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kategorier och åtta underkategorier. De två teman som framkom var “Att bli bemött med 
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The purpose of this qualitative study was to examine the person's experience of occupational 
health services which had significance for lifestyle changes. 
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met with interest and concern," and "Getting to know one’s illness and get a starting point how 
to change." 
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 Introduktion/Bakgrund  

 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) tog fram 1996 en global strategi, ”Occupational health for 

all”. Tydliga krav ställdes på alla medlemsstater att företagshälsovård ska omfatta hela den 

arbetande befolkningen. Strategin beskrev vikten av företagshälsovård och hälsosamma 

arbetsmiljöer för arbetstagarna. I Sverige regleras företagshälsovården genom Arbetsmiljölagen 

(AML 1977:1160), kap 3 § 2b. Arbetsgivaren ska svara för att företagshälsovård finns att tillgå 

utifrån det arbetsförhållandena kräver. Företagshälsovård definieras i AML 1977:1160, kap 3 § 

2c, som; 

  

 ”……en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 

rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att 

förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha 

kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan 

arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa”. 

  

Enligt 12§ i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:01, kan arbetsgivaren anlita 

företagshälsovården när den egna komptensen inte räcker för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Kindenberg (2011) beskriver företagshälsovård som en resurs som 

kompletterar företaget att uppnå ett hållbart och långsiktigt arbetsliv. Antonsson (2011) 

påpekar, för att uppfylla krav och förväntningar behöver företagshälsovården en bred 

kompetens som bygger på tvärprofessionell samverkan i ett nära samarbete med företagens 

organisation. Antonsson skriver att företagshälsovården inte är en kontrollfunktion, utan ska 

ses som en kunskapsresurs att anlita för att säkra god och säker arbetsmiljö.  Om medarbetare 

drabbas av sjukdom eller arbetsolycka kan företagshälsovården bistå med stöd i 

rehabiliteringsarbetet.  Kindenberg (2011) säger att avtal med företagshälsovård kan se olika ut 

beroende på privata och offentliga arbetsgivare. Företagen kan ha olika behov som styr vilka 

tjänster de anlitar företagshälsovården till. Mest effektivt är när företagshälsovård får medverka 

vid förändringsarbete för att undvika brister som då måste åtgärdas i efterhand. Antonsson 

(2011) framhåller att företagshälsovården ska arbeta preventivt. Utbudet av 

företagshälsovårdens tjänster har utökats de senaste decennierna till att innehålla friskvård, 

hälsopromotion och andra hälsofrämjande insatser. En stor del av företagshälsovårdens 

verksamhet utgörs numera av olika former av hälsoundersökningar.  
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I AFS (2005:06) ”Medicinska kontroller i arbetslivet” finns regler och råd om 

arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Där beskrivs hur och när dessa kontroller ska 

utföras samt hur resultaten av kontrollerna ska hanteras.  I AFS (2001:01) systematiskt 

arbetsmiljöarbete, regleras också arbetsgivarens skyldigheter och ansvar att arbeta med den 

totala arbetsmiljön, fysisk- och psykosocial. De företag som i lag inte har reglerade medicinska 

kontroller, kan välja en företagsanpassad hälsoundersökning med valfritt innehåll utifrån 

företagets syfte och mål med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovårdens 

hälsoundersökning som syftar till att förebygga ohälsa innehåller ofta två delar, en enkät om 

hälsa, livsstil och arbetsmiljö samt mätning av olika hälsomarkörer. Enkätens frågor kan beröra 

exempelvis, kost-, motion-, tobak- och alkoholvanor samt återhämtning, trivsel, delaktighet och 

mobbing, och kan även kan innehålla frågor om besvärsförekomst och symptom. 

Hälsomarkörer kan vara exempelvis kolesterol, blodsocker, BMI, konditionstest eller 

audiogram. Hansson (2004) säger att företagshälsovården kan genom hälsoundersökning ge 

individen en möjlighet att ta ansvar för sin hälsa genom att förstärka och synliggöra positiva 

levnadsvanor. 

Kritik har riktats mot hälsokontrollernas värde. I studien av Krogsbøll, Jørgensen, Grønhøj 

Larsen & Gøtzsche (2012) framkom att generella hälsoundersökningar inte minskade sjuklighet 

eller dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

ifrågasatte efter denna studie, värdet av hälsoundersökningar och framhöll att misstänkta fynd 

hos friska personer ledde till mer skada än nytta (SBU, 2012a). 

  

I statens offentliga utredningar (SOU 2011:63) beskrivs företagssköterskan uppgift som att 

aktivt bidra till att hälsofrämjande metoder förs in i arbetslivets olika verksamheter.  

Kompetensbeskrivningen för företagssköterskan belyser dennes arbete, att förebygga och arbeta 

hälsofrämjande med prevention som syftar till att påverka livsstilsfaktorer, samt att fånga upp 

och analysera den anställdes behov av stöd och hjälp samt hänvisa till annan instans för adekvat 

hjälp (Claesson, Silversund, Loodh, Andersson & Ståhl, 2010).  I de etiska riktlinjerna för 

sjuksköterskor beskrivs; 

  

”Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: att 

främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att 

lindra lidande ” samt ”Sjuksköterskan samordnar sitt arbete med 

närstående yrkesgrupper”(International Council of Nurses, 2007). 
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Statens folkhälsoinstitut (2004) definierar hälsofrämjande arbete som en process som ger 

människan möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och främja den. Om detta ska kunna bli 

möjligt för individen, måste det ges förutsättningar för individen att kunna påverka de 

faktorerna. Hansson (2004) beskriver hälsa som en process över tid. Processen syftar till att ge 

makt och möjligheter till individen. Det centrala i processen är dialogen som ger förutsättningar 

till delaktighet, ansvarstagande och engagemang hos individen. Socialstyrelsen (2011) 

uppmanar vårdpersonal att arbeta med hälsofrämjande samtal, en stödjande dialog, om 

levnadsvanor samt erbjuda stöd och hjälp för att öka individens kontroll över sin hälsa och till 

att förbättra den. Dialogen utgår från personens egen upplevelse av levnadsvanan och tar 

hänsyn till personens motivation till förändring. Företagssköterskan roll är framförallt att ge 

personen kunskap, verktyg och stöd i sin utveckling av hälsa. Idag värderar människan ökad 

livskvalitet och ökad livslängd högt. Olika faktorer påverkar individens hälsa; fysiska, psykiska, 

och sociala aspekter samt välbefinnande (Burström, 2002). Bergström (2009) menar att de 

flesta av dessa faktorer går att påverka genom att individen själv tar ett eget beslut. 

Det ligger således på den enskilda individen att komma till ett beslut att förändra sin livsstil mot 

bättre hälsa. I samband med en hälsoundersökning skapas kontakt med företagshälsovården 

där företagssköterskan arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv vilket ger förutsättningar 

till individen beslut. 

