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Sammanfattning 
 

Syfte: Projektets syfte var att utveckla och förädla modeller för företagshälsovårdstjänster i 
mindre företag och mikroföretag, främst i segmentet 5-19 anställda, samt bidra till 
kunskap om effekter av ledarbaserade interventioner. Genomförande: Två ettåriga 
ledarfokuserade interventioner, ledda av en svensk och en norsk företagshälsa, innehöll 
kartläggningar av arbetsmiljö och hälsa, nätverksträffar/utbildning och individuellt 
ledarstöd. Totalt i forskningsstudierna deltog 19 företag i interventionerna, 15 företag 
fungerade som referensföretag. Mätningar gjordes av ledares och medarbetares 
psykosociala förhållanden och hälsa före och efter interventionerna via tre enkäter. 
Motsvarande före/efter-mätningar av ledarnas hälsostatus gjordes via fysiska hälsotester 
och självskattningar via en enkät. Intervjuer genomfördes med 18 ledare i 
interventionsföretagen. Resultat: Enkätresultaten visade positiva förändringar avseende 
självskattad prestation och sjukfrånvaro i interventionsföretagen jämfört med 
referensföretagen, men oförändrade/negativa tendenser på flera index. Ledarnas 
hälsostatus pekade på goda värden jämfört med en normalpopulation. Några positiva 
tendenser kunde noteras, både för ledare i interventions- och referensföretagen, gällande 
kroppssammansättning och styrka. I intervjuer angav ledarna förutsättningar för att driva 
ett hälsofrämjande ledarskap och en hälsofrämjande kultur. Solidaritet, flexibilitet, lojalitet 
och humor samt betydelsen av ett processorienterat ledarskap var viktigt. Andra områden 
som framkom var lagstiftning, resurser, externt stöd från styrelse, mentorer och 
familj/vänner. Ledarna var positiva till flera av interventionernas aktiviteter och utbytet 
med andra företag i nätverk. De uppvisade en mogenhet och vilja att arbeta med 
hälsofrämjande processer i företagen, men pekade på behov av verktyg och stöd för sådana 
processer. Spridning: Projektet har resulterat i sex vetenskapliga artiklar, presentationer 
vid nationella/internationella konferenser och fortsatt forskning i angränsande projekt.   
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1 Introduktion 

De mindre företagen utgör en stor andel av europeiska företag och anses 
betydelsefulla för tillväxt då de bidrar till många arbetstillfällen, entreprenörskap 
och innovationer (Eurofound, 2012). Inom EU är ungefär 15 procent av den 
arbetande befolkningen verksamma i mikroföretag (med färre än 10 anställda) (11 
procent bland kvinnor och 19 procent bland män) (Nordenmark et al., 2012). 
Enligt denna studie är de flesta mikroföretag soloföretagare (61 procent) och runt 
10 procent har fler än 5 anställda. Intressant att notera är att fler kvinnligt ledda 
mikroföretag är soloföretag (71 jämfört med 56 procent).  

Ungefär en tredjedel av den norska och svenska arbetskraften i privat sektor arbetar 
i mindre företag med upp till 20 anställda och de utgör runt 95 procent av alla 
privata företag (SSB, 2015; SCB, 2014). Den svenska arbetsmarknaden är 
segregerad utifrån genus och etnicitet vilket avspeglas också i gruppen företagare, 
till exempel i vilka branscher kvinnliga och manliga samt utrikes födda och inrikes 
födda företagare är verksamma (Toivanen et al., 2015). Det är vanligare att utrikes 
födda är företagare jämfört med inrikes födda. Fler män, oavsett ursprung, än 
kvinnor driver eget företag. Det är tänkbart att andelen företagare i den arbetande 
befolkningen kommer att öka i Sverige till följd av flyktinginvandringen och den 
höga arbetslösheten bland grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden samt att 
företagande kan ge goda affärsmöjligheter för högutbildade grupper. Det faktum 
att befolkningen förväntas kunna arbeta i hög ålder och med olika 
funktionsnedsättningar kan också leda till en ökning av företagare och så kallade 
kombinatörer – personer som är anställda och företagare samtidigt. Mot bakgrund 
av ovannämnda förhållanden är det anmärkningsvärt att det finns begränsat med 
forskning om de mindre företagens arbetsförhållanden, arbetsmiljö, hälsa och 
tillgång till resurser som företagshälsovård. 



Mittuniversitetet Modeller för företagshälsovård i mindre 

företag 
 

4 

Flera studier visar att det fortfarande finns brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Det 
finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljöarbetet och företagens storlek: endast 
runt en tredjedel av dem som arbetar i mikroföretag anger att sådant arbete bedrivs 
på deras arbetsplatser. Ett likartat mönster framträder när det gäller tillgången till 
företagshälsovård: det är främst de allra minsta företagen som saknar denna resurs 
och dessutom tenderar företagshälsovård att ha blivit något ovanligare under de 
senaste åren i de mindre företagen. Även i Norge, där runt hälften av arbetskraften 
har tillgång till företagshälsovård, är siffrorna lägre för mindre företag (Moen et al., 
2015). 

Trots ökade forskningsinsatser om mikroföretag och de mindre företagen under 
senare år så är kunskapen begränsad om relationer mellan hälsa, arbetsvillkor och 
organisatoriska utfall i detta företagssegment (Abrahamsson, 2006; Vinberg, 2006). 
Flera studier visar att de mindre företagen uppmärksammar frågor som rör 
arbetsmiljö och hälsa i låg grad (Andersson & Hägg, 2006; Breucker, 2001; Hasle 
& Limborg, 2006) och att det behövs specifika strategier för ett förändrat fokus när 
det gäller dessa frågor (European Agency for Safety and Health at Work, 2004). 
Forskning visar också att de mindre företagen ofta saknar kunskap och resurser för 
att driva ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete (Bornberger-Dankvardt, Ohlson, 
& Westerholm, 2003; Frick, Langaa Jensen, Quinlan, & Wilhagen, 2000; Hasle & 
Limborg; 2006; Vinberg, 2006). 

Mot bakgrund av ovannämnda förhållanden är syftet med föreliggande projekt att 
bidra med kunskap om modeller för företagshälsovård i mindre företag och 
mikroföretag. En ambition är även att bidra med kunskap om samarbete mellan 
dessa företag och norsk och svensk företagshälsovård samt kunskap om specifika 
arbetsförhållanden och hälsa bland ledare och medarbetare i företagen.  
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1.1 Forskningsöversikt 
 
Nedan redovisas en kort forskningsöversikt om arbetsmiljö- och hälsoförhållanden 
i de mindre företagen, interventioner med fokus på arbetsmiljö och hälsa samt 
forskning om företagshälsovård. 
 
Flera studier pekar på att anställda i de mindre företagen, särskilt inom vissa 
branscher, utsätts för krävande fysiska arbetsmiljöförhållanden, olycksfallsrisker 
och att arbetsmiljöarbetet inte drivs på ett systematiskt sätt (Bornberger-
Dankvardt, Ohlson, & Westerholm, 2003; Frick, Langaa Jensen, Quinlan, & 
Wilhagen, 2000; Hasle & Limborg, 2006; Vinberg, 2006). Ofta anges att de 
mindre företagen har begränsad kompetens, små resurser och låg motivation för 
att arbeta med arbetsmiljö- och hälsoförbättrande insatser (Moser & Karlqvist, 
2004; Torp & Moen, 2006; Wilson, DeJoy, Vandenberg, Richardson, & 
McGrath, 2004). Dock pekar det Europeiska nätverket för hälsofrämjande 
arbetsplatser på att mindre företag har unika förutsättningar att arbeta 
hälsofrämjande beroende på faktorer som exempelvis närhet mellan ledare och 
anställda, få hierarkiska nivåer och en familjär kultur (European Network of 
Workplace Health Promotion, 2001). Detta påpekande är i linje med forskning 
som visar att kontexten för mindre företag innebär fördelar för att arbeta med 
hälsofrämjande processer på grund av unika sociala, organisatoriska och externa 
faktorer (Meggeneder, 2007; Stokols et al., 2002).  
 
Bilden av arbetsvillkoren i små företag är polariserad. Å ena sidan beskrivs 
relationerna mellan ledare och medarbetare som harmoniska, konflikter är sällsynta 
och arbetet upplevs som flexibelt och varierat. Å andra sidan beskrivs ledarskapet 
som auktoritärt och arbetsförhållandena som otillfredsställande i form av bristfällig 
säkerhet och dålig fysisk arbetsmiljö (Wilkinson, 1999). I några svenska studier 
(Bornberger-Dankvardt et al., 2003) anges att de små företagens arbetsmiljö 
gynnas av god arbetsgemenskap, låg sjukfrånvaro, variation i arbetsuppgifter, god 
arbetstillfredsställelse genom större inflytande och upplevelse av helhet, korta 
beslutsvägar och mer personligt engagemang i arbetet. Dessa resultat stämmer 
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överens med de från en finsk studie (Lindström et al., 2000), som visar att de 
anställda i mikroföretag, i jämförelse med större företag, upplever mer inflytande 
över arbetet, bättre stöd från ledning, bra arbetsklimat och att de får adekvat 
information om förändringar. Men denna bild kan likväl kompletteras med 
negativa faktorer i arbetsmiljön såsom tidspress och stress, brister i den fysiska 
arbetsmiljön, ökad risk för olycksfall, hög sjuknärvaro, brist på personella och 
ekonomiska resurser och begränsade resurser för arbetsmiljö- och hälsoutveckling 
(Johansson, 1998; Vinberg, 2006). 
 
Resultaten är motstridiga när det gäller olika hälsoutfall bland ledare och 
medarbetare i mikroföretag (Nordenmark et al., 2012). Exempelvis framgår av en 
studie (Gunnarsson et al., 2007) att manliga ledare i små företag rapporterar högre 
grad av hälsoproblem jämfört med motsvarande kvinnliga ledare.  Även om antalet 
kvinnor som startar företag ökar i världen (Fielden & Davidsson, 2005), så är de 
fortfarande underrepresenterade i denna sektor av arbetslivet. Kunskapen om 
skillnader i hälsa, sjukfrånvaro och arbetsvillkor mellan, å ena sidan, kvinnliga 
ledare i småföretag och, å andra sidan, motsvarande manliga ledare är också 
otillfredsställande (Bornberger-Dankvardt et al., 2003; Gunnarsson et al., 2007; 
Vinberg, 2006).  Många kvinnliga ledare i de mindre företagen upplever stress och 
en konflikt i att kunna kombinera arbete och familj (Harte, 1996; Hagqvist et al., 
2015). Emellertid kan också kvinnliga ledare vara attraherade av fördelarna med 
entreprenörskap i form av ökad flexibilitet och större möjligheter att balansera 
belöningar och krav avseende karriär och familj (Rogers, 1998).  
 
