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Företagshälsovården 
– hur den fungerar och hur den kan bli bättre
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Förord

Tjänstemännens arbetsliv förändras snabbt och blir allt mer gränslöst. 
I mångt och mycket är ett allt mer gränslöst arbetsliv en positiv utveck-
ling. Allt fler tjänstemän kan utforma sitt arbetsliv på ett sätt som passar 
deras individuella intressen, behov och önskemål.

Men det gränslösa arbetslivet och större eget ansvar kan också leda till 
orimliga krav på tjänstemannen att vara tillgänglig för arbetsgivare och 
kunder, en otydlighet i krav och förväntningar och ett minskat stöd från 
arbetsgivarnas sida. Konsekvenserna kan i slutändan bli en alltför hög 
arbetsbelastning och sjukskrivning. Bland tjänstemännen är psykisk 
ohälsa, som ofta är arbetsrelaterad, den vanligaste sjukskrivningsorsa-
ken. 

För att motverka dessa negativa konsekvenser av ett allt gränslösare 
arbetsliv krävs en förstärkning av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. 
En fungerande företagshälsovård som arbetar förebyggande och som 
används som resurs i rehabilitering och arbetsanpassning är en viktig 
del i detta.

I denna rapport undersöker Unionen hur företagshälsovården fungerar 
utifrån frågor som inkluderades i underlaget till Arbetsmiljöbarome-
tern för 2014, och som bygger på frågor till förbundets samtliga 6196 
arbetsmiljöombud (varav 2355 svarade på frågorna). Rapporten visar 
att på arbetsplatser där det finns tillgång till företagshälsovård är både 
den fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön bättre. Även 
hur företagshälsovården används har stor betydelse. Det finns ett tyd-
ligt samband mellan en bra fysisk, och en bra organisatorisk och social, 
arbetsmiljö och att företagshälsovård används som resurs i det förebyg-
gande arbetsmiljöarbetet och inom rehabiliteringsområdet. Att fackliga 
representanter är delaktiga i upphandlingen av företagshälsovården på 
arbetsplatserna är en nyckelfaktor som stärker sannolikheten att före-
tagshälsovården blir en oberoende expertresurs inom det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet och inom rehabiliteringsområdet, vilket också är syf-
tet med företagshälsovården i Arbetsmiljölagen. I rapporten presenteras 
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också hur Unionen vill arbeta vidare med att stärka företagshälsovården 
på arbetsplatserna. Rapporten har tagits fram av Mikael Dubois, utre-
dare vid Enheten för politik, opinion och påverkan.   

Cecilia Beskow
Samhällspolitisk chef
Enheten för politik, opinion och påverkan
Stockholm, september 2015
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Sammanfattning 

Denna rapport bygger på enkätfrågor som har skickats till samtliga 
Unionens arbetsmiljöombud. I det följande sammanfattas de viktigaste 
resultaten av denna undersökning:   

 y Arbetsplatser med företagshälsovård har bättre fysisk arbetsmiljö, 
och bättre organisatorisk och social arbetsmiljö, än arbetsplatser 
utan företagshälsovård.

 y Det finns ett tydligt samband mellan att företagshälsovården används 
som resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och en god fysisk 
arbetsmiljö samt en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

 y Fackligt deltagande i upphandling av företagshälsovård stärker dess 
ställning som en från arbetsgivaren oberoende expertresurs.

 y Det finns ett tydligt samband mellan fackligt deltagande i upphand-
ling av företagshälsovården och att företagshälsovården används som 
resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och inom rehabilite-
ringsområdet.

 y Sedan 2013 minskar användningen av företagshälsovården som en 
resurs inom rehabiliteringsområdet och det förebyggande arbetsmil-
jöarbetet.

För att stärka företagshälsovården vill Unionen:

 y Att det finns krav på samverkan kring företagshälsovården i Unio-
nens centrala kollektivavtal

 y Att det finns ett tydligt regelverk kring arbetsgivarnas ansvar för 
rehabilitering och arbetsanpassning

 y Att arbetsmarknadens parter tillsammans med staten diskuterar sys-
tem för en ansvarsfull finansiering av företagshälsovården.

 y Att företagshälsovården kvalitetssäkras.
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Inledning 

Tjänstemännens arbetsliv förändras snabbt. Utvecklingen av ”smarta 
telefoner” och datorer har gjort det möjligt för många tjänstemän att 
arbeta var- och närsomhelst. Allt fler tjänstemän får en allt större frihet 
att själva utforma sina arbetsuppgifter och arbetssätt. Unionen beskriver 
denna utveckling som att arbetslivet blir allt mer gränslöst. I mångt och 
mycket är ett allt mer gränslöst arbetsliv en positiv utveckling. Allt fler 
tjänstemän kan utforma sitt arbetsliv på ett sätt som passar deras indivi-
duella intressen, behov och önskemål.