 

Studier om individers/personers upplevelser av företagshälsovårdens hälsoundersökning och 

dess betydelse för livsstilsförändring saknas. Däremot finns studier ur andra perspektiv än 

individens inom företagshälsovård. Ett exempel är studien av Yap och Davis (2007) där målet 

var att minska sjuklighet och dödlighet hos amerikanska arbetare med stillasittande livsstil. Yap 

och Davis såg vikten av att personer får träffa företagssköterskan som hade kunskap och 

förståelse kring hälsorisker. Företagsköterskan gav personerna strategier där hon ansåg att 

beteendeförändringar var nödvändiga. I studien av Ramey, Downing och Knoblauch (2007) var 

syftet att med information minska sjukligheten av hjärtkärlsjukdom och dess riskfaktorer bland 

poliser. Studien visade att företagssköterskor har en unik position för att identifiera hälsorisker, 

föreslå lämpliga insatser som förbättrar hälsan för de anställda. Studien av Ariyoshi, Suzaki, 

Takayama, Wakeshima, och Ishitake (2009) hade som syfte att utvärdera effekter kring 

metabola syndrom. Detta för att kunna utveckla effektiva interventioner för företagssköterskor 

att arbeta hälsofrämjande på individnivå. Slutsatsen blev att det var nödvändigt att effektivt 

arbeta med de anställdas hälsa utifrån varje enskilds individs yrkeskrav.  
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Pågående projekt finns angående företagshälsovårdens hälsoundersökningar mål, 

genomförande och resultat med syfte att utvärdera och ge underlag för vidareutveckling av 

företagshälsovårdens arbete med hälsoundersökningar (Grooten, 2014). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa personers upplevelse av företagshälsovårdens 

hälsoundersökning som haft betydelse för livsstilsförändring. 

 

 

Metod och material 

 

 

Design 

Som metod användes kvalitativ forskningsintervju med induktiv ansats. Induktiv ansats baseras 

på människors upplevelser och innebär en förutsättningslös analys av texter (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012), till skillnad från deduktiv ansats som innebär att utgå ifrån en teori 

(Priebe & Landström, 2012). 

 

Urval 

Studien genomfördes, vid två privata företagshälsovårder med olika storlek på kundunderlag, i 

norra Sverige. Urvalet till studien var utifrån förutbestämda kriterier (criterion sampling), vilket 

innebar att deltagarna valdes utifrån att de vara vuxna, över 18 år, kvinnor och män med 

genomförd hälsoundersökning på företagshälsovård som innehöll någon typ av provtagning och 

samtal med företagssköterska och vilka det var känt att livsstilsförändringar skett. Polit och 

Beck (2008) säger att använda förutbestämda kriterier minskar variationen och möjliggör en 

mer fokuserad undersökning, urvalet av informanterna blir ändamålsenligt. 

Tillstånd att genomföra studien söktes skriftligt hos respektive företagshälsovård vilket 

godkändes (Bilaga 1). Informations- och samtyckeskravet uppfylldes genom att personerna fick 

muntligt och skriftligt information före intervjun (Bilaga 2) samt skrev under informerat 

samtycke som enligt Polit & Beck (2008) och Vetenskapsrådet (2009) är en regel i 

samtyckeskravet. Samtidigt informerades om frivilligheten att delta samt att den intervjuade 

kunde när som helst dra sig ur eller inte välja att svara på någon fråga, utan att behöva förklara 

varför. Kvale och Brinkman (2009) säger att beslut att delta eller inte delta i studien ska inte 

påverka personens vård eller behandling. För att uppfylla konfidentialitetskravet har endast 
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författarna tillgång till materialet och ansvarar för att det kommer att sparas inlåst i 3 år för att 

sedan raderas. Det insamlade studiematerialet användes endast i studiesyfte. Konfidentialitet 

innebär att privat data inte kommer att avslöjas, all data skall avidentifieras och inga obehöriga 

kan ta del av det. (Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet 2009). 

Tolv personer tillfrågades vid personliga möten hos företagssköterska. Tio personer, tre kvinnor 

och sju män, 40-66 år tackade ja till deltagande. Medelåldern var 54,5 år, arbetade inom privat 

och offentlig sektor på olika nivåer i organisationerna med lokala alternativt nationella uppdrag. 

Samtliga arbetade dagtid, några hade resor i tjänsten och alla hade många år inom sin bransch. 

  

Datainsamling 

Data samlades in med semistrukturerad narrativ intervju, dvs. en huvudfråga “Kan du berätta 

för mig om din upplevelse av hälsoundersökningen, har den påverkat / haft betydelse för din 

livsstilsförändring?” med tilläggsfrågor som stöd (Bilaga 3). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan en narrativ intervju inledas med en fråga om en 

specifik episod. Enligt Polit och Beck (2008) syftar den kvalitativa forskningsintervjun att 

synliggöra, förklara och ge djupare förståelse för människors subjektiva upplevelser. I narrativ 

intervju får den intervjuade möjlighet att berätta fritt (Trost, 2010; Polit & Beck, 2008).  

En första intervjuguide gjordes och två pilotintervjuer genomfördes innan studien påbörjades. 

Intervjuguiden reviderades och vidareutvecklades ytterligare till att finna den slutliga versionen 

(Bilaga 3). Intervjufrågor bör prövas i förväg eftersom olika formuleringar kan leda till olika 

resultat (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Deltagarna hade möjlighet att välja plats och 

tidpunkt för intervjun, för att skapa en atmosfär av trygghet där personen känner sig fri att 

berätta (Kvale, 1997). Samtliga intervjuer genomfördes våren 2014. 

Två intervjuer utfördes via telefon med högtalare, fyra intervjuer gjordes på personernas 

arbetsplats och fyra intervjuer genomfördes vid företagshälsovården. Deltagarna fick 

intervjufrågorna innan intervjun för genomläsning. Samtliga intervjuer spelades in på digital 

diktafon. Intervjuerna transkriberades ordagrant av intervjuaren. Efter tio transkriberade 

intervjuer, pilotintervjuerna inkluderade, bedömdes att saturation uppnåtts dvs. inget 

ytterligare nytt framkom som bidrog till resultatet. Även de kortaste intervjuerna var rika på 

innehåll. Det totala materialet bestod av 61 sidor transkriberad text. 
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Dataanalys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver kvalitativ innehållsanalys som att variationer, skillnader och 

likheter identifieras i intervjumaterialet och är en process som systematiskt analyserar och 

organiserar transkriberad text till kategorier och teman från t ex. en intervju. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och samtligt material lästes igenom av författarna var 

för sig, som jämfördes för att få en bredare förståelse över innehållet. Ur det transkriberade 

texterna lyftes meningsenheter som motsvarade syftet. Dessa kondenserades och kodades för 

att därefter sammanföras till underkategorier och kategorier. Varje steg i analysen genomfördes 

av intervjuarna var för sig för att sedan jämföras. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) innebär kondensering att textenheterna kortas ner samtidigt som det centrala innehållet 

bevaras och inget väsentligt försvinner. Kod är att sätta en etikett på en meningsenhet som kort 

beskriver innehållet i meningsenhetens kontext, vilka sedan sorteras i kategorier genom att 

jämföra meningsenheternas skillnader och likheter. Inget material får exkluderas för att det 

saknas lämplig kategori och inget material får hamna mellan två kategorier, eller passa in i mer 

än en kategori. Graneheim och Lundman (2004) säger att genom att ge varje meningsenhet en 

unik kod säkerställs att inga relevanta fakta försvinner under analysprocessen. 

