på. Det är 

viktigt att känna delaktighet i beslut för att en individ ska känna meningsfullhet. Dessa tre 

dimensioner och samspelet däremellan tillför en högre känsla av sammanhang och kan genom 

det främja hälsan.  

I resultatet framkom att flera företag saknade ekonomiska resurser för att använda FHV i den 

utsträckning som de önskade. Speciellt utsatta var småföretagare, vilket styrks av Hasle och 

Limborg, (2006) samt Torp och Moen (2006). Där begränsade ekonomiska resurser var ett 

hinder för att satsa på SAM ( Nelson, Allen, McLellan, Pronk,  & Davis 2015). Resultatet i 

litteraturstudien visar att långtids- och korttidssjukskrivningar kostar pengar för företagen och 

det är en god anledning till att koppla in FHV. God hälsa hos personalen leder till gynnsamma 

affärer och god ekonomi för företaget (Rogers et al., 2014). En annan viktig faktor som 

poängterades i litteraturstudiens resultat var kostnadseffektiva tjänster. I Puchalski och 

Korzeniowska (2013) studie ansågs FHV vara en bra investering för företaget. Där det var 

givet att satsa på AT:s hälsa för att det bedömdes bli en god ekonomisk investering för 

företagets framtid. Antonssons (2011) studie menar istället att FHV bedrivs med syfte att öka 
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lönsamheten hos företagen. Samtidigt som Benach, Muntaner, Benavides, Amable och Jodar 

(2002) menar att det är viktigt att företagen i samspel med FHV anpassar och utvecklar 

tjänster i hälsofrämjande syfte efter företagens behov, inte efter den ekonomiska situationen. 

Det bekräftas delvis i litteraturstudiens resultat där det framkom vara viktigt att utveckla och 

anpassa tjänsterna tillsammans efter företagets önskemål. Med hjälp av det samspelet kan 

kunden känna meningsfullhet som leder till delaktighet i ett beslutsfattande vilket i sig kan 

skapa glädje och stolthet. Att skapa tjänster tillsammans kan även ge en djupare förståelse för 

hur saker och ting hänger samman och öka känslan av begriplighet (Antonovsky, 1991).  

Långsiktigt avtal mellan kund och FHV var en faktor som påverkade samarbete. När 

långsiktiga avtal skrivs kan relationen mellan kund och FHV utvecklas och FHV: en har 

möjlighet att lära känna kunden och dess behov. Legler och Reischl (2003) menar att när avtal 

är känt och förankrat i verksamheten finns det förutsättningar för ett gott samarbete vilket 

ökar möjligheterna att dela gemensamma mål och en enad bild om hur målen ska uppnås. En 

faktor som visade sig vara av betydelse för ett väl fungerande samarbete var även förhållandet 

mellan FHV och kund, med strävan efter långsiktiga relationer, tillit och kontinuerlig kontakt 

(Halonen, Atkins, Hakulinen, Pesonen & Uitti, 2017).  

Andra faktorer som påverkade samarbetet positivt var när FHV intog en rådgivande roll och 

fungerade som kunskapsresurs för företagen. När det utbytes kompetens kan en känsla av 

hanterbarhet skapas enligt Antonovsky (1991). Litteraturstudiens resultat visade att 

förtroende var en viktig del för ett framgångsrikt samarbete mellan FHV och kund. Samma 

resultat återfanns i Vanmeerbeek et al. (2016). För att uppnå en förtroendefull relation med 

tillit är det nödvändigt att en välvilja finns gentemot varandra. Förtroendet kan även kopplas 

till förmågor. I händelse av att tvivel uppstår eller om det saknas förmågor kan förtroendet 

minska eller försvinna (Eikeland, 2015). Förtroendet mellan FHV och kund kan påverkas av 

en köp- och säljrelation. Där FHV är i behov av att sälja sina tjänster och kunden i behov av 

att köpa tjänster. När FHV anses vara en efterhjälpande resurs är det svårt för FHV: en att lära 

känna kunden och utveckla en djupare relation vilket är nödvändigt för att samarbetet ska 

kunna utvecklas. Forskning visar att för alla typer av samarbete krävs personliga kontakter 

och är en förutsättning för att skapa ett förtroende. Köp- och säljrelationen kan ha en negativ 

inverkan här då förtroende endast utvecklas mellan intressenter när tid, kraft och energi finns 

att skapa en god kommunikation (Gajda, 2004). Enligt Antonovsky (1991) skapas 

meningsfullhet genom delaktighet och engagemang.  
 