Men det gränslösa arbetslivet kan också leda till orimliga krav på tjäns-
temännen att vara tillgängliga för arbetsgivare och kunder, en otydlig-
het i krav och förväntningar och ett minskat stöd från arbetsgivarnas 
sida. För många tjänstemän har det gränslösa arbetslivet resulterat i en 
alltför hög arbetsbelastning och sjukskrivning. Bland Unionens med-
lemmar är psykisk ohälsa, som ofta är arbetsrelaterad, den vanligaste 
sjukskrivningsorsaken.1 Sedan 2010 har sjukskrivningarna ökat bland 
alla grupper inom arbetslivet - och mest ökar sjukskrivning på grund 
av psykisk ohälsa.   

För att motverka denna negativa utveckling krävs en förbättring av 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. För tjänstemännen är det särskilt 
viktigt att förstärka arbetet med den organisatoriska och sociala arbets-
miljön för att förhindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa. En fungerande 
företagshälsovård som arbetar förebyggande och som används som 
resurs i rehabilitering och arbetsanpassning är en viktig del i detta. 

Denna rapport undersöker hur Unionens förtroendevalda ser på före-
tagshälsovården och hur företagshälsovården fungerar för Unionens 
medlemmar. I den avslutande diskussionen presenteras hur Unionen 
vill arbeta vidare med att stärka företagshälsovården på arbetsplatserna.



8 9

Arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda 
företagshälsovård 

Arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda sina arbetstagare företagshälso-
vård regleras i Arbetsmiljölagen och i arbetsmiljöverkets föreskrifter. I 
Arbetsmiljölagen (AML) står det att arbetsgivaren ska se till att arbetsta-
garna har tillgång till den företagshälsovård som deras arbetsförhållan-
den kräver. Med företagshälsovård avser Arbetsmiljölagen ”oberoende 
expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering”. Företags-
hälsovården skall också arbeta särskilt för att förebygga och undanröja 
hälsorisker på arbetsplatser, samt ha den kompetens som krävs för att 
identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, 
produktivitet och hälsa.2  

Arbetsmiljölagens definition av företagshälsovården är relativt bred och 
ger utrymme för olika utformning av företagshälsovården på arbetsplat-
serna. Det var också lagstiftarens uttryckliga ambition när dagens defi-
nition av företagshälsovården infördes i Arbetsmiljölagen. Tanken var 
att ge utrymme åt arbetsmarknadens parter att närmare reglera inne-
börden av företagshälsovården genom avtal.3  

För tjänstemän i privat sektor reglerades tillgången till företags-
hälsovård i ett centralt arbetsmiljöavtal mellan SAF, LO och PTK 
från 1976 fram till 1992.4 Idag regleras arbetsgivarnas skyldighet 
att erbjuda företagshälsovård och hur företagshälsovårdstjänster 
ska upphandlas på olika sätt i olika kollektivavtal, och många 
kollektivavtal saknar skrivelser kring företagshälsovården.

Arbetsgivarens skyldighet att erbjuda företagshälsovård regleras också 
i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). 
Enligt SAM ska den företagshälsovård som anlitas ha tillräcklig kom-
petens och resurser för att utföra arbetet.5 SAM ställer också krav på 
arbetsgivaren att ge företagshälsovården den information som företags-
hälsovården behöver för att utföra sitt uppdrag.     
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Sedan 2014 kan arbetsgivare också söka ett särskilt bidrag för stöd för 
återgång i arbete från Försäkringskassan. Bidraget kan exempelvis ge 
stöd till att utreda möjliga åtgärder för arbetstagare som har eller ris-
kerar att få nedsatt arbetsförmåga. För att få detta bidrag måste den 
företagshälsovård eller likvärdig aktör som arbetsgivaren anlitar vara 
godkänd av Försäkringskassan och uppfylla vissa kompetenskrav. 
Bland annat måste företagshälsovården ha tillgång till samlad kom-
petens inom medicin och rehabilitering samt inom fyra av områdena 
arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och 
teknik. Företagshälsovården måste också ha kunskap om förhållandena 
på arbetstagarens arbetsplats.6 En av Försäkringskassan godkänd anord-
nare av företagshälsovård kan också ansöka om bidrag för köp av medi-
cinsk service.7 Genom att möjligheten att söka dessa bidrag knyts till 
att företagshälsovården är godkänd av Försäkringskassan innebär detta 
indirekt en ytterligare reglering av företagshälsovården, både när det 
gäller tillgång till kompetenser och när det gäller företagshälsovårdens 
arbetssätt.   

Utöver Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
regleras arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda arbetstagare före-
tagshälsovård i Europeiska Rådets direktiv om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 
(Direktiv 89/931) och ILO:s konvention (nr 161) om företagshäl-
sovård. ILO:s konvention slår bland annat fast att företagshälso-
vårdens funktion är att identifiera och bedöma arbetsmiljörisker 
och arbeta för att förbättra arbetssätt och arbetsutrustning. Före-
tagshälsovården bör också enligt ILO:s konvention arbeta multi-
disciplinärt och i samråd med andra aktörer inom hälsoområdet. 
Företagshälsovården ska också vara oberoende av arbetsgivare 
och representanter för arbetstagarna i sitt professionella arbete.8  
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Företagshälsovård för Unionens  
medlemmar

Företagshälsovården i kollektivavtal
Bland Unionens kollektivavtal finns skrivningar kring företagshälso-
vård i 39 av 100 kollektivavtal, antingen i själva kollektivavtalet i form av 
en bilaga eller i form av ett kompletterande avtal (exempelvis i form av 
ett särskilt arbetsmiljöavtal eller i ett särskilt företagshälsovårdsavtal).9  
Skrivningarnas omfattning och innehåll varierar, alltifrån några rader 
om att företagshälsovård kan anlitas om arbetsgivaren själv saknar kom-
petens och resurser, till tydliga formuleringar som lyfter fram företags-
hälsovården som en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och att 
samverkan ska ske i upphandling av företagshälsovården.  