Därefter sågs en röd tråd som återkom i kategorierna, vilka till slut bildade två tema. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att skapa ett tema är att sammanbinda det latenta 

eller underliggande budskapet i ett antal kategorier. Resultatet presenterades i teman, 

kategorier och underkategorier (Tabell 1). 

 

 

 

Resultat 

 

 

Syftet med denna studie var att belysa personers upplevelse av företagshälsovårdens 

hälsoundersökning som haft betydelse för livsstilsförändring. Analysen resulterade i två teman; 

Att bli bemött med intresse och omtanke och Att få veta sin ohälsa och få start till förändring 

med sammanlagt fyra kategorier och åtta underkategorier (Tabell 1). 

  

 

 

 



10 

Tabell 1. Resultat av tema, kategorier och underkategorier. 

 

Tema Kategori Underkategori 

Att bli bemött med 

intresse och omtanke 

Bemötande 

Det goda mötet 

Känslan av något gott kom av 

hälsoundersökning 

Stöd 

Att få vägledning och känna sig 

trygg 

Att få hjälp vidare 

Att få veta sin ohälsa 

och få en start till 

förändring 

Insikt om ohälsa 
Bekräftad ohälsa motiverade 

Att reflektera och få medvetenhet 

Förändring 
Att ta eget beslut 

Att se effekt av förändring 

 

 

Att bli bemött med intresse och omtanke 

Temat “Att bli bemött med intresse och omtanke” innehöll kategorin bemötande med 

underkategorierna “Det goda mötet” och “Känslan av något gott kom av hälsoundersökning” 

samt kategorin stöd med underkategorierna “Att få vägledning och känna sig trygg” och “Att få 

hjälp vidare”. 

 

Bemötande 

Bemötandet var betydelsefullt och avgörande för hur personerna upplevde 

hälsoundersökningen. Det beskrevs som det goda mötet och att känslan var att det kom något 

gott efter hälsoundersökningen. 

 

Det goda mötet 

De intervjuade personerna beskrev företagssköterskan som engagerad och att det var viktigt att 

de blev professionellt bemötta. Det goda mötet beskrevs som, att bli sedd, uppmärksammad och 

respekterad. 

 

”......man känner sig väl ändå...det är ju på det personliga planet” 
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Personerna kände att dem blev tagna på allvar i ett fokuserat mänskligt möte.  Det var ett bra 

naturligt möte, “inga konstigheter”. En av de intervjuade personerna beskrev henne som 

”enastående”. En annan att “hon sken som en sol”. Förhållningssättet beskrevs som att det 

fanns “inga pekpinnar” eller att inte vilja ge dåligt samvete. I stället gavs olika alternativa vägar 

att tänka på, för att göra förändringen möjlig. Det goda mötet beskrevs till exempel som att hon 

ville veta vad man hade gjort för att lyckas förändra sina levnadsvanor, det fanns ett intresse 

och engagemang. Detta upplevdes positivt, det var någon som var intresserad av hur man 

mådde och hur man levde, någon som såg personen som “den man är”. Personens berättelse 

togs inte som “ett gnäll”, utan personen upplevde att den blev lyssnad på, och i mötet försökte 

“man göra någonting åt det”.   

  

  ”Det här handlar ju också mycket om hur ni är” 

  

 

Känslan av något gott kom av hälsoundersökningen 

Hälsoundersökningens betydelse uttrycktes i positiva känslor. Positiva känslor upplevdes som 

ett inre värde hos personerna, “en lättnad”, “en enorm betydelse”, “ett lyft” att få komma till 

företagshälsovården, “en glädje”, “en tacksamhet”. Det beskrevs också som “tryggt och bra” att 

komma till hälsoundersökningen. En person berättade hur roligt det var att få visa 

företagssköterskan vilka förändringar denne hade gjort. Personen uttryckte det, “som att gå på 

moln, att två år senare få visa henne att man kunde göra den här resan”. En annan person 

uttryckte att “jag har varit duktig, det blev ett lyft å komma hit”. Personerna upplevde att 

företagshälsovården var värdefull och att den fanns för dem. Det var med glädje de kom till 

företagshälsovården. Innehållet i hälsoundersökningen upplevde personerna som betydelsefullt, 

att hälsoundersökningen inte bara var generell, utan hade ett bredare innehåll. 

  

“Det är ju ett värde och få fortsätta att leva ett normalt liv…. det är 

ju ett otroligt högt värde….för annars skulle jag ju inte gå på en 

hälsoundersökning om jag inte tyckte det var ett värde...  det måste 

ju alla tycka, tycker jag….vill jag leva, så måste jag ju dit, det är ju 

så man måste värdera….herregud – så värde är det – det är inget 

snack om saken – det kan man nog inte säga i pengar eller nånting, 

ett värde är det ju!” 

 

 

 



12 

Stöd 

Det individuella stödet hos personerna upplevdes som en trygghet och gav förutsättningar till 

livsstilsförändringar. Hälsoundersökningen bidrog till att personerna fick vägledning och 

upplevde en känsla av trygghet och fick hjälp vidare.   

  

Att få vägledning och känna sig trygg 

De intervjuade personerna beskrev att de fick stöd bland annat genom att få “handfasta råd och 

konkreta tips”, bra vägledning. Det kunde handla om kost, motion och om balans i livet. 

  

”…känner att måste man medicinera då,… jag kanske kan göra 

annat,…  det var ju det man fick, bra råd av och tips om vad man 

kan göra själv” 

  

Några av personerna beskrev upplevelsen av trygghet när företagssköterskan reagerade på 

avvikande värden vid hälsoundersökningen. Personerna beskrev att samtalet vid 

hälsoundersökningen upplevdes positivt kring val och valmöjligheter, att finna strategier för sitt 

mående till livsstilsförändring. Det kunde handla om konsekvenser att välja eller inte välja 

rekommenderade råd. Personen blev bemött med förståelse utifrån personens särskilda behov i 

dennes aktuella situation. Att kunna följa upp hälsan och samtidigt få kvalificerad rådgivning 

och coachning upplevdes som betydelsefullt. 

  

 ”när vi diskuterade så hjälpte det mig också ..mina tankar .. att 

landa rätt i det här” 

  

 

Att få hjälp vidare 

Några av personerna fick hjälp vidare till annan vårdnivå. Det kunde handla om att bli 

remitterad till annan vårdgivare eller få direkt hjälp från läkare vid akut avvikande värden. 

Detta upplevde några av de intervjuade personerna som ett avgörande stöd. Samtliga personer 

beskrev betydelsen av uppföljning som mycket viktigt och ett stort stöd i sin livsstilsförändring. 

  

“....det var väldigt avgörande både att prata med sköterskan och 

träffa läkaren…” 

  

“..det kändes bra att man följer upp det…. så man vet, så att jag vet, 

att det går åt rätt håll..” 
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Att få veta sin ohälsa och få en start till förändring 

Temat “att få veta sin ohälsa och få en start till förändring” innehöll kategorin “Insikt om 

ohälsa” med underkategorierna “Bekräftad ohälsa motiverade” och “Att reflektera och få 

medvetenhet” samt kategorin förändring med underkategorierna “Att ta eget beslut” och “Att se 

effekt av förändring”. 