För ett framgångsrikt samarbete är det viktigt att båda parter är engagerade i att bygga upp 

och underhålla en god kommunikation. I kommunikationen bör såväl arbetstagare, 

arbetsgivare som FHV inkluderas. Hanson (2004) skriver om det i förhållande till KASAM då 

kunskap om arbetsinnehåll, förändring samt egna rollen i organisationen påverkar vår 

upplevelse av begriplighet. Kontinuerlig kontakt och återkoppling visade sig vara en viktig 

faktor för ett framgångsrikt samarbete. Även tidigare forskning har visat att samarbetet 

förbättras av en frekvent dialog. Framförallt är kommunikationen viktigt i början av ett 

samarbete där parter ska lära känna och förstå varandra. Av den anledning är det en god ide 

att tidigt i relationen planera för de aktiviteter som ska leda till att målet uppnås (Legler & 

Reischl, 2003).   
 

I SOU 2011:63 framgår att kunden är expert på sin egen verksamhet och organisation och har 

en god kännedom om verksamhetens mål, vilket FHV: en ofta saknar. FHV: en behöver av 

den anledningen skaffa sig god kunskap och kännedom om arbetsplatsen (Halonen et 

al.,2017). Då företagen ska arbeta efter SAM för att arbetstagaren inte ska drabbas av ohälsa 

eller olycksfall måste kunden ha kunskap om SAM (AFS 2001:1). Det visade sig ofta att 
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chefer hade dålig kunskap om SAM och var därav mindre benägna att skapa relationer med 

FHV vilket orsakade ett mindre framgångsrikt samarbete mellan FHV och kund (Schmidt, 

Gunnarsson, Dellve & Antonsson 2016). I litteraturstudiens resultat framkommer att kundens 

goda kunskap om SAM bidrar till ett framgångsrikt samarbete mellan FHV och kund. Det 

styrks i forskning som visar på många fördelar med SAM (Torp & Moen, 2006; Dellve et al., 

2008). Genom att FHV: en fick ta del av organisationens verksamhet och mål kände sig FHV: 

en delaktig och meningsfull. FHV: en kunde även involvera arbetsgivare i att få bättre 

kunskap om SAM, vilket kan skapa en känsla av meningsfullhet hos arbetsgivaren och arbetet 

upplevas hanterbart. Antonovski (1991) menar att hanterbarhet är individens resurser till att 

hantera de faktorer runtom. Resurserna kan vara egen kunskap och kompetens men även 

resurser som finns i omgivningen och hos andra personer. En reflektion är att FHV: en har en 

roll som är att bidra med kunskap och anpassade tjänster utefter företagets behov, exempelvis 

utbildningar. FHV kan med hjälp av arbetsplatsbesök och arbetsmiljörond följa företagets 

utveckling framåt. Företagen stöttas och får förnyad kunskap vad gäller aktuella lagar och 

föreskrifter.  
 

Relationen mellan HR och FHV har i studien tolkats som en viktig faktor för samarbetet 

mellan FHV och kund. Relationen däremellan kan främja och även hindra ett framgångsrikt 

samarbete. Det bekräftas i Husman och Husman (2005) som har identifierat HR som en viktig 

aktör i utformningen av samarbetet mellan FHV och kund. När HR brister eller saknar 

kunskap påverkades samarbetet negativt. I flera företag var HR i huvudsakligen ensamma om 

att ha kontakt med FHV: en och fungerade då som en samarbetspart. Samarbetet var då 

uppbyggt på att HR styrde över kontakten med FHV: en samt vilka tjänster som skulle 

nyttjas. Det kan belysa en komplex situation där FHV: en har svårt att agera oberoende 

expertresurs då insynen i företaget är styrd (Remaeus & Westerholm, 2000). 