Ett exempel på tydliga skrivningar om företagshälsovård finns i 
Unionens kollektivavtal med Almega Tjänsteförbunden Fastig-
hetsarbetsgivarna (Kollektivavtal 4803). I avtalet slås det fast att 
företagshälsovården är en nödvändig resurs för företagen och de 
anställda i arbetet med att skapa god arbetsmiljö och förebygga 
ohälsa, och att företagshälsovården ska utformas utifrån beho-
ven i det enskilda företaget. Vidare anges det tydligt att beho-
vet av företagshälsovård ska fastställas i samverkan med fackliga 
företrädare:

Det företagsövergripande samverkansorganet fastställer behovet 
av företagshälsovård utifrån de krav som återfinns i AML och i 
enlighet med lagen utfärdade föreskrifter. På företag där sådant 
samverkansorgan saknas ansvarar arbetsgivaren för att behovet 
av företagshälsovård fastställs. Detta ska ske i samverkan med de 
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lokala fackliga organisationer som finns representerade på företa-
get. (Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna. Kollektiv-
avtal för: Bygg & Fastighet. 4803, s. 78).

Ett exempel på svaga skrivningar om företagshälsovård finns i 
det arbetsmiljöavtal Unionen har slutit med Arbetsgivarfören-
ingen för kooperativa och idéburna företag och organisationer 
(KFO), som även ingår som bilaga i flertalet kollektivavtal mel-
lan Unionen och arbetsgivarföreningen KFO. När det kommer 
till företagshälsovården slås det i arbetsmiljöavtalets 3 § fast att:

Parterna är ense om att en ändamålsenlig företagshälsovård är en 
betydelsefull resurs för företag och anställda. Företagshälsovården 
bör utformas med utgångspunkt från olika behov och krav i de 
enskilda företagen. En genomgång av företagens behov av företags-
hälsovård är av betydelse och bör ske årligen. (Arbetsgivarfören-
ingen KFO – Industriföretag. Kollektivavtal för: Organisationer & 
Föreningar. 7901).

Till skillnad mot den tydligare och mer omfattande skrivningen, 
där behovet av företagshälsovård ska fastställas i samverkan med 
fackliga företrädare, innehåller arbetsmiljöavtalet med KFO 
endast allmänna skrivningar om att företagshälsovården är en 
betydelsefull resurs och att en genomgång av behovet av före-
tagshälsovård bör ske årligen utan några tydliga förpliktelser att 
faktiskt genomföra en sådan genomgång.   

Starka skrivningar kring samverkan om företagshälsovård ger ökade 
möjligheter för fackliga företrädare att lokalt få inflytande över upp-
handling av företagshälsovård och innehållet i de företagshälsovårds-
tjänster som de anställda får tillgång till. Samtidigt är starka skrivningar 
i centrala avtal inte tillräckliga. Det krävs också att fackliga företrädare 
på arbetsplatserna kan använda sig av arbetsmiljöavtalen för att hävda 
sin rätt att samverka kring företagshälsovård och att arbetsgivare inser 
värdet av en kvalitetssäkrad företagshälsovård som fokuserar på arbets-
processer, arbetsorganisation och förebyggande insatser.
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Förekomst och användning av företagshälsovård
Unionen har sedan 2008 i de årliga Arbetsmiljöbarometrarna ställt frå-
gor till förbundets arbetsmiljöombud kring arbetsmiljön och arbetsmil-
jöarbetet på deras arbetsplatser.

Arbetsmiljöbarometern för 2014 innehöll en fördjupande del kring före-
komst och användande av företagshälsovård.10 Svaren på frågorna kring 
företagshälsovården visar att en stor majoritet av arbetsmiljöombuden 
arbetade på arbetsplatser där de anställda har tillgång till företagshälso-
vård eller motsvarande. Samtidigt visar svaren att företagshälsovården 
inte alltid används som en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.   

har de anställda tillgång till företagshälsovård?

Andelen arbetsmiljöombud som svarar att de anställda har tillgång 
till företagshälsovård eller motsvarande var 2014 omkring 85 procent, 
medan 11 procent svarade nej på frågan. Trenden när det gäller täck-
ningsgrad av företagshälsovården har varit fallande sedan 2009 då strax 
över 90 procent av arbetsmiljöombuden svarade att de anställda på 
deras arbetsplatser har tillgång till företagshälsovård eller motsvarande. 
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Att tillgången till företagshälsovård minskar stämmer väl överens 
med Arbetsmiljöverkets statistik som visar att sedan 2011 har allt färre 
anställda på den svenska arbetsmarknaden tillgång till företagshälso-
vård. Särskilt kvinnor upp till 49 år har fått sämre tillgång till företags-
hälsovård.11 Detta trots att arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivare 
ska svara för att arbetstagarna får tillgång till företagshälsovård. 