 

 

Insikt om ohälsa 

Efter hälsoundersökningen fick personerna insikt om sin ohälsa som beskrevs att få bekräftad 

ohälsa motiverade till livsstilsförändring. Det ledde till att personerna reflekterade och blev 

medvetna. 

  

Bekräftad ohälsa motiverade 

Hälsoundersökningens betydelse för livsstilsförändringen tolkades som att personerna kom till 

insikt. Att få kunskap om sin hälsa och ohälsa blev ett “uppvaknande”. Personerna uppskattade 

att få kännedom om avvikande värden. 

 

“Jag fick bekräftat det jag redan visste, fast jag inte hade velat se det 

själv....det blev ganska varse om att det inte var så himla bra med 

mig”. 

  

Flera berättelser handlade om att känna sig frisk och ha en upplevelse av hälsa, men det fanns 

en ohälsa. Personerna beskrev att de inte hade förstått, inte haft insikt om sambandet mellan 

symptom och ohälsa, “en ohälsa som upplevdes som en hälsa”. Ohälsan som personerna inte 

var medvetna om, hade bidragit till negativa upplevelser i kroppen och beskrevs att, “allt går 

tungt” och detta kunde sedan vid hälsoundersökningen härledas till ett högt blodtryck.  En av 

personerna beskrev att “utan hälsoundersökning hade jag inte vetat om det höga kolesterolet” 

eller att “syreupptagningen var inte bra”. En person beskrev upplevelsen att det var speciellt 

värdefullt när man blir äldre. 

  

“och hade jag inte gått på den hälsoundersökningen, då hade jag ju 

bara fortsatt, då hade det hänt nå illa med mig istället” 

  

“då är det ju jätteviktigt med företagshälsovård att för fånga upp 

dem som kanske, dom som är på…en …på en dålig resa….” 
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Genom att få veta fakta, resultat av sina värden, beskrev många av de intervjuade att det 

motiverade till livsstilsförändring. Samtliga intervjuade personer ansåg att kunna följa värdena 

över tid, ”se trender”, “se att det leder nån vart”, “hur det har påverkat min hälsa?”, var en viktig 

motivator och beskrevs som “intressant” och bra för individen.  Värdena motiverade till 

förändring eller bekräftade det som var bra, när personerna fick ett mål att sträva mot och 

uppnå. Samtliga personer uppgav att uppföljning av hälsoundersökningen inspirerade till 

ytterligare livsstilsförändring. Personerna uttryckte att det var en stor betydelse att få följa upp 

sin hälsa och få kvalificerad rådgivning/coaching av företagssköterskan för att “se hur man 

ligger till”. 

  

“fyra månader senare….. tog nya prover… och de var kanonbra och 

utifrån det så har jag nu fortsatt” 

  

“jag tycker alla... alla borde få, …….göra de här återbesöken,  jag 

tycker att det har varit sin kraft…. en riktig sporre….” 

  

  

Att reflektera och få medvetenhet 

Deras bekräftade ohälsa i form av värden var motiverande och väckte till reflektion och 

eftertanke. Att reflektera och få medvetenhet om sin hälsa beskrevs, “det blev som en 

väckarklocka”. Flera av personerna uttryckte att man “blev lite bekymrad”, “skärrad” och att det 

var “dags att se sanningen i vitögat”. En av de intervjuade personerna blev “väldigt intresserad” 

och hade funderingar kring varför den träning som denne hade gjort under många år inte 

fungerade. En annan person insåg och beskrev det som att “det är var dags att röra på sig i 

vardagen och tänka mer på vad man stoppar i sig”, för att behålla sin hälsa. Det fanns också 

reflektioner kring sömnens betydelse, alkoholens påverkan och kostens betydelse för hälsan. 

Personerna beskrev och insåg, att ju äldre man blev, desto viktigare blev det att behålla eller 

förbättra sitt hälsotillstånd. En person beskrev det “jag är rätt säker på att jag skulle ha fortsatt i 

samma hjulspår om jag inte hade stannat upp där”. En av de intervjuade personerna beskrev 

det som man ”tog livet på ett annat sätt”. 

  

“blev ju lite skärrad faktiskt när jag fick veta…. att jag, att jag var på 

väg på fel spår fast det var väl det som gjorde att jag tänkte till” 
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“det är det som är så roligt, fast man blir gammal behöver man ju 

inte tänka att det behöver jag inte göra, men det skulle alla behöva 

göra... Hälsa, så är det….den kan man påverka” 

  

  

Förändring 

Hälsoundersökningen hade betydelse för livsstilsförändringen och var en start som ledde till att 

ta ett eget beslut att själv förändra. Hälsoundersökningarna visade även på effekten av 

förändringen. 

  

  

Att ta eget beslut 

Det egna beslutet blev avgörande för personernas egen hälsa. Hälsoundersökningen väckte 

intresse, en medvetenhet som ledde till olika beslut till förändringar inom exempelvis kost-, 

motions- och alkoholvanor samt återhämtning. Det beskrevs som en ”igångsättare”. Det kunde 

vara att äta mer grönsaker, mellanmål eller motionera annorlunda. Ett annat exempel var att 

personerna fick insikt kring sambandet mellan sämre sömn och alkohol, eller att begränsa 

gränslöst arbete, få balans mellan arbetet och fritiden, “en sak i taget” och “minska ner på 

resandet”. Många hade sedan tidigare kunskap, men denna skulle tillämpas och omsättas till 

handlingar. Personerna insåg vikten i detta beslut för framtiden och för hälsan. Det beskrevs 

som “en spark i rumpan”, “en hint om att tänka och ta tag i” eller “jag måste agera själv också”. 

  

“det är ju kanske fler än jag som har fått en liten kick med det, man 

måste sätta igång nu! Innan det är för sent!” 

  

“man behöver få återhämta sig, den tiden har jag inte gett mig själv 

under en lång period, så att det var dags”. 

  

  

Att se effekt av förändring 

Hälsoundersökningen ledde till olika förändringar som uppmärksammats vid uppföljningen 

efter hälsoundersökningen, dessa beskrevs på olika sätt. Bättre mående och hälsa var 

gemensamt inom denna underkategori. Personerna berättade om olika effekter efter sina 

förändringar av livsstilsvanorna. Personerna kunde sätta ord på hur de upplevde förbättringen 

av sin hälsa. Upplevelserna beskrevs som kroppsliga effekter av livsstilsförändringar på olika 
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sätt, till exempel genom att “axlarna vart lättare” och att man mådde nu mycket bättre. Några 

personer upplevde sig inte lika trött längre, sov bättre och upplevde sig mycket piggare. 

  

“…jag har inga problem med sömnen nu….. det har varit…. en stor 

förändring… allt gick mycket lättare… jag måste säga, det är 

jättestor skillnad – jag vart gladare också, jag vart positivare så att 

säga…” 

  

En person beskriver detta som “ Jag har mycket mer kraft över på eftermiddagarna innan jag 

går hem efter jobbet”. Hos en intervjuad person hade omgivningen märkt en stor skillnaden att 

personen inte var lika trött och grinig längre. Beskrivningar av effekter efter 

livsstilsförändringarna kunde också vara, att besvär som att huvudvärk försvann eller att 

knäbesvär blev bättre efter träning. Andra effekter var direkta synliga förändringar i individens 

värden, som till exempel “bara på att förändra lite grann inom ...en medicin, så fick man 

tämligen omgående ner mitt blodtryck till en fullt normal nivå” eller att andra värden som att 

midjemåttet hade minskat och vikten gick ner. 

