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SAMMANFATTNING 

 

Ett hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheten att öka kontrollen 

över sin egen hälsa. Förebyggande åtgärder innebär insatser som görs för att undvika att 

sjukdom uppstår inom en snar framtid. Inom företagshälsovården arbetar sjuksköterskorna 

både hälsofrämjande och förebyggande, bland annat genom att göra regelbundna 

hälsokontroller och genom att genomföra livsstilssamtal med personer kring deras 

levnadsvanor och hur de kan påverka sin hälsa. Genom att arbeta hälsofrämjande med 

sunda levnadsvanor kan upp till 80 procent av all hjärt-kärlsjukdom och 30 procent av all 

cancer samt utvecklingen av diabetes typ 2 fördröjas. 

  

Syftet med arbetet är att beskriva hur sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och 

förebyggande inom företagshälsovården. Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie 

där sju sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården har intervjuats på sin 

arbetsplats. Intervjuerna har analyserats och sammanfattats i fyra kategorier; 

Sjuksköterskan inom företagshälsovården, Ekonomins betydelse, Sjuksköterskans samtal 

med personen och Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

 

I studiens resultat framkommer det att sjuksköterskorna inom företagshälsovården har en 

bred kompetens och att de löpande fortbildar sig inom olika områden. Det framkom även 

att de i sitt förebyggande arbete stödjer sig av tekniken motiverande samtal, i samtalet med 

en person som har behov av en livsstilsförändring. Huvudfynden i resultatet är att 

personens inre motivation har en avgörande betydelse när det gäller att genomföra en 

livsstilsförändring, samt hur ekonomin påverkar och styr sjuksköterskan arbete. 

  

  

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, förebyggande åtgärder, folkhälsa, motiverande samtal, 

livsstilsförändring, kvalitativ intervjustudie  
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BAKGRUND 

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 

Hälsofrämjande åtgärder innebär att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Enligt Ottawamanifestet 

världshälsoorganisationen WHO (1986) är hälsofrämjande arbete en process som ger 

människor möjligheter att öka kontrollen över de faktorer som påverkar deras hälsa och de 

som kan förbättra den. Hälsofrämjande arbete riktar sig till alla människor, oavsett om 

personen är frisk eller sjuk, eller upplever sig ha hälsa eller ohälsa. Fors (2014) menar att 

arbetet sker både på individnivå och i samhället i stort. Genom att bland annat skapa goda 

livsmiljöer i samhället, som främjar hälsan påverkas individen att göra hälsosamma val. 

Enligt Pellmer et al., (2012) måste ett hälsofrämjande arbete vara kunskapsbaserat, 

långsiktigt för att uppnå effekt, bygga på samverkan mellan olika parter, innefatta 

delaktighet och inflytande från individen samt sträva efter att minska ojämlikhet i hälsa.  

 

Förebyggande åtgärder är riktade mot personer som löper risk att utveckla sjukdom och 

ohälsa, fokus ligger på själva förändringen som sker från frisk till sjuk. Hälsofrämjande 

och förebyggande arbete kompletterar varandra (Fors, 2014). Genom att tidigt upptäcka 

ohälsa och undanröja negativa tillstånd kan en utveckling av sjukdomar, skador, psykiska 

eller fysiska problem förebyggas. Beslutet om åtgärder fattas av en expert. Ett exempel på 

förebyggande åtgärder är blodtryckssänkande behandling i syfte att förhindra insjuknade i 

hjärt-kärlsjukdom (Pellmer et al., 2012).  

 

Med behandlande åtgärder avses enligt Socialstyrelsen (2014) åtgärder då något negativt 

redan har hänt. Åtgärder sätts då in i syfte att undanröja det negativa tillståndet och om det 

är möjligt försöka återvända till det normala. Rehabiliteringsarbete är ett exempel på detta. 

 

Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälso-

organisationen WHO (1948), är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp". Inom det humanistiska 

synsättet definieras hälsa som en process, där människan ses som en helhet av kropp, själ 

och ande. Hälsa innefattar hela upplevelsen och känslan av att vara en del av ett 

sammanhang, och att det finns en mening med livet. Hälsa är något annat än bara frånvaro 

av sjukdom (Willman, 2009). Tidigare dominerade den biomedicinska inriktningen av 

begreppet hälsa, där hälsa och sjukdom sågs i motsatsförhållande till varandra, där hälsa 

enbart kunde uppnås genom frånvaro av sjukdom. Denna uppfattning är inte lika vanlig 

idag (Olander, 2009). 

 

Individens hälsa påverkas till 25 procent av genetiken, till 30 procent av det kulturella och 

till 45 procent av faktorer som är direkt relaterade till livsstil och beteende. Faktorer som 

individen i viss utsträckning kan påverka själv, även om de ingår i ett komplext samspel 

med varandra (Ringberg, 2009). 

 

Hälsa är ett av omvårdnadsvetenskapens fyra konsensusbegrepp; hälsa, människa, miljö 

och omvårdnadsaktivitet. Konsensusbegreppen vägleder sjuksköterskan i sitt arbete, hur 

denne arbetar med omvårdnadsaktiviteter i mötet med personen i sitt hälsofrämjande och 

förebyggande arbete (Olander, 2009). 
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Folksjukdomar 

Med folksjukdom avses en sjukdom som drabbar minst en procent av befolkningen. 

Folksjukdomarna är hjärt-kärlsjukdomar, cancersjukdomar, diabetes, infektions-

sjukdomar, psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, skador och förgiftningar samt 

allergiska sjukdomar (Pellmer et al., 2012).  

 

Förstadiet till hjärt-kärlsjukdom kan vara metabolt syndrom. I metabolt syndrom ingår 

vanligast symtom som höga blodfetter, högt blodtryck, övervikt, försämrad glukostolerans, 

insulinresistens och ofta diabetes typ 2 (Ericsson & Ericsson, 2012). Den vanligaste 

riskpatienten är en man med ett stillasittande jobb och därmed minskad aktivitet 

av musklerna. Riskpatienten har ofta höga värden av blodfetter och sänkta HDL-

kolesterolvärden (det så kallade "goda kolesterolet"), ofta i kombination med ett högre 

blodsockervärde. Rökning påverkar blodcirkulationen vilket ökar risken för blodpropp. Det 

är viktigt att behandla det höga blodtrycket, reducera blodfetterna och reglera blodsockret 

samt vidta åtgärder för viktminskning och eventuellt rökstopp. Den grundläggande 

behandlingen är då en livsstilsförändring med ökad fysisk aktivitet samt kostomläggning 

(Ericsson & Ericsson, 2012). En mer hälsosam livsstil visade Lin och Chu (2014) i sin 

studie, att det ledde till en förbättring av det metabola syndromet. Vidare beskriver 

Ericsson och Ericsson (2012) att kosten skall vara energisnål och rik 

på fibrer.  Livsstilsförändringarna är mycket viktiga då kärlförändringarna orsakade av 

högt blodtryck delvis är reversibla. Ökad fysisk aktivitet förbättrar insulinkänsligheten 

genom bättre genomblödning av muskler och fettvävnad. Den fysiska aktiviteten gör även 

att glukos och fettbalansen förbättras. Den blodtryckssänkande påföljden 

kan observeras redan på ett tidigt stadium vid upprepad träning. Personer som inte rört på 

sig så mycket tidigare, skall dock börja träna successivt, små korta promenader kan till att 

börja med vara mycket gynnsamma, och ett stort steg för den som varit mycket 

stillasittande (Ericsson och Ericsson, 2012). 

 

Levnadsvanor 

Befolkningens levnadsvanor ser olika ut och påverkas bland annat av kön, ålder, utbildning 

och boendeförhållanden (Pellmer et al., 2012). I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 

för sjukdomsförebyggande metoder (2012) ges rekommendationer om hur sjukdom kan 

förebyggas genom ändrade levnadsvanor. De fyra främsta ohälsosamma levnadsvanorna är 

tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor. 

Dessa levnadsvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige, vilka i 

huvudsak är hjärt-kärlsjukdom, neuro-psykiska sjukdomar och maligna tumörer. 

 

Sunda levnadsvanor kan förebygga 30 procent av all cancer och 80 procent av all hjärt-

kärlsjukdom. Genom hälsosamma levnadsvanor kan även diabetes typ 2 förebyggas eller 

fördröjas (Socialstyrelsen, 2012). Dödligheten och insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom har 

minskat de senaste åren, men det är inte bara sjukvårdande insatser som har haft 

betydelse utan andra bestämningsfaktorer. Förekomsten av sjukdomar påverkas även av 

arbetslöshet, en stillasittande fritid samt rökning (Folkhälsomyndigheten, 2014) 

 

Folkhälsa 

Folkhälsoarbete består av tre delar, främjande, förebyggande och behandlande åtgärder. 

Folkhälsovetenskap, vårdvetenskap och omvårdnadsvetenskap är kunskapsområden som 

alla tre har fokus i människors hälsa. De är discipliner som kompletterar varandra och 
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tillsammans utgör en stor kunskapsbas i hälso- och sjukvårdsarbetet, med syftet att erbjuda 

hälsa och vård på lika villkor. Att arbete med folkhälsa innebär att sjuksköterskan utöver 

att arbeta hälsofrämjande och med förebyggande åtgärder hos individen även ser 

till miljön, befolkningen och grupper i ett större perspektiv (Olander, 2009). 

 

Arbetet med folkhälsa bedrivs på olika nivåer i samhället, mot allmänheten och mot 

specifika målgrupper och arenor. Arenorna där folkhälsoarbete bedrivs är bland annat 

skolor och arbetsplatser. Folkhälsoarbetet som bedrivs på en arbetsplats syftar till att 

förebygga sjukdom och skador som annars kan leda till ohälsa. Folkhälsoarbete är en bas 

för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser (Pellmer et al., 2012).  

