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SAMMANFATTNING 
Livsstilen har en stor betydelse för hälsan och påverkas av en mängd samspelande faktorer. 

Men att främja hälsa skall inte enbart ses som en begränsning till att endast främja en 

hälsosam livsstil. Det omfattar även bland annat hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. 

Syftet med studien var att beskriva företagssköterskans hälsofrämjande arbete och 

påverkansfaktorer som understödjer arbetet. Studien utgörs utav en strukturerad allmän 

litteraturstudie med deskriptiv design baserad på sju vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

analyserades genom manifest analys av textinnehållet som resulterade i två kategorier med 

fem underkategorier. Resultatet visar att företagssköterskan har en unik möjlighet att främja 

hälsa hos den arbetande befolkningen och på arbetsplatsen vilket också upptar en stor del av 

arbetstiden. Företagssköterskans hälsofrämjande arbete leder till bättre hälsa och 

välbefinnande hos arbetstagarna och är uppskattat av kunderna. Detta medför ekonomiska 

besparingar för både arbetstagarna själva för såväl arbetsgivare som för samhället. För att vara 

framgångsrik i det hälsofrämjande arbetet behöver företagssköterskan ha vissa personliga 

egenskaper och föregå med gott exempel beträffande sin egen livsstil. Mycket tyder på att 

efterfrågan på hälsofrämjande insatser i framtiden kommer att öka. För att kunna möta dessa 

behov behövs vetenskapliga beprövade metoder för det hälsofrämjande arbetet. Därför 

behöver företagssköterskans utbildning omfatta forskningsmetoder med praktiska 

tillämpningar inom omvårdnad i företagshälsovård.  

 

Nyckelord: Företagssköterska, hälsofrämjande arbete, expertis, aktiviteter 

 

 

ABSTRACT  
Lifestyle has a major impact on health and is influenced by many interacting factors. But the 

promotion of health should not be seen as merely limited to the promotion of a healthy 

lifestyle. It also extends to include health promotion in the workplace. The aim of the study 

was to describe the occupational health nurse’s health promotional work and the factors which 

aid and support it. The study consists of a structured literature review with a descriptive 

design based on seven scientific articles. The articles were analyzed by analysis of manifest 

content, which resulted in two categories with five subcategories. The review indicated that 

the occupational health nurse has a unique opportunity to promote the health of the workforce 

and the workplace, which also take up much of her working time. The occupational health 

nurse’s health promotional work leads to improved health and wellbeing among employees 

and is appreciated by the customers. This results in economic savings for both employer and 

employee, and for society at large. To be successful in health promotion, the nurse needs to 

have certain personal qualities and to lead by example with regard to her own lifestyle. The 

evidence suggests that demand for health promotional work will increase in the future. To 

meet these needs, scientifically proven methods for health promotion are required. Therefore, 

the occupational health nurse's training should include research methods with practical 

applications for nursing in occupational health care. 

 

Keywords: Occupational health nurse, health promotion work, expertise, activities 
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1. INLEDNING 
Under min verksamma tid som företagssköterska i drygt fyra års tid så har intresset för det 

hälsofrämjande arbetet allt mer ökat. Från att ha varit en integrerad del i mitt yrkesutövande 

som akutsjuksköterska där jag inte direkt reflekterade så mycket över det så har jag nu blivit 

mer medveten om ”det stora uppdraget” som jag och mina kollegor faktiskt har. Då jag nu fått 

möjlighet att läsa företagssköterskeutbildningen blev detta ämne ett självklart val för min 

magisterexamen.  

 

I föreliggande studie används begreppen klient och kund. För att förtydliga detta så avser 

författaren med begreppet klient arbetstagare eller chefer som tar del av och utnyttjar 

företagshälsovårdens tjänster medan kund syftar på små och stora företag samt organisationer 

vilka beställer, köper och står för kostanden av dessa tjänster.  

 

2. BAKGRUND 
Bakgrunden handlar om begreppen hälsa och hälsofrämjande samt olika definitioner. Vidare 

beskrivs bland annat hur livsstilen påverkar hälsan, vilka hälsans bestämningsfaktorer är och 

arbetsplatsens betydelse för hälsan samt företagssköterskans hälsofrämjande arbete.     

 

2.1 Livsstilens betydelse för hälsan 
Att livsstilen har en stor betydelse för hälsan har med tiden blivit alltmer tydlig för både 

forskare och allmänhet. Regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, mindre med 

stress, måttlig alkoholkonsumtion och bättre balans i tillvaron har visat sig leda till bättre 

hälsa och längre medellivslängd (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004; Hallberg, 2010).  

Sjukdom och ohälsa uppstår alltså inte utav ”ödets nyck” utan flera av hälsans 

bestämningsfaktorer är kända och många av dem kan förebyggas (Hallberg, 2010).  

  

För ungefär ett sekel sedan utgjorde infektionssjukdomarna det största hotet för människor i 

västvärlden. Idag är den vanligaste dödsorsaken hjärt-kärlsjukdom och cancer vilka till stor 

del kan relateras till personliga beteenden och levnadsvanor (Burell & Lindahl, 2008). 

Socialstyrelsen konstaterar att ohälsan är ett problem som ständigt ökar i vårt samhälle och att 

orsaker till detta till stor del står att finna i livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2011). Detta är 

vad som numera kallas för välfärds- eller livsstilssjukdomar (Hallberg, 2010).  

 

Levnadsvanor är något som varje enskild individ har en chans att påverka och som har en stor 

betydelse för den kroppsliga hälsan. Levnadsvanor kan ses som en del av livsstilen och 

livsstilen kan ses som en sammanfattning av livsvillkor och levnadsvanor där livsvillkoren 

bestäms av utbildning, yrke, inkomst, boende och klass. Levnadsvanorna i sin tur bestäms av 

övertygelser, kunskaper och inställning utav vilken betydelse kost, motion, sömn, tobak och 

alkohol har för den egna hälsan (Marmot & Wilkinson, 2006). 

 

2.2 Hälsans bestämningsfaktorer 

Hälsan påverkas av en mängd samspelande faktorer. Andersson (2009) tar upp att Lalondes 

(1974) beskrev dessa faktorer och menade att omgivande miljö, levnadsvanor, livsstil, arv och 

genetiska faktorer har en betydande roll för hälsan.  
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Utifrån detta har en rad olika modeller skapats för att förtydliga och specificera dessa 

dimensioner. En utav modellerna som idag används har utvecklats av Dahlgren och 

Whitehead (1991) och visar hälsans bestämningsfaktorer utifrån fem grupper vilka är; villkor, 

relationer, livsstil – levnadsvanor, sättet att tänka och arv (Dahlgren, 1992). (Se Figur 1).  

 

 

              
 

           Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer (Efter Dahlgren & Whitehead, 1992) 

 

Hälsans bestämningsfaktorer utgår därmed inte ifrån sjukdom eller hälsoproblem utan är  

förhållanden i samhället och levnadsvanor som ökar eller minskar hälsan. Status, 

utbildningsnivå, sociala nätverk, livsstil beträffande kost och motion inverkar på hälsan. 

Bestämningsfaktorerna är många men för att kunna arbeta med hälsa och 

hälsofrämjande behövs kunskaper och förståelse för de faktorer som inverkar på hälsan och 

hur de gemensamt bidrar till att öka eller minska hälsan (Ewles & Simnett, 2005).  

 

2.3 Arbetsplatsens betydelse för hälsan 
Arbetslivet och arbetsplatsen är viktiga bestämningsfaktorer för hälsa. Hälsofrämjande i 

arbetslivet omfattar att finna former för organisering, ledarskap och personalarbete i övrigt. 

Men för att stärka och bevara hälsa behöver även livsmiljön och villkoren i vardagen stödja 

individens strävan (Hanson, 2004).   

 

Människans hälsa påverkas inte bara av själva arbetsmiljön utan också av olika 

anställningsformer samt möjligheten av att skapa en balans mellan arbetsliv och fritid. Många 

aktuella politiska styrdokument fastställer att arbetsmiljön är viktig för den enskilde 

individens hälsa och välbefinnande, för verksamhetens utveckling och därmed också även för 

förutsättningarna för tillväxt. Hälsa i arbetslivet har därför ett speciellt målområde inom 

folkhälsopolitiken där det betonas att arbetsplatsen är en viktig arena för förebyggande 

insatser. Dessa insatser utgör dels direkt arbetsrelaterade faktorer samt hälsorelaterade 

levnadsvanor (Statens folhälsoinstitut, 2010).   

 

Hälsofrämjande skall alltså inte enbart ses som en begränsning till att endast främja en 

hälsosam livsstil. Det omfattar bland annat också hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen 

(Naumanen & Liesivuori, 2009). Organisatoriska åtgärder som behandlar hälsa på 

arbetsplatsen och livsstilsfrågor kan vara ett bevis på ett företags engagemang för 

medarbetarnas hälsa och välfärd. Det är väl känt att en sund arbetskraft har stora fördelar. Att 

investera i hälsofrämjande system på arbetsplatsen leder till organisationer med en motiverad 
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arbetskraft, högre moral, minskad sjukfrånvaro, minskade personal- och välfärdsproblem, 

reducerade relationskonflikter, ökad effektivitet och förbättrad organisatorisk prestanda, 

konkurrenskraft och anseende. Konsekvenserna för en organisation som har en ohälsosam 

arbetskraft är många och inkluderar arbetsrelaterade olyckor, hög frånvaro, höga nivåer av 

stress, förlust av produktivitet och hög frekvens av hälsorelaterade tvister (Whitehead, 2006).  

 

2.4 Hälsobegreppet 
Hälsa har genom tiderna definierats på många olika sätt. Redan på 200-talet e Kr beskrevs 

hälsa som ”ett tillstånd i vilket vi varken lider ont eller är förhindrade från det dagliga livets 

funktioner” (Tillgren & Dignan, 1998, s. 3). När begreppet hälsa omkring år 1000 började 

förekomma i det engelska språket refererades det då till en kvalitet i livet som omfattade 

helhet och sundhet i en mycket bred mening (Tillgren & Dignan, 1998).  

 

Fler författare citerar WHO:s definition av hälsa från år 1946 vilken menar att ”hälsa är ett 

totalt tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välmående och inte endast avsaknad av sjukdom 

och handikapp” (Bergstrand, 2004; Ewles & Simnett, 2005; Kostenius & Lindqvist, 2006; 

Tillgren & Dignan, 1998). Denna definition har, enligt Ewles och Simnett (2005), varit utsatt 

för en del kritik. För det första för att den är orealistisk och idealisk och för det andra på grund 

av att den antyder ett statiskt tillstånd, vilket livet långt ifrån är.  