Även när det gäller användningen av företagshälsovården har trenden 
de senaste åren varit negativ. 

vad ingår i företagshälsovården?

 
47 procent av arbetsmiljöombuden som svarade på frågan kring använ-
dandet av företagshälsovården svarade att företagshälsovården används 
som en resurs inom det förebyggande området, medan 65 procent sva-
rade att företagshälsovården används som resurs inom rehabiliterings-
området. Det är den lägsta andel arbetsmiljöombud som svarar att 
företagshälsovården används förebyggande hittills i Unionens Arbets-
miljöbarometrar. När det gäller företagshälsovården som en resurs 
inom rehabiliteringsområdet sker en liten återhämtning 2014, men 
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användandet av företagshälsovården som en resurs i rehabilitering har 
minskat markant sedan 2008 då omkring 75 procent svarade att före-
tagshälsovården används till rehabiliterande insatser. 

Även när det gäller användandet av företagshälsovården som resurs 
inom friskvård och hälsofrämjande tjänster, liksom som en resurs för 
sjukvårdstjänster, är andelen arbetsmiljöombud som svarar att företags-
hälsovården används till detta betydligt lägre jämfört med tidigare år. 

Företagshälsovård och bedömning av den fysiska och  
psykosociala arbetsmiljön
Trots att företagshälsovården i allt lägre utsträckning används som en 
resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i rehabilitering, men 
också som en resurs för sjukvårdstjänster, finns det ändå ett tydligt 
samband mellan bedömningen av fysisk och psykisk arbetsmiljö och 
tillgång till företagshälsovård. Arbetsmiljöombud på arbetsplatser där 
de anställda har tillgång till företagshälsovård bedömer att den fysiska 
arbetsmiljön är bra eller mycket bra i högre utsträckning än arbetsmil-
jöombud på arbetsplatser där tillgång till företagshälsovård saknas.

hur bedömer du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats? 
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Även när det gäller arbetsmiljöombudens bedömning av den psyko-
sociala arbetsmiljön finns det ett tydligt samband mellan tillgång på 
företagshälsovård och en positiv bedömning. Detta samband är dock 
betydligt svagare för psykosocial arbetsmiljö jämfört med sambandet 
mellan en positiv bedömning av den fysiska arbetsmiljön och tillgång 
till företagshälsovård.

hur bedömer du den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats?

Arbetsmiljöombuden är överlag mer kritiska i bedömningen av den 
psykosociala arbetsmiljön än i bedömningen av den fysiska arbetsmil-
jön. Det stämmer väl överens med den trend som framträder generellt i 
Unionens Arbetsmiljöbarometer som visar att den psykosociala arbets-
miljön har blivit allt sämre i förhållande till den fysiska arbetsmiljön. 

Tillgång till företagshälsovård påverkar också arbetet med arbetsan-
passning och rehabilitering. Arbetsplatser där det finns tillgång till före-
tagshälsovård arbetar i högre utsträckning aktivt med arbetsanpassning 
och rehabilitering än arbetsplatser som saknar tillgång till företagshäl-
sovård.
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arbetas det aktivt med arbetsanpassning och rehabilitering för att underlätta 
återgång i arbete efter sjukskrivning på din arbetsplats?

Det finns ett tydligt samband mellan tillgång till företagshälsovård och 
aktivt arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. Samtidigt skulle 
företagshälsovården i betydligt högre utsträckning kunna användas 
som resurs i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. 

Hur företagshälsovården används på arbetsplatsen har också betydelse 
för bedömningen av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 
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hur bedömer du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats?

Andel som svarat Bra eller Mycket bra

Det finns ett tydligt samband mellan en positiv bedömning av den 
fysiska arbetsmiljön och att företagshälsovården används som en resurs 
i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Omkring 80 procent av arbets-
miljöombud på arbetsplatser där företagshälsovården används som 
resurs i det förebyggande arbetet anger att den fysiska arbetsmiljön 
är bra eller mycket bra medan 72 procent av arbetsmiljöombuden på 
arbetsplatser där det finns tillgång till företagshälsovård anger att den 
fysiska arbetsmiljön är bra eller mycket bra.         

Hur företagshälsovården används har också betydelse för bedömningen 
av den psykosociala arbetsmiljön. 
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hur bedömer du den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats?

Andel som svarat Bra eller Mycket bra

Det finns ett tydligt samband mellan bedömningen att den psykoso-
ciala arbetsmiljön är bra eller mycket bra och att företagshälsovården 
används som en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Omkring 
51 procent av arbetsmiljöombud på arbetsplatser där företagshälsovår-
den används som resurs i det förebyggande arbetet anger att den psy-
kosociala arbetsmiljön är bra eller mycket bra, medan 44 procent av 
arbetsmiljöombuden på arbetsplatser där det finns tillgång till företags-
hälsovård anger att den psykosociala arbetsmiljön är bra eller mycket 
bra.         