  

“och sen har jag konstaterat att den här tiden på året så brukar jag 

som sagt ha min maxvikt, nu är min maxvikt betydligt lägre i alla 

fall …….. det är väl positivt att känna att byxorna inte... spänner 

runt midjan” 
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Diskussion 

 

 

Metoddiskussion  

  

Design 

Vald design, kvalitativ forskningsintervju med induktiv ansats, användes när en djupare 

förståelse av upplevelser och erfarenheter ska beskrivas (SBU, 2012b). Det berättande ordet gav 

en beskrivelse över personernas upplevelse efter hälsoundersökningen som hade haft betydelse 

för personers livsstilsförändring, utifrån studiens syfte. Kvantitativ metod hade inte varit 

relevant utifrån studiens syfte eftersom enkätfrågor för att fånga djupa subjektiva upplevelser är 

svåra att utforma i en enkät. 

  

Urval 

Urvalet var lämpligt då intervjuarna hade vetskap om personer som genomfört 

hälsoundersökning och gjort livsstilsförändring och som kunde ge informationsrika 

beskrivningar som svarade på syftet. Danielsson (2012) menar att urval till intervjuer kan 

personer som anses lämpliga ingå i en studie. Henricson och Billhult (2012) säger att det är 

viktigare att hitta ett mindre antal personer med olika erfarenheter som kan ge rika 

beskrivningar än ett stort antal som inte har samma rika erfarenhet. 

Studien genomfördes under begränsad tid och en förutsättning var att urvalet av personerna var 

lättillgängligt.  Att välja personer som företagssköterskan hade vetskap om att personerna hade 

gjort en livsstilsförändring efter hälsoundersökning, kan också ha påverkat studiens resultat 

genom dennes förförståelse i det studerade området. Förförståelse kan vara positivt som då 

ökar förståelsen till resultatet och kan vara till hjälp att hela tiden hålla syftet levande, men 

förförståelse kan också innebära en risk.  Det kan styra den som gör studien och som då riskerar 

att missa relevant information. Gilje och Grimen (1992) menar att det kan resultera i en 

förutfattad mening omkring resultatet och författarna kan bli ”blind” för det verkliga resultatet. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att ett visst mått av förförståelse finns dock alltid 

omedvetet, livsvärlden möts aldrig helt förutsättningslöst. Författarna till föreliggande studie 

hade erfarenhet i det studerade området och var nära det studerade materialet under hela 

processen. Författarnas förförståelse kan ha påverkat resultatet. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att viss förförståelse är bra, för att förståelse ska kunna skapas. 



18 

Berättelsen blev rikare eftersom intervjuaren inte hade kännedom om personen innan 

intervjun. Könsfördelningen i studien blev 25 procent kvinnor och 75 procent män. Resultatet 

hade kanske sett annorlunda ut om urvalet hade haft en jämnare könsfördelning. Även den 

relativt höga medelåldern på 54,5 år kan ha påverkat resultatet. Hade medelåldern varit lägre, 

kanske resultatet hade varit annorlunda. Jarlsbro (2010) menar att aspekter som ålder och kön 

spelade in när det gällde risk att inte ha motivation till livsstilsförändringar. Det visade att 

kvinnor och äldre människor bedömde risken att inte ha motivation, högre än män och 

ungdomar. 

Om studien hade haft en jämlik fördelning mellan könen, hade kanske resultatet kunnat se 

annorlunda ut. 

  

Datainsamling 

Pilotintervjuerna som gjordes var till stor hjälp att utveckla och revidera intervjuguiden så att 

frågorna svarade mot syftet. Detta stärker giltigheten för valet av intervjufrågor (Graneheim & 

Lundman, 2004). Eftersom intervjun var narrativ och intervjufrågorna var semistrukturerade, 

var det möjligt att ställa följdfrågor och personerna fick berätta fritt. Detta gjorde att data blev 

varierande vilket gav rikt material för analys. Personerna fick intervjufrågorna i förväg, för att 

kunna förbereda sig. Detta kan ha varit bra för personerna, att reflektera över ämnet, för att få 

rikare intervjuer, men också för att skapa trygghet hos de intervjuade personerna. Tio intervjuer 

genomfördes vilka gav svar på studiens syfte. Trots intervjuernas begränsade längd var de 

innehållsrika och varierande, vilket möjligtvis kunde bero på att personerna fick ta del av 

frågorna på förhand. Kvale (1997) säger att trovärdigheten i studien inte påverkas av 

intervjuernas längd eller antal, utan av dess kvalitet. 

Intervjuerna spelades in på diktafon. Fördelen med att spela in intervjuerna på diktafon var att 

de kunde lyssnas på i sin helhet vid flera tillfällen, men också för att kunna uppfatta nyanser 

och betoningar i språket som vid analysen underlättade tolkningen av insamlad data. Att möta 

personerna i intervjusituationen var att föredra eftersom tolkningar av kroppspråk kunde göras, 

och att följdfrågor kunde ställas utifrån kroppsignaler. Nackdelen kan vara att personerna 

upplevde ett obehag som de inte kommunicerade ut i samband med intervjun. Holloway och 

Wheeler (2002) menar att det finns nackdelar med att använda bandspelare då personen kan 

känna sig hämmad. 
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Dataanalys 

För att styrka tillförlitligheten i studien har analysprocessen i sin helhet genomförts av 

författarna tillsammans enligt Lantz (2007) och Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

Kvalitetssäkring av materialet gjordes genom att det skedde en kontinuerlig jämförelse av det 

transkriberade materialet. Det innebar att det har skett en kontinuerlig rörelse i analysgången, 

från helhet till del och från del till helhet. Detta anser Polit och Beck (2008) är viktigt för att 

betydelsen i texten inte ska försvinna vilket också stärker trovärdigheten. 

För att underlätta bedömningen av resultatet giltighet har analysprocessen noggrant beskrivits 

och resultatet har stärkts med citat från originaltexterna vilket Graneheim och Lundman 

(2004). Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att människors upplevelser kan vara 

komplicerade och svåra att sortera in under en och samma underkategori. 

Studiens överförbarhet anses kunna vara möjlig till andra liknande sammanhang inom hälso- 

och sjukvård utifrån en väl beskriven procedur. Studiens överförbarhet bör bedömas av läsaren 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

 

 

Etisk diskussion 

 

Kvale (1997) belyser vikten av att forskaren har en medvetenhet om sitt etiska ansvar, ett 

professionellt förhållningssätt med respekt för personens integritet samt sträva efter att 

minimera risken för personen att komma i beroendeställning. Beroendeförhållandet förvaltades 

etiskt för att värna om den intervjuade personen. Författarna begärde tillstånd att genomföra 

intervjuer på författarnas respektive företagshälsovård för att undvika beroendeställning 

(Bilaga 1). Etablerad gemenskap ska byggas på respekt (Stryhn, 2007).  