 

Med tiden har hälsa kommit att ses mer som en resurs i vardagslivet och inte som livets mål 

(Svensson & Hallberg, 2010). År 1991 löd WHO:s förändrade och utvecklade definition av 

hälsa enligt följande: 

 

“Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite of human life and 

social development rather than the ultimate aim of life. It is not a fixed end-point, a 

“product” we can acquire, but rather something ever changing, always in the process of 

becoming” (Medin & Alexandersson, 2000, s. 67).  

 

Det nya omarbetade hälsobegreppet grundas på en syn på hälsa som en resurs och en 

betydande förutsättning för en människas liv. Hälsa ska ses som en resurs vilken man erövrar 

genom att bemästra eller kontrollera sin livssituation (Medin & Alexandersson, 2000).  

 

Hälsobegreppet har två olika inriktningar vilket också är viktigt att känna till. Den ena är den 

patogena som framför allt den medicinska vetenskapen fokuserar på vilket innebär att det är 

det sjuka som är av intresse. Den andra är den salutogena som dominerar inom 

hälsopromotionen och riktar sitt intresse till vad som bidrar till hälsa och hur den kan bevaras 

eller förbättras (Ewles & Simnett, 2005; Medin & Alexandersson, 2000).  

 

2.5 Teorin om KASAM 
Ytterligare ett exempel på hur hälsobegreppet kan beskrivas är utifrån Antonovskys (2005) 

teori om KASAM, känsla av sammanhang, vilken grundar sig på det salutogenetiska 

synsättet. Antonovsky utgår inte i från det medicinska och samhällsvetenskapliga perspektivet 

som ställer sig frågan varför människor blir sjuka. Istället ser han det från den motsatta 

synvinkeln nämligen hur det kommer sig att människor som drabbas av livets alla möjliga 

påfrestningar ändå förblir friska och i somliga fall dessutom vidareutvecklas och växer som 

människor. Teorin antar att hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang och 

finner mening med sin tillvaro.  
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KASAM har tre delbegrepp vilka är; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om 

känslan är hög inom samtliga tre komponenter innebär det att individen har ett starkt 

KASAM. Enligt Antonovsky så har de individer som har ett starkt KASAM en bättre hälsa 

både fysiskt och psykiskt än de som har ett svagt KASAM. En individ som upplever en känsla 

av sammanhang kan hantera de stressmoment som uppstår på ett bättre sätt och därmed röra 

sig mot hälsa istället för ohälsa.   

 

Samtliga av KASAM:s tre delbegrepp hör ihop, men det finns en inbördes ordning mellan 

dem. Begriplighet är den kognitiva komponenten som handlar om i vilken utsträckning 

individer tolkar och förstår all information och alla intryck i tillvaron. Om meningsfullhet 

finns med som grund kan begripligheten växa fram. Begriplighet kan förstås som att vilja och 

att kunna identifiera nuläget och förstå det.  

 

Begriplighet är en förutsättning för hanterbarhet. Har man kunskap om hur man kan gå 

tillväga för att lösa ett problem leder det till att det blir lättare att handskas med problemet då 

det uppstår. Hanterbarhet avser förmågan att ha tillgängliga resurser för att kunna möta olika 

situationer i livet och påverka dem i positiv riktning.  Detta kan ske antingen på egen hand 

eller med stöd och hjälp från omgivningen. Hanterbarhet kan kopplas till i vilken grad 

individen upplever att det finns resurser till dennes förfogande och vilken tro individen har på 

en lösning.  

 

Meningsfullhet är den grundläggande komponenten och anses som den viktigaste. 

Antonovsky ser meningsfullhet som en motivationskomponent som är mer känslomässigt 

betonad. Meningsfullhet handlar om individens inre motivation och drivkrafter. Om man inte 

har motivation kommer man heller inte uppleva känslan av begriplighet eller hanterbarhet 

särskilt länge. Meningsfullhet kan kopplas till upplevelsen av engagemang och utmaning som 

är värd en fysisk och känslomässig investering. Om individen inte känner meningsfullhet så är 

heller inte intresset speciellt stort för att försöka förstå och hantera problemet. Detta kan också 

ses omvänt. Om man känner en stor meningsfullhet till någonting så är chansen stor att man 

ser till att skaffa sig resurser för att lösa det. Ser man en mening, så även vid svåra problem, 

så blir de värda fysiska och känslomässiga investeringar (Antonovsky, 2005). 

 

2.6 Hälsofrämjande som begrepp och arbetssätt 
Hälsofrämjande är en företeelse som bedrivits i Europa ända sedan sent 1600-tal (Korp, 

2004). Det finns ett flertal teorier om vad hälsofrämjande innebär och det råder en förvirrande 

mångfald inom området (Medin & Alexandersson, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008). 

Begreppet hälsofrämjande används ofta utan att någon begreppsförklaring eller definition 

anges. Dessutom finns ett antal synonymer till begreppet såsom; hälsobefrämjande, hälsovård, 

hälsoupplysning, hälsopromotion, health promotion och prevention (Medin & Alexandersson, 

2008). Korp (2004) använder sig utav begreppet hälsopromotion som han menar kommer från 

engelskans ”health promotion” som i sin tur på svenska betyder hälsofrämjande. Kostenius 

och Lindqvist (2006) menar att prevention och promotion är närliggande begrepp som båda 

berör det komplicerade och mångfacetterade området hälsa.  
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Nutidens hälsopromotion har dock sitt ursprung i det flitigt citerade policydokumentet Ottawa 

Charter for health promotion (1986):  

 

”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, 

their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an 

individual or group must be able to identify and to realize aspirations to satisfy needs, and to 

change or cope with the environment” (WHO, 1986. s. 5).  

 

Bergstrand (2004) bekräftar att det hälsofrämjande arbetet ofta definieras som en verksamhet 

vilken avser att skapa förutsättningar så att människor förmår öka kontrollen över sitt 

vardagliga liv. Ewles och Simnett (2005) uttrycker ett liknande innehåll och menar att 

hälsofrämjande arbete rör sig om att förbättra hälsotillståndet för både enskilda individer och 

grupper. Målet för verksamheten är att främja hälsa. Kärnan i det hälsofrämjande arbetets mål 

och metoder är att stödja människor att förbättra sin hälsa och få ökad kontroll över den.   

 

Vid Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World (2005) beskrevs begreppet 

hälsofrämjande av WHO på ett liknande sätt; som en process vilken förbättrar människors 

hälsa genom att de får en ökad kontroll över den och de förhållanden som påverkar hälsan 

(WHO, 2005).  

 

Det hälsofrämjande arbetet är holistisk och betonar den positiva sidan av hälsobegreppet. Det 

utgår alltså från ett salutogent perspektiv, det vill säga utifrån ”det friska” (Korp, 2004). 

Winroth och Rydqvist (2008) menar att hälsopromotionens grundläggande idé är att ha en 

förståelse för att människor lever i olika sammanhang där villkoren, som inverkar på hälsan, 

utgör möjligheter eller sätter gränser. Det hälsofrämjande arbetet är ett uttalat 

multidisciplinärt kunskapsområde som inte endast utgår ifrån det biomedicinska perspektivet 

utan som även söker samordna kunskap från humaniora, beteendeforskning och 

samhällsvetenskap (Statens folkhälsoinstitut, 2004).  

 

Hälsofrämjande beskrivs också som en omfattande social och politisk process som inte bara 

rymmer åtgärder riktade mot att stärka kompetens och kompetensen hos enskilda personer 

utan även åtgärder vilka riktas mot föränderliga sociala, miljömässiga och ekonomiska 

förutsättningar för att mildra deras inverkan på offentlig och individuell hälsa (Norman, 

2009).  

 

I studier som handlar om företagshälsovård fokuseras det hälsofrämjande arbetet mot två 

inriktningar; dels på den enskilde arbetstagaren och dels på arbetsplatsen. Hälsa för 

arbetstagare handlar om individuellt välbefinnande och helhetstänkande, en balans mellan det 

fysiska, psykiska och sociala. Hälsa på arbetsplatsen är mer än den sammanlagda hälsan hos 

varje enskild arbetstagare. Välbefinnandet är här också knutet till arbetsplatsens kultur, 

organisation och ledning. Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen innebär att förebygga, 

minimera och eliminera hälsorisker på arbetsplatsen, upprätthålla och främja arbetstagarens 

arbetsförmåga, förbättra arbetsmetoder, teknik och göra arbetsmiljön säkrare (Naumanen, 

2006a). 

 

2.7 Företagssköterskan som hälsofrämjare 

Historiskt sett så har sjuksköterskan, inom olika samhällssektorer, alltid utövat någon form av 

hälsofrämjande pedagogisk verksamhet (Gedda, 2001). Den informerande, undervisande och 

rådgivande funktionen är tydlig i professionens beskrivning av yrkesverksamhetens innehåll 

och innebörd samt i olika styrdokument gällande både praktisk verksamhet och utbildning. 
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Det finns en förväntan från både den egna professionen och i den samhälleliga policyn att 

sjuksköterskan har utbildning i att bedriva en pedagogisk verksamhet (Gedda, 2001; 

Whitehead et al., 2007 ). Även på nationell och internationell nivå finns en samhällsförväntan 

på att sjuksköterskan via sin pedagogiska verksamhet bidrar till en ökad folkhälsa vilket 

framgår i de krav som WHO ställde på sjuksköterskan inför 2000-talet (Gedda, 2001).  

 

Företagshälsovården har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande arbetet. En utav 

företagshälsovårdens huvuduppgifter är att arbeta förebyggande. Företagshälsovården har 

årligen kontakt med en stor del av den vuxna yrkesverksamma befolkningen (Statens 

Offentliga Utredningar [SOU] 1997:119). Ewles och Simnett (2005) menar att en arena för 

hälsofrämjande arbete är just arbetsplatsen där personalavdelningar och företagshälsovård är 

särskilt betydelsefulla då det gäller att genomföra satsningar och verka för bättre hälsa och 

välbefinnande hos personalen. Nyttan av arbetsplatsprogram är allmänt erkänd och litteraturen 

i ämnet visar på att ett utav de viktigaste resultaten omfattas av minskad sjukfrånvaro, lägre 

personalomsättning, ökad produktivitet och stärkt arbetsmoral (Ewles & Simnett, 2005).   