Under det senaste årtiondet har ohälsa i arbetslivet ökat. Framförallt har den psykiska ohälsa 

och upplevelsen av stress ökat samtidigt som den fysiska arbetsmiljön även genererar skador 

och besvär. I en undersökning av Arbetsmiljöverkets (2018) uppger 30 procent att de har 

besvär till följd av sitt arbete som begränsar dem i det dagliga hemarbetet eller i arbetslivet. 

En skillnad ses mellan kvinnor och män där kvinnor är överrepresenterade. Det finns flera 

möjliga anledningar till de ökande ohälsotalen (a.a). Det är därför viktigt att ha ett gott 

samarbete mellan FHV och kund för att kunna vidhålla eller öka hälsan hos de anställda. Ur 

ett samhälleligt perspektiv är det extra viktigt då majoriteten av befolkningen någon gång 

kommer i kontakt med arbetslivet. Goda arbetsförutsättningar och hälsa i arbetslivet bidrar ett 

en ökad folkhälsa inte bara på nationell nivå utan även internationellt (Schutte, Chastang, 

Parent- Thirion, Vermeylen & Niedhammer, 2014). Ohälsa, olyckor och sjukdomar kan 

orsaka höga kostnader för samhället i form av sjukskrivningar och sjukvård. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS2017:30, kap3 §1) fastslår att hela befolkningen ska få en god vård på 

lika villkor med respekt för människors lika värde samt förebygga ohälsa. Genom ett 

framgångsrikt samarbete mellan FHV och kund kan FHV: en arbeta tillsammans med företag 

för att skapa säkra och trygga arbetsplatser. Där anställda inte riskerar att skadas eller drabbas 

av ohälsa till följd av arbetet. Ur ett etiskt perspektiv kan en orättvis fördelning ses genom att 

alla företag inte är ansluta till en FHV och företagens ekonomiska resurser påverkar i vilken 

utsträckning FHV används som framkommer i litteraturstudiens resultat.  

 

Slutsats 
Flertalet faktorer spelar in för att skapa ett framgångsrikt samarbete mellan FHV och kund. 

Ekonomiska förutsättningar hos kunden och kostnader för FHV: ens tjänster var en viktig 

faktor och påverkade i vilken utsträckning tjänsterna användes. En annan faktor av betydelse 
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var förtroende och tillit mellan FHV och kund där båda parter hade ansvar för att bygga upp 

relationen. Kundens kunskap om SAM var också en bidragande faktor för att skapa ett 

framgångsrikt samarbete, då FHV kontaktades mer frekvent om kunden hade god kunskap. 

Även FHV: en behövde ha god kunskap men om kundens organisation och behov. Av de tio 

artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat klassificerades sju artiklar med hög 

kvalitè och tre artiklar med medelhög kvalitè enligt granskningsmallarna. Med det som grund 

värderar författarna att litteraturstudien har en relativt hög evidensgrad.  

Kliniska implikationer  

Studiens resultat kan bidra med perspektiv på hur FHV och kund erfar vad som är viktigt för 

att uppnå ett gott samarbete dem emellan. Det här kan ge kunskap om hur FHV kan arbeta för 

att bygga och vidhålla ett framgångsrikt samarbete mellan FHV och kund samt att ta hänsyn 

till varje kunds enskilda behov. Studiens resultat kan ligga till grund för FHV: ens 

verksamheter då det är viktigt att beakta de faktorer som faktiskt påverkar ett gott samarbete 

mellan FHV och kund. Resultatet kan bli ett applicerbart verktyg för FHV och kan ses som en 

tillgång för att skapa ett framgångsrikt samarbete mellan kund och FHV.  