I studien skrevs intervjuerna ut ordagrant inklusive pauser och andra ljud. Danielsson (2012) 

menar att i lyssnandet kan långa uppehåll eller nyanser i deltagarens beskrivningar ge bättre 

grund till förståelse. Samtidigt säkrades personernas konfidentialitet eftersom säregna uttryck 

också togs bort. Kvale och Brinkmann (2009) säger att ordagrant ange personliga uttryck i citat 

kan vara oetiskt och risk finns att avslöja personlig identitet vilket skulle kunna äventyra 

konfidentialiteten. 
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Resultatdiskussion 

 

 

Syftet med studien var att belysa personers upplevelse av företagshälsovårdens 

hälsoundersökning som haft betydelse för livsstilsförändring. Analysen resulterade i två teman 

“Att bli bemött med intresse och omtanke” och “Att få veta sin ohälsa och få en start till 

förändring”. Resultatet styrks av Røkenes och Hansson (2007) som menar att det första 

bemötandet är viktigt för att personen ska få insikt om sin ohälsa. Författarna menar att 

sjuksköterskan har som främsta uppgift att förhålla sig så att det främjar patientens förmåga att 

komma till insikt, utvecklas, lära om, frigöras, växa och hantera olika situationer. Dialogen har 

som mål att påvisa meningssamband och förstå patienten. Genom dialogens betydelse hjälper 

företagssköterskan personen att få insikt. 

Dialogens betydelse är centralt i resultatet i form av “Att bli bemött med intresse och omtanke”, 

som ligger nära begreppet personcentrerat möte och teorin empowerment. Personernas 

upplevelse vid hälsoundersökningen handlade om att bli bekräftad, individen blev sedd och 

förstådd. Snellman (2009) menar att få bekräftelse innebär att erkänna personens potential 

genom att vårdaren acceptera personens individualitet, dennes styrkor och möjligheter. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) belyser att en fungerande relation mellan personen och 

företagssköterskan är avgörande för relationens utveckling och bygger på en personcentrerad 

vård. Visar företagssköterskan respekt för personens integritet och självbestämmande kan 

möjligheten av tillit, hopp och mening upplevas av personen. Företagssköterskan har ansvar för 

att detta skapas. Edvardsson (2010) säger att centrala begrepp i personcentrerad omvårdnad är 

att utgå ifrån individens perspektiv, bekräfta dennes upplevelse och att se personen. 

Personcentrerad vård sätter personen i centrum och gör personen delaktig i alla vårdprocesser 

och beslut. Vårdrelationen bygger på vårdgivarens förmåga att använda sin erfarenhet och 

kunskap som är meningsfullt för personen. Snellman (2009) menar att vårdare, i detta fall 

företagssköterskan, måste ha förmåga att skapa en jag-du-relation, vilja möta personer i dennes 

problem och att kunna engagera sig i andra människor. En jag-du-relation kännetecknas av 

jämlikhet, ömsesidighet, bekräftelse och acceptans. Snellman säger också att en förutsättning 

för detta är att vårdaren måste kunna skapa en dialog. För detta krävs personlig närvaro utan 

att vårdare föreställer sig. Personlig närvaro handlar om att se människan i sin helhet. Att se 

människan som en helhet beskrivs i ett humanistiskt-holistiskt synsätt. Enligt Naumanen-

Tuomela (2001b) upplevde företagshälsovårdens kunder att företagssköterskan såg dem ur ett 

mänskligt och holistisk perspektiv. Författarna Dellasega, An  el-Tiangco och Gabbay (2012) 
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menar att genom ett respektfullt bemötande öppnade sig patienterna mer och kunde känna 

ansvar för sin situation.  

“Att bli bemött med intresse och omtanke” byggde på ett professionellt engagemang. Det kräver 

både ett genuint intresse och engagemang av företagssköterskan som börjar vid det första 

mötet. Det var viktigt hur hennes förhållningssätt var, för att kunna skapa en god relation och 

nå fram till personen. Temat belyser också vikten av företagssköterskans stöd till individens 

egna resurser med respekt över individens egna värderingar att bevara sin hälsa. 

Hälsoundersökningen upplevdes av personerna som tryggt och gott. Nyström (2009) beskriver 

begreppet vårdrelation som korta eller långvariga kontakter mellan en person och en 

professionell vägledare vilket karaktäriseras av ett professionellt engagemang. I en vårdrelation 

innebär mötet, ett möte mellan två personer där vårdaren möter personen som den vill bli sedd, 

möter personens självbild. Att möta personens självbild, behöver inte betyda att vårdaren tycker 

om den. I ett vårdmöte måste vårdaren ha förmåga att lyssna och förstå berättelsen. 

Ett möte kan inte skapas om personens berättelse bagatelliseras eller vårdaren ser på personen 

på ett speciellt sätt (Snellman, 2009). Den första kontakten mellan en professionell hjälpare och 

den som söker hjälp kan mynna ut på två sätt enligt Holm (2009). Hon menar att antigen är 

den som hjälper intresserad i personen som helhet inklusive känslor som en unik individ, eller 

att hjälparen förblir ointresserad. Vilket det blir, är avgörande menar Holm och beror på vilken 

uppfattning hjälparen har i sin yrkesroll.  Om hjälparen har empati och en helhetssyn är det 

större möjlighet att denne är intresserad. 

Att i samtalet finna personen där denne är, innebär att företagssköterskorna har insikt och 

kunskap i denna förändringsprocess olika stadier, vilket är en viktig del i personers upplevelse 

av stöd. För detta krävs följsamhet och anpassat arbetsätt. Porchaska och DiClemte (1984) har 

kartlagt förändringsprocessens i fem olika stadier. Stadium ett, där det inte finns någon 

medvetenhet, vilket innebär att nackdelarna överväger fördelarna att förändra. Stadium två 

beskrivs som att det finns en medvetenhet och personen funderar på att göra någonting åt det. I 

stadium tre har personen gjort vissa förberedelser för att förändra och i stadium fyra utförs 

själva handlingen. Stadium fem innebär sedan ett vidmakthållande, att behålla sina goda vanor. 

Företagssköterskorna i föregående studie hade inte använt sig av någon uttalad samtalsmetodik 

men hade kunskap och färdigheter i olika metoder, som till exempel MI (Motivational 

interviewing).  

“Att bli bemött med intresse och omtanke” upplevdes tryggt och gav stöd. Att 

företagssköterskan har kunskap och kompetens är avgörande för hur personer upplever stöd. 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) poängterar att hög kompetens hos sjuksköterskan är en 

väg till personcentrerad vård som bidrar till trygghet. Attree (2001) och Fagerström, Eriksson 
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och Engberg (1998) fann i sina studier att trygghet var en viktig faktor i mötet mellan personen 

och sjuksköterskan, att någon brydde sig om dem, att de gav ett stöd. De kände sig trygga med 

sjuksköterskans synpunkter. Patienterna ville känna förtroende för den kunskap och skicklighet 

som sjuksköterskan hade och menade att det ingav en känsla av trygghet att bli omhändertagen 

av en sjuksköterska som inger detta. 