 

Internationell yrkesetisk kod för företagshälsovårdens personal beskriver att ett utav 

företagshälsovårdens syften är att främja de anställdas hälsa och välbefinnande både på 

individ- och gruppnivå. Företagshälsovården ska också medverka till god miljö och folkhälsa 

(Westerholm, Nilstun & Ohlson, 1996).  

 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

företagshälsovård (2010) redovisas professionens ansvar för det hälsofrämjande arbetet:  

 

”Företagssköterskor utövar hälsofrämjande omvårdnad och måste aktivt bidra till att 

hälsofrämjande metoder införs, samt verka för förebyggande insatser som leder till att 

människors hälsa främjas och bibehålls” s. 5. 

 

Förutom att arbeta och ha fördjupad kunskap i förebyggande och hälsofrämjande arbete kring 

arbetsplatsen och dess arbetstagare skall företagssköterskan också arbeta med prevention 

vilken syftar till att påverka livsstilsfaktorer beträffande arbetstagarens förhållningssätt 

(Riksföreningen för Företagssköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Att arbeta som företagssköterska innebär att delta i en mångfasetterad verksamhet med olika 

funktioner vilka ställer stora krav på kompetens, flexibilitet och kvalifikationer inom de mest 

skiftande områden (Gedda, 2001; Naumanen-Tuomela, 2001a).  

 

2.8 Tannahills modell för hälsofrämjande arbete 

De modeller som finns för hälsofrämjande arbete är analysredskap vilka kan hjälpa till att 

klargöra egna värderingar och mål (Ewles & Simnett, 2005). En modell som beskriver det 

hälsofrämjande arbetets innehåll är Tannahills (1996). De menar att det hälsofrämjande 

arbetet består av åtgärder vilka dels förbättrar den positiva hälsan dels de som förhindrar 

ohälsa. Dessa åtgärder innehåller både fysiska, psykiska och sociala beståndsdelar.  Modellen 

syftar till att underlätta definiering, planering och utförande av ett hälsofrämjande arbete. Den 

förtydligar de hälsofrämjande insatserna och hur de går in i och samverkar med varandra (se 

figur 2).  
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Modellen har tre huvudområden vilka samverkar och överlappar varandra: 

 

 Health Education – som innebär kommunikation som syftar till att öka välbefinnande 

och förebygga ohälsa genom att gynnsamt påverka kunskaper, övertygelser, attityder 

och beteenden i samhället. 

 Prevention – som innebär att reducera eller undvika risken för ohälsa och sjukom. 

 Health Protection – som innebär varierande samhällsinsatser i form utav lagar, policys, 

och föreskrifter som har för avsikt att främja hälsa hos befolkningen (Downie et al., 

1996) 

 

                                        
 

                             Figur 2. Tannahills modell (Downie et al., 1996). 

 

 

2.9 Problemformulering 
Enligt de etiska riktlinjerna för sjuksköterskor från International Council of Nurses, vilken 

den senaste versionen blev fastställd år 2005, ska sjuksköterskan förebygga sjukdom, främja 

hälsa, återställa hälsa samt lindra lidande vilket stämmer in på företagssköterskan som i sin 

specialitet ska arbeta och verka för omvårdnad i arbetslivet (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2007).  

 

Företagssköterskan är en samarbetspartner på arbetsplatsen som genom sin helhetssyn bidrar 

till en bättre hälsa för den arbetsföra befolkningen. Företagssköterskan är specialist i 

omvårdnad med inriktning på människan och arbetslivet och ska där ansvara för att identifiera 

områden som har behov av förbättring, säkerställa att omvårdnaden har god kvalitet samt 

arbeta för en god och säker vård. Företagssköterskan bedriver hälsofrämjande omvårdnad och 

måste vara aktiv med att hälsofrämjande metoder införs. Företagssköterskan måste också 

verka för förebyggande insatser vilka leder till att människors hälsa främjas och bevaras 

(Företagshälsovårds [FHV]-delegationen, 2011).  

 

Idag finns ett ökat krav på att hälsofrämjande insatser skall integreras i all hälso- och 

sjukvård. En orsak till detta är att kunna möta de stigande hälsoproblemen vilka till stor del är 

orsakade av livsstilsfaktorer. Företagssköterskan har en utmärkt möjlighet att arbeta 

hälsofrämjande mot den vuxna yrkesverksamma befolkningen. Författaren finner det därför 

intressant att studera vad forskningen beskriver om företagssköterskans hälsofrämjande arbete 

samt om det finns några påverkansfaktorer som understödjer arbetet.   
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3. SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva företagssköterskans hälsofrämjande arbete och 

påverkansfaktorer som understödjer arbetet.    

 

4. METOD 
Arbetet utgörs av en strukturerad allmän litteraturstudie med deskriptiv design baserad på 

vetenskapliga artiklar. Metodlitteratur där metodbeskrivning hämtats från är Forsberg och 

Wengström (2008), Friberg (2006) samt Polit och Beck (2008).   

 

4.1 Sökstrategi  
Litteratursökningen har skett via databaserna CINAHL och Medline. Dessa databaser valdes 

eftersom de innehåller vetenskaplig litteratur inom omvårdnad.  

 

Sökord formulerades utifrån problemområdet; företagssköterskans hälsofrämjande arbete. 

De sökord som användes i sökningarna och kombinerades i en fritextsökning med hjälp av 

den så kallade booleska operatoren ”AND” på olika sätt var; occupational health nurse, 

health promotion, expertise, activities och work. En trunkering på nurs* gjordes för att göra 

det möjligt att få träffar på material som innehåller ordets alla olika böjningsformer (Polit & 

Beck, 2008; Östlundh, 2006).  

 

Begränsningar för sökningarna var peer reviewed, vuxna i åldrarna 19-65 år samt 

engelskspråkig litteratur. Till en början begränsades sökningarna till tidsperioden 2002-01-01 

– 2012-12-31 men eftersom detta inte gav tillräckligt med träffar så utökades tidsintervallet 

till 12 år; 2000-2012. Sökningarna redovisas i sökmatrisen. Se bilaga 1. Artiklarnas 

referenslistor granskades för att eventuellt identifiera nya artiklar. Det resulterade i ytterligare 

en artikel som motsvarade studiens syfte.   

 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att litteratursökning kan ske manuellt eller genom 

datasökning, på egen hand eller med hjälp av bibliotekarie men att det vanligtvis sker både 

och. En ytterligare sökning gjordes med hjälp av erfaren bibliotekarie vid Örebro Universitet. 

Sökningen gjordes via databasernas ämnesordlista så kallad thesaurus vilka databaserna 

använder sig utav för att noggrant ange innehållet i sina artiklar. Varje ämnesord kan bestå 

utav flera underrubriker vilka kan användas som konkreta sökord (Forsberg & Wengström, 

2008). I Cinahl kallas sökorden för ”headings”. Lämpliga ”headings” för sökorden 

occupational health nursing och health promotion prövades i de databaser som författaren 

använt sig utav. Resultaten blev att begreppen var en exakt matchning. I SveMed+ prövades 

MeSH- termer för occupational health nursing och health promotion. Resultatet blev att inga 

andra begrepp fanns för dessa termer.  

 

Artiklar söktes därefter i Cinahl och Medline med sökorden; occupational health nursing som 

MH Exact Subject Heading AND health promotion som MH Exact Subject Heading och 

prövades i kombination med sökorden; OR health education OR consumer health information 

med samma begränsningar som vid tidigare sökning.  Sökningar gjordes även med tidigare 

redovisade sökord. Dessa sökningar gav inga fler resultat. Se bilaga 1.  

 

4.2 Urval 
Inklusionskriterier var artiklar som motsvarade studiens syfte. Både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar inkluderades. Exklusionskriterier var artiklar som inte handlade om vuxna 

människor i arbetsför ålder.  
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Materialet valdes ut i enighet med Polit och Becks (2008) flödesschema. Det första urvalet 

gjordes genom att läsa artiklarnas titlar vilka i antal bestod av totalt 417. Av dessa 

identifierades, lästes och bedömdes 57 artiklar utifrån dess abstrakt. De artiklar som 

bedömdes relevanta och som inte fanns i fulltext i databaserna beställdes via Örebros 

Universitetsbibliotek. Sammanlagt 19 artiklar ansågs motsvara studiens syfte vilka lästes av 

författaren i sin helhet. Därefter skedde ytterligare ett urval där relevanta artiklar urskiljdes 

och olämpliga förkastades. En sista sortering av valda artiklar gjordes genom en bedömning 

av dess kvalitet med hjälp av Carlsson och Eimans (2003)  protokoll för kvalitetsbedömning 

(se avsnitt 4.3). Av de 19 artiklar som fanns med från början blev totalt sju slutgiltigt valda att 

ingå i studien varav en utav dem hade identifierats via annan artikels referenslista.  

 

4.3 Värdering 
Forsberg och Wengström (2008) menar att värdet av litteraturstudier står och faller med hur 

pass noggrant relevanta studier identifieras och värderas. Materialet ska med andra ord hålla 

en god kvalitet. För att bedöma detta användes Carlsson och Eimans (2003) protokoll för 

kvalitetsbedömning som ett verktyg i värderingen av artiklarna. I detta protokoll för 

kvalitetsbedömning gjordes en liten förändring för att passa föreliggande studie.  

 

Utifrån Carlsson och Eimans (2003) protokoll (se bilaga 2) för kvalitetsbedömning fick sedan 

varje artikel en poängsumma som räknades om i procent. Därefter bedömdes de efter tre olika 

grader där mer än 80 % motsvarade grad I (hög kvalité), 70-80 % motsvarade grad II 

(medelhög kvalité) och slutligen procenttal mellan 60-70 % motsvarade grad III (låg kvalité). 

Efter kvalitetsbedömningen utfördes en sammanställning av varje enskild artikel som ingår i 

resultatet i en artikelmatris. Se bilaga 3.   

 

4.4 Etiska aspekter 

Vid litteraturstudier är undersökningsfältet tidigare verifierad kunskap och frågorna ställs till 

litteraturen i stället för personer (Forsberg & Wengström, 2008). Då föreliggande studie är en 

litteraturstudie krävs inget etiskt godkännande. Däremot bör etiska aspekter beaktas.  