 

Hälsans bestämningsfaktorer beskrivs genom en modell där individens hälsa påverkas av 

olika faktorer på olika nivåer (Pellmer et al., 2012). Det finns faktorer som är opåverkbara, 

så som kön, ålder och ärftlighet. De individuella faktorerna, levnadsvanorna som tobak, 

alkohol, läkemedel, mat, motion, övervikt och fetma, är sådant som individen själv kan 

påverka i sin vardag. Levnadsfaktorer kan ses som riskfaktorer, men kan även betraktas 

som skyddsfaktorer då till exempel bra mat, goda motionsvanor, ett fungerande socialt 

nätverk och en meningsfull fritid leder till förbättrad hälsa. Andra faktorer som påverkar 

hälsan är samhället, det lokala nätverket och vilka levnadsvillkor och arbetsförhållanden 

individen har. Det som individen minst kan påverka är generella socioekonomiska, 

kulturella och miljörelaterade faktorer. Alla dessa faktorer påverkar hälsan i olika grad 

(Pellmer et al., 2012).  

 

Folkhälsoarbetet styrs av folkhälsopolitiken, fokus är inte sjukdom och vård utan hälsa i ett 

helhetsperspektiv (holistiskt perspektiv) som utgår från hälsans bestämningsfaktorer vilka 

är betydande för välfärd och hälsa (Tillgren, 2009).  

 

Folkhälsopolitik 

De senaste decennierna har hälso- och sjukvårdspolitiken kompletterats med 

folkhälsopolitik. Detta är inget specifikt för Sverige utan har utvecklats globalt och i 

huvudsak genom WHO med stöttning av medlemstaternas regeringar (Tingström, 2009). 

Under år 2002 enades Sveriges riksdag om att stifta nationella folkhälsomål med elva olika 

målområden (Pellmer et al., 2012). Det mer övergripande målet för svensk folkhälsopolitik 

är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen" (SOU 2002/03:35). För att detta mål ska kunna uppnås krävs det insatser 

från flera av samhällets instanser såsom den offentliga verksamheten, näringslivet, 

folkrörelserna och från varje enskild individ (Pellmer et al., 2012). 

 

Målområde fyra handlar om hälsa i arbetslivet. Välfungerande arbetsvillkor leder ofta till 

ett bra arbetsliv och minskar ohälsa relaterat till arbetet. Det bidrar samtidigt till en bättre 

folkhälsa och reducerar de sociala ojämnlikheterna i hälsa (SOU 2002/03:35). Nationella 

folkhälsokommitténs förslag pekar på olika åtgärdsområden inom arbetslivet, som 

tillpassning av fysiska och psykiska arbetskrav till personens egna förutsättningar, mindre 

utfört arbete på övertid samt en utökad företagshälsovård. Individen måste känna 

delaktighet och inflytande i sitt arbete liksom utvecklas och erhålla ökad kompetens. Den 

goda arbetsmiljön är viktig för att bryta utvecklingen av arbetsrelaterad ohälsa (SOU 

2002/03:35).  
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Folkhälsomyndigheten 

Den första januari år 2014 bildades Folkhälsomyndigheten då Statens Folkhälsoinstitut, 

delar av Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet slogs samman. Denna myndighet verkar 

för att främja befolkningens hälsa genom att bygga upp och sprida kunskap. 

Folkhälsomyndigheten lämnar årligen ut Folkhälsorapporten som handlar om 

befolkningens hälsa och dess bestämningsfaktorer. Den är också tänkt för att väcka debatt i 

samhället samt underlätta till att beslut fattas för att underhålla och stärka befolkningens 

hälsa. Rapporten ligger sedan till grund för regeringens hälsopolitik, den kan även vara av 

intresse för tjänstemän på olika nivåer och andra personer som arbetar med folkhälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

  

I Sverige sker det i huvudsak en positiv hälsoutveckling. Medellivslängden har ökat 

mycket på senare år och det beror på att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat 

kraftigt, mer bland män än hos kvinnor. Det kvarstår dock hälsoskillnader i samhället som 

ökar till viss del. Det är exempelvis stor skillnad i hälsa mellan hög och lågutbildade. I 

gruppen med lågutbildade, framför allt bland kvinnor har minskningen av dödligheten i 

hjärt-kärlsjukdomar gått långsammare. Fetma har även den ökat sedan 1980. Denna grupp 

har också ett sämre allmäntillstånd och lider i större utsträckning av psykisk ohälsa. 

Socioekonomisk ställning beror ofta på utbildningens längd och påverkar ofta hälsan på 

flera olika sätt. En längre utbildning medför ofta färre hälsorisker i arbetslivet, med mindre 

ekonomisk utsatthet och en större makt att kunna påverka sin livssituation 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

  

Rökning är inte lika vanligt förekommande längre, vilket har lett till att dödligheten i några 

av folksjukdomarna har minskat. Dock röker fortfarande var sjunde vuxen, och detta 

orsaka 12 000 dödsfall varje år (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Företagshälsovård  

Företagshälsovård kan vara inbyggd i ett privat företag, kommun eller landsting och kallas 

då inbyggd företagshälsovård. En extern företagshälsovård innebär att det är en privat 

aktör som säljer in sina hälsovårdstjänster till företag (FAS, 2014). 

 

I Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) kap 3, 2 c § står det att arbetsgivaren ska se till att 

den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver ska finnas att tillgå för de anställda i 

företaget. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena 

arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga 

och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva 

sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. I Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS 2001:01) beskrivs företagshälsovården som en sammanhållen resurs med 

bred kunskap inom medicin, ergonomi, teknik, beteendevetenskap och arbetsorganisation. 

 

Den psykosociala arbetsmiljön 

Då arbetsmiljö och hälsa tas upp i litteraturen har den ofta en patogen 

(sjukdomsframkallande) karaktär, samtidigt är det viktigt att också belyser det salutogena 

(hälsofrämjande) perspektivet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Arbetslivet i Sverige 

bidrar i de flesta fall till hälsa och välbefinnande. Arbete skapar också en känsla av 

samhörighet och tillhörighet. Det ger också ett visst mått av ekonomisk trygghet. Det 

uppfyller latenta behov, exempelvis så ger det en struktur åt vardagen och det kan skänka 
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status. Goda relationer med arbetskamrater är bra för det sociala kapitalet. Exempel på 

psykosociala riskfaktorer kan vara orättvisor, bundenhet, hård tidspress och knapphändigt 

socialt stöd. Detta kan i sin tur leda till psykisk och fysisk ohälsa. Genom att studera 

långtidsfriska så verkar det handla mycket om personens förhållningssätt och de egna 

copingstrategierna. De som upplever god hälsa har en bra balans i tillvaron där de känner 

att de kan påverka sitt liv och sin situation av egen kraft. Kan arbetsgivarna skapa de rätta 

förutsättningarna för att fler ska kunna finna denna balans så banar de samtidigt väg för 

fler långtidsfriska arbetstagare (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

 

Patientinformation 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår att 

sjuksköterskan ska ha förmågan att arbeta med information och utbildning. Detta innebär 

att informera och utbilda patienter och närstående. Sjuksköterskan ska ha förmågan att 

kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt i dialog ge stöd och 

vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Att informera och 

undervisa patienter, såväl individuellt som i grupp samt uppmärksamma patienter som inte 

själva uttrycker ett informationsbehov ingår även i sjuksköterskans kompetensbeskrivning. 

Duran (2003) menar att expertis, i detta fall av sjuksköterska, skall användas för att 

motivera patienten till en mer hälsosam livsstil, vilket kan vara avgörande för att en 

förändring skall ske. 

 

I Patientlagen (SFS, 2014:821), står det att informationen skall vara individanpassad. Alla 

patienter har rätt till information om sitt hälsotillstånd samt rätt till information kring olika 

metoder för att kunna bibehålla sin hälsa. Tingström (2009) menar att vid en 

livsstilsförändring innebär det att personen inte bara behöver förstå vad som skall göras 

utan även ska kunna tillämpa det praktiskt, för resten av livet. Förståelsen är ett led i 

motivationen och för att nå dit krävs det en planerad utbildningsinsats. Informationen om 

hur den ska göras måste kombineras med praktisk träning samt med stöd kring känslor och 

attityder. Ibland kan det vara till hjälp att involvera andra yrkesgrupper i undervisningen. 

Det viktiga är att personen kan ta till sig informationen och agera därefter. 

 

Samtal 

Enligt Socialstyrelsen (2012) är grunden för en förändring av levnadsvanor ofta någon 

form av rådgivning eller samtal. Det kan delas upp i tre nivåer, enkla råd, rådgivande 

samtal och kvalificerade rådgivande samtal. Enkla råd är vanligtvis ett kortare samtal på 

cirka fem minuter som eventuellt kompletteras med skriftlig information. Ett rådgivande 

samtal är något längre från tio minuter upp till trettio minuter. Där anpassas samtalet efter 

person och situation och konsultationen kan även ske vid upprepade tillfällen. Ett 

kvalificerat rådgivande samtal är längre och sker vid upprepade tillfällen. Samtalet är 

teoribaserat och strukturerat efter en metod så som exempelvis motiverande samtal 

(”motivational  interviewing”, MI). Samtalen bör ta hänsyn till patientens motivation till 

förändring och utformas som en stödjande dialog med utgångspunkt från patientens egen 

upplevelse av levnadsvanan. Detta stärker personens egenmakt (empowerment) och gör att 

den får en central roll i sin egen hälsoutveckling. Ett sådant hälsofrämjande 

förhållningssätt är extra viktigt när personer ska ändra sina levnadsvanor (Socialstyrelsen, 

2012). 