Förslag till fortsatt forskning 

Samarbetet mellan FHV och kund bör belysas ytterligare i kommande forskning. Ett väl 

fungerande samarbete mellan FHV och kund ökar möjligheterna till ett välutvecklat SAM. Ett 

välutvecklat SAM är i sin tur grunden för bra arbetsmiljö och friska medarbetare. Det är 

därför av vikt att fortsätta forskning inom området. I vidare forskning kan det vara relevant att 

undersöka SAM för att få en djupare förståelse för relationen till FHV. Intressant vore även 

att undersöka hur samarbetet mellan HR och FHV kan stärkas och optimeras då det i studien 

framkom att de ibland gick in i varandras roller.  
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studiegrupp: 5 fokusgrupper 

med 2-6 stycken i varje grupp. 

17 kvinnor och 3 män. 

Datainsamlingmetod: 

Semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupper. 

Analysmetod: Data 

transkriberades och 

analyserades med latent 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsnivå: Hög. 

 

Styrkor: Välbeskrivet syfte där 

resultatet svarar mot syftet. 

Urvalet är tydligt och relevant 

samt analys och datainsamling är 

tydlig och relevant. 

 

Svagheter: Ej förklarat vad stora 

och medelstora företag innebär, 

exempelvis var gränsen går för 

antalet anställda för att räknas 

som medelstor/stort 

Lagar och bestämmelser och 

dess konsekvenser för 

arbetsplatsen påverkade 

användandet av tjänster från 

företagshälsovården. Även 

förförståelsen hos chefer samt 

kännedom om 

företagshälsovård påverkade 

användningen. Budget var 

också en viktig aspekt där 

balans mellan kostnader för 

interventioner samt dess utfall 

var av betydelse. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land   

Syfte Metod / analys Värdering Resultat 

Naumanen, P., & Liesivuori, J. 

  

(2009)  

 

Workplace Health Promotion 

Activities of Finnish 

Occupational Health Nurses.  

 

Public Health Nursing, 26(3), 

218-228. 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

arbetsplatscentrerade aktiviteter 

utfört av företagshälsovård, 

svårigheter som kan uppstå i 

samarbetet med kund samt 

deltagande i riskbedömning och 

utveckling av arbetsmiljön. 

 

Design / metod: Mixad metod, 

tvärsnittstudie. 

Urval: Randomiserat urval. 

Bortfall: 74 av 250 svarade ej. 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 176 personer 

deltog totalt. 169 kvinnor, 7 var 

män. Medelålder 49 år. 99 % 

var företagssjuksköterskor och 

1% var läkare. 

Datainsamlingmetod: 

Frågeformulär med 

strukturerade frågor. 

Analysmetod: Statistiskt analys 

samt innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsnivå: Medelhög. 

 

Styrkor: Tydligt syfte med ett 

tydligt urval samt relevant 

resultat. 

 

Svagheter: Analys och 

datainsamling ej helt tydligt 

beskriven. Inget resonemang 

kring författarnas förförståelse 

beskriven. Inklusions- 

respektive exklusionskriterer ej 

beskrivet. 

Nära kontakt mellan kund och 

företagshälsovård sågs som en 

viktig faktor. Besök på 

arbetsplatsen samt deltagande 

vid riskbedömning var något 

som påverkade samarbetet 

positivt. Att få återkoppling, 

feedback samt förslag på 

förbättringar från 

företagshälsovården var viktigt 

för att skapa förtroende och 

kunna utveckla en god relation.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land   

Syfte Metod / analys Värdering Resultat 

Schmidt, L., Sjöström, J., & 

Antonsson, A.  

 

(2012).  

 

How can occupational health 

services in Sweden contribute to 

work ability?  

 

Work, 41(1), 2998-3001 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva hur 

företagshälsovård kan bidra till 

minskad frånvaro orsakad av 

arbetsrelaterade besvär, 

förbättra medarbetarna 

arbetsförmåga samt identifiera 

viktiga faktorer i samarbetet 

mellan företagshälsovård och 

kund. 