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att man vid litteraturstudier bör göra etiska 

överväganden gällande urval och presentation av resultat. Viktigt är att välja studier som har 

tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Man skall 

även redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt presentera samtliga resultat, det 

vill säga både de som stöder respektive inte stöder forskarens egen åsikt.  

 

De artiklar som ingår i föreliggande litteraturstudie har alla utgetts i tryck i vetenskapliga 

tidsskrifter och till följd av detta blivit etiskt granskade innan publicering. I totalt sex av de sju 

artiklar som ingår i föreliggande studien förs ett etiskt resonemang och etiska överväganden 

har gjorts. Den artikel som inte har ett etiskt resonemang är en litteraturstudie. Författaren till 

föreliggande litteraturstudie ansåg att forskarnas tillvägagångssätt i de vetenskapliga artiklar 

som var intervju- eller enkätstudier tog hänsyn till deltagarnas integritet och autonomi. 

 

Författaren till föreliggande studie har förhållit sig objektiv till artiklarna och har inte sållat 

bort material av den anledningen att det inte överensstämt med författarens subjektiva 

uppfattningar av ämnet. Författaren har inte förvrängt eller plagierat innehållet i den litteratur 

som ingår i studien. 
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4.5 Dataanalys 

En analys kan rikta in sig på både det manifesta, det vill säga det uppenbara, som det latenta, 

dolda, innehållet i en text. Båda formerna innehåller någon form av tolkning (Dahlborg-

Lyckhage, 2006). I föreliggande litteraturstudie har fokus legat på det manifesta innehållet i 

texten.  Analysarbetet gick från helhet till delar till en ny helhet (Friberg 2006).  Helheten 

utgörs av de inkluderade artiklarna och delarna utgörs av de textenheter som var av betydelse 

för litteraturstudiens syfte när artiklarnas resultat sönderdelades. Den nya helheten är sedan 

sammanställningen av textenheterna utifrån likheter och skillnader i under- och 

huvudkategorier och utgör den genomförda litteraturstudiens resultat.  

 

Analysarbetet började med att artiklarna lästes ett flertal gånger för att få en känsla av dess 

helhet. De meningsbärande textenheterna i artiklarnas resultat som berörde 

företagssköterskans hälsofrämjande arbete synliggjordes därefter, markerades, lyftes ut och 

översattes till svenska. De meningsbärande textenheterna kondenserades sedan med syftet att 

korta ner texten men ändå bevara innebörden i den. De kondenserade textenheterna fördes 

därefter samman utifrån likheter och skillnader i under- och huvudkategorier (Friberg, 2006).  

Analysen resulterade i två huvudkategorier med fem underkategorier och utgör den nya 

helheten av resultatet. I tabell 1 på sidan 10-11 ges exempel på analysprocessen. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande  

textenhet 

Kondensering Kodning Underkategori Huvudkategori 

The work of occupational 

health nurses included 

health promotion activities 
focused on the workers and 

workplaces, administrative 
and office duties, co-

operation with various co-

partners, as well as other 
responsibilities. According 

to the results of this study, 

occupational health nursing 
practice focuses on health 

promotion among 

employees and work 
communities collaboration 

with various partners and 

office work. 

Företagssköterskans 

arbete består utav 

hälsofrämjande 
aktiviteter riktade mot 

arbetstagare och 
arbetsplatser. 

Företagssköterskans 

omvårdnadsarbete 
fokuserar på 

hälsofrämjande arbete 

bland arbetstagare och 
arbetsplatser.  

Företagssköterskans 

arbetar med 

hälsofrämjande 
aktiviteter bland 

arbetstagare och på 
arbetsplatser. 

Det hälsofrämjande arbetets 

innehåll. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Hälsofrämjande arbete 

och dess resultat 

The positive outcomes were 
that employees get 

occupational health nursing 

service in a fast and flexible 
way, they adopted healthier 

habits, they were satisfied 

with OHNs services, they 
were able to cope with 

difficult situations, and they 

actively took care of 
themselves. 

Det resulterade i 
positiva resultat 

såsom bättre 

livsstilsvanor, att de 
blev kapabla till att 

hantera svåra 

situationer och de tog 
aktivt hand om sig 

själva 

De antog bättre 
livsstilsvanor och tog 

bättre hand om sig 

själva. 

Resultat av 
företagssköterskans 

hälsofrämjande arbete. 

Other necessities were 

client-orientation, 
confidence, life and working 

experience, courteous 

behaviour, a kind attitude, 
positive personal 

characteristics, good health 

and clean appearance. 

Förnödenheter var att 

de skulle vara 
kundinriktade, 

förtroendeingivande, 

ha livs- och 
arbetslivserfarenhet, 

vara artiga, ha en bra 

attityd, positiva 
personliga 

egenskaper, god hälsa 

och ett rent utseende   

Företagssköterskan 

behöver ha egenskaper 
som att vara 

kundinriktad, 

förtroendeingivande, 
ha erfarenhet, ett artigt 

och positivt bemötande 

och själv ha en god 
hälsa och ett rent 

utseende.   

Personliga egenskaper.   
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Clients thought that 
occupational health nurses 

should develop their 

practical skills, interpersonal 
skills and 

multiprofessionalism, keep 

their knowledge base up to 
date. The findings of this 

study stress the importance 

for occupational health 
nurses to develop their 

expertise toward preventive 

health promotion. 

Klienterna ansåg att 
företagssköterskan 

skulle utveckla sina 

praktiska färdigheter, 
sociala kompetens 

och 

multiprofessionalism. 
Resultatet betonar 

betydelsen av att 

företagssköterskan 
bör utveckla sin 

kompetens gällande 

det hälsofrämjande 
arbetet.  

Företagssköterskan bör 
utveckla sin kompetens 

i det stora hela med 

betoning på 
kompetensutveckling 

beträffande det 

hälsofrämjande arbetet.  

Behov av 
kompetensutveckling. 

 
Inre och yttre 

påverkansfaktorer 

 

5. RESULTAT 

Resultatet är uppdelat i två huvudkategorier med totalt fem underkategorier där den första 

huvudkategorin beskriver företagssköterskans hälsofrämjande aktiviteter och vad de resulterar 

i. Den andra huvudkategorin beskriver påverkansfaktorer som anses behövas hos 

företagssköterskan i det hälsofrämjande arbetet.   

 

5.1 Hälsofrämjande arbete och dess resultat 

5.1.1 Det hälsofrämjande arbetets innehåll 

Innan 1990-talet var företagssköterskan mer medicinskt orienterad och koncentrerade sig på 

att bota individer från sjukdom. Idag har företagssköterskan en helhetssyn på människans liv 

och värld och uttrycker sin kompetens på ett mångsidigt och innovativt sätt. Det handlar i 

nutid inte bara om att bota sjukdom utan de arbetar också hälsofrämjande där förebyggandet 

av risker och sjukdomar ingår (Naumanen-Tuomela, 2001c). Företagssköterskan anses ha en 

unik position och möjlighet till att påverka arbetstagares hälsa och arbetsmiljö genom 

hälsofrämjande arbete (Naumanen, 2006b; Wilkinson, 2008). Hon ägnar också en stor del av 

sin arbetstid till hälsofrämjande arbete vilket framgår i flera av artiklarna (Naumanen, 2007; 

Naumanen-Tuomela, 2001a; 2001b; 2001c). Företagshälsovårdens klienter ansåg på det hela 

taget att företagssköterskans centrala funktion bestod av tjänster med förebyggande karaktär 

(Naumanen-Tuomela, 2001b).  

 

Företagssköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete med inriktning på arbetstagare 

uppfattas inbegripa hälsoundersökningar, rådgivning och underhåll av arbetsförmåga 

(Naumanen, 2007). Nära hälften av arbetstiden består av detta. Även vaccinationer och 

provtagning på klienterna nämndes som en förebyggande åtgärd (Naumanen-Tuomela, 2001a; 

2001b; 2001c). Sekundära hälsofrämjande insatser kunde handla om att ordna 

rehabiliteringstjänster såsom till exempel alkoholismvård (Naumanen-Tuomela, 2001c). 

 

Ungefär en femtedel av företagssköterskornas arbetstid upptogs utav hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen vilket uppgavs inkludera arbetsplatsbesök, rådgivning, aktiviteter för att 

upprätthålla arbetsförmåga och förhandlingar med arbetsgivare (Naumanen, 2007).  Andra 

hälsofrämjande aktiviteter som återgavs var utbildning i till exempel i första hjälpen och 

krishantering, utvärderingar av arbetsförhållanden och hälsorisker, hälsofrämjande projekt 

och processer (Naumanen-Tuomela, 2001c).  
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5.1.2 Resultat av hälsofrämjande arbete 

Företagshälsovårdens klienter som fått beskriva företagssköterskans aktiviteter ansåg att 

företagssköterskan arbetar mycket just med hälsofrämjande arbete men även med sekundär 

hälsovård bland arbetstagare och arbetsplatser. Utifrån deras perspektiv förstås 

företagssköterskans hälsofrämjande arbete som åtgärder vilka garanterar bättre hälsa och 

välbefinnande, anpassning till åldersrelaterade förändringar samt insatser vilka främjar hälsa 

och förebygger sjukdom. Kunderna upplevde att företagssköterskorna såg dem utifrån ett 

holistiskt och mänskligt perspektiv (Naumanen-Tuomela, 2001b).    

 

Företagssköterskans hälsofrämjande arbete beskrivs i termer av positiv natur och är ofta 

relaterade till kostnadsbesparingar. Andra fynd var att klienterna fick sundare levnadsvanor, 

gav en ökad produktivitet hos arbetstagarna, bättre livskvalitet hos de anställda, ökad trivsel 

och förebyggande av arbetsrelaterade skador, handikapp och sjukfrånvaro (Naumanen-

Tuomela, 2001a). 

 

Majoriteten av de företagssköterskor som deltog i en utav studierna bedömde själva att de 

ansåg sig vara till nytta för arbetstagare, arbetsplatser och samhälle genom att minska antalet 

hälsorisker (Naumanen, 2007). De trodde också att deras arbete bidrog till en attraktivare 

arbetsplats, ökad produktivitet och därmed besparingar för arbetsgivarna (Naumanen, 2007; 

Naumanen, 2006b). Arbetsplatsbesök kan avslöja hälsorisker som då kan elimineras. 

Information, utbildning och gemensamma aktiviteter bidrar till att skapa en bättre atmosfär 

och arbetsmiljö på arbetsplatsen vilket motiverar arbetstagarna och ökar deras produktivitet 

(Naumanen, 2006b). 