Hur företagshälsovården används har betydelse för bedömningen av 
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Framförallt finns det ett 
samband mellan bedömningen att den fysiska eller psykosociala arbets-
miljön är bra eller mycket bra och att företagshälsovården används som 
resurs i det förebyggande arbetet. Att företagshälsovården används 
som resurs för friskvård eller i hälsofrämjande tjänster har också en 
viss påverkan, om än inte lika tydlig. Att företagshälsovården används 
som resurs inom rehabiliteringsområdet eller för sjukvårdstjänster har 
en mindre påverkan på bedömningen av den fysiska eller psykosociala 
arbetsmiljön.
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Företagshälsovård och samverkan
Om arbetsgivare själva saknar resurser eller kunskap för arbete med 
rehabilitering och arbetsanpassning ska arbetsgivaren enligt arbetsmil-
jölagen anlita en företagshälsovård eller en likvärdig aktör som en obe-
roende expertresurs. Däremot lämnar lagstiftaren till arbetsgivare och 
arbetstagare att komma överens lokalt på arbetsplatserna vilka tjänster 
som behövs från företagshälsovården. Vilka tjänster som behövs varierar 
naturligtvis med vilket arbete som utförs på arbetsplatserna. En arbets-
plats inom produktionsindustrin kan exempelvis ha särskilt behov av 
en företagshälsovård som erbjuder stöd och råd i utformningen av den 
fysiska arbestmiljön och hur de anställda inom produktionen kan und-
vika fysiskt risker i sitt arbete, medan en arbetsplats inom tjänstesektorn 
kan ha behov en företagshälsovård med särskilt kompetens inom psy-
kosocial arbetsmiljö.       

I flera av Unionens kollektivavtal finns särskilda arbetsmiljöavtal eller 
företagshälsovårdsavtal som anger att upphandling av företagshälso-
vård bör eller ska ske i samverkan med fackliga företrädare. Syftet med 
detta är att säkerställa att de tjänster som köps in från företagshälso-
vården verkligen motsvarar behovet av företagshälsovårdstjänster på 
arbetsplatsen. Trots det är det relativt få arbetsmiljöombud som anger 
att fackliga representanter har varit involverade i upphandling av före-
tagshälsovård på deras arbetsplats. Slående är också att en stor andel av 
arbetsmiljöombuden anger att de inte vet om fackliga företrädare har 
varit involverade i upphandling av företagshälsovården. 
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har arbetsgivaren involverat fackliga representanter i upphandlingen av företags-
hälsovård?

Att en stor andel av arbetsmiljöombuden svarar att de inte vet kan delvis 
förklaras av att de företrädesvis är verksamma på större arbetsplatser 
där Unionen ofta har klubb och många medlemmar. Då arbetsmiljöom-
buden inte självklart är aktiva inom klubben på företaget, och därmed 
inte självklart har full kännedom om hur klubben arbetar i alla frågor, 
är det många arbetsmiljöombud som inte vet om fackliga representanter 
har deltagit i upphandling av företagshälsovård så länge de inte själva 
har varit direkt involverade i detta.    

Fackligt deltagande i upphandlingen av företagshälsovården har en tyd-
lig påverkan på hur företagshälsovården används på arbetsplatsen. 
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hur används företagshälsovården på din arbetsplats?

Det finns ett tydligt samband mellan fackligt deltagande i upphandling 
av företagshälsovård och att företagshälsovården används som en resurs 
i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, inom rehabiliteringsområdet och 
för hälsofrämjande åtgärder. Detta samband är särskilt framträdande 
för företagshälsovården som en resurs i det förebyggande arbetsmiljö-
arbetet. När fackliga representanter har varit med att upphandla före-
tagshälsovården anger 64 procent att företagshälsovården används i det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet, vilket kan jämföras med 37 procent 
när fackliga representanter inte har varit med att upphandla företags-
hälsovården. 

En möjlig förklaring till att företagshälsovården i högre utsträckning 
används som resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och inom 
rehabiliteringsområdet där arbetsmiljöombuden anger att de inte vet 
om fackliga representanter har deltagit i upphandlingen av företagshäl-
sovården, jämfört med när de anger att fackliga representanter inte har 
deltagit, är att fackliga ombud faktiskt har deltagit även om arbetsmiljö-
ombuden inte vet om det.  
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Företagshälsovårdens oberoende
Företagshälsovården ska enligt arbetsmiljölagen vara en från både 
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer oberoende expertresurs. 
Syftet är att företagshälsovården ska vara så objektiv som möjligt och 
utgå från medicinska och arbetsorganisatoriska överväganden. Att före-
tagshälsovården är, och uppfattas vara, en från arbetsgivaren oberoende 
part i arbetsmiljöarbetet är en förutsättning för att företagshälsovården 
ska kunna verka som en expertresurs inom det förebyggande arbetsmil-
jöarbetet och inom rehabiliteringsområdet. Om arbetstagarna saknar 
förtroende för företagshälsovården blir det svårt för företagshälsovår-
den att i tid få kännedom om potentiella arbetsmiljöproblem. Arbets-
tagarna kommer sannolikt inte uppmärksamma företagshälsovården på 
risker och missförhållanden i den fysiska eller i den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Det kan också vara svårt för företagshälsovården 
att arbeta med rehabiliterande insatser då dessa i många fall förutsätter 
att de som ska rehabiliteras aktivt medverkar till insatserna för önskat 
resultat. Arbetstagarna har också rätt att neka företagshälsovården till-
gång till information från behandlande läkare och hälso- och sjukvår-
den. 