 

Motiverande samtal är en specifik psykologisk metod och ett förhållningssätt där ett samtal 

med personen ökar motivationen till en förändring av ett beteendemönster. Metoden 
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bygger på fyra principer, empati, diskrepans, rulla med motstånd och kompetens (Miller, 

2010). Det innebär att lyssnaren försöker förstå personens känslor och perspektiv utan att 

döma eller kritisera. Att personen uttrycker ambivalens ses som normalt. Samtalet handlar 

om att stärka personens egen förmåga till att genomföra en förändring samt att reducera 

motståndet till förändringen. Centralt är att hänsyn tas till personens aktuella situation i 

förändringsprocessen för att kunna skapa ett bra samtal. Metoden genomförs vanligtvis 

genom en till fyra sessioner som korta enskilda samtal, men även i kombination med andra 

insatser och benämns då AMI (”adaptions of motivational interviewing”). I kombination 

med individuell återkoppling benämns det då istället MET (”motivational enhancement 

therapy”) (SBU, 2014). Enligt en undersökning som gjorts av Noordman, van Lee, Nielen, 

van de Weijden och van Dulmen (2012) kom de fram till att motiverande samtal är ett bra 

verktyg för att hjälpa en person att ändra sina levnadsvanor, vare sig det syftar till att 

arbeta hälsofrämjande eller förbyggande. 

 

Inom hälsofrämjande arbete har det under senare år vuxit fram ett personcentrerat 

förhållningssätt. Det finns både likheter och olikheter i hälsofrämjande arbete och 

personcentrerad omvårdnad. Hälsofrämjande arbete är mer inriktat på förändring och att 

styra personers livsstilsval. Personcentrerad vård innebär att det riktar sig till någon. Något 

exempelvis ett annalkande sjukdomstillstånd finns med i samtalet, men är inte 

startpunkten. Sjuksköterskan ringar i stället in i berättelsen personens egna resurser och 

livskraft men också eventuella hinder för att kunna nå ett mål, vilket inte tvunget måste 

vara en förändring. Det innebär också att komma överens om en personligt utformad 

hälsoplan som exempelvis kan innehålla andra mål än att ändra på osunda kostvanor, och 

kunna respektera detta. Hälsoplanen kan istället bestå i att få ägna sig åt sina intressen som 

att spela golf, ta promenader eller att sjunga i kör (Fors, 2014). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att satsa på förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården, ger ekonomiska 

besparingar på lång sikt genom minskad sjukvårdskostnad för levnadsrelaterade sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2012). Allen, Lewis och Tagliaferro (2012) har i en studie sett att om de 

anställda förbättrar sina levnadsvanor, minskar bland annat risken att insjukna i hjärt-

kärlsjukdom och att det dessutom är kostnadseffektivt för företaget. 

 

Arbetsrelaterad ohälsa är hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, andra stressrelaterade 

sjukdomar samt belastningsskador och värk. Detta leder till onödigt lidande för varje 

enskild individ och ofta till att individen sjukskrivs. Sjukskrivningarna orsakar stora 

ekonomiska kostnader för staten. I arbetet med att finna snabba lösningar på de stigande 

ohälsotalen så aktualiseras samtidigt frågan om hur det arbetas hälsofrämjande och 

förebyggande och dess betydelse för folkhälsan (SOU 2002/03:35).  

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) står det bland annat att sjuksköterskan skall 

främja hälsa och förebygga sjukdom. Vidare står det i Patientlagen (SFS, 2014:821), 2 c § 

att hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till 

hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att 

förebygga sjukdom eller skada.  
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SYFTE 

Att beskriva hur sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom 

företagshälsovården. 

 

Frågeställningar 

 Vilka faktorer påverkar sjuksköterskan möjlighet att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande företagshälsovården? 

 Hur arbetar sjuksköterskan med livsstilsamtal? 

METOD 

Val av metod  

Kvalitativ intervju som metod är lämplig att använda när ett fenomen eller en situation ska 

förstås, de kan göras i mindre grupper eller enskilt med intervjuaren och deltagaren 

(Danielson, 2012). Intervjuer skapar tillfällen för att förstå deltagarnas erfarenheter genom 

att de ger sin syn på olika upplevda situationer och de får uttrycka detta med egna ord. 

Författarna har valt en semistrukturerad intervju med öppna frågor, då den är flexibel. 

Frågorna i intervjuguiden kan användas med anpassning till rådande situation och fungerar 

som ett stöd för den som intervjuar om denne eller informanten kommer på ett sidospår 

(Danielson, 2012). 

  

Urvalsgrupp 

Kriterier för att välja informanter var att de skulle vara legitimerade sjuksköterskor, arbeta 

på en företagshälsovård och att de skulle uppfylla kravet att delta frivilligt. Författarna 

hade inga exklusionskriterier då de sökte intervjupersoner, men däremot välkomnades en 

bred representation avseende erfarenhet och ålder (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Enligt Malterud (2009) beror antal informanter på hur komplexa frågorna är, hur 

adekvat urvalet är samt i vilken grad författarna behärskar området. Antalet intervju-

personer beror på studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). En personlig kontakt togs per 

telefon med både inbyggd och extern företagshälsovård i Stockholm. Företagen valdes ut 

slumpmässigt efter sökning på internet. Totalt sätt kontaktades 15 företag, efter en 

kortfattad beskrivning om studiens syfte tackad sju sjuksköterskor ja till att delta i studien. 

Alla informanterna var kvinnor och hade tidigare arbetslivserfarenhet från hälso- och 

sjukvården. Vi kom gemensamt överens om tid och plats för intervjun. Sjuksköterskorna 

fick själva ansvara för ett godkännande av sin närmaste chef, så att intervjun kunde 

genomföras. Intervjuerna skedde på informantens arbetsplats.  

 

Övriga åtta som tillfrågades hade inte möjlighet att delta i vår studie. Två valde att direkt 

meddela att det inte fanns tid att prioritera till en studie då de har ett debiteringskrav inom 

företaget. Ett företag som först tackade ja, svarade per e-post dagen efter att de inte var 

intresserade av att delta. Tre andra var positiva till ett deltagande, men meddelande att 

sjuksköterskorna var så fullbokade med patienter och att 40 minuter inte kunde avsättas. 

Två intervjuer blev avbokade i sista stund, men bokades inte om då det redan fanns 

tillräckligt med underlag för studien. 
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Intervjuguide och provintervju 

En intervjuguide utformades innehållandes åtta frågor med underliggande följdfrågor. 

Frågorna var sammanställda för att kunna besvara studiens syfte. Innan intervjuguiden 

sammanställdes studerades litteratur och forskning inom det aktuella området, för att 

bredda och fördjupa kunskapen och för att lättare kunna utforma lämpliga frågor. 

  

Den första intervjun som genomfördes med en sjuksköterska inom företagshälsovården var 

en provintervju. Danielson (2012) menar att en provintervju genomförs med flera syften, 

dels för att se om intervjufrågorna var lämpliga eller om de behövde omformas, dels för att 

se om den utsatta tiden räcker till samt för att prova den tekniska utrustningen. Vissa 

justeringar av intervjuguiden gjordes, men författarna tyckte ändå att svaren varit adekvata 

för att besvara delar av studiens syfte. I enlighet med Trost (2010) enades författarna därför 

om att denna provintervju kunde inkluderas i studien.  

  

Datainsamling 

Båda författarna deltog vid alla intervjuerna, vilka tog mellan 20-40 minuter vardera. Efter 

den andra intervjun kändes fortfarande syftet och frågorna alltför inriktade på 

livsstilssamtal, varvid frågorna omarbetades ytterligare. Syftet med studien kom mer att 

fokusera på att beskriva på vilket sätt sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och 

förebyggande inom företagshälsovården. Den andra intervjun påverkades inte av 

omarbetningen av syftet utan finns med i resultatet. 

  

För att få informanten att känna sig trygg och tillitsfull så lämpar det sig bra att intervjun 

inleds med bakgrundsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Alla intervjuer inleddes med 

frågor kring informantens arbetslivserfarenhet. Informanten fick inledande berätta om antal 

år i hälso- och sjukvården, utbildning samt antal år inom företagshälsovården. En av 

författarna ledde intervjun och den andra flikade in med kompletterande frågor och 

kommentarer under samtalets gång. Därefter ställdes frågor kring det hälsofrämjande 

arbetet. En del informanter var öppna och berättade mycket och förklarande kring arbetet 

medan andra inte var lika pratsamma och behövde fler frågor. Alla intervjuerna spelades in 

på mobiltelefon och transkriberades av en av författarna redan samma dag eller dagen 

efter. 

  

Dataanalys  

Den kvalitativa analysen förutsätter att intervjun har sammanställts till en hanterbar text 

(Malterud, 2009). Texten är emellertid enbart en text och inte detsamma som verkligheten. 

Syftet med att skriva ner samtalet är att fånga upp det som informanten avsåg att meddela. 

Det naturliga talspråket är som regel mer informellt än skriftspråket, så forskaren måste 

vara särskilt uppmärksam på att inte förlöjliga deltagaren vid nedteckningen av samtalet. 

För att förebygga detta är det i allmänhet rätt att i viss mån redigera texten under 

transkriberingen (Malterud, 2009). Formen för transkriberingen beror på vad syftet med 

forskningsstudien, så om intervjumaterialet inte skall användas med språket som fokus så 

är det inget krav på att göra en så detaljerad utskrift (Kvale & Brinkman, 2009). 