 

Vidare ansåg företagssköterskorna att de bidrog till en förbättrad hälsa och större 

tillfredsställelse hos arbetstagarna. Deras arbete medförde dessutom färre kostnader för 

samhället bland annat genom förebyggandet av förtidspensioneringar (Naumanen, 2007; 

Naumanen, 2006b). Klienterna själva var också av den uppfattningen att de trodde de sparade 

pengar om de följde företagssköterskornas råd och tänkte utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv (Naumanen-Tuomela, 2001b).  

 

Klienter med hälsoproblem som via företagssköterskornas hälsosamtal hade lyckats ändra 

sina livsstilsvanor kände att detta sannolikt hade påverkat deras hälsotillstånd till det bättre. 

De kunder som inte hade några hälsoproblem sedan tidigare kunde däremot inte beskriva 

vilka effekter företagssköterskornas hälsosamtal bidrog till. De insåg inte att det hade varit bra 

trots att detta är ett utav det viktigaste målet i företagssköterskans hälsofrämjande arbete, 

nämligen att bevara hälsa (Naumanen-Tuomela, 2001b).   

 

Genom att få information och rådgivning från företagssköterskorna uppgav några av de 

tillfrågade klienterna att de fått motivation till livsstilsförändringar och därmed kunnat främja 

sin egen hälsa. Då det gällde frågor och problem i arbetsmiljön hade de alltid blivit lyssnade 

till och fått hjälp eller information. Vid behov kopplade företagssköterskan även in annan 

professionell kompetens (Naumanen-Tuomela, 2001b).       
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5.2 Inre och yttre påverkansfaktorer 

5.2.1 Personliga egenskaper 
Utifrån klienternas perspektiv bör företagssköterskans arbete huvudsakligen kännetecknas av 

egenskaper som att ha ett helhetstänkande, vara kundinriktade och förmåga att samarbeta med 

klienterna. (Naumanen-Tuomela, 2001b). Företagssköterskorna själva beskriver sitt arbete på 

ett liknande sätt. De var starkt överens om att deras profession måste ha ett holistiskt synsätt, 

ha förmåga att lyssna till klienterna, kunna samarbeta och att konsekvent arbeta förebyggande 

(Naumanen, 2007).  

 

I några av studierna visar det sig att företagssköterskornas personlighet och utseende ansågs 

ha betydelse för hur de skulle lyckas i sitt hälsofrämjande arbete. Både företagssköterskor och 

klienter menade att företagssköterskan behövde ha livs- och arbetslivserfarenhet, en positiv 

attityd och en känsla för humor. Att företagssköterskan själv skulle ha en god livsstil, god 

hälsa och ett hälsosamt, vältränat utseende för att föregå med gott exempel var viktigt för ett 

framgångsrikt hälsofrämjande arbete (Naumanen, 2007; Naumanen-Tuomela, 2001b; 2001c).  

Klienterna menade att företagssköterskornas egna angelägenheter måste vara i ordning innan 

de kan hjälpa andra människor (Naumanen-Tuomela, 2001b). Andra positiva personliga 

egenskaper som efterfrågades hos företagssköterskorna var att de skulle vara 

förtroendeingivande och ha ett tillmötesgående beteende (Naumanen-Tuomela, 2001b).  

 

5.2.2 Behov av kompetensutveckling 

Företagssköterskor beskrev sitt arbete som en bred tvärvetenskaplig kunskapsbas vilken inte 

endast härrör från omvårdnadsvetenskap. Häri ingår även vetenskaper som; medicin-, 

folkhälso- och naturvetenskap, psykologi- och sociala vetenskaper, beteendevetenskap, 

ekonomi, förvaltning, juridik och teknik. Denna kunskapsbas skall täcka företagssköterskans 

hälsofrämjande arbete av den arbetsföra befolkningen och på arbetsplatsen (Naumanen-

Tuomela, 2001c).    

 

Klienterna ansåg det betydelsefullt och nödvändigt att företagssköterskor ständigt utvecklar 

sina praktiska färdigheter och håller sin kunskapsbas aktuell (Naumanen-Tuomela, 2001b). 

Företagssköterskorna insåg också själva att om de skulle ha en möjlighet att utveckla sin 

profession var arbetslivserfarenhet och fortutbildning viktigt för att kunna hålla kunskap och 

färdigheter uppdaterade (Naumanen-Tuomela, 2001c). Mellor och St John (2007) samt 

Wilkinson (2008) påpekar att företagssköterskan behöver stärka och förtydliga sin yrkesroll 

och visa den potential hon har för att få arbetstagare att bättre förstå sina hälsobehov.  

 

I Naumanen (2007) framgår det att det är viktigt att företagssköterskan ständigt utvecklar sin 

kompetens beträffande det förebyggande och hälsofrämjande arbetet eftersom hon spelar en 

nyckelroll i att främja arbetstagares hälsa. Wilkinson (2008) påpekar att 

företagssjuksköterskor befinner sig i en idealisk position för att ta fram insatser för förbättrad 

hälsa förutsatt att de har rätt stöd och rätt utbildning.  

 

5.2.3 Behov av förändrad utbildning 
Mellor och St John (2007) förmodar att efterfrågan på hälsofrämjande arbete och 

välbefinnande i framtiden kommer att öka och att det därför kräver att utbildningen för 

företagssköterskor förändras. Arbetsgivarna sa sig också vara villiga att satsa och betala mer 

för hälsofrämjande aktiviteter i framtiden både beträffande individuell rådgivning och på 

gruppnivå (Naumanen-Tuomela, 2001a). De lärare som utbildar i omvårdnad inom 
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företagshälsovård bör organisera professionell fortutbildning med stark preventivt och 

arbetsplatsorienterat tillvägagångssätt. Tonvikten bör ligga på hälsofrämjande åtgärder, 

arbetsmiljörisker, riskbedömning, riskhantering och ekonomi för att se till att kunskapen och 

kompetensen hos företagssköterskorna är uppdaterade så att det ger dem möjlighet att svara 

på sina kunders behov (Naumanen, 2007). 

 

Wilkinson (2008) menar att företagssköterskor saknar metoder för att kunna utvärdera de 

hälsofrämjande insatserna men att de däremot har de en enastående position för att kunna 

delta i forskningsaktiviteter för att ta fram sådana metoder förutsatt att de har rätt stöd och 

utbildning. Mellor och St John (2007) påpekar behovet av att företagssköterskeutbildningen 

behöver omfatta forskningsmetoder med praktiska tillämpningar inom omvårdnad i 

företagshälsovård. Genom att företagssköterskorna har möjlighet till att ta del av vetenskaplig 

forskning kommer det att hjälpa dem att fokusera på aktiviteter som producerar resultat samt 

ger möjlighet till att beskriva en klar uppfattning om syftet och inriktningen av specifika 

förebyggande och främjande åtgärder.  

 

5.3 Syntes  
Företagssköterskan anses ha en unik position och möjlighet till att påverka arbetstagares hälsa 

och arbetsmiljö genom hälsofrämjande arbete och ägnar en stor del av sin arbetstid till detta. 

Hennes hälsofrämjande arbete handlar dels om att främja arbetstagarnas hälsa individuellt 

samt hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.  

Företagssköterskans arbete beskrivs som en bred tvärvetenskaplig kunskapsbas vilken skall 

täcka hennes hälsofrämjande arbete av den arbetsföra befolkningen och deras arbetsplatser. 

Företagssköterskan anses ha ett holistiskt tänkande och är kundinriktad.  Hennes 

hälsofrämjande arbete betraktas leda till bättre hälsa och välbefinnande, anpassning till 

åldersrelaterade förändringar samt insatser vilka främjar hälsa och förebygger sjukdom. Detta 

leder till ökad produktivitet och därmed besparingar för arbetsgivarna samt färre kostnader för 

samhället bland annat genom förebyggandet av förtidspensioneringar.  

 

Företagssköterskan uppges behöva vissa personliga egenskaper för ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete såsom till exempel en positiv attityd och ett hälsosamt leverne.  

Efterfrågan på det hälsofrämjande arbetet förmodas öka i framtiden. Hälsofrämjande 

aktiviteter på arbetsplatser har inte kunnat evidensgraderas på grund av begränsade 

utvärderingsmetoder av effekterna. För att kunna möta en ökad efterfrågan och ha möjlighet 

att använda beprövade metoder i det hälsofrämjande arbetet behöver företagssköterskans 

utbildning omfatta forskningsmetoder med praktiska tillämpningar inom omvårdnad i 

företagshälsovård.  

 

6. DISKUSSION 
Diskussionen består utav fem delar. I metoddiskussionen tas viktiga synpunkter upp gällande 

metodförfarande och i resultatdiskussionen kopplas resultatet ihop med bakgrundslitteraturen. 

Diskussionsdelen avslutas med en slutsats, vilken klinisk tillämpning och nytta föreliggande 

studie kan ha samt förslag till fortsatt forskning i ämnet.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Inom ramen för en 15-poängsuppsats på D-nivå har studien utförts som en strukturerad allmän 

litteraturstudie med deskriptiv design baserad på vetenskapliga artiklar. I studien ingår 

material baserat på både kvantitativ och kvalitativ vetenskaplig litteratur. Polit och Beck 

(2008) menar att användandet av både kvantitativ och kvalitativ forskning i en studie har den 
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fördelen att forskningsfrågan på så vis kan belysas ur olika synvinklar vilket medför ett rikare 

och mer beskrivande resultat.  

 

De databaser som användes i sökningarna efter artiklar var Cinahl och Medline. Dessa 

databaser valdes eftersom de innehåller litteratur i ämnet omvårdnadsvetenskap. Polit och 

Beck (2008) påpekar att Cinahl och Medline är två databaser som ofta används om man vill 

finna omvårdnadsforskning. Vid ett senare tillfälle gjordes också en provsökning i PubMed 

men eftersom det inte resulterade i något nytt material valde författaren till föreliggande 

studie att utesluta denna databas.  

 

Initialt gjordes sökningen med flera olika kombinationer för att sedan avgränsas till den 

sökordskombination som motsvarade studiens syfte. De sökord och databaser som har 

användes bör ha gett ett representativt resultat. Det finns dock en möjlighet att andra sökord 

kunde ha bidragit till fler träffar med artiklar som kunnat inkluderas i studien eftersom 

hälsofrämjande är ett omdiskuterat begrepp med ett flertal olika definitioner. Flera av 

artiklarna återkom i de olika sökningarna och databaserna vilket ansågs tala för att en mättnad 

uppstått.  