Under senare år har forskningen ökat om hur ledares arbetssätt påverkar 
medarbetarnas arbetsvillkor och hälsa och även betydelsen av ledarnas egna villkor 
och hälsa i detta sammanhang. Studier visar på samband mellan ledarskap och 
medarbetares arbetstillfredsställelse (Ng & Sorensen, 2008), sjukfrånvaro 
(Aronsson & Lindh, 2004; Nyberg, 2009; Nyberg et al., 2005), välbefinnande 
(Kuoppala et al., 2008), självskattad hälsa (Larsson, 2010), hjärt- och kärlbesvär 
(Nyberg et al., 2009), arbetsrelaterad stress (Sosik & Godshalk, 2000) samt 
subjektivt upplevd smärta (Fjell et al. 2007). I en avhandling om småföretag påvisas 
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statistiskt säkerställda positiva samband mellan, å ena sidan, ett respektfullt 
ledarskap, god laganda, kreativt arbete och rimliga arbetskrav och, å andra sidan, 
medarbetarnas hälsa och bedömd effektivitet i företagen (Vinberg, 2006). Således 
kan ledarskapet ha en direkt effekt på medarbetarnas hälsa och arbetsvillkor eller 
en indirekt effekt via organisationsvariabler som chefer kan påverka. Det kan 
förmodas att ledarnas hälso- och arbetsmiljökompetens är av särskild betydelse i de 
mindre företagen utifrån det inflytande ledarna har och att litenhet i sig kan 
medföra ökad sårbarhet. 
 
Forskningen om investeringar i humankapital har ökat inom vetenskapliga fält som 
företagsekonomi, ledarskap, arbetsvetenskap och hälsovetenskap (Hansson et al., 
2007). En del resultat tyder på att sådana investeringar kan ge positiva effekter på 
tillväxt- och hälsorelaterade utfall, men kunskapen är ofullständig. Antalet studier 
är litet där båda typerna av utfall studeras samtidigt, och det är också så att 
interventionsstudier är förenade med metodologiska problem. Exempel på sådana 
är svårigheter att bedöma vilka komponenter i interventionen som har effekt, 
påverkan av externa faktorer, avsaknad av jämförelsegrupper och brist på 
longitudinella studier (Eklund et al., 2006; SOU 2009:47).  
 
Även om forskningen är motstridig kring huruvida det är möjligt att designa 
organisationer och arbetsmiljöer så att de bidrar till såväl medarbetarnas hälsa som 
positiva organisatoriska utfall finns modeller som styrker detta (Murphy & Cooper, 
2000).  Dessa forskare har identifierat sex modeller kring hälsosamma 
organisationer och funnit att de flesta modellerna innehåller faktorer som ett 
relationsinriktat ledarskap, meningsfullt arbete, kontroll och inflytande i arbetet, 
säkerhet i arbetet, belöningar, delaktighet i utvecklingsarbeten, god laganda, god 
fysisk arbetsmiljö och gemensamma värderingar i organisationen (ibid.). En 
genomgång av hälso- och arbetsmiljöinriktade insatser, både i den vetenskapliga 
litteraturen och i rapporteringar från arbetsplatserna själva, visar på flera exempel 
där positiva resultat nåtts på hälsa, effektivitet och kvalitet i organisationer (SOU 
2009:47). Även om forskningen är ofullständig tyder studier från flera 
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vetenskapliga fält på att det är effektivast att arbeta med strategier där individ-
inriktade främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kombineras med 
organisatoriskt och tekniskt inriktade insatser (Gustavsen et al., 1995; Ingelgård, 
1998; Pfeffer, 1998; SOU 2009:47; Vinberg, 2006).  
 
När det gäller hälsofrämjande investeringar har det under senare år publicerats flera 
studier som rör ekonomiska effekter, men många av dessa fokuserar främst på 
individbaserade åtgärder avseende friskvård och levnadsvanor. Flera omfattande 
forskningsöversikter (Pelletier, 1999; Aldana, 2001) visar att sådana åtgärder har 
positiv effekt på hälso-, sjukvårds- och frånvarokostnader. Några slutsatser av en 
svensk systematisk genomgång av effekter av hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatser är att dessa kan vara effektiva, men att det behövs mer kunskap om 
organisatoriskt inriktade interventioner (Källestål et al., 2004). I en annan 
systematisk litteraturöversikt visas att det finns medelgod evidens för att anställdas 
välmående, arbetsförmåga och sjukfrånvaro påverkas positivt, men att förtids-
pensionering inte påverkas (Kuoppala et al., 2008). Ett svenskt projekt pekar på att 
friska privata företag (med låg långtidssjukfrånvaro) har ett mer utvecklat arbete 
kring ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation, delaktighet, hälsa och 
sjukfrånvaro (Ahlberg et al., 2008). I ett annat svenskt projekt har Theorell et al. 
(2001) utvärderat en ettårig ledarskapsutbildning och gjort jämförelser med en 
kontrollgrupp där cheferna inte fick någon utbildning. Efter ett år upplevde 
medarbetarna och cheferna i interventionsgruppen större möjligheter att påverka 
och känna delaktighet i det som hände på företaget, och deras halter av 
stresshormoner i blodet hade också minskat (ibid.). Ett försök med kortare 
arbetstid och träning på arbetstid under ett år visar att träningsgruppen, vid 
jämförelse med en referensgrupp, hade signifikanta förbättringar på blodtryck och 
blodsockernivå. På träningsgruppens arbetsplats hade kostnaden för sjukfrånvaro 
minskat med 21 % medan den hade ökat med 11 % på referensgruppens arbetsplats 
(von Thiele Schwartz et al., 2008). 
 
Forskningen är begränsad när det gäller företagshälsovård, särskilt avseende 
samarbete med och de tjänster som efterfrågas av mindre företag. En svensk studie 
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visade att privata företag som hade ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete också 
hade ett mer utvecklat samarbete med företagshälsovård (Schmidt, Sjöström, & 
Antonsson, 2011). En kontinuerlig dialog mellan företaget och företagshälso-
vården, där de senare uppvisar flexibilitet och anpassning av tjänster till företagens 
specifika behov, var framgångsfaktorer för samarbetet (ibid.). Både norska och 
svenska studier visar att företagshälsovården till stor del används för individuella 
hälsoundersökningar och insatser som rör sjukvård (Gunnarsson et al., 2011; Moen 
et al., 2015; Westerholm & Bostedt, 2004). Undersökningar visar också att ledare 
i mindre företag upplever försäkringskassans roll som oklar när det gäller sjuk-
skrivningar och rehabilitering (Inspektionen för Socialförsäkring, 2012). 

1.2 Syfte, frågeställningar och förväntat resultat 
 
Projektets övergripande syfte var att utveckla och förädla modeller för företags-
hälsovårdstjänster i mindre företag, främst i segmentet 5-19 anställda. Ett syfte var 
också att bidra till kunskap om vilka effekter ledarbaserade interventioner har på 
ledares och medarbetares hälsa och psykosociala arbetsmiljöförhållanden samt hur 
använda modeller upplevs av deltagande företag och företagshälsovårdens 
personal. 

Följande forskningsfrågor var aktuella: 

 Vilka effekter har ledarbaserade interventioner på ledares och medarbetares 
självskattade psykosociala arbetsmiljöförhållanden och hälsa? 

 Vilka effekter har interventionerna på ledares fysiska hälsostatus avseende 
kondition, styrka, kroppssammansättning och fysisk aktivitet?  

 Hur upplever ledare sina förutsättningar för att kunna arbeta med 
utgångspunkt i ett hälsofrämjande ledarskap och för att skapa en hälso-
främjande kultur i företagen?  
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 Har interventionerna effekter på deltagande medarbetares och ledares 
sjukfrånvaro?  

Inom projektets ram har även en studie genomförts i syfte att studera hur ledare 
inom svensk och norsk företagshälsovård upplever samarbete med och efterfrågade 
tjänster från de mindre företagen. Under projekttiden deltog forskargruppen i 
några angränsande studier med fokus på ledares och anställdas psykosociala 
förhållanden, hälsa och balans mellan arbete och fritid i mindre företag. 

Förväntade resultat i projektet är att bidra till kunskap om fungerande modeller för 
företagshälsovårdstjänster för mindre företag samt kunskap om arbetsmiljö-
förhållanden och hälsa i dessa företag.  
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2 Projektets genomförande och forskningsdesign 

I projektet planerades från början insatser mot totalt 40 mindre företag, 20 
interventions- och 20 referensföretag. Kriterier var företag med 5-19 anställda och 
en spridning av företag inom tjänstesektor och tillverkande sektor. På grund av 
några avhopp kom totalt 19 interventionsföretag och 15 referensföretag att delta i 
forskningsstudierna. Företagen representerade branscher som byggindustri, 
tjänsteföretag, VVS-sektor, kulturell sektor och företag inom hälsa och barn-
omsorg. Mer detaljerad information om urval i olika forskningsstudier finns i de 
vetenskapliga artiklarna, som redovisas under avsnittet resultat.  

 

I projektets inledande fas planerades genomförande av projektet tillsammans med 
deltagande företagshälsor. Forskarna utvecklade forskningsdesign med kvantitativa 
och kvalitativa analyser och eftersom analyser gjordes på individnivå med en 
longitudinell ansats togs en etikansökan fram med tillhörande bilagor med 
information om projektet, samtyckesformulär mm. Denna godkändes av regionala 
etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 2014 – 28-31 M).   
 
Inledningsvis genomfördes också ett omfattande arbete bland forskarna för att 
planera mätningar i företagen och dess ledare och medarbetare. Projektet 
initierades vid gruppvisa träffar med företagen varvid information gavs om hur 
mätningarna skulle gå till. Information gavs också om etiska frågor och ledarna i 
företagen ombesörjde information till medarbetare och insamling av samtyckes-
formulär för deltagandet, som var frivilligt med möjlighet att dra sig ur projektet 
för varje enskild deltagare. Forskarna inventerade olika enkäter och fastställde 
användning av tre hälsofrämjande enkäter till ledare och medarbetare, före och 
efter genomförda interventioner. Mätningar av ledarnas hälsostatus genomfördes 
av personal vid Nationellt Vintersportcentrum, Mittuniversitetet via objektiva 
mätningar och självskattningar via en enkät med fokus på stressrelaterade frågor. 
Dessa mätningar genomfördes både i Östersund och i Verdal, Norge. Inledningsvis 
planerades också för kvalitativa intervjuer, som till del byggde på resultat från de 
kvantitativa analyserna.  
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Totalt besvarade 259 medarbetare och ledare tre enkäter före interventionerna 
(maj 2014). På grund av ledigheter och förändringar bland de anställda besvarade 
179 individer (149 medarbetare, 30 ledare) samma enkäter efter genomförda 
interventioner (svarsfrekvens 69 procent). Dessa individer arbetade i berörda 
företag under projektet, vilket gjorde det möjligt att följa samma individ före och 
efter interventionerna.  
 
Från början deltog 30 ledare i mätningar av hälsostatus och självskattningar av fysisk 
aktivitet, sjukfrånvaro och sjuknärvaro vid Nationellt Vintersportcentrum. På 
grund av sjukdom deltog 28 ledare (15 från interventionsföretagen och 13 från 
referensföretagen) i motsvarande mätningar efter interventionerna. Totalt 
intervjuades 18 ledare (8 norska och 10 svenska), som underlag för tre kvalitativa 
studier. 
 