Design / metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: Företags 

med omfattande kontakt med 

företagshälsovård. 

Exklusionskriterier: Företag 

som enbart hade kontakt med 

företagshälsovård på grund av 

rehabilitering. Företag med 

mindre än 50 anställda. 

Urval: Ändamålsenligt 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 16 av 31 företag, 

Human Resources och 

arbetsledare intervjuades. 

Datainsamlingmetod: 

semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades enligt tematisk 

analys.  

 

Kvalitetsnivå: Medel. 

 

Styrkor: Ett tydligt syfte med 

en relevant datainsamling samt 

ett tydligt resultat. 

 

Svagheter: Saknar en tydlig 

beskrivning av analysen samt en 

beskrivning av författarnas 

förförståelse saknas. 

För ett effektivt samarbete 

behövdes kontinuerlig dialog 

och kontakt mellan 

företagshälsovård och kund. Det 

var viktigt att företagen kände 

förtroende till 

företagshälsovården samt att 

företagshälsovården arbetade 

proaktivt. Företagshälsor 

behöver vara flexibla och 

anpassa tjänster efter företagens 

behov. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land   

Syfte Metod / analys Värdering Resultat 

Schmidt, L., Sjöström, J., & 

Antonsson, A. 

 

 (2015) 

 

Successful collaboration 

between occupational health 

service providers and client 

companies: Key factors.  

 

Work, 51(2), 229-237. 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera nyckelfaktorer 

till ett framgångsrikt samarbete 

mellan företagshälsovård och 

kund. 

Design / metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: Företag 

som vill minska arbetsrelaterad 

frånvaro, förebyggande 

företagshälsovård som 

resulterade i förbättrad 

arbetsförmåga hos de anställda. 

Exklusionskriterier: Företag 

som enbart hade kontakt med 

företagshälsovård gällande 

rehabiliterin. 

Urval: Ändamålsenligt 

Bortfall: 1 företag svarade ej av 

de 16 tillfrågade. 

Beskrivning slutlig: 

studiegrupp: 66 personer med 

olika roller inom företag 

intervjuades samt personer 

inom företagshälsovården. 

Personer som intervjuades var 

exempelvis Human Resources, 

arbetsledare samt kontaktperson 

inom företagshälsovården.  

Datainsamlingmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

Kvalitetsnivå: Hög 

 

Styrkor: Bra syfte med resultat 

som svarade mot detta, analys 

och datansamlingsmetod väl 

beskriven samt tydligt och 

relevant urval. Det var blandade 

företagshälsor i studien, en del 

var inbyggda och en del 

externa.  

   

Svagheter: Saknar beskrivning 

av författarnas förförståelse 

Det krävs en gemensam process 

och engagemang från båda 

partner. Det förebyggande 

arbetet ansågs vara en viktig del 

samt förtroendet mellan 

företagshälsovård och kund. Ett 

långsiktigt samarbete utvecklas 

genom dialog, diskussion och 

individuella anpassningar för 

kunden. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land   

Syfte Metod / analys Värdering Resultat 

Schmidt, L., Sjöström, J., & 

Antonsson, A.  

 

(2017a).  

 

Is ownership the decisive factor 

in collaborations between 

occupational health services and 

client companies?  

 

Work, 56(2), 309-318 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka de sex 

nyckelfaktorer för ett 

framgångsrikt samarbete mellan 

företagshälsovård och kund. 

Design / metod: Kvalitativ.  

Inklusionskriterier:.Företag 

som ville minska arbetsrelaterad 

frånvaro, förebyggande 

företagshälsovård som 

resulterade i förbättrad 

arbetsförmåga hos de anställda. 

Urval: Ändamålsenligt. 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 66 personer med 

olika roller inom företag 

intervjuades samt personer 

inom företagshälsovården. 

Personer som intervjuades var 

exempelvis Human Resources, 

arbetsledare samt kontaktperson 

inom företagshälsovården. 