 

Avgränsningar var ofrånkomligt för att reducera sökningarna till aktuell forskning. Enligt 

Östlundh (2006) är några av de vanligast förekommande avgränsningarna tid, språk, 

dokumenttyp och Peer Rewiewed. Vetenskapligt material är en färskvara och finns inget 

särskilt intresse för äldre material kan en avgränsning i tidsperiod vara bra. 

Språkavgränsningen används för att sortera bort dokument som är skrivna på språk som 

författaren inte behärskar. Genom att välja Peer Rewiewed avgränsas sökningen till endast 

vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2006).  

 

En svaghet var att få studier svarade upp till föreliggande studies syfte samt att de studier; sju 

till antal, som kunde inkluderas, i fem fall var skrivna av samma författare. Dessa studier var 

dock gjorda utifrån olika populationer. En styrka kan också vara att författaren till de fem 

artiklarna är väl insatt i ämnet. Alleyne och Bonner (2009) beskriver i sin artikel att de gjorde 

en sökning i Cinahl och Medline för perioden 2001-2007 efter tidigare forskningsresultat 

angående företagssköterskans arbete, meriter och fortutbildning och fann att det endast fanns 

ett fåtal studier som handlade om företagssköterskans roll och att det rådde en total frånvaro 

av det som beskrev hennes professionella referenser. Det kan förklara varför författaren 

behövde utöka sitt tidsintervall från artiklar som inte var äldre än 10 år till artiklar som inte 

var äldre än 12 år samt det begränsade antalet funna artiklar.  

 

Då de flesta av artiklarnas studier är genomförda i ett utav våra grannländer Finland med 

liknande social och ekonomisk kultur kan föreliggande studies resultat vara överförbar till 

svensk företagshälsovård.  I två av de studier som var utförda av samma författare baserades 

den ena på klienternas uppfattningar om företagssköterskans arbete och expertis (Naumanen-

Tuomela, 2001b) medan den andra (Naumanen-Tuomela, 2001c) grundar sig på 

företagssköterskornas uppfattningar om deras arbete och expertis. Detta medför att både 

klienters och företagssköterskors uppfattningar om vad företagssköterskans arbete och 

expertis innehåller visar sig i föreliggande studies resultat. Klienternas iakttagelser kan tillföra 

data som företagssköterskorna själva inte tänker på.   

 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är det viktigt att en litteratursökning omfattar 

både en fritextsökning och en sökning med ämnesord. I den genomförda litteraturstudien 

gjordes först en fritextsökning men eftersom författaren även ville göra ytterligare sökningar 
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utifrån ämnesord och kände sig osäker på detta sökförfarande anlitades en erfaren 

bibliotekarie vid Örebro Universitet. Vid detta tillfälle prövades också två nya sökord. Flera 

av tidigare funna artiklar återkom i dessa sökningar men resulterade inte i några ytterligare 

träffar.      

 

Det första och andra urvalet av artiklar gjordes utifrån titel och abstrakt. Detta kan ha 

inneburit att relevanta artiklar utifrån studiens syfte kan ha uteslutits. Utöver 

databassökningarna bör enligt Willman et al. (2011) även manuell sökning genomföras. Den 

manuella sökningen i föreliggande studie genomfördes i de funna artiklarnas referenslistor 

vilket gav ytterligare en artikel att inkludera i studien. 

De sju artiklar som inkluderades genomgick en kvalitetsgranskning med hjälp av Carlsson 

och Eimans (2003)  protokoll för kvalitetsbedömning. I detta protokoll för 

kvalitetsbedömning gjordes en liten förändring för att passa föreliggande studie. Ändringen 

bestod i att byta ut texten i en utav poängbedömningarna under metoddelen i protokollet 

beträffande innehållet i artikeln. I Carlsson och Eimans (2003) exempel på bedömningsmall 

har de texten ”Patienter med lungcancerdiagnos”. Författaren till föreliggande studie har bytit 

ut detta till ”Innehåll rörande företagssköterskors hälsofrämjande arbete” vilket inte bedömts 

kan ha påverkat kvalitetsbedömningen.  Se tabell 2.  

 

Tabell 2. Förändringen som gjorts i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

Patienter med 

lungcancerdiagnos   

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtligt 

Innehåll rörande 

företagssköterskors 

hälsofrämjande arbete 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtligt 

 

Artiklar med hög kvalitetsnivå inkluderades vilket kan stärka föreliggande studies 

trovärdighet. En utav de inkluderade artiklarna (Wilkinson, 2008) uppfyllde dock inte alla 

krav som en studie skall ha men den var vetenskapligt granskad och författaren ansåg att den 

därför kunde ingå i resultatet. En annan artikel (Mellor & St. John, 2007) hade ett stort 

bortfall men nådde ändå hög kvalité utifrån bedömningsmallen och fick därför ingå i studien.  

 

Willman et al. (2011) menar att samtliga studier som ingår i en litteraturstudie bör ha bedömts 

och kvalitetsgranskats av två oberoende bedömare vilket ökar trovärdigheten. Då denna 

litteraturstudie har utförts av en författare så kan då det ha påverkat studiens reliabilitet. 

Författaren anser trots detta att det inte finns någon garanti för att fler författare hade 

nyanserat resultatet ytterligare.  

 

Artiklarna har analyserats med hjälp av manifest analys av textinnehållet utifrån Fribergs 

(2006) modell med en rörelse från helhet till delar till en ny helhet, vilken underlättade 

analysen. De delar som motsvarade syftet lyftes ut ur artiklarna och sammanfördes utifrån 

likheter och skillnader och resulterade i två olika huvudkategorier med fem underkategorier 

som utgjorde resultatet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visar på att företagssköterskans arbete till stor del består utav 

hälsofrämjande arbete både för arbetstagare och på arbetsplatser. Klienterna definierade att 

företagssköterskans centrala funktion var tjänster med förebyggande karaktär. Shain och 

Kramer (2004) menar att det hälsofrämjande arbetet är viktigt för att bevara hälsa, 

arbetsförmåga och förstärka potentiella resurser för hälsa. Hälsofrämjande på arbetsplatsen är 

ett flerdimensionellt begrepp där hälsa kan ses som en dynamisk balans mellan de anställdas 

resurser till exempel deras individuella kapacitet och hälsa, attityder samt värderingar i 

relation till psykosociala och organisatoriska faktorer på arbetsplatsen. Författaren till 

föreliggande studie funderar över om det inte kan vara så att det är just företagssköterskan 

som är den specialistsjuksköterska som faktiskt har störst möjlighet till att arbeta 

hälsofrämjande trots att företagssköterskerollen även omfattar, som Gedda (2001) beskriver 

det, en medverkan till att den verksamhet hon företräder ska vara ekonomiskt bärkraftig. 

Kunden som köper tjänster av företagshälsovården är den som har det slutgiltiga avgörandet 

av vilken eller vilka tjänster de anser att deras anställda, deras företag eller organisation är 

bäst betjänta utav. Det ligger därför ett stort ansvar på företrädare inom företagshälsovården, 

såsom företagssköterskan, att motivera och medvetandegöra att hälsofrämjande insatser 

faktiskt verkar för arbetsgivarens ekonomiska vinstintressen (Gedda, 2001). Mellor och St 

John (2007) menar att företagssköterskan måste marknadsföra sig och tydligare visa vad 

hennes specifika kunskaper kan bidra till beträffande förebyggande arbete.  

 

I Internationell yrkesetisk kod för företagshälsovårdens personal framgår att ett utav 

företagshälsovårdens syften är att främja de anställdas hälsa och välbefinnande både på 

individ- som på gruppnivå samt medverka till god miljö och folkhälsa (Westerholm et al., 

1996). I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

företagshälsovård (2010) redovisas också mer specifikt företagssköterskeprofessionens ansvar 

för det hälsofrämjande arbetet (Riksföreningen för Företagssköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Företagssköterskan är den profession som utgör den största 

yrkesgruppen inom företagshälsovården och måste ha fördjupade kunskaper i och förmåga till 

att prioritera, leda och samordna det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet i teamet utifrån 

medarbetarnas olika kompetenser (Företagshälsovårds [FHV]-delegationen, 2011). Resultatet 

i den genomförda studien tyder på att företagssköterskan i stor utsträckning äger dessa 

kunskaper då klienterna beskriver henne som helhetstänkande och att hennes hälsofrämjande 

arbete faktiskt når framgång vilket främjar hälsa, förebygger sjukdom och därmed leder till en 

bättre hälsa och välbefinnande. I resultatet framgår också att företagssköterskan kopplar in 

andra professioner då detta behövs vilket författaren till föreliggande studie anser som ett 

bevis på att hon just samordnar det hälsofrämjande arbetet kring arbetstagare och 

arbetsplatser. Företagssköterskorna ansåg själva att deras hälsofrämjande arbete bidrog till 

hälsosammare levnadsvanor vilket resulterade i lägre kostnader för arbetsgivare och samhälle. 

Författaren till föreliggande studie anser att det underförstått betyder att de verkligen kände 

sig kompetenta och framgångsrika i det hälsofrämjande arbetet.  Deras kompetens i form av 

kunskaper och insatser gällande det hälsofrämjande arbetet resulterade i och uppfattades som 

något positivt vilket förmodligen kändes meningsfullt hos företagssköterskorna. I och med det 

borde också arbetet framstått som begripligt och hanterbart. Författaren till föreliggande 

studie anser att man kan koppla detta till teorin om KASAM. Då samtliga av KASAM:s tre 

komponenter här kan urskiljas så uppstod en känsla av sammanhang och att detta medförde 

att de upplevde sig som framgångrika.  
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Att ett hälsofrämjande arbete bör ses utifrån ett helhetstänkande betonas både i litteraturen 

och i denna litteraturstudies resultat. Det holistiska synsättet ser hälsa som något mer eller 

något annat än frånvaro av sjukdom. Hälsa innebär en dynamisk balans mellan individer och 

deras omgivning samt individers förmåga att leva och förverkliga sin potential både fysiskt, 

psykiskt och socialt (Shain & Kramer, 2004).  Helhetsperspektivet återkom i resultatet som ett 

viktigt inslag utifrån både företagssköterskors som klienter och kunders utsagor. Resultatet 

visar på att klienter och kunder betraktade företagssköterskan som holistiskt tänkande och att 

detta också var ett viktigt synsätt för företagssköterskorna själva i deras hälsofrämjande 

arbete. Författaren till studien ser här ett samband mellan helhetstänkandet och att 

företagssköterskornas såg sitt arbete som en bred tvärvetenskaplig kunskapsbas vilken inte 

endast härrör från omvårdnadsvetenskap. De menade att arbetet tillika omfattade vetenskaper 

som medicin-, folkhälso- och naturvetenskap, psykologi- och sociala vetenskaper, 

beteendevetenskap, ekonomi, förvaltning, juridik och teknik. Denna tvärvetenskapliga 

kunskapsbas anser författaren till föreliggande studie är en förutsättning för ett holistiskt 

synsätt gällande företagssköterskans hälsofrämjande arbete. Det kan vara därför som det i 

resultatet framgår att företagssköterskor behöver ha livs- och arbetslivserfarenhet. Författaren 

till föreliggande studie tror att detta är en nödvändighet för att kunna behärska och känna sig 

trygg i sin yrkesroll som företagssköterska inom detta stora kunskapsområde.  