  

Transkribering är tidskrävande och leder till ett omfattande skriftligt material. Genom att 

forskaren själv lyssnar igenom materialet och transkriberar kan eventuella oklarheter rättas 

upp genom att forskaren minns samtalet och innebörden i det som sagts. Detta kan spela 

stor roll även vid små justeringar och stärka materialets validitet (Malterud, 2009). 
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Efter intervjuerna ska all rådata bearbetas och organiseras till en form som kan analyseras. 

I vår studie har dataanalysen gjorts med utgångspunkt i fyra faser (Malterud, 2009). I den 

första fasen skrevs alla transkriberingarna ut i sin helhet och lästes igenom av båda 

författarna. På så sätt kunde författarna bekanta sig med materialet och skapa sig en 

helhetsuppfattning. Enligt Malterud (2009) är helheten viktigare än detaljerna och läsaren 

ska vara öppen för nya intryck. Efter läsningen summerades intrycken och ett flertal olika 

teman från texten skrevs ned. Enligt Malterud (2009) ska det handla om fyra till åtta 

preliminära teman som väckt läsarens uppmärksamhet och intresse. Dessa teman är inte 

lika med resultatet eller olika kategorier, eftersom de inte utvecklats med kritisk reflektion 

eller på ett systematiskt sätt. Temana är bara ett led i det första stadiet av organisering av 

materialet (Malterud, 2009). 

  

I den andra fasen organiserades materialet genom att skilja det relevanta från det 

irrelevanta med tanke på studiens syfte. Detta gjordes genom att meningsbärande enheter 

identifierades (Malterud, 2009). Dessa skulle inte utgå från de teman som framkommit 

under första fasen, utan temana skulle bara finns med i bakhuvudet på läsaren. De 

meningsbärande enheterna systematiserades vilket Malterud (2009) kallar för kodning. De 

olika koderna innehöll då ett textavsnitt, meningsbärande enhet med ett gemensamt 

innehåll. Kodningen innebär en dekontextualisering, det vill säga att meningsbärande 

enheter tas ifrån sitt ursprungliga sammanhang genom att klippas ur texten. Varje 

meningsbärande enhet fick en etikett i form av ett nummer så att den skulle kunna härledas 

tillbaka till sin ursprungliga text. 

 

Enligt Malterud (2009) ska alla intervjuerna sparas i sin helhet så att resultatet av studien 

kan bedömas utifrån sin ursprungliga text. Författarna av arbetet har sparat en original 

version av intervjuerna som kommer att förstöras efter examinationen. 

  

I den tredje fasen sorteras de olika meningsbärande enheterna in under tre till sex 

kodgrupper (Malterud, 2009). I vår studie framkom sju kodgrupper med ett flertal 

meningsbärande enheter i. Det är först nu som materialet ska tolkas och de olika 

meningsbärande enheterna delas in i subgrupper (Malterud, 2009). De sju kodgrupperna 

med underliggande meningsbärande enheterna, lästes igenom ytterligare en gång och 

kunde sedan sammanställas till fyra kodgrupper. Under varje kodgrupp framkom ett antal 

subgrupper, med flera olika meningsbärande enheter. En del av de meningsbärande 

enheterna i varje subgrupp kondenserades genom att överflödigt material togs bort. Genom 

att använda egna ord och skriva i jag-form ska kondensaten sammanfatta de viktigaste i 

subgruppen. Ett kondensat är ett konstgjort citat (Malterud, 2009). Ett antal citat valdes 

också ut ur varje subgrupp för att förtydliga det som kondensatet förmedlat. 

  

I analysens fjärde fas sätts bitarna samman igen, rekontextualisering (Malterud, 2009). Då 

sammanfattas kondensaten och utvalda citat från varje kodgrupp och subgrupp, för att 

skapa en analytisk text. Varje subgrupp får en text som har utgångspunkt i de 

meningsbärande enheterna. Texten är då skriven i tredje person eftersom syftet är att 

återberätta essensen från flera intervjuer som har sammanfattats genom en tvärgående 

analys. I varje textavsnitt finns ett eller flera citat från sjuksköterskorna som författarna 

anser är särskilt träffande i sammanhanget. Slutligen kom författarna fram till fyra 

kategorier med subkategorier (Malterud, 2009). 
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Trovärdighet och tillförlitlighet 

Validitet svarar på frågan om metoden är trovärdig och undersöker det som den påstår sig 

undersöka. Studien kan sägas vara valid om resultatet besvarar frågeställningarna och att 

syftet med studien på så sätt uppnås (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) framgår det att om intervjuaren ställer korta intervjufrågor så kan det 

leda till ett längre svar. Intervjuaren bör spegla informanten och därmed klargöra att 

innehållet i svaret har uppfattats på ett korrekt sätt.  

 

Reliabilitet handlar om att forskningen är så pass tillförlitlig att annan forskare skulle 

kunna reproducera resultaten vid ett annat tillfälle. Det bygger på huruvida 

intervjupersonerna skulle ge samma svar på samma fråga vid en annan intervju. För att 

höja reliabiliteten i studien kan intervjuerna spelas in och efteråt transkriberas. Författarna 

kan då koncentrera sig på det som sägs och inte på att föra anteckningar. Möjligheten finns 

då även att återgå till intervjun för att lyssna ännu en gång, för att undvika missförstånd 

och feltolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Att formulera och ställa ledande frågor är något som bör undvikas då det kan inverka på 

resultatet på ett negativt sätt, men att ledande frågor är en nödvändig del av många 

kvalitativa intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2009). Tvärtemot vad människor tror 

behöver inte en ledande fråga ifrågasätta trovärdigheten i informantens svar och bekräfta 

intervjuarens tolkningar. Ledande frågor behöver därmed inte förkasta kvaliteten på 

intervjun. Det väsentliga är inte om frågan är ledande eller inte, utan vart den leder (Kvale 

& Brinkmann, 2009). I studien har författarna ställt en del ledande frågor för att verifiera 

att informanten uppfattats på ett korrekt sätt. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska etiska överväganden vara närvarande under hela 

processen och inte enbart under ett stadium i studien. 

 

Informerat samtycke innebär bland annat att en person ska kunna delta i forskning på etiskt 

försvarbart sätt. Personen måste alltid vara väl införstådd med forskningens syfte. Detta för 

att denne när som helst kunna avbryta sitt deltagande i studien om så önskas eftersom 

deltagandet alltid sker på en frivillig grund. Personen ska heller aldrig behöva motivera ett 

eventuellt avhopp. Informerat samtycke används för att ingen ska behöva delta i forskning 

de upplever som riskfylld (Helgesson, 2006). De sjuksköterskor som deltog i studien blev 

informerade om studiens syfte och utformning samt att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan att vidare frågor skulle komma att ställas.  

  

Med konfidentialitet menas att data av privat karaktär som samlas in för forskning och som 

kan röja en persons identitet inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjudeltagarna informerades om att det inspelade intervjumaterialet skulle komma att 

förstöras när arbetet slutförts. De informerades vidare om att inga namn, företag eller 

annan information som skulle kunna härleda någons identitet skulle komma att användas. 

Författarna har därför valt att presentera resultatet i studien på gruppnivå där citaten har 

avkodats för att inte kunna härledas tillbaka till respektive företag. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras under följande fyra kategorier; Sjuksköterskan inom 

företagshälsovården, Ekonomins betydelse, Sjuksköterskans rådgivande samtal och 

Sjuksköterskans arbete som i sin tur har delats in i nedanstående subkategorier. 

Sjuksköterskan inom företagshälsovården 

Genomgående uttryckte samtliga sju sjuksköterskor sin glädje över val av yrke. Det 

framgick tydligt att alla hade ett brinnande intresse för att arbeta förebyggande och att de 

trivdes med sitt arbete. Inom företagshälsovården får sjuksköterskan möta många olika 

människor från olika branscher och har möjlighet att påverka deras liv. Genom att ha ett 

eget intresse för hälsa berättade en av sjuksköterskorna, att hon försökte ”leva som hon lär” 

och därigenom kunna vara en förebild och prata utifrån egna erfarenheter.  

 

En del vill inte blanda in doktorn utan det känns lite mer avdramatiserat att 

prata med oss, en sköterska. 

 

Sjuksköterskans utbildning och erfarenhet 

Av intervjuerna framgick att de sjuksköterskorna som arbetade på företagshälsovården 

hade lång erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvården. De berättade att de 

under sina år har fått löpande fortbildning inom olika områden för att bredda sin 

kompetens. Gemensamt för alla var att de antingen hade gått den gamla vidareutbildningen 

till företagssköterska eller läst den nya magisterutbildningen i arbete och hälsa, sedan hade 

alla gått olika fortbildningar och kurser beroende på intresse.  

  

Jag kan lite om mycket brukar jag säga. 

 

Jag har gått massor av utbildningar.. (skratt) massa olika, jag vet inte när 

jag gick dem men jag har alltid varit intresserad av det. 

 

Ekonomins betydelse 

Flera sjuksköterskor poängterade att de inte hade tillräckligt med tid för livsstilsamtal. Det 

berodde många gånger på att det är pengarna som styr inom företagshälsovården sa en 

sjuksköterska. Tiden är för det mesta knapp och mycket ska hinnas med på de 40 - 60 

minuterna som sjuksköterskan har till förfogande med personen. 

 

Jag kan fortfarande tycka att det är jobbigt ibland. Att man känner att det att 

det blir en kompromiss, man känner att det här inte helt 100 procent. Vi 

skulle behöva göra det här och det här och det här, men kunden säger bara 

nej det betalar vi inte för. 