Det finns ett tydligt samband mellan fackligt deltagande i upphand-
lingen av företagshälsovården och att företagshälsovården uppfattas 
som en från arbetsgivaren oberoende part i arbetsmiljöarbetet. 
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anser du att företagshälsovården är en från arbetsgivaren oberoende part i 
arbetsmiljöarbetet?

Arbetsmiljöombud som är osäkra på om fackliga representanter har 
deltagit i upphandlingen av företagshälsovården är också mer osäkra 
på om företagshälsovården kan betraktas som en från arbetsgivaren 
oberoende part än de som vet om fackliga representanter inte har varit 
involverade i upphandlingen av företagshälsovården. 

Fackligt deltagande i upphandlingen av företagshälsovården leder till 
positiva konsekvenser som sannolikt förstärker varandra. Som redo-
gjorts för tidigare i denna rapport används företagshälsovården i högre 
utsträckning som en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och 
som en resurs inom rehabiliteringsområdet när fackliga representanter 
deltar i upphandlingen av företagshälsovård. Att företagshälsovården 
arbetar förebyggande och bistår arbetsplatsen med kunskap och stöd i 
rehabilitering stärker uppfattningen att företagshälsovården är en obe-
roende part. Och att företagshälsovården uppfattas som en oberoende 
part stärker i sin tur förutsättningarna för företagshälsovården att effek-
tivt arbeta som en expertresurs inom dessa områden. Att fackliga repre-
sentanter deltar i upphandling av företagshälsovården på arbetsplatsen 
är med andra ord en nyckelfaktor för en företagshälsovård som lever 
upp till arbetsmiljölagens ideal om en ”oberoende expertresurs” i det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet och inom rehabiliteringsområdet.
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Företagshälsovården och arbetsmiljö  
– vad vill Unionen?

Denna rapport har visat att arbetsplatser med tillgång till företags-
hälsovård har bättre fysisk, och organisatorisk och social arbetsmiljö 
än arbetsplatser som saknar tillgång till företagshälsovård. Även hur 
företagshälsovården används på arbetsplatsen har stor betydelse för 
arbetsmiljön. Det finns ett tydligt samband mellan en bra fysisk och 
en bra organisatorisk och social arbetsmiljö och att företagshälsovård 
används som resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och inom 
rehabiliteringsområdet. Lokalt fackligt deltagande i upphandlingen av 
företagshälsovården är en nyckelfaktor för att företagshälsovården på 
arbetsplatserna ska accepteras som en oberoende expertresurs inom 
det förebyggande arbetsmiljöarbetet och inom rehabiliteringsområ-
det. Fackligt deltagande i upphandling av företagshälsovården är därför 
mycket viktigt för att uppfylla Arbetsmiljölagens intention om företags-
hälsovården som en oberoende expertresurs både för arbetsgivare och 
för arbetstagare.   

Företagshälsovården är på många arbetsplatser en förutsättning för ett 
effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete och ett effektivt arbete med 
rehabilitering och arbetsanpassning. I tider där sjukskrivningarna ökar 
igen, i synnerhet på grund av en allt ökande psykisk ohälsa som även 
till en stor del är arbetsrelaterad, är en väl fungerande och effektiv före-
tagshälsovård en viktig del i arbetet med att hejda utvecklingen. Flera 
internationella studier har också lyft fram att företagshälsovården kan 
utgöra en viktig resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och inom 
rehabiliteringsområdet, inte minst när det gäller den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön.12 

Men trots att en ändamålsenlig företagshälsovård är en förutsättning 
för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsverksamhet 
är det Unionens erfarenhet att många arbetsgivare inte ger sina med-
arbetare den företagshälsovård de borde ha rätt till enligt Arbetsmiljö-
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lagen. Allt färre av Unionens arbetsmiljöombud anger att de anställda 
på arbetsplatsen har tillgång till företagshälsovård. Företagshälsovården 
används också i allt lägre utsträckning som en resurs i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet och som en resurs i rehabilitering. Och även om det 
finns tillgång till företagshälsovård är det inte alltid som fackliga före-
trädare får möjlighet att delta i samverkan kring upphandling av före-
tagshälsovården.

Unionen har i förbundets politiska riktlinjer för företagshälsovården 
tydligt tagit ställning för att alla anställda ska ha tillgång till en kvalitets-
säkrad företagshälsovård.13 För att åstadkomma detta krävs det engage-
mang och åtgärder från arbetsmarknadens parter och från staten.   