 

Utifrån det holistiska synsättet vill författaren till studien knyta an till Dahlgren och 

Whiteheads (1991) modell som beskriver och sammanfattar hälsans bestämningsfaktorer på 

ett tydligt sätt (se figur 1 på sidan 2). I centrum står individen med en uppsättning fasta gener. 

Omkring individen finns tre lager av faktorer som kan påverka och ändra hälsan. Det första 

lagret består av personliga beteenden och levnadssätt som kan främja eller skada hälsan. 

Nästa lager är social och samhällelig påverkan medan det tredje innefattar strukturella 

faktorer såsom till exempel arbetsförhållanden, bostäder, tillgång till tjänster och 

tillhandahållande av viktiga anläggningar. Lagren visar sammankopplingarna mellan olika 

sociologiska, miljö och hälsorelaterade faktorer vilka påverkar vår hälsa och uppfattningar av 

vårt välbefinnande. Författaren till föreliggande studie anser att modellen visar på samspelet 

mellan olika nivåer och att det tydligt framgår att individen påverkas och fungerar utifrån en 

samordnad, komplex och dynamisk helhet.  

 

Johansson, Weinehall och Emmelin (2009) menar att helhetsbegreppet beträffande hälsa är 

angeläget eftersom holism är viktigt för att utveckla strategier för hälsofrämjande. De betonar 

betydelsen av att hälso- och sjukvårdspersonal har en förståelse av de olika faktorer som 

påverkar hälsan. Detta innebär att psykologiska, sociala, emotionella och andliga behov är 

lika västentliga som de fysiska. Winroth och Rydqvist (2010) menar att hälsobegreppet har 

sina rötter i religiösa, filosofiska och etiska tankesätt men att det i dagens samhälle har en 

stark knytning till den medicinska vetenskapen där den kroppsliga hälsan en mycket stark 

tydlig roll. Under de senaste åren har man dock börjat fundera över vart den upplevda andliga 

och filosofiska dimensionen tagit vägen och dessa frågor har också fått en allt mer 

framträdande roll. En utav de starkt bidragande orsakerna till ohälsa i nutidens samhälle är 

arbetslivets villkor orsakade av slimmande organisationer, högt tempo och obalans mellan 

krav och resurser (Winroth & Rydqvist, 2010).  

 

I Antonovskis (2005) definition av hälsobegreppet ses hälsa som en resurs för individen för 

att bemästra de utmaningar vi ställs inför i vår vardag. Den salutogena teorin KASAM (känsla 

av sammanhang) som utvecklats av Antonovski grundar sig på ett holistiskt synsätt och utgår 

ifrån att hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang och finner en mening 

med sin tillvaro. Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är centrala faktorer och då 
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känslan är hög inom samtliga delbegrepp innebär det att individen har ett högt KASAM.  

Teorin om KASAM kan, enligt författaren till föreliggande studie, vara användbar för 

företagshälsovården. Den kan ses i arbetslivet som arbetstagarens upplevelse och 

uppfattningar om sina arbetsvillkor. Av resultatet i föreliggande studie framgår det att 

företagssköterskans hälsofrämjande aktiviteter bidrar till ett ökat välmående hos individen, 

ökad trivsel på arbetsplatsen samt ökad produktivitet. Författaren till studien menar att detta 

kan tyda på att företagssköterskans hälsofrämjande aktiviteter bidrar till en högre känsla av 

sammanhang hos arbetstagarna. 

 

Som tidigare beskrivits så är hälsofrämjande ett begrepp med ett flertal olika definitioner 

(Medin & Alexandersson, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008). Detta är något som också visar 

sig i den genomförda studiens resultat där begreppet hälsofrämjande inte används konsekvent 

utan varvas med begreppet förebyggande för att inte förvränga texten i de artiklar som ingår i 

resultatet. Tannahill i Downie (1996) utvecklade en modell vars syfte var att beskriva och 

förtydliga det hälsofrämjande arbetets innehåll (se figur 2 på sidan 8). Downie et al. (1996) 

anser att det hälsofrämjande arbetet består utav åtgärder som både förbättrar den positiva 

hälsan såväl som att förhindra ohälsa vilka båda omfattar fysiska, psykiska och sociala 

element. Tannahills modell beskriver de hälsofrämjande insatserna och hur de går in i och 

samverkar med varandra. Enligt Tillgren och Dignan (1998) så används modeller i 

vetenskapliga sammanhang där de utgör en medveten förenkling av ett hypotetiskt alternativ 

för att beskriva och förklara en företeelse. Bra modeller medverkar till att förklara, förutse och 

även upptäcka hittills okända perspektiv.   

 

Som tidigare nämnts så åskådliggör och förtydligar Tannahills modell de hälsofrämjande 

insatser som bedrivs inom företagshälsovården: 

 

 Health education (hälsoupplysning) innebär kommunikation som syftar till att öka 

välbefinnande och förebygga ohälsa genom att gynnsamt påverka kunskaper, 

övertygelser, attityder och beteenden i samhället. Detta kan kopplas till föreliggande 

studies resultat där det framgår att företagssköterskans hälsofrämjande arbete delvis 

består utav att tillhandahålla information, ge råd samt motivera och hjälpa 

arbetstagarna till en hälsosammare livsstil.  Detta sker både på individ- som på 

gruppnivå. 

 Prevention (sjukdomsförebyggande) innebär att reducera eller undvika risken för 

ohälsa och sjukdom. Prevention fokuserar mer på de medicinska aspekterna och kan 

härledas till föreliggande studies resultat där det framgår av beskrivningarna att 

företagssköterskan arbetar med hälsofrämjande förebyggande insatser som 

vaccinationer och screeningsåtgärder; till exempel provtagningar och hälsokontroller.  

 

 Health protection (hälsoskydd) omfattar varierande samhällsinsatser i form utav lagar, 

policys, och föreskrifter som har för avsikt att främja hälsa hos befolkningen. I detta 

begrepp ingår företagssköterskans arbetsmiljöarbete samt de lagstadgade riktade 

hälsoundersökningarna som till stor del dagligen utförs i företagshälsovården. En 

betydande lag är arbetsmiljölagen. Studiens resultat visar på att företagssköterskans 

hälsofrämjande arbete inkluderar arbetsplatsbesök där hälsorisker kan avslöjas och 

elimineras. Arbetsplatsbesöken kan ingå under insatsen health protection. 

 

Denna modell är tillämpningsbar i företagssköterskans hälsofrämjande arbete och kan vara till 

hjälp i planeringen av arbetet, att identifiera behov samt fungera som en checklista för att 

säkra att viktiga steg i arbetet inte förbises. Det ska tilläggas att för ett optimalt 
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hälsofrämjande arbete behöver man också ta hänsyn till övriga delar av hälsans 

bestämningsfaktorer (se figur 1 på sidan 2). Författaren till föreliggande studie saknar en 

psykosocial aspekt i modellen där teorin om KASAM istället är mer tillämpningsbar.    

 

Johansson et al. (2009) menar att hälsofrämjande också ses som en attitydmässig strategi i 

mötet med patienten. Det handlar inte bara om vad som ska göras eller sägas utan det är också 

en fråga om hur det görs eller sägs. Viktiga begrepp kopplade till detta förhållningssätt är; en 

helhetssyn på människan, delaktighet, engagemang och hängivenhet, tillit, oro, bekräftelse, 

uppmuntran, stöd och delaktighet. Resultatet i föreliggande studie skildrar åsikter om att 

företagssköterskan ska vara kundinriktad och ha en förmåga att samspela och samarbeta med 

kunderna. Klienterna upplevde att de företagssköterskor de hade varit i kontakt med lyssnade 

till dem och hjälpte dem då det gällde frågor och problem i arbetsmiljön. 

Företagssköterskorna själva var också överens om att deras profession måste ha ett holistiskt 

perspektiv, ha förmåga att bekräfta och lyssna till kunderna samt att konsekvent arbeta 

förebyggande. Detta bekräftas av Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003) som i sin studie 

kom fram till att sjuksköterskans uppmärksamhet är avgörande för hälsofrämjande processer. 

Känslan av att vara sedd och accepterad i första mötet är utslagsgivande för en positiv 

utveckling i relationen. Då sjuksköterskan visade deltagarna respekt för deras 

självbestämmande, att de blev lyssnade till och att deras känslor togs på allvar ökade 

motivationen för livsstilsförändringar. Det är också viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar 

de behov som patienten inte kan verbalisera (Svedberg et al., 2003). Författaren till 

föreliggande studie anser, precis som i studiens resultat, att företagssköterskor behöver ha en 

helhetssyn på människan och ett helhetstänkande i sitt sätt att arbeta.  Till exempel så kan 

stress resultera i alla möjliga hälsoproblem. Stress har ett samband med omgivningens krav 

och individens resurser. Individen upplever stress då kraven överstiger resurserna. Individer 

som inte mår bra tar också ofta till en livsstil som inte är bra. Det kan röra sig om 

överkonsumtion av alkohol som ”medicin” för att kunna koppla av då man kommer hem från 

sitt arbete. Här gäller det att koppla ihop och se individen i hela sitt sammanhang för att 

komma åt själva grundproblemet.  