 

Sjuksköterskorna påpekade vikten av att skapa en bra dialog med kunden, oftast var det 

cheferna på olika avdelningar eller HR-chefen på företaget. De menade att om det inte 

fanns tillräckligt med utrymme för återbesök försvann en stor del av syftet med 

hälsoundersökningen, vilket var att upptäcka sjukdom och förebygga frånvaro från arbetet. 

Vidare menade de att genom att ha en öppen dialog med chefen gavs möjligheten att följa 

upp personen med rätt åtgärder på plats och inte bara skicka de vidare till en vårdcentral 

för fortsatt undersökning. På vårdcentralen kanske de inte såg hela bilden, utan bara botade 

symtomen, till exempel ett högt blodtryck eller höga blodsocker. Problemen kunde vara 
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arbetsrelaterade där lösningen inte alltid var symtomlindring utan att det var viktigt att se 

till helheten, påpekade en annan sjuksköterska.  

 

Vid den här typen av värden så rekommenderar vi kanske tre 

hälsocoachingssamtal eller vid upptäckt arbetsrelaterade besvär  

så vill vi kunna boka in ett uppföljande besök. 

 

En sjuksköterska poängterade att det var viktigt att också vara bra på att sälja in sina 

tjänster till företagen då arbetet som företagssjuksköterska inte enbart handlade om kliniskt 

arbete, utan även om försäljning. 

 

 

Vi jobbar på uppdrag av arbetsgivaren, men det kan se väldigt olika ut. Det 

är viktigt hur vi säljer in det så att vi också känner att vi kan leverera något 

bra. Att man säljer olika typer av uppföljningar, för annars kan jag ibland 

tycka att det inte ger så mycket. 

 

När cheferna förstådd syftet med varför de anställda skulle gå på en hälsoundersökning, 

och var medvetna om att vissa anställda eventuellt kunde ha behov av mer uppföljning än 

andra, så menade sjuksköterskorna att det de bäddade för ett gott samarbete. 

 

Sjuksköterskorna påpekade dock att arbetsgivaren ofta accepterar deras förslag 

och förstådd vikten av en bra dialog och ett gott samarbete.  

 

Sedan finns de ju bra arbetsplatser som tycker att det här är viktigt, och då 

kan man lägga upp en plan. Om vi träffas fem gånger under det här året och 

jag tänker mig den här planeringen, då brukar ju de flesta tycka att det låter 

ju rimligt. 

 

Vill man så får man till det, chefer vill ju oftast ha personal som mår bra. 

 

Det bästa var när det fanns ett långsiktigt samarbete och de anställa kom på regelbundna 

kontroller uttryckte en sjuksköterska. Vissa företag köpte bara enstaka undersökningar, 

kanske för ett särskilt behov just då, sen gick de till konkurrenterna och köpte något annat 

berättade en annan sjuksköterska. Det kunde leda till att långsiktigheten och 

helhetstänkandet kunde försvinna. Samma sjuksköterska påpekade att det kanske mer var 

ett stortstadsfenomen, där utbudet är stort och möjligheten att välja mellan olika aktörer 

finns, till skillnad från landsbygden där de kanske bara finns en företagshälsovård att välja 

på. 

 

Framför allt i storstadsregionen är ju företag väldigt otrogna, de kan ju köpa 

något här och något där. 

 

Inbyggd företagshälsovård 

En del företag hade valt att ha en egen företagshälsovård, en inbyggd. Där uppstår inte 

samma situation med försäljning av timmar, menade de sjuksköterskorna som jobbade där 

och även de som inte jobbade där. Sjuksköterskorna beskrev sitt arbete på en inbyggd 

företagshälsovård som ganska fritt, då det fanns möjlighet att planera sitt arbete och sin tid 

i större utsträckning. De hade inte samma debiteringskrav och behövde därmed inte tänka 
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på samma sätt kring timmar och pengar. Fanns det ett behov av uppföljning med samtal så 

var det sällan ett problem.  

 

En sjuksköterska berättade att eftersom företagshälsovården var en del av själva 

företaget kunde de snabbt ta tag i ett problem som uppstår på en avdelning. Samma 

sjuksköterska berättade att hon blev kontaktad av en avdelningschef som upplevde att 

många i gruppen var trötta och hade brist på energi. Då tog de omgående gemensamt tag i 

problemet. I det här fallet berättade sjuksköterskan att det blev en föreläsning som hon 

satte ihop och presenterade för gruppen. Från det att chefen ringde tills det 

att sjuksköterskan kunde agera tog inte lång tid.  

 

De ringer och man får diskutera varför och om det är något speciellt. Det 

kan vara att det är gnälligt, många är trötta och medarbetarna mår inte bra 

över lag. Och då kan man göra hela gruppen och kanske kombinera med en 

förläsning. 

 

En sjuksköterska beskrev att efter ett antal år i huset så kände hon de flesta anställda och 

visste var bristerna och behoven fanns. 

 

Här kan man planera sin tid mer fritt och göra insatser där man känner att 

det behövs, i dialog med olika arbetsgrupper utan att känna sig styrd av 

ekonomin eller att man säljer in något. Finns det ett behov av samtal, 

förläsningar eller stöd på avdelningen så kan det ordnas i samarbete med 

oss. 

 

Sjuksköterskorna återkom hela tiden till personens ansvar, att det måste ligga i deras eget 

intresse att komma på en hälsoundersökning. Initiativet måste komma från personen själv 

och många såg det som en personalförmån berättade en sjuksköterska. Samma 

sjuksköterska uppskattade att cirka 40 procent av personalen utnyttjade förmånen att 

komma på en hälsoundersökning. 

 

Hur själva hälsoundersökningen presenterades för de anställa kunde också ha att göra med 

hur många som deltog i den menade sjuksköterskan. En del kom till hälsoundersökningen 

bara för att chefen bett dem eller för att de är nyfikna på resultatet av undersökningen 

berättade en sjuksköterska. Många av de som kom regelbundet var ofta medvetna om 

hälsans betydelse och levde relativt sunt. Utmaningen ligger i de som inte kommer till 

undersökningen. Genom att förmedla rätt information och ett tydligt syfte med 

undersökningen ökar sannolikheten att fler kommer och att de känner sig trygga inför 

besöket och vet vad det innebär menade en annan sjuksköterska. 

 

Sjuksköterskans rådgivande samtal 

Samtliga av de intervjuade sjuksköterskorna arbetade med rådgivande samtal i någon form. 

Sjuksköterskorna benämnde samtalen på olika sätt, de var benämningar såsom hälsosamtal, 

livsstilssamtal, livsstilsråd och hälsocoaching. Samtalen bedrevs med en rad olika syften. 

En av sjuksköterska berättade att de exempelvis berör övervikt eller rökning. En annan 

talade om hälsosamtal där det arbetades mycket med prediabetes och höga blodfetter. En 

sjuksköterska beskrev att väldigt många livsstilssamtal handlade om stress på arbetsplatsen 

och privat, och tyckte att det var det vanligaste temat i samtalen. I samband med olika 

hälsoundersökningar som företagshälsovården utförde, så talade flera 
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utav sjuksköterskorna om att de vävde in ett samtal om hälsa i samband med att de gick 

igenom de frågeformulär personerna fyllt i till sin hälsoundersökning. 

  

Först har vi ett hälsosamtal kan man säga då man fyller i lite frågor som vi 

har om livsstil och hälsa och sen går vi igenom det tillsammans. Då tar vi 

upp det man tycker är viktigt, man får försöka lyssna av och se vad man vill 

vidareutveckla. 

  

Jag tycker att det här med samtalsdelen är den viktigaste delen av 

undersökningen.  

  

 /.../ livsstilsrådet och då kan de själva anmäla sig. Då kan de själva ringa 

upp och boka tid. 

  

Personens motivation till förändring 

Många av de intervjuade sjuksköterskorna vittnade om att det inte går att komma med goda 

råd om inte personen är mottaglig, motiverad till en förändring. Det var något som 

sjuksköterskorna lärt sig av erfarenhet i arbetet med livsstilsförändring. Det var flera av 

dem som berättade hur de i början av sin karriär initialt i samtalet överöst personen med 

goda råd och tips om hur de kunde förändra sin livsstil, och hur de sedan under samtalets 

gång märkt att de inte alls fått någon respons, en beskrev det som att "tala med en vägg". 

Två sjuksköterskor sa att de alltid lät personen tala länge om sig och sitt liv utan att ta 

upp själva problemet. Då tyckte de att i så gott som varje samtal så tog personen upp sitt 

problem självmant efter att de först fått "prata av sig". Verkade de fortfarande inte 

mottagliga eller ville prata om sitt problem så hälsade de att personen alltid var välkommen 

att ringa om de ändrade sig och ville ha hjälp. Det var då inte ovanligt att personen hörde 

av sig inom ett par veckor efter samtalet.  

  

Jag tar ju inte hit dom och dom får betala en massa pengar för att läkaren 

säger det och de inte är motiverade. Eller om de hittar inre hinder hela tiden, 

då kan jag säga, du är välkommen tillbaks och då får du höra av dig själv. 

  

Men, det är vanliga mänskliga samtal. 

  

Att komma med hurtiga råd till en person som har en livssituation där något 

annat är mycket viktigare. Du kan komma med massor av råd, då tar vi 

motiverande samtal. Det handlar om att ställa frågor och få kontakten var de 

befinner sig just då. Oj oj vad jag har försökt frälsa människor angående 

både rökning och alkohol, om de själva inte är där kan jag prata i veckovis 

och munnen går men det leder ingen vart. 