Crane-Ross, Lutz och Roth (2006) beskriver empowerment med utgångspunkt, att alla 

människor har kapacitet och resurser att utveckla handlingsstrategier för att lösa sina egna 

problem. Empowerment anses som en stödjande process som ger personen möjligheter till att 

ta kontroll över sitt eget liv genom bland annat samarbete. Empowerment har som avsikt att 

stärka personens självständighet och upplevelsen att ha egen makt över sitt liv och samtidigt 

kunna göra informerade val. Personen formulerar sina egna mål. Sjuksköterskans uppgift är att 

utbilda och stödja personens möjligheter att ta kontroll över sitt eget liv. 

  

“Att få veta sin ohälsa och få en start till förändring” innebar att få insikt om ohälsa och ta eget 

beslut om förändring. Beroende på var personen finns i förändringsprocessen kan olika typer av 

pedagogik användas. Burell och Lindahl (2008) menar att en individ som känner sig tveksam 

till eller inte vill förändra sina livsstilsvanor, är diskussion och information mest betydelsefullt 

för denne. Om däremot personen står inför en förändring, är medveten om att det finns ett 

problem och vill göra någonting åt det, då har den personen mer nytta av att samtalet eller 

åtgärderna syftar till att ge stöd och att formulera realistiska mål. Mosand och Førsund (2006) 

menar att för att sjuksköterskan ska kunna bedriva undervisning för patient krävs en 

förförståelse om patientens motivation. Enligt Barth & Näsholm (2006) handlar motivation om 

personens önskan, vilja och tilltro till den egna förmågan. 

Miller och Rollnick (2013) menar att väcka ett intresse är ett första steg till förändring.  

Lundberg (2010) beskriver termerna intresse, glädje, stolthet och stöd som utvecklings- och 

motivationskrafter. Intresse beskrivs att det skapar ett engagemang och gör människan 

entusiastiskt. Intresset lägger grunden för upplevelsen av meningsfullhet. Stöd enligt Lundberg 

är relaterat till trygghet, ett värde av nära relationer som ger trygghet. När det finns stöd är 

förutsättningarna för personen att få känna intresse, glädje och stolthet, som då skapar en 

värdeskapande utveckling, bra prestation och ett gott resultat. 

 

“Att få veta sin ohälsa och få en start till förändring” blev en vändpunkt för personerna att göra 

en livsstilsförändring.  Att få bekräftad ohälsa bidrog till reflektion och medvetenhet som 

motiverade att ta ett beslut att göra sin förändring. Detta ligger nära begreppet “ turning points” 

att de upplevde en vändpunkt för att förändra sin livsstil genom att få vetskap om sin ohälsa. 
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Turning points beskrivs i litteraturen av Fuchs Ebaugh (1988) som menar att det finns fem olika 

huvudtyper av vändpunkter. En typ av vändpunkt beskrivs som en “antingen eller situationer”, 

att personer anser att de vill rädda något värdefullt, de måste bryta upp. Författaren beskiver 

också vändpunkt som att personer känner att de behöver och måste göra, en radikal förändring, 

för att denne inte står ut efter en lång rad negativa händelser som byggt upp känslor. Det kan 

till slut vara en avgörande händelse som gör att personen inser att en förändring är den ända 

utvägen.  

Personerna beskrev begreppet vändpunkt som att få kännedom om avvikande hälsomarkörer 

vilket framkom i hälsoundersökningen och var avgörande “Att få veta sin ohälsa och få en start 

till förändring”. Att nå en vändpunkt beskrivs i studien av Jutterström, Isaksson, Sandström 

och Hörnsten (2012) att personen som fått diagnosen diabetes, upplevde beskedet som tungt 

och skrämmande, vilket gav en insikt om allvaret i tillståndet. Att befinna sig i ett vägskäl utan 

återvändo, att inte skjuta upp behandlingen av diabetes, beskrivs som en vändpunkt. Dessa 

personer var tvungna att göra en hastig förändring för att undvika komplikationer i sin 

sjukdom. Studien av Naumanen-Tuomela (2001b) visade att klienter med hälsoproblem hade 

lyckats ändra sina livsstilsvanor via företagssköterskans hälsosamtal. De upplevde att deras 

hälsotillstånd hade blivit bättre. Däremot de klienter som inte hade några hälsoproblem, kunde 

inte beskriva vilka effekter företagssköterskans samtal hade bidragit till. 

Upplevelsen av “Att få veta sin ohälsa och få en start till förändring” i föreliggande studie skedde 

efter insikt som startade en förändrad livsstil. I uppföljande besök kunde personerna följa sina 

hälsomarkörer och se förändring. Samtliga personer ansåg att uppföljning var av största vikt 

och hade ett stort värde som bidrog till start till förändring. Soler, Leeks, Razi, Hopkins, Griffith 

och Aten (2010) har i sin studie visat att värdet av hälsoundersökningar framförallt bygger på 

en bra uppföljning och åtgärdsprogram i de fall som man hittar avvikande värden eller 

riskfaktorer, t.ex. hög alkoholkonsumtion, rökning eller högt blodtryck. Jutterström et. al 

(2012) belyser att om personen kan ändra resultatet och själv bestämma, att fatta egna beslut 

att göra en livsstilsförändring, är stöd viktigt för att hitta egna motiv och viljestyrka att förändra 

beteende. Larsson (2008) menar att när personen får vara med och bestämma och 

sjuksköterskan accepterar och stödjer denne oavsett åsikt, är det viktigt att personen har insikt 

om beslutets konsekvenser. 

Den nya kunskapen som hälsoundersökningen gav, bidrog till eget beslut och ett eget ansvar att 

agera, en vändpunkt. Enligt Lundberg (1997) beskrivs kunskap som lärdomar, färdigheter och 

insikter. Relevant kunskap, är kunskap som kan kopplas till de egna behoven och handlar om 

fakta- och handlingskunskap, det vill säga kunskap hur personen kan handla i specifika 

situationer. Lundberg beskriver också begreppet, pragmatiskt behov av kunskap. Uttrycket 
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innebär kunskap som möjliggör för oss att påverka egna livsvillkor är relevant. Jansink, 

Braspenning, Van der Weijden, Elwyn & Grol (2010) ansåg att det är viktigt att 

företagssköterskans som utförare av hälsoundersökningen bidrar till ny kunskap hos individer 

med ohälsa. Personer med begränsad kunskap om hälsa och livsstil samt dålig insikt i sitt eget 

beteende, var svårare att övertyga att göra en livsstilsförändring. Personer som får råd om 

sunda val och upplysningar kring hälsorisker ökar sin kunskap. Lindström och Eriksson (2005) 

menar att detta bidrag till ökad kunskap är en av de viktigaste faktorerna som påverkar hälsan 

positivt. 

Andra effekter efter hälsoundersökningen som inte svarade direkt mot studiens syfte handlade 

om ett sekundärt stöd, dvs. “ringar på vattnet”.  Detta beskrevs som ett stöd från kollegor och 

familj som gav en ökad förståelse på arbete och i hemmet. Hänsyn började visas mot individen. 