Förutom kvantitativa och kvalitativa studier relaterade till genomförda 
interventioner genomfördes en studie av hur ledare inom norsk och svensk 
företagshälsovård uppfattar efterfrågan på tjänster och samarbete med de mindre 
företagen. Några angränsande studier av arbetsförhållanden och hälsa bland ledare 
och medarbetare i mindre företag genomfördes också under projekttiden.   

2.1 En norsk och en svensk modell 
 

Projektets interventioner har bestått av två modeller, en svensk och en norsk, med 
insatser mot ledare och medarbetare i mindre företag med 5-19 anställda (Figur 1). 
Samarbetet med norsk företagshälsovård, som från 2010 har lagstiftning om 
certifiering, har även inneburit utbyte av erfarenheter mellan företagshälso-
vårdspersonal i de båda länderna och involverade forskare i projektet.  

Modellerna implementerades i nio norska och tio svenska företag under ledning 
av personal från företagshälsovården (Friskgården i Norge och Commodia i 
Sverige). Båda modellerna fokuserade på ledarnas hälso- och arbetsmiljö-
kompetens, men innehöll även individ- och organisationsinriktade insatser som 
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berörde medarbetarna. Ingående komponenter i modellerna var hälso- och arbets-
miljöundersökningar, nätverksaktiviteter, utbildning och ledarstöd. Den norska 
och svenska modellen liknade varandra, men den norska modellen innehöll även 
undersökningar och utbildning för medarbetarna och den svenska modellen 
inkluderade hälsoundersökningar och ledarsamtal med psykolog hos FHV.  

Den norska modellen genomfördes av personal vid en företagshälsovård i mellersta 
delen i Norge (Friskgården) med insatser i nio företag. Modellens första fas 
fokuserade på besök i företagen, intervjuer av ledare och undersökningar av ledares 
och medarbetares hälsa och arbetsmiljö med stöd av en enkät. I denna fas ingick 
även mätningar av ledarnas hälsostatus (självskattad hälsa, kroppssammansättning, 
konditionstest, styrka) vid Nationellt Vintersportcentrum, Mittuniversitetet. 
Resultaten återkopplades till respektive ledare och företag som underlag för 
prioriteringar av företagsspecifika hälso- och arbetsmiljöförbättrande åtgärder och 
i motivationshöjande syfte för det fortsatta projektet.  

Modellens andra fas bestod av två delar. En del med fokus på ledarutveckling i syfte 
att uppmuntra ett hälsofrämjande ledarskap och att styrka ledare att bidra till 
långtidsfriskhet hos medarbetarna och till en hälsofrämjande arbetsmiljö och den 
andra delen med fokus på medarbetarutveckling, samt utveckling av den generella 
arbetsmiljön. I den första delen genomfördes gruppträffar med ledarna vid tre 
tillfällen (3 timmar/tillfälle) innefattande utbildning och diskussioner om ledarskap, 
psykosociala förhållanden, kommunikation och nätverksbyggande mellan 
företagen. Utbildning och insatser för medarbetarna genomfördes företagsvis vid 
tre tillfällen (2.5 timmar/tillfälle) och handlade om levnadsvanor, teamarbete, 
kommunikation och arbetsengagemang. Syftet här var att stärka medarbetarnas 
kunskaper om arbetshälsa. 
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Figur 1. Schematisk beskrivning av genomförda interventioner och 
datainsamling. SWSRC: Nationellt Vintersportcentrum. FHV: 
Företagshälsovård. N-POP: The Nordic Questionnaire on Positive 
Organizational Psychology. WEMS:  the Work Experience Measurement 
Scale.SHIS: the Salutogenic Health Indicator Scale. 
 
Modellens tredje fas innehöll individuellt stöd till ledare i berörda företag om 
arbetshälsa, psykosocial arbetsmiljö och ledarskapsarbetssätt via fysiska möten 



Mittuniversitetet Modeller för företagshälsovård i mindre 

företag 
 

15 

och/eller telefon. I projektets avslutande del genomfördes motsvarande mätningar 
via enkäter till ledare och medarbetare samt mätningar av ledarnas hälsostatus. 
Dessa resultat presenterades av företagshälsovårdens personal i respektive företag 
tillsammans med förslag om fortsatta insatser för förbättrad hälsa och arbetsmiljö i 
företagen. Under det ettåriga projektet delgavs också företagen nyhetsbrev med 2-
3 månaders intervall med information om projektets framskridande och planerade 
aktiviteter.  

I de sex referensföretagen erhöll ledarna enbart mätningar av hälsostatus vid 
Nationellt Vintersportcentrum före och efter genomförd intervention. 
Medarbetarna deltog inte i interventionen. 

Den svenska modellen genomfördes av personal vid en företagshälsovård i 
mellersta Sverige (Commodia) med insatser i tio företag. På samma sätt som i den 
norska modellen innehöll den första fasen mätningar av ledarnas hälsostatus 
(självskattad hälsa, kroppssammansättning, konditionstest, styrka) vid Nationellt 
Vintersportcentrum, Mittuniversitetet. De svenska ledarna erhöll också ett hälso-
samtal och en enklare hälsoundersökning hos företagssköterska i denna fas samt 
samtal med psykolog om ledarrollen. Vid företagsbesök i respektive företag 
inventerades det systematiska arbetsmiljöarbetet och diskuterades med ledarna om 
olika arbetsmiljöförhållanden. Resultaten summerades i en enkel rapport till 
berörda ledare och företag. 

Modellens andra fas innehöll åtta nätverksträffar (3-3.5 timmar/tillfälle) för ledarna 
med utbildning och erfarenhetsutbyte under projekttiden. Träffarna fokuserade på 
ämnen som hälsofrämjande ledarskap, psykosociala arbetsförhållanden, balans 
mellan arbete och fritid samt metoder för att arbeta med dessa områden. Närvaron 
varierade vid dessa möten: några ledare deltog vid alla träffar och några enbart vid 
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tre träffar. I denna fas ingick även stöd från psykolog om ledararbetssätt per telefon 
vid några tillfällen.  

I den tredje fasen ingick stöd från psykolog om ledararbetssätt per telefon på 
liknande sätt som i den norska modellen. I projektets avslutande del genomfördes 
motsvarande mätningar av ledarnas hälsostatus hos företagssköterska och 
Nationellt Vintersportcentrum som i den första fasen. Resultaten återkopplades till 
respektive ledare och till den grupp av ledare som deltog i interventionen. Under 
det ettåriga projektet delgavs också företagen några nyhetsbrev med information 
om projektets framskridande och planerade aktiviteter.  

I de nio referensföretagen erhöll ledarna enbart mätningar av hälsostatus vid 
Nationellt Vintersportcentrum före och efter genomförd intervention. Med-
arbetarna deltog inte i interventionen. 

2.2 Kvantitativa analyser 
 

För att utvärdera effekter av genomförda interventioner (den norska och svenska 
modellen ovan) besvarade medarbetare och ledare tre enkäter – N-POP, WEMS, 
SHIS – före och efter interventionernas avslut (maj 2014 och maj 2015). 

Formuläret N-POP (Nordic Questionnaire on Positive Organisational 
Psychology), som utvecklats av ledande nordiska forskare (Cristensen et al., 2012), 
utgår från en positiv hälsopsykologisk organisatorisk modell och omfattar 
områdena arbetskrav, arbetsresurser, personella resurser, arbetsrelaterade attityder 
och subjektivt skattade hälsoutfall.  

Frågeformuläret WEMS (Work Experience Measurement Scale), som är 
förhållandevis kort med 32 frågor, innehåller påståenden om upplevelser av arbete 
och arbetssituation, som respondenten tar ställning till. Påståendena är utvecklade 
utifrån teorier som kan kopplas till t.ex. känsla av sammanhang, flow, regenerativt 
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arbete, krav–kontroll–stöd och ansträngning–belöning. Innehållet är verksam-
hetsnära och eftersom påståendena är positivt ställda, kan resultatet tolkas utifrån 
ett salutogent perspektiv. I formuläret ingår sex dimensioner: stödjande arbets-
förhållanden, individuella inre upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, 
ledarskap och förändringsarbete. WEMS har testats i empiriska studier med gott 
resultat (Nilsson et al., 2010).  

Frågeformuläret SHIS (Salutogenic Health Indicator Scale) hör ihop med en 
salutogen och holistisk beskrivning av hälsa, som har utvecklats med stöd från 
teorier kopplade till begreppen hälsa och välbefinnande. Rent tekniskt är 
enkätinstrumentet SHIS en semantisk differential, det vill säga bestående av 
motsatsord där svaren på varje fråga går från mest positiv till mest negativ. Varje 
fråga kan besvaras med endera av sex svarsalternativ. SHIS består av tolv frågor som 
tillhör två olika dimensioner av hälsoindikatorer. Med andra ord är instrumentet 
litet i omfång varför det är användbart i olika sammanhang, där syftet är att mäta 
indikatorer på hälsa utifrån ett salutogent perspektiv. SHIS har testats i empiriska 
studier med gott resultat (Bringsén et al., 2009).  

Baserat på frågorna i använda enkäter bildades efter faktoranalyser och 
reliabilitetstester 14 index avseende olika psykosociala förhållanden och 6 index 
för olika hälsoutfall. Förutom beskrivande analyser gjordes t-test och ANOVA för 
jämförelser mellan studerade grupper. 

För utvärdering av specifika effekter hos ledarna och jämförelser av deras 
hälsostatus med nationella urval studerades kondition (VO2max, Åstrands 
cykeltest), kroppssammansättning (iDXA-mätning), styrka överkropp (arm-
hävningstest), styrka ben (1-RM test, benpress). Ledarna besvarade också en enkät 
(Stressprofilen) inkluderande frågor om självskattad fysisk aktivitet, sjukfrånvaro 
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och sjuknärvaro. Förutom beskrivande analyser användes t-test och ANCOVA 
för jämförelser mellan studerade grupper. 

2.3 Kvalitativa analyser 
Intervjuer genomfördes med 18 ledare (8 norska och 10 svenska) i 
interventionsföretagen. Intervjuerna fokuserades på fördjupad kunskap om 
ledarnas specifika förutsättningar gällande arbets- och livsvillkor, hälsa samt 
kompetens för att driva hälsofrämjande- och förebyggande insatser i företagen. En 
semistrukturerad frågeguide användes och intervjuerna som tog mellan 90 och 120 
minuter spelades in och transkriberades. Analyserna genomfördes med en stegvis 
induktiv analysmetod. 
 
Egna utvärdering med enkäter gjordes också av de deltagande företags-
hälsovårdsenheterna. 

2.4 Analyser av FHV-tjänster för mindre norska och svenska 

företag 
I syfte att studera vilka tjänster som efterfrågas av de mindre företagen och vilka 
strategier som används för samarbete tillfrågades ledare inom företagshälsovård via 
en enkät som använts i motsvarande finska studier. Enkäten bestod av frågor om 
företagshälsovårdens struktur, antal kunder fördelat på företagsstorlek, efterfrågade 
tjänster, samarbete med företag, marknadsföring och framtida utmaningar. 
Enkäten innehöll även en del med öppna frågor om framtida utmaningar. 
  