Krav på samverkan kring företagshälsovård i Unionens centrala 
kollektivavtal

Unionen strävar efter att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor i för-
sta hand genom kollektivavtal som Unionen sluter med arbetsgivarna. 
De centrala kollektivavtalen är branschvisa, men kan i viss utsträckning 
anpassas lokalt eller komplettereras med lokala avtal.

När det gäller företagshälsovården vill Unionen att förbundets kollektiv-
avtal tydligt ska ange att företagshälsovård ska upphandlas i samverkan 
mellan arbetsgivare och fackliga företrädare lokalt på arbetsplatserna. 
En upphandling av företagshälsovården i samverkan mellan arbetsgi-
vare och fackliga företrädare ökar sannolikheten för att företagshäl-
sovården ges ett innehåll som är relevant för verksamheten på arbets-
platsen och blir till en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och 
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arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning. Att företagshälsovår-
den upphandlas i samverkan stärker också företagshälsovårdens ställ-
ning som en oberoende expertresurs. 

tydligt regelverk kring arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering och 
arbetsanpassning

Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivaren ska se till att det i verksam-
heten finns en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för 
fullgörandet av det ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning som 
Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken lägger på arbetsgivaren. I 
de fall arbetsgivaren själv saknar resurser och kunskap till detta är före-
tagshälsovården tänkt att utgöra en oberoende expertresurs i arbetet 
med att säkerställa en god arbetsmiljö och rehabilitering.

Unionens erfarenhet är dock att många arbetsgivare av olika skäl brister 
i att ta sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning. Unionen vill 
därför att arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning 
förtydligas, och att de ekonomiska drivkrafterna för arbetsgivarna att ta 
sitt ansvar stärks – exempelvis genom att det ska vara möjligt att påföra 
de arbetsgivare som inte tar sitt ansvar sanktioner. Stärkta drivkrafter 
för arbetsgivare att ta sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning 
skulle också utgöra en ekonomisk drivkraft för arbetsgivare att teckna 
avtal om företagshälsovård och i högre utsträckning använda företags-
hälsovården som en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i 
arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning. 

en ansvarsfull finansiering av företagshälsovården

Arbetsgivare, arbetstagare och stat har alla intresse av en väl fungerande 
företagshälsovård. Det är därför rimligt att kostnaden för företagshäl-
sovården till viss del delas mellan arbetsmarknadens parter och staten, 
även om arbetsgivarna alltjämt har det yttersta ansvaret för att erbjuda 
arbetstagare en väl fungerande företagshälsovård. 
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Unionen vill därför att staten tillsammans med arbetsmarknadens par-
ter diskuterar hur en ansvarsfull finansiering av företagshälsovården 
kan utformas. Särskilt viktigt är det att i en diskussion kring finansie-
ringen av företagshälsovården se över förutsättningarna för små- och 
medelstora företag att erbjuda sina arbetstagare en kvalitetssäkrad före-
tagshälsovård. 

Företagshälsovården måste kvalitetsäkras

En fungerande företagshälsovård är i många fall en förutsättning för att 
arbetsgivarna ska kunna ge Försäkringskassan tillräckligt underlag för 
bedömning av arbetsförmåga eller möjligheterna för den sjukskrivne att 
återgå i arbete efter arbetsanpassning eller omplacering. En ökad tydlig-
het i kravet på arbetsgivaren att erbjuda den företagshälsovård arbets-
förhållandena kräver är en förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna 
uppfylla sitt ansvar inom rehabiliteringskedjan. Unionen anser därför 
att innehållet i den företagshälsovård som arbetsgivaren är skyldig att 
tillhandahålla bör preciseras ytterligare, exempelvis i enlighet med vad 
som krävs för att få statligt bidrag till företagshälsovård enligt Förord-
ning om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabili-
teringsområdet (SFS 2014:67) som innehåller krav på tillgänglig kompe-
tens och ett aktivt arbete med prevention.
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Några råd till Unionens förtroendevalda

Hur företagshälsovården ska vara utformad i det enskilda företaget 
måste bestämmas utifrån de behov och mål för arbetsmiljöarbete som 
finns i företaget samt myndigheternas krav. Utformningen måste ske 
med ett långsiktigt perspektiv. Därför är det viktigt att fackligt förtroen-
devalda, som exempelvis arbetsmiljöombud (skyddsombud), som har 
god kännedom om arbetsmiljörisker på arbetsplatsen och de anställdas 
behov, är delaktiga i upphandlingen av företagshälsovården.