Åtta företag hade extern 

företagshälsovård och sju 

intern. 

Datainsamlingmetod: 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med hjälp av 

tematisk analys 

 

 

 

 

 

Kvalitetsnivå: Hög 

 

Styrkor: Syfte, analys, 

datainsamling och urval väl 

beskrivet samt ett resultat som 

svarade mot syftet 

 

Svagheter: Data som använts i 

tidigare studier användes 

Externa och interna 

företagshälsor står för olika 

utmaningar i framtiden. Ett 

långsiktigt samarbete mellan 

företagshälsovård och kund är 

viktigt för ett bra samarbete där 

individuella lösningar bör 

användas. Även samarbete 

utanför företagets Human 

Resources samt tillit till 

företagshälsovården ansågs vara 

viktigt. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land   

Syfte Metod / analys Värdering Resultat 

Schmidt, L., Sjöström, J., & 

Antonsson, A. 

 

 (2017b). 

 

Understanding the Challenges 

Facing Occupational Health 

Services in the Swedish Public 

Sector.  

 

Nordic Journal of Working Life 

Studies, 7(3), 85-105.  

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka hur offentliga 

organisationer utnyttjade 

tjänster och stöd från 

företagshälsovården i 

systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Design / metod: Kvalitativ.  

Inklusionskriterier: Personer 

på företags med ansvar 

systematiskt arbetsmiljöarbete 

samt erfarenheter av kontakt 

samt stöd från 

företagshälsovård. 

Urval: Snöboll.  

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: Anställda inom 

kommunala och regionstyrda 

företagshälsor intervjuades, 100 

stycken. 5 fokusgrupper med 2-

3 personer i varje.  

Datainsamlingmetod: 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer samt fokusgrupper. 

Analysmetod: Data 

transkriberades och 

analyserades med 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

Kvalitetsnivå: Hög. 

 

Styrkor: Välbeskrivet syfte 

med ett resultat som är korrekt 

samt välbeskriven analysmetod.  

 

 

Budget är en viktig del i 

användandet av 

företagshälsovårdens tjänster. 

Medarbetarens relation till chef 

påverkar även utnyttjandet av 

företagshälsovården. Det gjorde 

att tjänsterna ibland hindrades 

från att komma till de som 

behövde få hjälpen. När 

arbetsgivare saknade tid eller 

inte prioriterade 

företagshälsovården sågs en 

direkt koppling till lågt 

samarbete. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land   

Syfte Metod / analys Värdering Resultat 

Ståhl, C., Aborg, C., 

Toomingas, A., Parmsund, M., 

& Kjellberg, K.  

 

(2015). 

 

The influence of social capital 

on employers use of 

occupational health services: A 

qualitative study. 

 

 BMC Public Health, 23(15), 1-

11. 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka hur arbetsgivare 

och företagshälsovård beskriver 

samarbete och användandet av 

tjänster vid rehabilitering. 

Design / metod: Kvalitativ.  

Inklusionskriterier: Kunden 

hade kontrakt med 

företagshälsovården i minst sex 

månader framåt samt att de köpt 

tjänster innehållande 

yrkesrehabilitering. 

Urval: Ändamålsenligt. 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 16 individuella 

intervjuer samt 8 fokusgrupper 

med 3-8 i varje grupp och alla 

dessa var arbetsgivare. Det 

intervjuades även 25 stycken 

olika professioner inom 

företagshälsovården.  

Datainsamlingmetod: 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer samt fokusgrupper. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

 

 

 

Kvalitetsnivå: Hög. 

 

Styrkor: Välbeskrivet syfte 

med ett resultat som är korrekt 

samt välbeskriven analysmetod 

och urval. 

 

 

Arbetsgivaren betonade 

tillförlitliga relationer, lokal 

kännedom om företaget, 

långsiktiga relationer samt 

dialog om tjänster. 