Utifrån register i Norge och Sverige identifierades 192 norska och 198 svenska 
företagshälsovårdsenheter som ett relevant urval. En enkät till ledare vid dessa 
enheter besvarades av 87 norska och 51 svenska individer (total svarsfrekvens 35 
procent). Frågorna, som tidigare använts i finska studier, var relaterade till 
företagshälsovårdens struktur, antal kunder fördelat på företagsstorlek, efterfrågade 
tjänster, samarbete med företag, marknadsföring och framtida utmaningar. 
Enkäten innehöll även en del med öppna frågor om framtida utmaningar. Analyser 
och jämförelser mellan länderna gjordes dels utifrån enskilda enkätfrågor, dels 
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utifrån bildade index. Jämförelser mellan studerade grupper gjordes med hjälp av 
t-test och Mann-Whitney U test. 

2.5 Andra studier som forskargruppen varit involverad i under 

projekttiden 
Under projekttiden genomfördes även några studier av ledares och medarbetares 
arbetsförhållanden, balans mellan arbete och fritid och hälsoutfall. Här användes 
olika nationella och internationella register- och enkätdatabaser.   
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3 Resultat  

Nedan redovisas projektets resultat sammanfattade med referenser till 
publikationer där mer utförliga beskrivningar redovisas. Först redovisas kvanti-
tativa och kvalitativa resultat utifrån genomförda ledarfokuserade interventioner. 
Därefter redovisas resultat av deltagande företagshälsors egna utvärderingar. 
Kapitlet avslutas med resultat från en studie av företagshälsovårdens samarbete med 
och efterfrågade tjänster från de mindre företagen och resultat från angränsande 
studier som vi genomfört.  

3.1 Interventionernas effekter på ledares och medarbetares 

psykosociala förhållanden och hälsa1 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om de ledarfokuserade inter-
ventionerna genom att studera psykosociala förhållanden och hälsa hos ledare och 
medarbetare före och efter interventionerna. Ett syfte var också att undersöka om 
det var skillnader relaterade till position (ledare/medarbetare) och land (Norge/ 
Sverige). 
 
I studien ingick 30 ledare och 149 medarbetare i 32 företag representerande två 
interventionsgrupper och två referensgrupper. Studien hade en kvasiexperimentell 
design med mätningar före och efter interventioner under 12 månader. Ledarna 
och medarbetarna besvarade tre validerade enkäter omfattande olika aspekter av 
psykosocial arbetsmiljö och hälsa: N-POP (Positive Organizational Psychology), 
WEMS (Work Experience (WEMS) och SHIS (Salutogenic Health Indicator 
Scale). 
 

 

1 Refererat från: Hansen E, Landstad BJ, Gundersen KT & Vinberg S (2016). Leader-

based workplace health interventions – a before-after study in Norwegian and 

Swedish small-scale enterprises. International Journal of Disability Management, Vol. 11, 

e5, pp. 1-14. DOI: https://doi.org/10.1017/idm.2016.5. 
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Resultaten visade på en signifikant positiv utveckling när det gäller ledarnas och 
medarbetarnas bedömning av extern prestation (External Job Performance) i båda 
interventionsgrupperna. Beträffande intern prestation (Internal Job Performance) 
uppvisade både den norska interventions- och referensgruppen en signifikant 
positiv utveckling. För flera index för psykosociala förhållanden och hälsoutfall var 
det en oförändrad eller negativ utveckling i interventionsföretagen. För 
associationer mellan studerade variabler kunde noteras en signifikant positiv 
utveckling för extern prestation och sjukfrånvaro gällande interventionsgruppen. 
 
Studien påvisade således positiva förändringar för några studerade variabler hos 
interventionsföretagen jämfört med referensföretagen, men oförändrade eller 
negativa förändringar för flera studerade variabler. Möjliga förklaringar är att 
ledarna och medarbetarna hade relativt goda värden avseende psykosociala 
förhållanden och hälsoutfall i utgångsläget innan genomförda interventioner. 
Mättiden var också förhållandevis kort med mätningar direkt efter inter-
ventionernas slut och det är sannolikt att det krävs fler mättidpunkter för att kunna 
utläsa positiva förändringar. En annan tänkbar förklaring är att det kan vara svårt 
för mindre företag att omsätta ökad arbetsmiljö- och hälsokompetens hos ledarna 
i konkreta arbetsmiljöförbättrande insatser i företagen.  
 
En slutsats av studien är att det krävs mer utvecklade ledarfokuserade 
interventioner i mindre företag med externt stöd för genomförande av insatser i 
företagen. Longitudinella studier med flera mättidpunkter under en längre 
tidsperiod kan också vara lämpligt vid studier av aktuella interventioner. 
Noterbart, trots de begränsade effekterna som kunde utläsas i studien, är ändå de 
kvalitativa resultaten som redovisas nedan och som visar på att ledarna uppvisar en 
mogenhet kring synen på ett hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande insatser 
och deras positiva syn på deltagande i nätverk med en blandning av företag från 
olika branscher.  
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3.2 Interventionernas effekter på ledarnas fysiska status, fysisk 

aktivitet, sjukfrånvaro och sjuknärvaro2    

Syftet med studien var dels att jämföra ledarnas fysiska status med en 
normalpopulation, dels att studera förändringar av deras fysiska status och själv-
skattad fysisk aktivitet, sjukfrånvaro och sjuknärvaro efter genomförda inter-
ventioner. I studien ingick 28 ledare, 15 från interventionsföretagen och 13 från 
referensföretagen. Även denna studie hade en kvasiexperimentell design med både 
objektiva och subjektiva mätningar. Förutom självskattning av fysisk aktivitet, 
sjukfrånvaro och sjuknärvaro genomfördes mätningar av kroppssammansättning, 
kondition och styrka.  
 
Resultaten visade att studerade ledare hade positiva värden för BMI (Body Mass 
Index) och styrka jämfört med en normalpopulation. För både kvinnliga och 
manliga ledare var resultaten sämre för kroppssammansättning jämfört med 
normalpopulationen. Inga signifikanta skillnader när det gäller förändringar av 
studerade variabler kunde utläsas mellan interventions- och referensgrupp. Dock 
kunde för båda grupperna noteras signifikanta positiva effekter för förändringar av 
styrka och kroppssammansättning. 
 
Slutsatser av studien är att de ledarfokuserade interventionerna hade begränsade 
effekter på förändringar av ledarnas fysiska status och bedömningar av fysisk 
aktivitet, sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Påvisade positiva effekter för några 
variabler hos både interventions- och referensgrupp tyder ändå på att genomförda 
hälsotester kan ha motivationshöjande effekter relaterade till ledarnas levnadsvanor 
och fysisk aktivitet. Framtida interventioner som fokuserar på dessa områden bör 
sannolikt innehålla mer utvecklade insatser och uppföljningar för att nå tydligare 
positiva effekter. En effekt av sådana insatser kan också vara att öka ledarnas 

 

2 Refererat från: Hansen E, Björklund G & Vinberg S (2016). Workplace Health 

Interventions and Physical Fitness Status among Managers of Small-Scale Enterprises 

in Norway and Sweden. Health (accepted for publication). 
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medvetenhet om betydelsen av goda levnadsvanor för både de själva och deras 
medarbetare.  

3.3 Ledarnas uppfattningar om hur en hälsofrämjande kultur kan 

skapas i företagen3  

Syftet med denna studie var att undersöka ledarnas uppfattningar om förut-
sättningar för att driva ett hälsofrämjande ledarskap samt vilka möjligheter och 
hinder som ledarna pekade på i detta sammanhang. Intervjuer genomfördes med 
18 svenska och norska ledare i berörda företag och materialet analyserades med 
hjälp av en stegvis kvalitativ analysmetod.   
 
De kvalitativa analyserna resulterade i två huvudkategorier: 1) Prerequisites for 
corporative a healthy workplace och 2) Cultivating workplace health 
management. Ledarna pekade på solidaritet och flexibilitet, de anställdas 
inflytande, säkerhet, tillit, lojalitet och humor som viktiga komponenter för att 
skapa en hälsofrämjande kultur i företagen. Ledarna pekade också på betydelsen av 
att tillämpa ett process-orienterat ledarskap, att vara ”all-round” och driva ett 
engagerat, men distinkt ledarskap. De såg på sin roll som problemlösare och 
upplevde höga och konfliktfyllda arbetskrav samt konflikter när det gäller balansen 
mellan arbete och familj. 
 
Resultaten ger en bild av hur ledarna ser på ett hälsofrämjande ledarskap och de 
hinder och möjligheter för att fokusera på hälsofrämjande processer som de 
upplever. En slutsats är att ledarna försöker att hitta lösningar för att skapa en 
hälsofrämjande kultur på arbetsplatsen och att de arbetar med både organisatoriska 
och individuella åtgärder. De uppvisar en mogen syn på betydelsen av hälsa bland 
de anställda och uttrycker en vilja att arbeta med dessa frågor. Dessa resultat är inte 
i linje med tidigare forskning som pekar på att ledare i mindre företag har begränsad 

 

3 Refererat från: Landstad BJ, Hedlund M & Vinberg S (2016). How managers of small-

scale enterprises can create a health promoting corporate culture. International Journal 

of Workplace Health Management (accepted for publication). 
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kompetens och vilja att arbeta med arbetsmiljö- och hälsofrågor. Dock pekar även 
ledarna i denna studie på hinder relaterade till finansiella resurser, lagstiftning och 
höga krav i deras ledarroll. 
 
Några implikationer är att det är av betydelse att förstå de specifika förhållanden 
som finns i mindre företag och att skapa broar mellan forskning och praktik. 
Ledarna har behov att utbyta erfarenheter och diskutera med andra företag i 
exempelvis lokala och regionala nätverk med fokus på arbetsmiljö- och 
hälsofrågor. Forskning visar att sådana initiativ kan vara framgångsrika om det 
skapas tillit mellan de som deltar. En implikation är också, utifrån att forskning 
visar på begränsat samarbete mellan företagshälsovård och de mindre företagen, att 
företagshälsovården utvecklar anpassade tjänster till de mindre företagen och 
strategier för att marknadsföra sina tjänster.  

3.4 Ledarnas uppfattningar om betydelsen av externa faktorer för 

utveckling av ett hälsofrämjande ledarskap4 

Syftet med studien var att studera hur ledarna upplever hur externa faktorer 
påverkar deras möjligheter att driva ett hälsofrämjande ledarskap i mindre företag. 
Intervjuer genomfördes med 18 svenska och norska ledare i berörda företag och 
materialet analyserades med hjälp av en stegvis kvalitativ analysmetod. Som stöd 
användes en intervjuguide med frågor om hur olika externa faktorer relaterade till 
möjligheter och hinder för att arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap och skapa 
en hälsofrämjande arbetsplats.   
 

 

4 Refererat från: Hedlund M, Landstad BJ & Vinberg S (2016). Tightrope walking – 

the external context of workplace health management in small-scale enterprises – a 

case study in Norway and Sweden. Society, Health & Vulnerability (accepted for 

publication).   
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Analyser av intervjuerna resulterade i två huvudkategorier: (1) Restricted leeway 
and (2) External commitments. Beträffande den första kategorin pekade ledarna på 
områden som lagar och föreskrifter, arbetskraft, marknadssituation, finansiella 
resurser och arbetsmiljö- och hälsofrågor. Den andra kategorin handlade om stöd 
från styrelse, mentorer, arbetsrelaterade nätverk, familj och vänner. 
 