Som fackligt förtroendevald är det viktigt att tänka på följande vid upp-
handling av företagshälsovård:

 y Arbetsmiljö: Vilka risker finns det med arbetsmiljön på vår arbets-
plats? Det är viktigt att göra en grundlig inventering av arbetsmiljö-
risker innan en upphandling av företagshälsovården inleds. I denna 
inventering är det också viktigt att försöka se framåt i tiden och även 
bedöma framtida arbetsmiljörisker.

 y Behov av företagshälsovård: Vilka företagshälsovårdstjänster behö-
ver vi på arbetsplatsen för att hantera dessa risker? Vilka slags före-
tagshälsovårdstjänster behövs för att företagshälsovården ska kunna 
vara en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och inom reha-
bilitering/arbetsanpassning på arbetsplatsen?

 y Anbud: Vilket anbud erbjuder den företagshälsovård vi behöver på 
vår arbetsplats? 

 y Uppföljning: Hur ska vi säkerställa att vi verkligen får den företags-
hälsovård vi har beställt och att den fungerar bra?  

För mer information hänvisas till Unionens politiska riktlinjer för före-
tagshälsovården.
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Fotnoter 

1. Unionen 2013: Inte fullt frisk.

2. AML 3 Kap. 2 c §. Se också Regeringens proposition 1998/99:120 - 
Företagshälsovård, som ligger till grund för dagens skrivning om 
företagshälsovård i arbetsmiljölagen. 

3. Regeringens proposition 1998/99:120 – Företagshälsovård, ss. 19ff. 
Genom proposition 1984/85:89 infördes i Arbetsmiljölagen att 
arbetsgivaren är skyldig att om arbetsförhållandena påkallar det 
föranstalta om företagshälsovård i den omfattning verksamheten 
kräver (vilket trädde ikraft den 1/1 1986). Vad som menas med 
företagshälsovård definierades dock inte, utan skrivningar kring 
företagshälsovårdens innehåll och syfte finns i propositionen där 
det föredragande statsrådet Anna-Greta Leijon anger att ”Företags-
hälsovården skall som opartisk, rådgivande expertresurs till den 
lokala skyddsverksamheten medverka till att arbetsmiljön i största 
möjliga utsträckning anpassas till människans förutsättningar. 
Verksamheten skall huvudsakligen vara av förebyggande karaktär 
och beakta såväl medicinska och tekniska som psykiska och sociala 
aspekter i arbetsmiljön” (Regeringens proposition 1984/85:89 – Om 
företagshälsovård och arbetsanpassning, ss. 18f).  

4. SAF sade ensidigt upp det centrala arbetsmiljöavtalet 1992. Avta-
let hette ”Avtal om regler för allmänna arbetsmiljöverksamheten i 
företagen samt om rekommendationer om partssamarbete i före-
tagshälsovårdscentraler”.  Avtalet innebar bland annat att företagen 
var skyldiga att tillhandahålla företagshälsovård.

5. Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Systematiskt Arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1), 12 §.

6. SFS 2014:67 – Förordning om bidrag till arbetsgivare för köp av 
arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete.
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7. SFS 2014:68 – Förordning om bidrag till företagshälsovården för 
köp av medicinsk service. Dessa två bidrag ersatte det bredare 
bidraget till företagshälsovården, som Alliansregeringen tog bort 
hösten 2013. Samtidigt minskades resurserna till företagshälsovår-
den kraftigt.

8. International Labour Organization (ILO) Convention 161 – Occu-
pational health convention, 1985.  Artikel 5, 9 och 10. 

9. Kollektivavtalen identifierades genom sökning på ”kollektivavtal” 
på www.unionen.se, vilket genererade 100 angivna kollektivavtal. 
Varje kollektivavtal tillsammans med kompletterande avtal genom-
gicks sedan i syfte att finna skrivningar kring företagshälsovården. 
I flertalet fall återfanns samma eller liknande skrivningar i olika 
kollektivavtal eller i tillhörande kompletterande avtal.

10. Arbetsmiljöbarometern är en totalundersökning som består av 
en enkät med frågor kring arbetsmiljö som skickas ut till Unio-
nens samtliga registrerade arbetsmiljöombud i samarbete med 
undersökningsföretaget IPSOS. Totalt fick 6196 arbetsmiljöombud 
undersökningen, varav 2355 besvarade enkäten vilket ger en svars-
frekvens på 38,0 procent.

11. Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljöstatistisk rapport 2014:3, s. 47.

12. Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin: 
Insatser via företagshälsovården för att minska och förebygga psykisk 
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I denna rapport undersöker Unionen hur företagshälsovården fungerar 
för förbundets medlemmar. Rapporten visar att på arbetsplatser där det 
finns tillgång till företagshälsovård är både den fysiska och den organi-
satoriska och sociala arbetsmiljön bättre. Även hur företagshälsovården 
används har stor betydelse. Det finns ett tydligt samband mellan en bra 
arbetsmiljö och att företagshälsovård används som resurs i det förebyg-
gande arbetsmiljöarbetet och inom rehabiliteringsområdet. Att fackliga 
representanter är delaktiga i upphandlingen av företagshälsovården på 
arbetsplatserna är en nyckelfaktor som stärker sannolikheten att den 
blir en oberoende expertresurs inom det förebyggande arbetsmiljöarbe-
tet och inom rehabiliteringsområdet som Arbetsmiljölagen föreskriver. 
I rapporten presenteras också hur Unionen vill arbeta vidare med att 
stärka företagshälsovården på arbetsplatserna.