  

Utbildning i motiverande samtal  

Samtliga sjuksköterskor hade fått utbildning i motiverande samtal. Sjuksköterskorna tyckte 

metoden var bra, men de tyckte inte att den fungerade fullt ut. Däremot använde de sig 

delvis av metoden. De gjorde sin personliga utformning av samtalet som flera av 

de tillfrågade kallade för "MI-inspirerat". En uttryckte mer kraftfullt än de andra att det 

tyvärr inte räckte som verktyg.  
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Vi har ju gått utbildning här internt i MI, så det är en jättebra metod som vi 

använder oss av i nästan alla möten skulle jag säga. Den är jätte bra. Jag tar 

in det, men följer det inte från A-Ö utan jag väver in det i samtalet. Vi jobbar 

ju inte med pekpinnar förstås, eller säger att så här ser det ut.  

  

Vägen till personens motivation via patientinformation 

Fyra av sjuksköterskorna pratade om vikten av att informera och undervisa patienten i 

dennes annalkande sjukdomstillstånd. På så sätt beskrev de att det var lättare för personen 

att finna sin motivation. En sjuksköterska tyckte det var viktigt att läkaren var rak och ärlig 

mot personen, om denne hade gått med till exempel högt blodsocker en längre tid. Viktigt 

tyckte sjuksköterskan var då att säga att personen har prediabetes, och inte bara högt 

blodsocker. Att vara tydlig med att personen inte har diabetes, men ligger i riskzonen att 

utveckla det. 

  

Sedan får de möjlighet att komma på livsstilssamtal där de får lära sig att förebygga 

diabetes genom att träna, gå ner i vikt, äta en sund kost och sluta stressa. Av cirka tio 

personer nämnde sjuksköterskan att runt tre brukar ändra sin livsstil och få bukt med sitt 

höga blodocker. Övriga utvecklar ofta diabetes.  

  

En annan sjuksköterska berättade om kostråd, att vissa saknar de basala kunskaperna om 

att det är bra att äta en varierad kost på bestämda tider, och att försöka dra ner på de 

ohälsosamma kostvanorna för att förebygga sjukdom. Då kan just den till synes enkla 

informationen vara värdefull att få. Samma sjuksköterska tyckte också att det var viktigt att 

poängtera att förändringen fick ta tid och att små förändringar i kosten också var av godo 

och ger ofta resultat i rätt riktning. 

  

Tester är ju alltid tester, lite fyrkantigt, jo, vid ett konditionstest får man ju 

två värden som berättar hur din motor fungerar, hur ditt hjärta jobbar, 

minutvolym. Det kan man ju prata om på ett lätt språk. Sedan också hur man 

syresätter sin kropp, är du överviktig så blir det ju ett sämre värde eftersom 

det är jobbigare för kroppen. Förstår patienten, så är det ju lättare att hitta 

motivation, så kan man ju också säga att viktminskning är ju bra för knäna 

och höfterna för hela kroppen och hur uppnår man det? Det är mycket 

sådant prat. 

  

Det blir för många ett uppvaknande! Aha, kan min vikt leda till högt 

blodtryck?! 

   

Sjuksköterskans arbete 

Att se till helheten, ett holistiskt synsätt 

Vid en intervju berättade sjuksköterskan om de bedömningsarbeten som de gör när folk har 

varit sjukskrivna länge eller borta från jobbet. Det kan vara komplext, det är viktigt att se 

till hela individen. En annan pratade om hälsofrågeformuläret som hon tyckte var bra 

om personen fyllde i hemma i lugn och ro, så de hann fundera över sin egen hälsa och 

kanske skriva upp lite frågor. De kan ta upp så mycket olika saker, allt från stress, oro, 

sömnsvårigheter till prickar, utslag, höfter, vad som helst. En tredje sjuksköterska berättade 

om att hon inte tyckte de allmänna hälsoundersökningarna gav så mycket, fast hon själv 
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utförde dem. Sjuksköterskan tyckte istället att det viktigaste var samtalet, där man kan 

bilda sig en egen uppfattning och få helhetsbild av personen man har framför sig. 

  

För de allra flesta så är det ju den psykiska arbetsmiljön folk har problem 

med, för de allra flesta har ju idag en bra fysisk arbetsmiljö. Man har ett höj 

och sänkbart skrivbord, bra stolar och så där, men den psykosociala 

arbetsmiljön är ju mindre bra för många och det kan ju både bero på 

arbetsbelastning och på att det är ständiga omorganisationer företaget köps 

och säljs, man får ny chef, det behöver inte bara vara arbetsbördan i sig utan 

det kan vara många andra faktorer.  

 

Arbetsrelaterat fokus 

Flera av sjuksköterskorna talade om att de i sin yrkesroll på företagshälsovården la 

tonvikten på det som är arbetsrelaterat och de risker som finns i arbetsmiljön. De beskrev 

vidare att de däremot hänger ihop, privatlivet påverkar arbetet och tvärt om, så de kan 

vara svårt att veta vad som är vad. Då får man försöka diskutera sig fram till vad det är. Är 

det inte arbetsrelaterat så remitteras person vidare till vårdcentralen. En sjuksköterska 

underströk att de inte jobbade direkt med sjukvård inom företagshälsovården. 

  

Jag tycker man ska koncentrera sig på arbetsrelaterade problem och det 

är framför allt stressrelaterade problem och ergonomi och jobba på det. 

Att få folk att må bra på jobbet helt enkelt. 

  

Hälsofrämjande åtgärder 

Alla sjuksköterskor utom två utförde hälsoundersökningar. De beskrev att de inledningsvis 

gick igenom ett hälsofrågeformulär innehållande frågor om både psykosocial och fysisk 

hälsa. Utformningen av undersökningen den resterande tiden såg lite olika ut. 

  

De kommer hit till oss så kollar vi ju identitet, sen går vi 

igenom hälsofrågeformuläret sedan utför vi en synkontroll, en 

hörselkontroll, vi tar EKG, blodtrycket, spirometri (blås), blodprover, längd 

och vikt. Vi tar blodproverna själva, jag vet inte om en del andra företag 

inte gör det. 

  

Två av sjuksköterskorna beskrev att de ibland utförde hälsoprofiler på en grupp, och då var 

det viktigt att chefen och HR-chefen var insatta och villiga att ha en återkoppling på 

gruppnivå. För att sedan lättare kunna planera för egna hälsoinsatser på företaget, 

med hälsoundersökningarna som underlag. Vidare nämnde sjuksköterskorna att minst 25 

personer måste delta, annars blir det för utpekande. Ibland var cheferna inte villiga att gå 

vidare med en återkoppling på gruppnivå. 

  

Två andra sjuksköterskor berättade om sitt arbete med hälsoprofilbedömning (HPB) en 

form av konditionstest som de upplevde var ett bra verktyg i det hälsofrämjande arbetet. 

En annan pratade om vikten av det långsiktiga hälsoarbetet, då personer kommer årligen. 

Får personen återkommande höra om fördelarna med att inte dricka för mycket alkohol, 

inte röka, äta en sund kost och motionera regelbundet så märks det med tiden ofta i 

resultaten av hälsoundersökningen.  
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Förebyggande åtgärder 

En sjuksköterska uttryckte att hon arbetade mest förebyggande på gruppnivå, då hon var 

ute och föreläste om kost, motion, hållbar hälsa och stress. En annan berättade om att hon 

arbetade förebyggande med individuella samtal. Läkaren skickade personer vidare som 

hade högt blodtryck, högt blodsocker, höga blodfetter samt övervikt till sjuksköterskan för 

ett livsstilsamtal. Dessa samtal kunde vara en timme.  

 

Det är bland annat därför jag är här, för att jag inte har kunnat jobba 

förebyggande i den mån som jag önskat i primärvården. Tanken inom 

primärvården är att vi ska jobba förebyggande för våra invånare och 

sjukvården tar över. Alltså hamnade jag här och här kan man jobba mera 

förebyggande, jag kan prata om livsstilsförändringar, kost, motion och 

stress. 

  

Jag är 100 procent säker på att företagshälsovården behövs just för att 

vi screenar, vi ser många höga blodtryck, höga blodfetter, högt 

blodsocker, övervikt, definitivt att det behövs! 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Författarna benämns som vi i resten av studien då vi har varit både författarna och 

intervjuare samt analyserat all data. 

 

Vårt resultat visar på två huvudfynd. Det första är att det är stor skillnad på hur 

sjuksköterskan arbetar inom inbyggd respektive extern företagshälsovård och det andra är 

att det är personens inre motivation styr förutsättningen för att lyckas med en 

livsstilsförändring. 

 

När vi började arbetet med vår studie sökte vi informanter både inom inbyggd och extern 

företagshälsovård. Vi hade då inte riktigt klart för oss att det var så stor skillnad på de olika 

formerna. I resultatet framkom att sjuksköterskan hade olika möjligheter att bedriva 

hälsofrämjande och förebyggande arbete på inbyggd respektive extern företagshälsovård. 

Upplevelsen var att inom inbyggd företagshälsovård så hade sjuksköterskan inte samma 

krav på sig med försäljning av timmar till olika företag. Sjuksköterskorna kunde arbeta mer 

fritt med de anställda, samt att det fanns ett annat utrymme för livsstilssamtal och 

uppföljning av dessa. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att aktivt kunna förebygga 

hälsorisker och vid behov kunna motivera till förändring av livsstilsfaktorer, medverka i 

arbetsmiljöarbete och påvisa risker relaterade till arbetet och aktivt förebygga dessa. Vårt 

resultat visade att det var lättare för sjuksköterskorna inom inbyggd företagshälsovård att 

använda sig av dessa kompetenser. 