De intervjuade ledarna upplevde problem med att implementera krav enligt 
arbetsmiljölag och föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Argumenten var 
inte att dessa är för byråkratiska, utan att de saknade metoder och verktyg för att 
effektuera dessa krav. Ledarna pekade på svårigheter att kunna prioritera dessa 
frågor och på samma gång arbeta med externa faktorer som marknadsfluktuationer 
med förändrade krav på företaget. De upplevde också begränsningar att arbeta med 
arbetsmiljöfrågor på grund av många andra arbetsuppgifter med höga krav, 
begränsad kunskap och brist på resurser. Dock var ledarna angelägna om att lära 
sig mer om området och dela erfarenheter med andra företag om psykosociala 
arbetsförhållanden. Ledarna poängterade också vikten av att utveckla ett 
hälsofrämjande ledarskap och arbeta för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. 
 
Genom att delta i projektets interventioner, ledda av två företags-
hälsovårdsenheter, ansåg ledarna att det gav dem nya erfarenheter och ökad 
kunskap om hur de kunde utnyttja dessa resurser. Flera ledare upplevde stödet från 
försäkringskassan som bristfälligt vid arbete med långtidssjukskrivningar och 
rehabilitering, vilket medfört att några ledare använder sig av privata sjuk-
försäkringar för sig själva och de anställda. Ett intressant resultat i studien är att 
ledare understrykte betydelsen av stöd från styrelsen, mentorer, nätverk, familj och 
vänner. Dessa externa resurser vara betydelsefulla för ledarna också när det gällde 
att utveckla ett mer hälsofrämjande ledarskap. När det gäller nätverk så värderade 
ledarna att utbyta erfarenheter med företag från andra branscher, något som står i 
motsats till en del resultat från andra studier. Noterbart är också att ledarna använde 
vänner och familj för att reflektera kring sitt ledarskap. Forskning visar att ett 
reflexivt förhållningssätt är viktigt för att utveckla olika ledararbetssätt.  
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Några slutsatser av studien är att omfattande krav i lagstiftning och föreskrifter, 
avsaknad av modeller och verktyg, begränsad användning av företagshälsovård och 
resurser kopplade till socialförsäkringssystemet är hinder för att driva 
hälsofrämjande processer i företagen. Trots dessa hinder uttrycker ledarna en 
medvetenhet och vilja att utveckla kompetens och förmågor för att tillämpa ett 
hälsofrämjande ledarskap. Externt stöd från medlemmar i styrelsen, mentorer, 
nätverk, familj och vänner är av stor betydelse för ledarna, även då det gäller frågor 
om arbetsmiljö och hälsa. Resultaten bör kunna ligga till grund för mer utvecklade 
FHV-tjänster riktade mot mindre företag.  

3.5 Företagshälsovårdens egna utvärderingar av genomförda 

interventioner 
Företagshälsan Friskgården angav följande i sin värdering av projektet: 
”Samarbeidet med bedriftene; medarbeidere og ledere; vurderes til å ha vært godt. 
Det vurderes også til å ha å ha kommet bedriftene til gode at Friskgården og NAV 
arbeidslivssenter har samarbeidet slik at tilbudet har framstått enhetlig framfor å 
være fragmentert. Bedriftenes ledere og medarbeidere har gitt gode 
tilbakemeldinger på intervensjonens skreddersøm til hver enkelt bedrift.I små og 
mellomstore bedrifter ivaretar leder både en administrativ rolle og en rolle i 
bedriftens produksjon. Til å sørge for framdrift i intervensjonen har det vært behov 
for Friskgårdens pådriverrolle overfor hver enkelt bedrift”. Se rapport i Bilaga 1. 
 
Företagshälsan Commodia angav utifrån projektet följande om framtida tjänster: 
”De olika områdena som vi berört under nätverksträffarna delas i olika moduler 
och kan väljas separat. Vi tror det ger störst möjlighet att få deltagande av 
småföretagare jämfört med ett samlat ”paket”. Nackdelen är att grupprocessens 
betydelse och nätverkandet troligen minskar då deltagarna kan variera från gång 
till gång. Namnförslag: ”Ledarskapslyft för småföretag – för bättre arbetsklimat, 
hälsa och lönsamhet”. Se rapport i Bilaga 2. 
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3.6 FHV tjänster och samverkan med mindre företag i Norge och 

Sverige5 

Studiens syfte var att undersöka de tjänster och det samarbete företagshälsovård i 
Norge och Sverige har med de mindre företagen (med färre än 20 anställda). 
Följande forskningsfrågor var aktuella: 1) Vilka tjänster efterfrågar de mindre 
företagen från företagshälsovården, 2) Har företagshälsovården utvecklat specifika 
tjänster och strategier för samarbete med de mindre företagen? 3) Finns skillnader 
mellan norsk och svensk företagshälsovård beträffande tjänster, samarbete och avtal 
med de mindre företagen?  
 
Utifrån register i Norge och Sverige identifierades 192 norska och 198 svenska 
företagshälsovårdsenheter som ett relevant urval. En enkät till ledare vid dessa 
enheter besvarades av 87 norska och 51 svenska individer (total svarsfrekvens 35 
procent). Frågorna, som tidigare använts i finska studier, var relaterade till 
företagshälsovårdens struktur, antal kunder fördelat på företagsstorlek, efterfrågade 
tjänster, samarbete med företag, marknadsföring och framtida utmaningar. 
Enkäten innehöll även en del med öppna frågor om framtida utmaningar. 
 
Enkäterna besvarades i huvudsak av VD/chef vid företagshälsovården och några 
beskrivande resultat var att den svenska företagshälsovården hade signifikant fler 
kunder (medelvärde: 212 respektive 133). I båda länderna hade mikroföretag (med 
färre än 10 anställda) ökat under de senaste 12 månaderna och dominerande 
branscher i båda länderna var industri, konstruktion och handel. I Norge var även 
städföretag och restaurang/catering vanliga kunder.  
 
De mest efterfrågade tjänsterna i Norge var assistans vid arbete med systematiskt 
arbetsmiljöarbete, ergonomi och arbetsmedicinska frågor. Dessa var signifikant 

 

5  Refererat från: Vinberg S, Torsdatter Markussen L & Landstad B (2016). Cooperation 

Between Occupational Health Services and Small-Scale Enterprises in Norway and 

Sweden: A Provider Perspective. Workplace Health and Safety (accepted for 

publication). 



Mittuniversitetet Modeller för företagshälsovård i mindre 

företag 
 

28 

mer efterfrågade i Norge jämfört med Sverige, där mer individuella hälsounder-
sökningar och individinriktad rehabilitering var mer efterfrågade. Tjänster rörande 
utbildning och levnadsvanor var efterfrågade i låg utsträckning både i den norska 
och svenska företagshälsovården. Analyser av konstruerade index visar att tjänster 
som rör rådgivning, stöd vid formulering av mål för arbetsmiljö och hälsa, 
uppföljning av sjukfrånvaro och utvärdering av arbetsmiljöinsatser efterfrågades i 
signifikant högre utsträckning hos den norska företagshälsovården. För tjänster 
relaterade till arbetsförmåga och hälsa fanns inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna.  
 
Ungefär hälften av de svarande uppgav att de arbetade aktivt med marknadsföring 
av sina tjänster via digitala medier och direktkontakt med företag. Dock genom-
förde en majoritet inte specifika marknadsföringsinsatser mot mindre företag. 
Drygt hälften av de intervjuade uppgav att de sällan kontaktas av organisationer 
som stödjer de mindre företagen och det var också ovanligt med deltagande i 
projekt för att utveckla stöd för de mindre företagen. För de mindre företag som 
var anslutna till företagshälsovård förekom minst årliga kontakter mellan dem och 
företagshälsovårdsenheterna. Bedömningar från de intervjuade var också att mer 
än nio av tio mindre företag var nöjda med de tjänster som erbjöds. 
 
När det gällde frågor om framtida utmaningar pekade en majoritet av 
respondenterna på att de mindre företagen och dess ledare måste bli mer medvetna 
om de tjänster som företagshälsovården erbjuder. Utmaningar bedömdes 
relaterade till de mindre företagens finansiella förutsättningar, lagstiftningskrav och 
låg prioritet gällande arbetsmiljö och hälsa på grund av tidsbrist i företagen. Förslag 
från de intervjuade om hur situationen kan förbättras handlade om förenklad 
lagstiftning, ekonomiskt stöd till de mindre företagen, mer lättillgänglig 
information och kompetenshöjande insatser mot ledare  
 
Studiens resultat bör tolkas med viss försiktighet då svarsfrekvensen var relativt låg 
och att bedömningar görs av ledare inom företagshälsovården, inte av de mindre 
företagen själva. Slutsatser från studien är att en ökning av kunder från mindre 
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företag kan noteras både i den norska och svenska företagshälsovården, särskilt i 
branscher med specifika arbetsmiljökrav i föreskrifter. Resultaten tyder på att den 
norska företagshälsovården arbetar med en bredare uppsättning av tjänster mot de 
mindre företagen och mer utvecklade strategier kring samarbete, medan den 
svenska företagshälsovården synes fokusera mer på individinriktade hälsotjänster. 
En reflektion är om denna skillnad kan vara kopplad till ett mer utvecklat system 
för kvalitetssäkring av den norska företagshälsovården. Resultaten pekar på att det 
finns en potential till ökad marknadsföring av tjänster mot de mindre företagen 
och att det finns behov av åtgärder när det gäller kompetenshöjande insatser både 
i företagen och inom företagshälsovården kring de specifika förhållanden som 
gäller i mindre företag. Ekonomiska incitament för ett ökat utnyttjande av 
företagshälsovårdstjänster bör också övervägas.  
 

3.7 Några resultat från angränsande studier6-10 

Under projekttiden har några studier genomförts kring ledares och medarbetares 
livstillfredsställelse, ohälsoutfall och balans mellan arbete och fritid i mindre företag. 
 

 

6  Refererat från: Sevä Johansson I, Vinberg S, Nordenmark M & Strandh M (2016). 

Subjective well-being among the self-employed in Europe - macroeconomy, gender 

and immigrant status. Small Business Economics, 46(2), 239-253. 

7 Refererat från: Toivanen S, Mellner C & Vinberg S (2015). Self-Employed Persons in 

Sweden – Mortality Differentials by Industrial Sector and Enterprise Legal Form: A 

Five-Year Follow-Up Study. American Journal of Industrial Medicine, 58, 21-32. 

8  Refererat från: Toivanen S, Härter Griep R, Mellner C, Vinberg S & Eloranta S (2016). 

Mortality differences between self-employed and paid employees: a 5-year follow-up 

study of the working population in Sweden. Journal of Occupational and Environmental 

Medicine, 73(9), ss. 627-636. 