Företagshälsovården strävade i 

sin tur efter interventioner som 

var förebyggande. Relationen 

mellan företagshälsovård och 

kund var avgörande för hur 

samarbetet skulle fungera samt 

hur tjänsterna rehabilitering 

användes. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land   

Syfte Metod / analys Värdering Resultat 

Vinberg, S., Torsdatter 

Markussen, L., & Landstad, B.  

 

(2017) 

 

Cooperation Between 

Occupational Health Services 

and Small-Scale Enterprises in 

Norway and Sweden: A 

Provider Perspective.  

 

Workplace Health and Safety, 

65(8), 355-364.  

 

Norge och Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att studera 

företagshälsovårdstjänster och 

samarbete med personalen på 

småföretag i Norge och Sverige. 

Design / metod: Mixad. 

Exklusionskriterier: Filialer 

med samma chef, interna 

företagshälsor utan samarbete 

med försäkringskassan. 

Urval: Ändamålsenligt. 

Bortfall: 147 företagshälsor i 

Sverige, 105 företagshälsor i 

Norge. 

Beskrivning 

slutligstudiegrupp: 51 

företagshälsor i Sverige 

respektive 87 i Norge fullföljde 

studien.  

Datainsamlingmetod: 

Enkätfrågor samt frågeformulär 

med öppna frågor. 

Analysmetod: Statistisk analys 

samt innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsnivå: Hög. 

 

Styrkor: Välbeskrivet syfte 

med ett resultat som är korrekt 

samt välbeskriven analysmetod 

och urval. 

 

Svagheter: Många bortfall. 

I Norge sågs en högre 

efterfrågan av tjänster med en 

helhetssyn på företaget och i 

Sverige efterfrågas mer enskilda 

punktinsatser med fokus på 

enskilda skador. Företagshälsor 

hade årlig kontakt med 

kunderna. I Norge sågs ett tätare 

samarbete med småföretagare 

än i Sverige. 
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Studie Hög 

kvalité 

Medelhög 

kvalité 

Låg 

kvalité 

Väldefinierat 

syfte 

Är urvalet 

tydligt och 

relevant? 

Framgår etiskt 

godkännande? 

Är data- 

insamlingen 

tydlig och 

relevant? 

Är 

analysen 

tydlig och 

relevant? 

Är 

resultatet 

korrekt och 

tydligt? 

Är resultatet 

överförbart? 

Kinnunen-Amoroso, 

M. och Liira, J. 

(2016) 

 X  JA DELVIS DELVIS JA JA JA JA 

Lydell, M., 

Hildingh, C., 

Söderbom, A. och 

Ziegert. (2017) 

X   JA JA JA JA JA JA JA 

Martinsson, C., 

Lohela-Karlsson, 

M., Kwak, L., 

Bergström, G. och 

Hellman, T. (2016) 

X   JA JA JA JA JA JA JA 

Naumanen, P. och 

Liesivuori, J. (2009) 

 X  JA JA DELVIS DELVIS DELVIS JA JA 

Schmidt, L., 

Sjöström, J. och 

Antonsson, A.B. 

(2012)  

 X  JA JA DELVIS JA DELVIS JA JA 

Schmidt, L., 

Sjöström, J. och 

Antonsson, A.B. 

(2015) 

 

 

X 

 

  JA JA JA JA JA JA JA 

Schmidt, L., 

Sjöström, J. och 

X   JA JA DELVIS JA JA JA JA 



 

Antonsson, 

A.B.(2017a) 

Schmidt, L., 

Sjöström, J. och 

Antonsson, A-B. 

(2017b) 

X     

JA 

  

JA 

  

DELVIS 

  

JA 

  

JA 

  

JA 

  

JA 

Ståhl, C., Åborg, C., 

Toomingas, A., 

Parmsund, M. och 

Kjellberg, K. (2015) 

X   JA JA JA JA JA JA JA 

Vinberg, S., 

Torsdatter 

Markussen, L. och 

Landstad, B.J. 

(2017) 

X   JA JA DELVIS JA JA JA JA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