 

Varje timme räknas om i pengar då de inom externa företagshälsovården finns ett 

debiteringskrav. Ett exempel på detta är att fem av de 15 företag som vi kontaktade hade 

inte tid att delta i studien då de inte kunde prioritera den tiden. I resultatet framgår det att 

sjuksköterskorna upplever en tidspress, dels att de inte har tillräckligt med tid för personen 

och dels att de hela tiden känner sig pressade av att sälja in fler timmar. De företag som 

inte ville delta i studien var alla privata aktörer inom företagshälsovården. 
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Resultatet visade att sjuksköterskor i inbyggd företagshälsovård hade lättare att skapa 

långsiktiga relationer i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det framkom vidare 

att många kunder inte är trogna en och samma företagshälsovård i en storstad, utan de 

vänder sig till flera olika aktörer då möjligheten finns. En av anledningarna kan vara att de 

jämför tjänster och priser och inte alltid ser till fördelen med ett långsiktigt samarbete. 

Enligt Pellmer (2012) ska ett hälsofrämjande arbete vara långsiktigt för att effekt ska 

uppnås. 

 

Alla i studien hade lång erfarenhet av att utföra livsstilssamtal. Deras lärdom var att hade 

personen inte någon egen inre motivation till förändring så var det svårt att ändra på det 

just där och då. I resultatet framkom det att det bästa var att låta personen berätta om sig 

själv och bara lyssna långa stunder. Detta ledde i de flesta fall till att de själva tog upp sitt 

"problem" i slutet av samtalet. Under samtalets gång kunde det då framkomma att 

personen hade andra problem som "stod i vägen" för att en livsstilsförändring skulle kunna 

ske. Fors (2009) menar att ett hälsosamtal med personcentrerat förhållningssätt skall 

genomsyras av partnerskap, vilket innebär att sjuksköterskan är expert på sitt 

kunskapsområde och att personen har en jämbördig kunskap om sig själv. De är alltså två 

likvärdiga parter. Det är här sjuksköterskans uppgift att ringa in och försöka förstå 

personens livsvärld. I resultatet framkom att dessa sjuksköterskor hade ett personcentrerat 

förhållningssätt. 

 

Vid analysen av materialet framgick det att det råder en begreppsförvirring mellan 

begreppen hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. I studiens bakgrund beskrivs 

skillnaden mellan dessa begrepp. Svårigheten ligger inte enbart i de snarlika begreppen 

utan även i förståelsen för att de faktiskt riktar sig till olika målgrupper. Pellmer et al., 

(2012) beskriver att i hälsofrämjande arbete är målgruppen hela befolkningen, oavsett om 

personen är frisk eller sjuk, eller upplever sig ha hälsa eller ohälsa. I förebyggande arbete 

är målgruppen personer som befinner sig i en riskgrupp. 

 

Folkhälsovetenskap innefattar hälsofrämjande och förebyggande arbete där ligger fokus på 

hela befolkningens hälsa. Inom omvårdnadsvetenskapen så sätts individen i centrum och 

dennes interaktion med sin omgivning (Olander, 2009). I resultatet framkommer det 

att sjuksköterskan inom företagshälsovården arbetar både på en omvårdnads- och 

folkhälsovetenskaplig grund. 

 

Arbetsplatsen är den mest utvecklade arenan för ett hälsofrämjande arbete. Inom 

företagshälsovården bedrivs även ett arbete som bland annat syftar till att undervisa 

cheferna i ett hälsofrämjande ledarskap (Pellmer et al., 2012). I enlighet med vårt resultat 

så bedrivs en del av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen i form av 

bland annat föreläsningar i ämnet för de anställda. En sjuksköterska berättar att insatser 

kan bestå i att stödja både enskilda personer och chefer i att bedriva ett hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen. Här är ett exempel på när sjuksköterskan arbetar med omvårdnad 

ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Omvårdnad innebär bland annat att undervisa och 

stödja personer och närstående individuellt och i grupp, för att främja hälsa och förebygga 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). För att förstå förhållandet mellan folkhälsovetenskap och 

omvårdnadsvetenskap kan en metafor med dubbelslipade glasögon användas. Den 

beskriver hur dessa discipliner kompletterar varandra i hälso- och sjukvårdsarbetet. 

Sjuksköterskan kan med närskärpan i glasögonen ha fokus på den enskilda, unika personen 

och med denne se på omgivningen från personens livsvärld, hälsoprocesser och behov. 
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Med avståndsskärpa kan sjuksköterskan se varje person ur ett samhälls- och 

befolkningsperspektiv. Med detta seende kan sjuksköterskan se personerna både som 

enskilda personer och på befolkning/gruppnivå. Genom detta synsätt kan sjuksköterskan 

bevara eller utveckla hälsa i förhållande till olika faktorer och lättare möta problem, 

personer och situationer med bred kompetens och på så sätt verka för ett hälsofrämjande 

arbete (Olander, 2009). 

 

Sjukdomsförebyggande arbete bedrivs även på arbetsplatsen. Fokus är då 

arbetsplatsrelaterad ohälsa, vilket innebär faktorer i arbetsmiljön som kan leda till skada 

och sjukdom (Pellmer et al., 2012). I en intervju nämnde en sjuksköterska att hon i ganska 

stor utsträckning arbetade med rehabilitering och med samordning kring detta, samt om 

komplexiteten i det arbetet. Rehabilitering faller under begreppet behandlande åtgärder 

som vi inte har haft för avsikt att studera närmare i vår studie. 

 

En del av sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete består i att utföra 

livsstilssamtalen. Samtliga sjuksköterskor hade fått utbildning i motiverande samtal och 

utförde livsstilssamtal med stöd av den tekniken, vilket sex av sju sjuksköterskor tyckte var 

ett bra verktyg. I enlighet med tidigare forskning så är motiverande samtal en 

välfungerande metod att använda som fungerar i såväl hälsofrämjande som förebyggande 

arbete (Noordman et al., 2012).  

 

Två av sjuksköterskorna i studien var övertygade om att livsstilssamtalen ofta ledde till 

förändring av personens osunda levnadsvanor. I annan forskning har Lakerveld et al., 

(2013) låtit undersöka personer som ligger i riskzonen att utveckla diabetes typ 2 och hjärt-

kärlsjukdomar. Gruppen blev uppmuntrad att själva hitta sin motivation till en 

livsstilsförändring för att förebygga sjukdom och blev även ombedda att konkret 

genomföra en förändring. Efter 12 månader kunde de inte se någon skillnad på 

levnadsvanor i den gruppen, i jämförelse med kontrollgruppen som endast fick ett 

informationsblad om livsstilsförändringar. Här kan vi se att personer kan ta till sig 

information på olika sätt, motivationen till en livsstilsförändring är individuell. I Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) står det att patienten har rätt till individuellt anpassad 

information. Tingström (2009) menar att det är personens egna behov av kunskap och 

information som ska bestämma hur informations- och utbildningsprocessen genomförs.  

 

Metoddiskussion  

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie, där vi har beskrivit hur sjuksköterskan 

arbetat med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom företagshälsovården. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) uttrycks den kvalitativa kunskapen i normalt skriftspråk och 

har som målsättning att behålla beskrivningarna i en nyanserad form. Den ska återberätta 

hur personen uppfattar sin livsvärld uttryckt i ord och inte siffror såsom i en kvantitativ 

metod. Vi tyckte att den kvalitativa designen lämpade sig bra för att besvara studiens syfte 

och har valt en semistrukturerad intervjuform med öppna frågor. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) innehåller den teman och förslag till frågor, men samtidigt finns det 

utrymme att göra förändringar i frågornas utformning och följd om så skulle behövas. 

 

Vi upplevde att informanterna var frispråkiga och talade fritt kring sitt arbete. Frågorna 

ställdes inte alltid i den ordning som de ursprungligen stod i intervjuguiden, då 

sjuksköterskan ibland redan berört frågan. Vi lät medvetet informanten tala ostört vilket 

ledde till att nya intressanta aspekter framkom under intervjun.  
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Transkriberingarna genomfördes direkt efter intervjun och den av oss som inte hade 

intervjuat transkriberade den första intervjun. De övriga transkriberingarna gjordes 

gemensamt genom att de delades upp i två lika delar oavsett vem som hade intervjuat. Då 

materialet lästes igenom uppfattade vi båda att intervjuerna transkriberats på ett korrekt 

och likvärdigt sätt, och att inget väsentligt feltolkats. Enligt Malterud (2009) innebär inte 

alltid en ordagrann nedteckning av intervjun, att det återspeglar det sagda ordet. En del 

meningar kan låta sammanhängande när de sägs, men blir osammanhängande i en skriftlig 

form. I de fall de sagda orden blivit allt för osammanhängande, har vi skrivit om det till en 

mer förståelig mening utan att det för den delen förlora innebörden. Vid de tillfällen en 

osäkerhet uppstod kring en tolkning, diskuterades det tills vi var eniga. På så sätt minskade 

risken för feltolkning av materialet. 

  

Vi har i vår bearbetning av materialet valt att följa Malteruds (2009) struktur i huvudsak, 

då detta bara är ett av många sätt att hantera materialet. Bearbetningen av materialet 

utfördes genom att vi läste igenom alla sju transkriberingarna i sin helhet och markerade de 

stycken och meningar som sedermera skulle fungera som meningsbärande enheter. Alla 

intervjuer fick en egen kod så att vi senare skulle kunna härleda dem. Vi gick gemensamt 

igenom alla transkriberingarna och klippte ut alla de stycken och meningar som markerats 

och förde in dessa i ett gemensamt dokument. Alla stycken och meningar fick en etikett, en 

siffra för att kunna härleda dem tillbaka till rätt intervju. Vidare sorterades alla 

meningsbärande enheter in under olika kodgrupper och fick ytterligare en siffra för att 

därefter sorteras in subgrupper. Detta gjordes i samförstånd för att eventuella missförstånd 

eller tveksamheter skulle undvikas. De meningsbärande enheterna som tydligast beskrev 

det som var relevant för studiens innehåll markerades. Därefter sorterades de 

meningsbärande enheterna ännu en gång och namnen på de olika subgrupperna växte fram 

i en diskussion mellan författarna. Initialt var det många olika teman som blev sju 

kodgrupper som sedan reducerades till fyra stycken kategorier. Under varje kategori fanns 

det flera olika subgrupper som ändrade namn ett flertal gånger under analysens gång. 