9 Hagqvist E, Toivanen S & Vinberg S (2015). Time strain among employed and self-

employed women and men in Sweden. Society, Health & Vulnerability, 

http://dx.doi.org/10.3402/shv.v6.29183 

10 Hagqvist E, Toivanen S & Vinberg S (2016). The gender time gap: Time use among 

self-employed women and men compared to paid employees in Sweden. Submitted to 

Time Use & Society. 
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Utifrån ett större Europeiskt enkätdatamaterial visades signifikanta relationer 
mellan välbefinnande och att vara ledare i mindre företag (med och utan anställda). 
Skillnader kunde noteras mellan grupper av ledare: ledare med anställda hade ett 
högre välbefinnande än soloföretagare. Det fanns också skillnader mellan män och 
kvinnor som arbetade som ledare och starka signifikanta relationer fanns mellan att 
vara utrikes född ledare och välbefinnande. Resultaten visade också att god 
ekonomisk utveckling var av större betydelse för ledare än för medarbetare6. 
 
Studier av dödlighet bland egenföretagare och anställda utifrån svenska registerdata 
visar på skillnader mellan olika branscher och bolagsform och det är troligt att 
arbetsmiljöexponeringar, arbetsförhållanden, arbetsmarknad och marknadsförut-
sättning har betydelse för dessa resultat7,8. 
 
Med svenska tidsstudiedata studerades upplevelser av tidspress i relation till betalt 
och obetalt arbete bland egenföretagare (med och utan anställda) och anställda. 
Resultaten visade att egenföretagare, särskilt kvinnor, upplever höga nivåer av 
tidspress. Andra resultat var att egenföretagande kvinnor och män distribuerar sin 
tid på ett mer könskonservativt sätt än anställda. Egenföretagande kvinnor var den 
grupp som använde mest tid på obetalt arbete9,10.   

3.8 Avvikelser i projektet 
I huvudsak har projektet följt den plan som angavs i ansökan. Under 
projektperioden lades ett företag ner och två företag bytte ledare, vilket kan anses 
vara naturligt hos denna företagsgrupp. Detta har inte nämnvärt påverkat 
genomförda interventioner och forskningsstudier. I ansökan planerades för ett 
licentiandarbete, men kom att ersättas av en Post Doc.-forskare och en 
forskningsassistent. Kostnader för dessa personer har betalats av Mittuniversitetet, 
vilket inneburit att den totala budgeten överstigit den ursprungliga. Detta har 
dessutom medfört att projektmedel fördelats något annorlunda för olika 
utgiftsposter. 
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4 Kommunikation och kunskapsspridning  

Här redovisas en översikt över publicerade vetenskapliga artiklar i projektet, 
deltagande och presentationer vid vetenskapliga konferenser, övrig kunskaps-
spridning och angränsande studier.   

4.1 Vetenskapliga artiklar från projektet 
1. Hansen E, Landstad BJ, Gundersen KT & Vinberg S (2016). Leader-based 

workplace health interventions – a before-after study in Norwegian and 
Swedish small-scale enterprises. International Journal of Disability 
Management. Vol. 11, e5. DOI: https://doi.org/10.1017/idm.2016.5. 

2. Hansen E, Björklund G & Vinberg S (2016). Workplace Health 
Interventions and Physical Fitness Status among Managers of Small-Scale 
Enterprises in Norway and Sweden. Health (accepted for publication). 

3. Landstad BJ, Hedlund M & Vinberg S (2016). How managers of small-
scale enterprises can create a health promoting corporate culture. 
International Journal of Workplace Health Management (accepted for 
publication). 
 

4. Hedlund M, Landstad BJ & Vinberg S (2016). Tightrope walking – the 
external context of workplace health management in small-scale 
enterprises – a case study in Norway and Sweden. Society, Health & 
Vulnerability (accepted for publication).   

 
5. Vinberg S, Torsdatter Markussen L & Landstad B (2016). Cooperation 

Between Occupational Health Services and Small-Scale Enterprises in 
Norway and Sweden: A Provider Perspective. Workplace Health and 
Safety (accepted for publication). 
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6. Hansen E, Landstad BJ, Hedlund M & Vinberg S. Implications of 
workplace health interventions in small-scale enterprises in Norway and 
Sweden – a qualitative study one year after interventions (work in 
progress). 

4.2 Vetenskapliga konferenser 

7. Landstad BJ & Vinberg S (2016) BHT i små virksomheter – en framtidig 
utfordring. Keynote speakers på BHT2016 Landskonferensen, 26–28. 
september, Lillestrøm, Norge. 

 

8. Landstad, B, Hedlund, M. & Vinberg, S. (2016). Ledares perspektiv på 
hälsofrämjande arbete i små företag. FALF-konferens 2016 - Inkluderande 
och hållbart arbetsliv, Östersund, 13-15 juni 2016. I Inkluderande och 
hållbart arbetsliv - Book of abstracts - FALF 2016. Östersund: S. 46. 

9. Hansen, E, Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). Ledarfokuserade 
hälsofrämjande insatser i små företag: resultat och erfarenheter. FALF-
konferens 2016 - Inkluderande och hållbart arbetsliv, Östersund, 13-15 
juni 2016. I Inkluderande och hållbart arbetsliv - Book of abstracts - FALF 
2016. Östersund: S. 43–44. 

10. Hansen, E, Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). Work Experience and 
Health before and after interventions among leaders and employees in 
small-scale enterprises. 4th Conference on Disability Management 
(Decent Work! International Perspectives on Workplace Integration and 
Disability Management). 21-22 January, Olten, Switzerland. In: Decent 
Work: 4th Conference Disability Management. Olten: S. 26. 

11. Landstad, B, Hedlund, M. & Vinberg, S. (2016). Leader´s view of health 
promotion workplaces in small-scale enterprises. 4th Conference on 
Disability Management (Decent Work! International Perspectives on 
Workplace Integration and Disability Management). 21-22 January, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-28580
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-28580
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-28133
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-28133
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-26951
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-26951
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-26951
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-26950
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-26950
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Olten, Switzerland. In: Decent Work: 4th Conference Disability 
Management. Olten: S. 25. 

12. Vinberg, S, Hansen, E, Markussen, L. & Landstad, B. (2015). Psychosocial 
working conditions, health and life-style among leaders and co-workers 
in small-scale enterprises. Understanding Small Enterprises (USE) 2015, 
Groningen, The Netherlands, 21-23 October 2015. 

4.3 Övriga konferenser och utbildning 
Vi har presenterat resultat från projektet vid följande tillfällen: 

 

 Träffar i regi av AFA (samt på AFAs slutkonferens 20 mars 2017) 
 Seminarium med forskare på Charles Stuart University, Melbourne, 

Australien 
 Två tillfällen för företagshälsan Commodia 
 Två tillfällen för företagshälsan Friskgården  
 Ett gemensamt tillfälle för företagshälsorna Commodia och Friskgården  
 Flera olika tillfällen i kurser på grund- och magisternivå på Mittuniversietet 
 Vi har fört diskussioner med Interregkansliet i Jämtland och Trøndelag i 

förhållande till uppföljning och vidareutveckling av projektet 
 I april 2017 planeras ett seminarium för alla involverade interventions- och 

referensföretag för att delge resultat från forskningsstudierna 

4.4 Genomförda angränsande studier och samarbeten  
Under projekttiden har samarbete med andra forskare avseende forskning om 
medarbetares och ledares arbetsförhållanden, hälsa och ohälsoutfall utvecklats, 
vilket genererat följande publikationer:  
 

 Sevä Johansson I, Vinberg S, Nordenmark M & Strandh M (2016). 
Subjective well-being among the self-employed in Europe - 
macroeconomy, gender and immigrant status. Small Business Economics, 
46(2), 239-253. 
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 Toivanen S, Mellner C & Vinberg S (2015). Self-Employed Persons in 
Sweden – Mortality Differentials by Industrial Sector and Enterprise Legal 
Form: A Five-Year Follow-Up Study. American Journal of Industrial 
Medicine, 58, 21-32. 

 Toivanen S, Härter Griep R, Mellner C, Vinberg S & Eloranta S (2016). 
Mortality differences between self-employed and paid employees: a 5-year 
follow-up study of the working population in Sweden. Journal of 
Occupational and Environmental Medicine, 73(9), ss. 627-636. 

 Hagqvist E, Toivanen S & Vinberg S (2015). Time strain among employed 
and self-employed women and men in Sweden. Society, Health & 
Vulnerability, http://dx.doi.org/10.3402/shv.v6.29183 

 Hagqvist E, Toivanen S & Vinberg S (2016). The gender time gap: Time 
use among self-employed women and men compared to paid employees 
in Sweden. (Submitted to Time Use & Society). 

 
Projektet har också bidragit till fortsatta studier av förhållanden i de mindre 
företagen. I samarbete med Australienska forskare (Sharon Grant, Swinburne 
University of Technology) har planerats en studie av stress bland entreprenörer 
och i samarbete med Susanna Toivanen, CHESS, Stockholms universitet har ett 
projekt startats upp för att studera arbetsmiljö- och hälsoförhållanden i mindre 
företag som underlag för att utveckla tillsynsarbete i dessa företag (finansierat av 
Arbetsmiljöverket). Kontakter och samarbete har upprättats med forskare vid 
Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors (Helena Palmgren m fl.).  
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5 Diskussion och slutsatser 

Små företag och mikroföretag är av stor betydelse för tillväxt och sysselsättning i 
arbetslivet då de utgör en dominerande del av antalet företag i privat sektor. I både 
Norge och Sverige står de mindre företagen med upp till 20 anställda för ungefär 
en femtedel av sysselsättningen i det privata arbetslivet. Också på den Europeiska 
arbetsmarknaden ökar andelen företagare och i t ex Storbritannien är en femtedel 
av arbetskraften företagare, främst solo- och mikroföretagare (Hatfield, 2015). Mot 
bakgrund av dessa förhållanden är det anmärkningsvärt att forskningen är 
begränsad om arbetsmiljö, hälsa och externa stödresurser som företagshälsovård 
avseende de mindre företagen. 
 
Vårt projekt tar utgångspunkt i kvantitativa och kvalitativa studier av två 
ledarfokuserade interventioner genomförda av en norsk och en svensk företags-
hälsovård. En styrka är att interventionerna utvärderats via flera enkäter till 
medarbetare och ledare och att samma individer följts över tid. De kvalitativa 
studierna med intervjuer av ledare och deltagande företagshälsovårds egna 
utvärderingar har tillfört kunskap om förutsättningar för att driva hälsofrämjande 
processer och ledarnas uppfattningar om ett hälsofrämjande ledarskap. I projektet 
har också en studie fokuserat på efterfrågade FHV-tjänster från och strategier för 
samarbete med de mindre företagen. Angränsande studier under projekttiden har 
tillfört kunskap om ledares och medarbetares arbetsförhållanden, balans mellan 
arbete och fritid och hälsa i mindre företag. Projektets resultat har också bidragit 
till fortsatt samarbete med andra forskare och fortsatta projekt. Vår förhoppning är 
att det aktuella projektets resultat och resultat från planerade projekt ska bidra med 
värdefull kunskap för att utveckla specifika FHV-tjänster för mindre företag.    