 

I resultatet framkom också att kunderna ansåg att om företagssköterskan skulle vara 

framgångsrik i sitt hälsofrämjande arbete var hon själv tvungen att ha en god livsstil, god 

hälsa och ett hälsosamt utseende för att inge förtroende. Blake, Malik, Phoenix och Pisano 

(2011) menar att eftersom sjuksköterskor är utbildade för att främja hälsosamma livsstilsvanor 

till sina patienter kan det ses som viktigt och till och med nödvändigt att sjuksköterskor tjänar 

som lämpliga mentorer och förebilder beträffande fysisk aktivitet, kost, tobak och 

alkoholkonsumtion. Dåliga livsstilsvanor bland sjuksköterskor får inte endast konsekvenser 

för den egna hälsan utan också på deras förmåga att effektivt främja hälsa hos den övriga 

befolkningen. Rush, Kee och Rice (2005) har kommit fram till ungefär detsamma som 

föregående refererade författare och menar att trovärdigheten för sjuksköterskor som 

”hälsoutbildare” är kopplat till förväntningar på att sjuksköterskorna själva representerar ett 

hälsosamt beteende och detta bedöms utifrån observerbara överensstämmelser för en 

hälsosam livsstil. Rush et al. (2005) påpekar också att användandet av observerbara 

indikatorer på sunda vanor som en mätare för att avgöra om sjuksköterskor är tillräckliga 

förebilder kan få negativa konsekvenser. Då sjuksköterskor inte känner att de uppfyller sådana 

hälsofrämjande normer som förebilder kan hälsoundervisningen äventyras. Författaren till 

föreliggande studie tror inte att utseendet har den största betydelsen utan att det är 

företagssköterskans beteende och professionalitet som är viktig för att skapa ett förtroende. 

Att som företagssköterska visa på kunskap och kompetens förmedlar både trygghet och 

respekt.  
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Resultatet visar på att klienter med hälsoproblem som via företagssköterskornas hälsosamtal 

hade lyckats ändra sina livsstilsvanor kände att detta sannolikt hade påverkat deras 

hälsotillstånd till det bättre medan de klienter som inte hade några hälsoproblem sedan 

tidigare däremot inte kunde beskriva vilka effekter företagssköterskornas hälsofrämjande 

arbete bidrog till. I SOU 1997:119 framgår det att kraven på vetenskaplighet torde ställas 

högre på förebyggande insatser än på sjukvårdande eftersom det handlar om att övertyga 

friska människor att ändra sitt levnadssätt.  

 

Det förefaller som om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete allt mer prioriteras.  

Under 2011 publicerades till exempel Socialstyrelsens riktlinjer för hur vården kan arbeta 

med metoder för hälsosammare levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). I föreliggande studies 

resultat framkom att Mellor och St John (2007) tror att efterfrågan på hälsofrämjande arbete 

kommer att öka i framtiden och att detta medför krav på att utbildningen till företagssköterska 

behöver förändras. De menar att utbildningen behöver omfatta forskningsmetoder och 

praktiska tillämpningar inom omvårdnad i företagshälsovård. Då företagssköterskan har 

möjlighet till att ta del av vetenskaplig forskning kommer det att understödja dem att fokusera 

på aktiviteter som producerar resultat och ger möjlighet till att beskriva en klar uppfattning 

om syftet och inriktningen av specifika förebyggande och främjande åtgärder (Mellor & St 

John, 2007). Världshälsoorganisationen (2001) anser att företagssköterskan kommer att 

behöva kunskaper och färdigheter i förmågan att förhandla fram och utveckla affärsplaner för 

att få de resurser som krävs för att förbättra hälsan på arbetsplatser.  

 

Wilkinson (2008) menar att företagssköterskan saknar metoder för att kunna utvärdera de 

hälsofrämjande insatserna. De har däremot en enastående position för att kunna delta i 

forskningsaktiviteter för att ta fram sådana metoder förutsatt att de har rätt stöd och 

utbildning. Trots att sjuksköterskor, i största allmänhet nu för tiden, har goda kunskaper och 

färdigheter för att kunna bedriva forskning så åsidosätts det ofta på grund utav att de arbetar 

isolerat och har pressade arbetsscheman (Wilkinson, 2008).  

 

Vad som krävs är lokala, regionala och nationella nätverk som kan medföra att 

företagssköterskor tillsammans påbörjar processen med metodutveckling för utvärdering av 

hälsofrämjande insatser. Företagssköterskorna behöver också knyta kontakt med andra 

sjuksköterskor i den offentliga sektorn för utbyte av idéer och information, beprövade 

utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt vilket kan möjliggöra mer stabilitet i arbetet med 

att förbättra hälsa (Wilkinson, 2008). Författaren till föreliggande studie anser att om detta ska 

vara genomförbart så måste arbetsgivaren ha ett intresse och en förståelse så att tid avsätts 

som möjliggör för företagssköterskor att delta vid till exempel länsträffar eller bedriva 

forskningsprojekt. Men som företagshälsovården ser ut idag tror författaren att den tiden kan 

vara svår att få av den anledningen att företagshälsovården är en affärsdrivande verksamhet 

där intäkterna skapar underlag för verksamhetens drift. En företagssköterska som inte arbetar 

under en eller ett par dagar och inte får in intäkter från olika tjänster skapar ett ekonomiskt 

bortfall. Företagshälsovårds [FHV]-delegationen (2011) betonar dock att företagssköterskan 

måste vara aktiv med att hälsofrämjande metoder införs.  

 

I början av 1990-talet kom företagshälsovården i Sverige att spela en allt mindre roll då bland 

annat statsbidragen drogs in. Idag har företagshälsovården återigen kommit i fokus och en 

diskussion förs över dess betydelse för arbetsplatserna. Fram till år 2007 ansvarade 

Arbetslivsinstitutet för utbildningar i företagshälsovård. Då institutet lades ned fick en 

kommitté i uppdrag av regeringen att se över utbildningarna för att sedan ge förslag på hur de 

skulle se ut i framtiden. Kommittén föreslog en kunskaps- och forskningssatsning som 
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resulterade i att utbildningarna för företagshälsovårdens olika professioner, med ett undantag 

för specialistutbildning av läkare, flyttades till universitets- och högskolesystemet. Därmed 

lyftes bland annat företagssköterskeutbildningen till magister- och mastersnivå. Denna 

satsning på forskning har bland annat lett till en professur i företagshälsovård 

(Företagshälsovårds [FHV]-delegationen, 2011).  

 

Idag finns magister- och mastersprogram med inriktning på arbete, hälsa och 

företagshälsovård vid bland annat Karolinska Institutet (KI) i samarbete med Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH) samt vid Umeå universitet och vid Örebro Universitet finns 

företagssköterskeprogrammet. Dessa nya högskoleprogram och det nya forskningsstödet är en 

del av regeringens mångmiljardsatsning på företagshälsovård vilket ses som en långsiktig och 

kvalitetshöjande förstärkning av företagshälsovårdens kunskapsområde (Företagshälsovårds 

[FHV] -delegationen, 2011).  

 

6.3 Slutsats 
I flera av de artiklar som ingår i denna studie framgår det att företagssköterskans arbetstid till 

stor del består av hälsofrämjande insatser. Resultatet visar på att det hälsofrämjande arbetet i 

stor utsträckning utfaller gott och är uppskattat av kunderna. För ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete behöver företagssköterskorna själva ha en hälsosam livsstil och ett 

hälsosamt utseende för att vara förtroendeingivande och föregå med gott exempel. De bör 

också ha vissa personliga egenskaper såsom att till exempel vara kundinriktade och ha 

förmåga till att samarbeta.  

 

Det hälsofrämjande arbetet bör ses utifrån ett holistiskt synsätt där hänsyn tas till både fysisk, 

psykisk som social hälsa. Efterfrågan på hälsofrämjande insatser från hälso- och sjukvården 

förväntas öka i framtiden och evidensbaserade metoder måste utvecklas, omsättas och 

användas för att kunna bemöta kundernas behov. Företagssköterskan, som anses ha en unik 

möjlighet att arbeta med hälsofrämjande insatser då det gäller den arbetsföra befolkningen 

som målgrupp, behöver engagera sig, delta och bidra till detta arbete. För att få kunskaper och 

insikt i detta måste företagssköterskeutbildningen innehålla vetenskaplig metodik. Tannahills 

modell är ett bra verktyg för företagssköterskan eftersom den förtydligar det hälsofrämjande 

arbetets innehåll.  

 

6.4 Klinisk tillämpning och nytta 
Studien kan ge inspiration åt företagssköterskan att reflektera över hennes utövande av det 

hälsofrämjande arbetet och väcka tankar kring hennes unika möjlighet till att förebygga och 

främja hälsa hos den arbetande befolkningen. Den kan också uppmuntra till att hon tar del av 

forskningsresultat och att ett intresse väcks att bidra till utvecklingen av vetenskapliga 

metoder att arbeta efter.  

 

Den kliniska nyttan med denna studie är att den visar på att företagssköterskan kan arbeta 

förebyggande med hälsofrämjande insatser bland befolkningen i arbetsför ålder. Genom ett 

hälsofrämjande arbete kan företagssköterskan förebygga utvecklingen av kroniska sjukdomar 

vilka utvecklats på grund av en ohälsosam livsstil eller ohälsosamma arbetsplatser. På så vis 

kan ekonomiska bortfall och lidande för individen reduceras såsom kostnader för arbetsgivare 

och samhälle.  

 

 

 



23 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag på framtida svensk forskning i steget mot att finna evidensbaserade metoder är att 

först och främst börja utvärdera styrkan och evidensen av de metoder som idag används inom 

företagshälsovårdens hälsofrämjande arbete. Vad resulterar till exempel hälsoundersökningar 

i? Hur effektiv är denna metod för att få människor att förändra sina livsstilsvanor? Vad 

resulterar hälsobesök i? Är dessa metoder intressanta att fortsätta med och vidareutveckla 

eller behövs nya metoder introduceras? 
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Sökmatris Artiklar under åren 2000-2012. Skrivna på engelska, peer reviewed, adults 
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resultatet 
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Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
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Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori, etc) 

Ej acceptabel Låg Medel  God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   
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Grad 
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Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
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Innehåll rörande 
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hälsofrämjande arbete 
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Bortfall Ej angivet >20%  5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ 

         Ja        

    Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 
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Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   
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Grad 
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Frågeställning besvarad Nej Ja   
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Slutsats saknas Låg Medel God 
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Anknytning till tidigare forskning Saknas  Låg Medel God 
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