Likaså flyttade vi runt de meningsbärande enheter flera gånger innan de hamnade i rätt 

ordning. Denna reducering av materialet har lett fram till resultatet.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att stärka studiens trovärdighet har en genomgång av litteratur gjorts. Artiklarna har 

sökts på Pubmed med hjälp av bland annat MeSH-termerna; occupational health, public 

health, life style, motivational interviewing samt en begränsning till ”five years”, ”English” 

och ”review”. De böcker och artiklar vi funnit mest relevanta för ämnet har vi refererat till 

löpande genom studien.  

 

I metoddelen har vi främst använt oss av boken ”Kvalitativa metoder i medicinsk 

forskning” av K. Malterud men även av ”Den kvalitativa forskningsintervjun” av S. Kvale 

och S. Brinkmann då vi tycker dessa två böcker kompletterar varandra. 

 

Enligt Malterud (2009) kan fyra till sju informanter vara tillräckligt för att få fram ett 

relevant material. Resultat är baserat på sju intervjuer, tack vare den goda kvalitén på 

intervjumaterialet samt den noggranna analysen stärker det studiens trovärdighet. I ett 

större perspektiv kan inte resultatet anses generaliserbart då urvalsgruppen upplevs som för 

liten. De sju sjuksköterskor som deltog i studien anmälde direkt sitt intresse att delta i 

studien. Samtliga sjuksköterskor brann för sitt yrke vilket kanske inte kan var 
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representativt för hela sjuksköterskegruppen som verkar inom företagshälsovården i 

Sverige. Dessutom intervjuades endast sjuksköterskor verksamma i Stockolms innerstad 

vilket inte heller kan vara representativt för hela landet. Vidare intervjuades endast 

sjuksköterskor inom de externa och den inbyggda privata företagshälsovården, men ingen 

inom kommun och landsting, dessa faktorer kan ha begränsat resultatet. 

 

Intervjufrågorna var korta och de gav långa och relevanta svar som beskrev hur 

sjuksköterskan arbetade, vilket gjorde att materialet kan anses tillräckligt som grund för en 

analys. Resultatets trovärdighet styrks genom citat som visar vilket material som används i 

analysen samt visar på den personliga interaktionen i intervjusamtalet. 
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Slutsats 

Ekonomin styr i vilken omfattning sjuksköterskan kan arbeta med hälsofrämjande och 

förebyggande arbete inom extern företagshälsovård. Ekonomin hos företaget som nyttjar 

företagshälsovården begränsar ibland företagets möjlighet att kunna köpa och därmed 

erbjuda uppföljning för anställda som behöver detta. Chefen kanske saknar kunskap om 

vikten av långsiktighet i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, eller prioriterar inte 

de anställdas hälsa. I resultatet framkom det att sjuksköterskor inom inbyggd 

företagshälsovård inte var lika styrda av ekonomin utan kunde mer självständigt lägga upp 

sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete för de anställda.  

 

En del av sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete i vår studie bestod i att 

utföra livsstilssamtal. Den kliniska relevansen var att hade personen inte någon egen vilja 

till förändring så var det svårt att ändra på det just där och då. Ofta uppmuntrades personen 

istället till att återkomma om intresse för förändring skulle uppstå. I resultatet framkom det 

även att det bästa var att låta personen berätta om sig själv och bara lyssna långa stunder. 

Detta ledde till att de själva ofta tog upp sitt "problem" i slutet av samtalet. Under samtalets 

gång framkom det ofta om personen hade andra problem som "stod i vägen" för att en 

livsstilsförändring skulle kunna ske. Detta har också klinisk relevans. 

 

Förslag på fortsatta studier 

Under studiens gång har vi funderar mycket på skillnaden på hur den interna och externa 

företagshälsovården bedrivs och dess betydelse för den enskilde personens hälsa. Det 

skulle vara intressant att göra en studie och då belysa skillnaderna mellan dessa två. I den 

studien skulle urvalsgruppen bestå av fler deltagare än denna studie. 

 

Det skulle vara intressant att i fortsatta studier forska vidare på hur man kan uppmuntra, 

hjälpa och stödja en person i att finna sin inre motivation till en förändring. 
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 I 

BILAGA A - Analystabell 

 

 
Figur 1. Kondenseringsschema (Graneheim & Lundman, 2008). 

Menigsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är ju bland 

annat därför jag är 

här, för att jag inte 

har kunnat jobba 

förebyggande i den 

mån jag önskat 

inom primärvården . 

Tanken inom 

primärvården är ju 

att vi ska jobba 

förebyggande för 

våra invånare och 

sjukvården tar ju 

över. Alltså 

hamnade jag här och 

här kan man alltså 

jobba mera 

förebyggande, jag 

kan prata om 

livsstilsförändringar, 

kost motion och 

stress. 

Jag har inte 

kunnat jobba 

förebyggande 

inom 

primärvården i 

den mån jag 

önskat. Det är 

därför jag är 

här där jag kan 

jobba mera 

förebyggande. 

Holistiskt 

synsätt. 

Förebyggande 

arbete 

Hälsofrämjande 

och 

förebyggande 

arbete. 

Jag tar ju inte hit 

personen och de får 

betala en massa 

pengar för att 

läkaren säger det 

och de inte är 

motiverade. Eller 

om de hittar hinder 

hela tiden, då kan 

jag säga, du är 

välkommen tillbaks 

och då får du höra 

av dig.  

Om jag märker 

att personen 

inte är 

motiverad och 

har en massa 

inre hinder, då 

kan jag säga att 

de är välkomna 

att höra av sig 

vid ett senare 

tillfälle. 

Samtal Personens 

motivation till 

förändring 

Sjuksköterskans 

samtal med 

personen 

 



 II 

BILAGA B - Förfrågan om deltagande i intervju 

 

XXX Företagshälsovård 

XXX XX STOCKHOLM   Stockholm XXXX-XX-XX 

  

 

Förfrågan om deltagande i intervju 

Vi heter Marie Bratt och Katarina Hverén och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5. Under de kommande veckorna ska vi genomföra ett självständigt 

arbete omfattande 15 högskolepoäng. Syftet med studien är att undersöka hur 

sjuksköterskor inom företagshälsovården arbetar med hälsoundersökningar och 

livsstilsförändringar. 

 

Ohälsa kostar samhället mycket pengar och orsakar den enskilde individen onödigt 

lidande. Genom att i ett tidigt skede upptäcka riskfaktorer som kan leda till ohälsa är det 

viktigt att i arbetet som sjuksköterska kunna motivera till livsstilsförändring, då det är 

möjligt.  

  

Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som utför 

livsstilssamtal i samband med hälsoundersökningar. 

  

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, intervjupersonerna kommer att avidentifieras i 

studien och kliniknamnet kommer inte att synas. Under samtalet kommer vi båda att delta 

och föra minnesanteckningar som vi sedan sammanställer. Vi beräknar att intervjun tar ca 

en timme. Intervjupersonerna deltar frivilligt i studien och kan när som helst avbryta sin 

medverkan i studien. 

 

Er kunskap och erfarenhet är viktig för oss och vi är därför mycket tacksamma och glada 

för att ni ställer upp på en intervju! 

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss via telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

_______________________________________ 

Marie Bratt 

Sjuksköterskestudent på Sophiahemmet Högskola 

Telfonnummer: XXXX-XXXXX 

 

________________________________________ 

Katarina Hverén 

Sjuksköterskestudent på Sophiahemmet Högskola 

Telfonnummer: XXXX-XXXXX  

 

_________________________________ 

Louise Eulau 

Handledare Sophiahemmet Högskola 

Telfonnummer: 08-406 2857 

 

 



 III 

BILAGA C - Godkännande av intervjustudie 

 

 

GODKÄNNANDE AV INTERVJUSTUDIE 

 

Jag godkänner härmed att Marie Bratt och Katarina Hverén får utföra studien ” En 

kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjuksköterskan arbetar med 

hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom företagshälsovården.” på kliniken 

under tidsperioden augusti-september 2014. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 



 IV 

BILAGA D - Intervjuguide 

 
INTERVJUGUIDE 

 

SYFTE:  
En kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjuksköterskan arbetar med hälsofrämjande 

och förebyggande åtgärder inom företagshälsovården. 

 

 

Frågor: 
Undrar du över något innan vi börjar intervjun? 

  

Inledande frågor 

-Hur många år har du jobbat som sjuksköterska? 

-Hur många år inom företagshälsovård? 

-Vad har du för utbildning 

  

Jobbar ni med hälsoundersökningar?  

-Om ja, berätta på vilket sätt. 

 

Hur jobbar du med hälsofrågeformuläret? 

  

Hur involverad är du i resultatet av hälsoundersökningen? 

-Samtalar du med företagsläkaren? 

  

Berätta hur du arbetar med livsstilssamtal? 

-Har du någon utbildning i detta? 

 

Känner du att du är styrd av ekonomin? 

 

Vi har inga fler frågor, är det något särskilt du vill tillägga innan vi slutar? 

  

Reservfråga: 
Hur upplever du personens motivation till att ändra sin livsstil för att förebygga sjukdom.
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