 
När det gäller studier av effekter av genomförda ledarbaserade interventioner med 
stöd av den norska och svenska företagshälsan noterades positiva förändringar för 
några studerade variabler (bedömningar av prestation och sjukfrånvaro) hos 
interventionsföretagen jämfört med referensföretagen, men oförändrade eller 
negativa förändringar för flera studerade variabler. Ett likartat mönster kunde 
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noteras för förändringar av ledarnas hälsostatus och självskattade utfall av fysisk 
aktivitet, sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Ledare i interventionsföretagen uppvisade 
signifikanta förbättringar för några variabler relaterade till styrka, men inga 
signifikanta förbättringar avseende övriga variabler. Det bör dock noteras att 
ledarna och medarbetarna hade goda värden avseende psykosociala förhållanden 
och hälsa innan genomförda interventioner och ledarna hade goda utfall på flera 
variabler för hälsostatus jämfört med en normalpopulation. Av detta följer att det 
kan vara svårt att påvisa positiva effekter av interventionerna. Mättiden var också 
förhållandevis kort med mätningar direkt efter interventionernas slut. En annan 
bidragande förklaring är att det kan vara svårt för mindre företag att omsätta ökad 
arbetsmiljö- och hälsokompetens hos ledarna via deltagande i projektets nätverks-
aktiviteter i konkreta arbetsmiljöförbättrande insatser i företagen. Det är troligt att 
företagen behöver mer omfattande externt stöd från företagshälsor och andra 
aktörer för att kunna implementera relevanta förebyggande och hälsofrämjande 
insatser i företagen.  
 
Även om begränsade effekter kunde noteras via genomförd forskning bör det 
noteras att de ledare som deltog i projektet gav positiva omdömen om projektet 
och de nätverks- och utbildningsinsatser som genomfördes. Genomförda inter-
vjuer med ledarna visar också att flera företag påbörjat arbetsmiljöförbättrande 
insatser och fördjupat sitt samarbete med deltagande företagshälsor. Projektet har 
också bidragit till att de två företagshälsorna utvecklat paket av tjänster, som ska 
marknadsföras framöver. 
 
Resultaten av genomförda intervjuer med de norska och svenska ledarna visar på 
flera intressanta resultat som bör beaktas i framtida projekt och vid utveckling av 
företagshälsotjänster för de mindre företagen. Den bild som framträder är till stora 
delar inte i överensstämmelse med tidigare forskning som pekar på att de mindre 
företagen och dess ledare har begränsad kompetens och motivation för att driva 
hälsofrämjande processer. Även om de upplever hinder i form av begränsade 
ekonomiska resurser, komplicerade lagkrav och höga arbetskrav försöker ledarna 
arbeta för att skapa en hälsofrämjande kultur på arbetsplatsen. Vår analys är att de 
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uttrycker en vilja och en mogenhet när det gäller att förbättra arbetsvillkor och 
hälsa bland medarbetarna.  
 
Ledarna gav uttryck för en krävande arbetssituation med många krav och uppgifter 
i deras arbetsroll, men de visade också ett tydligt intresse för att höja sin 
arbetsmiljö- och hälsokompetens och utveckla ett hälsofrämjande ledarskap. 
Ledarna ansåg också att deltagandet i projektet och de ingående interventionerna 
gav nya kunskaper om betydelsen av arbetsmiljöfrågor och möjliga tjänster från 
företagshälsan. Ett intressant resultat var också att ledarna använder sig av externt 
stöd från medlemmar i styrelsen, mentorer och vänner och familj för att utveckla 
sitt ledarskap. Inom detta område bör företagshälsan kunna vara ett kontinuerligt 
stöd för ledarna när det gäller arbetsmiljö- och hälsoförbättrande insatser och 
utveckling av ett mer hälsofrämjande ledarskap.   
 
Resultaten från studien av hur ledare inom företagshälsor uppfattar efterfrågan på 
tjänster från och samarbete med de mindre företagen visar att det finns en potential 
för ett mer aktivt arbete mot denna företagsgrupp. Ett positivt resultat var att 
andelen kunder från mindre företag ökat, även om relativt begränsade insatser 
kunde noteras när det gäller marknadsföring specifikt riktad mot de mindre 
företagen. De skillnader som kunde noteras mellan den norska och svenska 
företagshälsan, som tyder på att de förstnämnda arbetar med bredare och mer 
organisatoriskt inriktade åtgärder medan de senare arbetar med mer 
individinriktade hälsorelaterade tjänster, bör analyseras djupare som underlag för 
framtida utveckling. Även flera av de åtgärder som de intervjuade FHV-ledarna 
pekar på när det gäller framtida utmaningar och förslag avseende 
kompetenshöjande insatser, ekonomiska incitament, marknadsföring och lagkrav 
bör beaktas för att öka de mindre företagens samarbete med företagshälsor.  
 
Angränsande studier under projekttiden tyder på att egenföretagare upplever 
relativt högt välbefinnande, men att det finns skillnader mellan grupper av 
företagare relaterat till kön och födelseland. När det gäller dödlighetsrisker finns 
också skillnader mellan bolagsform och branscher och resultaten baserade på 
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tidsstudier tyder på ett mer könskonservativt förhållningssätt bland egenföretagare 
än bland anställda. Dessa resultat bör beaktas vid utveckling av FHV-tjänster för 
egenföretagare och mindre företag.  

5.1 Slutsatser och förslag 
De ledarfokuserade interventionerna resulterade i positiva effekter på variabler 
relaterade till prestation och sjukfrånvaro hos medarbetare och ledare i 
interventionsföretagen, men också på oförändrade eller negativa resultat för flera 
variabler relaterade till psykosociala förhållanden och hälsa. En slutsats är därför att 
insatser för att höja ledares kompetens om arbetsmiljö- och hälsoförhållanden bör 
kompletteras med stöd för att implementera konkreta förbättrande insatser för både 
ledare och medarbetare i mindre företag. Företagshälsan kan med sin kompetens 
ha en viktig roll i sådana processer och som stöd till ledare i mindre företag. Det 
faktum att deltagande ledare var positiva till projektets insatser och de nätverk som 
de deltog i tyder på att de senare bör kunna användas i större utsträckning av 
företagshälsor för att nå ut till dessa kunder. Detta styrks av att intervjuade ledare 
uppvisar en mogenhet och vilja att arbeta med hälsofrämjande processer, men 
också på behov av ökad kompetens inom detta område och strategier för att 
överbrygga de hinder de upplever för att tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap. Det 
förefaller finnas skillnader när det gäller norska och svenska företagshälsor 
beträffande strategier för samarbete och de tjänster som efterfrågas, i form av att de 
förra arbetar med ett bredare förhållningssätt. Detta resultat bör analyseras och 
föranleda åtgärder, främst bland svenska företagshälsor. Insatser på politisk nivå 
kring lagkrav och ekonomiska incitament bör också övervägas för att öka 
anslutningsgraden av mindre företag till företagshälsor.  
 
Utifrån det genomförda projektet och dess ingående studier kan följande förslag 
lämnas: 
 

 De två prövade modellerna i projektet innehöll viktiga komponenter, men 
bör utvecklas ytterligare vad gäller anpassning till behov hos grupper av 
och enskilda företag. Utbildning om relevanta hälsofrämjande områden i 
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kombination med dialog och erfarenhetsutbyten i nätverk förefaller vara 
en relevant komponent. Dock bör den kompletteras med kartläggningar 
av arbetsmiljö och hälsa i enskilda företag, stöd till ledare för att planera 
och genomföra förbättringsarbeten och stöd från företagshälsovården vid 
genomförande av arbetsplatsspecifika åtgärder. Av betydelse är även att 
genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare och hjälp med 
kvalitativ och kvantitativ utvärdering av insatser.  

 Det finns behov av att utveckla strategier för ökad marknadsföring av 
FHV-tjänster för mindre företag. 

 Det behövs incitament för både företag och företagshälsor för ett mer aktivt 
samarbete. 

 Företagshälsor kan stödja mindre företag med kvantitativa och kvalitativa 
kartläggningar av arbetsmiljö och hälsa som underlag för prioritering av 
insatser. De bör också kunna bistå företagen i formulering av mål och 
insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i hälsofrämjande 
processer. 

 Företagshälsor kan inspirera till och leda nätverk med grupper av företag 
och dess ledare som fokuserar på områden kring arbetsmiljö och hälsa. 
Dessa behöver inte nödvändigtvis bestå av företag från samma bransch. 

 Företagshälsor kan vara ett kontinuerligt stöd och ett ”bollplank” till ledare 
i mindre företag när det gäller ledararbetssätt och utveckling av ett 
hälsofrämjande ledarskap.   

 Det behövs ökad kvantitativ och kvalitativ forskning för att förstå 
mekanismer bakom de arbetsmiljö- och hälsoförhållanden som gäller i 
mindre företag. Framtida studier bör i större utsträckning ta hänsyn till att 
gruppen mindre företag är heterogen när det gäller företagsstorlek, 
bolagsform, verksamhet, arbetsmiljö och marknadsförutsättningar.   
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Bilaga 1 - Friskgården 09 10 15 

 

FORSKNINGSPROSJEKT FOR Å UTVIKLE BEDRE 

HELSEFREMMENDE TJENESTER TIL SMÅ OG 

MELLOMSTORE BEDRIFTER  

 

SLUTTRAPPORT ETTER INTERVENSJON I DEN 

NORSKE MODELLEN 

 

Bakgrunn 

Mittuniversitetet i Sverige har i samarbeid med bedriftshelsetjenestene Friskgården 

BHT i Norge og Commodia i Sverige, gjennomført et forskningsprosjekt med 

målsetting om å utvikle og teste ut en norsk og en svensk modell for helsefremmende 

innsats overfor ledere og medarbeidere i bedrifter med omlag 10 ansatte. 

Forskningens mål er å bidra med økt kunnskap om lederskap, helse, arbeidsvilkår og 

relevante helsefremmende tiltak i små bedrifter. 

Prosjektet er tre-årig (2013-2016) og finansiert av AFA Forsikring i Sverige.  

 

Den norske modellen 

10 bedrifter fra Inn-Trøndelag med omlag 10 har vært intervensjonsbedrifter. I Norge 

har inkluderende arbeidsliv (IA) hatt et sterkt politisk fokus i flere år. I hvert fylke er 

NAV arbeidslivssenter sentrale i det forebyggende arbeidet rettet mot arbeidslivet. 

Friskgården BHT har tradisjon på et godt og nært samarbeid med NAV 

arbeidslivssenter i Nord-Trøndelag. Derfor var det naturlig at NAV arbeidslivssenter 

var sentrale samarbeidspartnere i det svensk-norske forskningsprosjektet.  

 

Bedriftene 

Intervensjonsbedrifter 

I samarbeid med NAV arbeidslivssenter ble det rekruttert 10 bedrifter; en bedrift i 

frafall på grunn av opphør. Det betyr at det er 9 bedrifter som har fullført 

intervensjonen. Av disse er 5 barnehager, 3 innen vedlikehold / maskinarbeid, 1 innen 

kurs / opplæring  

Kontrollbedrifter 

I samarbeid med NAV arbeidslivssenter ble det rekruttert 8 bedrifter som 

kontrollbedrifter. 
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Den norske intervensjonen 

Intervensjonsperiode: mars 2014 - desember 2015 

1. Kartlegging av bedriftens helse- og arbeidsmiljøberedskap. Kartleggingen er 
gjennomført både kvantitativt (elektronisk) og kvalitativt (intervju med leder 
i samarbeid med bedriftens kontaktperson på NAV arbeidslivssenter - 2 
timer)   

2. Handlingsplan med tiltak for å styrke bedriftens robusthet.  
Med utgangspunkt i den enkelte bedrifts kartlegging av helse- og 
arbeidsmiljøberedskap ble utviklet en handlingsplan for hver enkelt bedrift. 
Denne ble presentert for leder ved hver enkelt bedrift og ble utgangspunktet 
for fokus i bedriftens særskilte medarbeiderkurs. 