 

 

 

Slutsats och implikationer  

 

 

Studiens resultat visade att personerna upplevde företagssköterskans bemötande och stöd som 

betydelsefullt. Att få vetskap om sina hälsomarkörer och värden gav personers insikt och bidrog 

till beslut att starta en livsstilsförändring. Att följa värden över tid motiverade, uppföljande 

besök var viktigt. Företagssköterskan behöver därför få tid och möjlighet för reflektion, planera 

uppföljande besök för att kunna arbeta utifrån ett personcentrerat möte. Kontinuerlig 

kompetensutveckling krävs för att säkra kompetens och kunskap hos företagssköterskan vad 

gäller pedagogisk samtalsmetodik samt kunna vara i det goda mötet.  

Frågor som väckts efter studien är om företag har kunskap vad företagshälsovård kan bidra med 

i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Väljer företaget göra en hälso- och 

arbetsmiljökartläggning bland sina medarbetare är det viktigt att diskutera syfte, innehåll med 

uppföljning och mål med denna. Inför framtiden är det viktigt att diskutera hur företag som är 

anslutna till företagshälsovård vill att det långsiktiga strategiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet 

ska fungera, vilka målsättningar finns och vilka behov av tjänster behöver företaget.  

 

Föreliggande studie kan ha betydelse för att stärka företagssköterskan i hennes roll inom 

företagshälsovården med hälsofrämjande arbete. Det behövs mer longitudinella studier kring 
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personers upplevelse av företagshälsovårdens hälsoundersöknings betydelse för hållbar 

livsstilsförändring. 

Förslag på andra framtida studier är fördjupade studier inom området. Förslagsvis en 

jämförande studie med kvantitativ och kvalitativ ansats, där en grupp får endast hälsosamtal, 

en grupp med hälsosamtal och kartläggning av arbetsmiljö och hälsa inklusive provtagning och 

en tredje grupp med endast provtagning, ingår. Detta för att se om det finns någon skillnad på 

upplevelsen av hälsoundersökningen och dess innehåll. Det kan också vara av värde att 

utvärdera uppföljningens betydelse samt se mer på genusperspektivet skillnader och likheter. 

Det skulle också vara intressant att undersöka, om det finns skillnader om 

hälsoundersökningen och samtalet utförs av företagssköterska eller hälsopedagog. 
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Till verksamhetschef /OPC      Bilaga 1 

 
Bakgrund 
Vi är två sjuksköterskor som läser Magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa med inriktning 
till företagssköterska. I denna utbildning ingår som uppgift att göra en intervjustudie. Detta 
är en del i kursavsnittet självständigt arbete 15 hp.  Avsikten i studien är att undersöka hur 
hälsoundersökningar gjorda inom företagshälsovård har bidragit till livsstilsförändringar. 
 
Vi vänder oss till personer som har genomfört en livsstilsförändring efter hälsoundersökning 
hos företagshälsovården. Dennes upplevelser av hälsoundersökningen kan vara till stor hjälp 
för oss i det framtida arbetet inom företagshälsovården genom att få en ökad förståelse kring 
hälsoundersökningens nytta. 
 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, dvs att personens identitet inte röjs vare sig 
under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Endast de 
undertecknade har tillgång till materialet. Intervjun är frivillig och personen kan när som 
helst tacka nej och avbryta deltagandet eller välja att inte svara på någon fråga utan att 
behöva förklara varför. Intervjupersonens beslut om att delta eller inte delta i studien 
påverkar inte på något sätt dennes vård eller behandling.  
 
Utveckling och revidering av kvalitetssystemet som sker fortlöpande utifrån gällande versioner 
av kvalitetsstandards, intressentbehov och gällande lagstiftning. 
Som ett led i företagshälsovårdens kvalitetssäkring, kan studien vara en utvärdering av 
produkten hälsoundersökning.  
 
Skriftlig sekretessförbindelse för verksamheten påskrives av intervjuaren innan påbörjad studie 
(bilaga 1). 
 
 
Tillstånd till intervjustudie 
 
Jag samtycker till att denne studie får genomföras på företagshälsovård……………………… 
 
Luleå 2014-04-02 
 
..................................................................................................... 
Namn 
 
....................................................................................................... 
Telefonnummer 
 
Med vänlig hälsning 
 
Linda Nilsson          Kristina Nyman   Regina Santamäki Fischer 
Tel: 070-358 18 60         Tel: 070-23 60 669  Handledare 
linda1966@live.se          Kristina.nyman@telia.com Tel 070-552 31  
        regina.santamaki.fischer@nurs.umu.se 

mailto:Kristina.nyman@telia.com
mailto:regina.santamaki.fischer@nurs.umu.se
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Bilaga 2 

Information och samtycke till deltagande i intervjustudie 
 
Vi är två sjuksköterskor som läser Magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa med inriktning till 
företagssköterska. I denna utbildning ingår som uppgift att göra en intervjustudie. Detta är en 
del i kursavsnittet självständigt arbete 15 hp.  Avsikten i studien är att undersöka hur 
hälsoundersökningar gjorda inom företagshälsovård har bidragit till livsstilsförändringar.  
Vi vänder oss till Dig som har genomfört en livsstilsförändring efter hälsoundersökning hos 
företagshälsovården. Dina upplevelser av hälsoundersökningen kan vara till stor hjälp för oss i 
det framtida arbetet inom företagshälsovården genom att få en ökad förståelse kring 
hälsoundersökningens nytta.  
 
Intervjun tar c:a 30 minuter och kan ske på den plats Du själv väljer. Allt material kommer att 
behandlas konfidentiellt, dvs. att din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av 
intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Endast de undertecknade har tillgång till 
materialet. Intervjun är frivillig och Du kan när som helst tacka nej och avbryta deltagandet 
eller välja att inte svara på någon fråga utan att behöva förklara varför.  Ditt beslut om att delta 
eller inte delta i studien påverkar inte på något sätt Din vård eller behandling.  
 
Vi är tacksamma att Du kunde dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser av 
hälsoundersökningen.  
 
Vid eventuella funderingar, vänligen kontakta någon av nedanstående. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Linda Nilsson    Kristina Nyman 
Student Arbetsliv och hälsa  Student Arbetsliv och hälsa 
Tel: 070-358 18 60   Tel: 070-23 60 669 
linda1966@live.se   Kristina.nyman@telia.com 
 
Regina Santamäki Fischer 
Handledare 
Tel: 070-552 31 87 
regina.santamaki.fischer@nurs.umu.se 
 
Samtycke till deltagande i intervjustudie 
 
Härmed intygar jag att jag har fått information om studien, min rätt till att vara anonym i 
studien och mitt frivilliga deltagande. I och med detta ger jag mitt samtycke till deltagandet i 
intervjustudien. 
 
..................................................................................................... 
Datum, underskrift 
..................................................................................................... 
Telefonnummer, e-post 
 

mailto:regina.santamaki.fischer@nurs.umu.se
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      Bilaga 3 
 
 
 
 

 Kan du berätta för mig om din upplevelse av hälsoundersökningen….. 
Har den påverkat / Haft betydelse för din livsstilsförändring? 
 

 

 

 Fanns det något särskilt som du känner har bidragit till livsstilsförändringen i 
hälsoundersökningen? 
 

 

 Kan du beskriva din upplevelse av hur du blivit bemött? 
 

 

 Hur mår du? 
 
 

 Upplever du något värde att göra en hälsoundersökning…. 
och i så fall, kan du beskriva mer. 

 

 

 Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 
 

 