3. Felles for alle ledere:  "Ledelse i moderne arbeidsliv" -  3 samlinger à 3 timer 
der leder får tilgang på verktøy og trening i å utøve helsefremmende ledelse.  

4. For medarbeidere i hver enkelt bedrift: "Medarbeider- og 
arbeidsmiljøutvikling" - 3 samlinger à 2-3 timer i hver bedrift. Samlingene er  
gjennomført i tilknytning til personalmøter eller andre samlinger i bedriftens 
egen regi. Det har vært ulike fokusområder i hver enkelt bedrift; fysisk 
funksjon og livsstil; teambygging; samhandling og kommunikasjon; styrke 
omstilling; sykefraværsoppfølging; jobbengasjement; styrke robusthet og 
arbeidshelse. 
Kursene har vært gjennomført i samarbeid med NAV arbeidslivssenter; både 
kompetanse og økonomi.   

5. Nyhetsbrev: Det er utsendt månedlige nyhetsbrev til alle ledere og 
medarbeidere i alle intervensjonsbedriftene.  

6. Lederstøtte underveis: Hver enkelt leder har fått individuelt skreddersydd 
lederstøtte. Dette har blitt gitt både telefonisk, i mail og gjennom fysiske 
møter. 

7. Samarbeid mellom Friskgården og NAV arbeidslivssenter underveis: Det har 
vært fortløpende samarbeid både på systemnivå (med leder) og for hver 
enkelt bedrift (bedriftskontakt for hver bedrift). Det har vært fokus på faglige 
problemstillinger knyttet til den enkelte bedrift og diskusjon omkring 
hvordan et best mulig faglig samarbeid mellom BHT og arbeidslivssentret kan 
utvikles når det gjelder små og mellomstore bedrifter.  

8. Sluttevaluering: Det er gjennomført kvantitativ (elektronisk) og kvalitativ 
(intervju med leder) kartlegging. For hver bedrift er det laget en sluttrapport 
som er oversendt og presentert bedriften. Rapporten inneholder også en 
vurdering og råd omkring nye tiltak. 
 

Vurdering 

Samarbeidet med bedriftene; medarbeidere og ledere; vurderes til å ha vært godt. Det 

vurderes også til å ha å ha kommet bedriftene til gode at Friskgården og NAV 
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arbeidslivssenter har samarbeidet slik at tilbudet har framstått enhetlig framfor å være 

fragmentert. 

Bedriftenes ledere og medarbeidere har gitt gode tilbakemeldinger på intervensjonens 

skreddersøm til hver enkelt bedrift. 

I små og mellomstore bedrifter ivaretar leder både en administrativ rolle og en rolle i 

bedriftens produksjon. Til å sørge for framdrift i intervensjonen har det vært behov 

for Friskgårdens pådriverrolle overfor hver enkelt bedrift.  
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Bilaga 2 - Oktober 2015 

 

AFA projekt 

Commodias utvärdering, slutsatser samt tankar 

framåt. 

Commodias AFA grupp 
Nedanstående personer på Commodia har varit ansvariga för olika delar 

i projektet. 

Karin Mäki  Verksamhetschef 

  Deltagit inledningsvis med planering och 

rekrytering av företag 

Pia Modin Arbman Företagssköterska 

Sammankallande och sammanhållande 

projektledare, genomfört ”Hur mår du samtal” 

Erik Kahl  Socionom 

Inriktning ledarskap och psykosocial 

arbetsmiljö, sammanhållande person i 

nätverksträffarna  

Maria Andersdotter Arbetsmiljöingenjör 

  Inriktning systematiskt arbetsmiljöarbete och 

fysisk arbetsmiljö 

Ulrika Selander Ergonom 

  Inriktning ergonomi  

 

 

Commodias huvuddelar i AFA projektet  
 

1. Bred inledande kartläggning 
 

Besök på arbetsplatsen av arbetsmiljöingenjör 

 inventering av hur företaget arbetar med SAM och ev behov av 

kunskapspåfyllnad. Inventering av inställning och kunskap hos 
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chefen om sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och 

produktivitet. 

 Översiktlig inventering av den fysiska arbetsmiljön 

 

Hälsokartläggning av företagssköterska 

 Hälsokartläggning utifrån ett brett perspektiv så kallat ”Hur mår 

du” samtal, livsstilsprover  

 

Samtal med psykosocial kompetens 

 Samtal om egen hälsa, upplevelse av att vara chef i ett litet 

företag mm 

 Inventering av önskemål på ämnen i nätverksgrupperna ex det 

svåra samtalet, konflikter mm  
 

2. Gruppverksamhet 
Nätverksgrupp med 10 deltagare med träffar 3,5 tim/tillfälle 

Behovsstyrt innehåll utifrån vad som framkommit i den inledande 

kartläggningen. 

Gruppen prioriterade själva vilka ämnen som togs upp på träffarna.  

 

 

 

0

1

2

3

4

Förslag till teman att tas upp på träffar
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SAM 

Balans i livet 

Konflikthantering 

Hälsoundersökning 

Att vara ledare i småföretag 

Ledares skyldigheter enl lag och avtal 

Hur man hanterar besvärliga personer 

Hur bygger man en bra företagskultur 

Allt möjligt 

 

 

3. Uppföljning och utvärdering  
 Samma hälsokartläggning av företagssköterska, ”Hur mår du 

samtal” som gjordes innan gruppstart. 

 Commodias egen utvärderingsenkät till de deltagande cheferna. 

Se separat frågeformulär. 

 Commodias egna reflexioner.  

 

Commodias del av projektet avslutades juni 2015.  

 

Hur blev projektet enligt oss på Commodia 

Positiva faktorer 
A) Stort engagemang från deltagarna 

B) Bra erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och Commodias representanter 

C) Bra erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och ledarna inser betydelsen av att 

satsa på personalen.  

Minusfaktorer 
A) Varierande närvaro, d v s utsattheten som ensam ansvarig gjorde att 

antalet deltagare varierade mycket. Vissa gånger fler, andra färre vid 

träffarna. Viss frånvaro delar av träfftiden t ex att man kom till fikat 

eller gick vid fikat.  
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Hur blev projektet enligt deltagarna 

 

  

 

Allmänna kommentarer 

”Behövs verkligen för en småföretagare.” 

"Detta skulle vara i ett startpaket när man startar företag." 

"Ett mycket bra projekt för oss ensamvargar.” 

”Nyttigt att ventilera sina åsikter och få höra andras" 

"Har efterfrågat ledarskapsutbildningar i ÖSD, det är för dyrt o tar mkt 

tid att åka till Stockholm." 

"Trevligt o intressant. Utvecklande för mig.” 

”Bra, engagerade föreläsare." 
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Totalt intryck av träffarna Kan rekommendera till andra ledare

"Medelsvar" i enkät för utvärdering

0 = Inte alls, 10 = I hög grad
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På vilket sätt har du påverkats? 

”Att kunna delegera” 

”Att ledarrollen kan påverka personalen mer än man tro.”  

”Har blivit tydligare som ledare.” 

”Att få höra andra företagares omständigheter” 

”Dela tankar med andra företagare. Bekräftelse att jag gör ”rätt”.” 

”Säkrare i rollen som ledare. Erfarenhetsutbyte.” 

”Insikt varför folk reagerar som de gör.” 

 

Commodias upplevelse av att arbeta i projektet 

Det så kallade AFA gruppen på Commodia bestående av fyra personer 

har träffats regelbundet genom hela projekttiden. Vi har avsatt mer tid 

än vi skulle ha haft möjlighet till i ett annat uppdrag. 

Därför har varit intressant och givande för oss att samarbeta mer 

ingående med varandra än vad vi vanligtvis får möjlighet att göra. Det 

ger inspiration till att arbeta vidare i projektform. 
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Har du påverkats i ditt

tänkande?

Planerar du på ett annat

sätt?

Handlar du på ett annat

sätt?

Har du som ledare påverkats genom att vara 

med i projektet?

0 = Inte alls, 10 = I hög grad
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Det har också givit oss en djupare insikt i villkoren för företagandet i ett 

litet företag, inte minst ifråga om vad närheten till de anställda leder till 

avseende ledningsfunktionen. 

 

Hur kan vi gå vidare med att bygga en utbildning för 

småföretagare?  

Commodias reflexioner: 

Positiva faktorer på Commodia är framförallt: 

 

A) Vi har en viktig arbetsmiljö- och ledarkunskap att förmedla. 

B) Vi kan erbjuda ledarutveckling i Jämtland istället för Stockholm 

C) Vi har kännedom regionens förutsättningar 

Saker som talar emot våra förutsättningar att genomföra en utbildning 

är: 

 

A) Svårt för ledarna att frigöra sig själva speciellt eftersom allt 

ledningsansvar hänger på dem. Akuta situationer uppstår när deras 

närvaro är nödvändig.  

B) Begränsade ekonomiska resurser, man anger att man är beredd att 

betala 2000 - 20000 kronor för ca 4-6 träffar på 3-5 timmar vardera.  

Så här tänker vi gå vidare 
Förslag på modell så långt vi har kommit i dagsläget (oktober 2015) 

 

De olika områdena som vi berört under nätverksträffarna delas i olika 

moduler och kan väljas separat. Vi tror det ger störst möjlighet att få 

deltagande av småföretagare jämfört med ett samlat ”paket”. Nackdelen 

är att grupprocessens betydelse och nätverkandet troligen minskar då 

deltagarna kan variera från gång till gång.  

Namnförslag 

”Ledarskapslyft för småföretag – för bättre arbetsklimat, hälsa och 

lönsamhet” 

Deltagare: Vi definierar inte var gränsen för småföretagare går. Den 

som vill får anmäla sig. 
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Tid:  3,5 tim/tillfälle. Start våren 2016. 

Kostnad: Betalning per gång och rabatt om alla tillfällen väljs. 

Anmälan i förväg och ca fem deltagare som minsta antal för 

att tillfället ska bli av. Ett förslag är att om man anmäler sig 

till alla tillfällen får man ett ”Hur mår du” samtal ”på köpet”.  

Ämnen: SAM, ergonomi, balans i livet för ledare, ledaransvar – att 

våga och vilja ta tag i problem, konflikthantering mm är 

ämnen som är aktuella.  

 

Slutgiltiga rubriker för de olika tillfällena och tillhörande förklarande text tas 

fram av AFA gruppen inom kort.  

  

Övriga tjänster ex arbetsplatsbesök, hälsosamtal mm är tilläggstjänster. 

 

Marknadsföring:  

 Commodia Nytt, frukostmöte, snygg broschyr i A5 mm  

Utskick både via mail och i kuvert till utvalda företag med 

tex 10-20 anställda. Vi kommer inte att kontakta Företagarna 

innan forskningen är klar. 

 

AFA gruppen genom Karin 

 

 


