
Mål och Strategier för Sveriges Företagshälsor 2021
Sveriges Företagshälsor, branschorganisationen för ett hållbart arbetsliv. 

Vi stärker kvalitetsutvecklingen av branschen.

Budget

Avgifter



Sveriges Företagshälsor

Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets 
arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva 

organisationer. Vilket också innebär att medarbetarna ska få ett 
hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv. 



Hållbarhet

Med hållbarhet menar vi företagshälsovårdens förmåga att kunna leverera

kvalitativa tjänster som främjar en långsiktig stark hälsoutveckling.



Målbild 2025 (Vision)

Företagshälsan är arbetsgivarens självklara partner i arbetet med att skapa 
högproduktiva arbetsmiljöer med fokus på god arbetshälsa. Vi (branschen) 
har unik kompetens, processer och förmågan att skapa resultat och nytta för 
individ, företag, organisationer och samhället i stort.



Nulägesanalys 2020
Företagshälsobranschen i Sverige

Styrkor

- Tvärvetenskaplig hög och unik expertkompetens

- Ser sambandet mellan org/grupp/individ

- Förstår hälsans betydelse för arbetslivet och 
tvärtom

- Kunskap om arbetsgivare -bred kundgrupp

- Långsiktigt helhetsperspektiv

- Lång tradition och erfarenhet 

- Yrkesstolthet

- Engagerad bransch

- Skapar nytta på samhälls, organisations och 
individnivå

- Har mycket data och kunskap inom området

Svagheter

- Affärsmannaskapet brister

- Konsultativt arbetssätt brister

- Bristande förmåga att visa på affärsnytta

- Viktiga tjänster är ej standardiserade

- Hög medelålder i branschen

- Bristande förmåga att kommunicera komplexa 
tjänster

- IT-infrastruktur

- Brist på viktiga nyckelkompetenser

- För höga produktionskostnader

Hot

- Snabb och resurskrävande IT utveckling

- Brist på arbetskraft

- Andra aktörer som presenterar nya alternativa  
lösningar inom arbetsmiljö och hälsa

- Bristfällig kunskap i omvärlden om vad 
företagshälsovård innebär 

Möjligheter

- Arbetshälsan är i fokus

- Det finns intresse och resurser att investera i hälsa

- Politiskt intresse

- Digitalisering: - ny utveckling av metoder – exaktare prognoser - mm

- FHV ses som en viktig aktör för främja hälsa

- Demografisk utveckling i samhället 

- Tydligare krav från arbetsgivarna på auktorisation 

- Ökad förståelse för hälsans betydelse för organisationen och vice versa

- Ett inofficiellt samhällsuppdrag

- Stor marknadspotential

- Ökat samarbete med HR avdelningarna ute hos kundföretagen 
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Strategier 2021 – 2025
1. Samhällsnytta

1. Etablera ett vetenskapligt rigoröst och kundvärdeinriktat kvalitetsregister

2. Ökad effekten per investerad krona genom ett tydligt kvalitetsfokus i upphandling och 
uppdragsbeskrivning

3. Verka för att företagshälsan ses som en värdeskapande partner i frågor kring hållbar arbetsmiljö 
och hälsa på flera samhällsnivåer

2. Medlemsnytta:

1. Verka för kompetensförsörjning och utbildning för branschens medarbetare

2. Samverka med forskning och utbildning inom området

3. Ta fram gemensamma guidelines

4. Omvärldsbevakning

Mål 2021 – 2025
Att stärka branschens positionering i samhället och bidra till tillväxt inom arbetsmiljöområdet.
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Januari

•Medlemsdebitering

Februari

Medlemsenkät

Mars

•Årsbokslut

•Partsmöten

April

•Professionsmöten

Maj

•Årsmöte

•Möte MynAk
(samfhv)

Juni

•Medlemsdebitering

•Medlemsenkät 
rapport

•Järva veckanJuli

•Almedalen

Augusti

Rapportserie släpp 1

Pride veckan

September

•Budget

•Strategikonferens

Oktober

•Auktorisations-
uppföljning

•Partsmöten

November

•Auktorisations 
debitering/uppföljning

• Rapportserie arbete

•Professionsmöten

•Möte MynAk (samfhv)

December

•Möte med högskolor

Föreningens årsklocka och löpande arbete 2021
(preliminär planering)

Löpande arbete

Nyhetsbrev

Referens- och 
forskargrupper

Seminarier och 
utbildningar

Föreläsningar

Debattartiklar

Medlemskontakter

Intressentmöten 
och konferenser

Medlemsmöten



Covid året har påverkat 2020 års resultat

• Intäkter och kostnader påverkas av:
• Minskade reskostnader

• Föreningens utbildning-
verksamhet:

– Mer intäkter än budget

– Högre kostnader pga
digitalisering

• Ökade kostnader för 
konsultinsatser mao Corona

– Stöd till medlemmar

– Påverkansaktiviteter

• Kostnader för digital omställning

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

2018 2019 2019 2020 2020 2021

Medlemsavgifter 4 290 4 400 4 230 4 100 4 052 4 100

Övriga intäkter 2 101 1 875 2 967 2 015 2 666 2 439

Summa Intäkter 6 391 6 275 7 197 6 115 6 718 6 539

Personal/arvoden -3 409 -3 300 -3 437 -3 334 -3 460 -3 443

Övriga kostnader -2 954 -2 940 -3 748 -2 750 -3 254 -3 080

Summa kostnader -6 363 -6 240 -7 185 -6 084 -6 714 -6 523

Avskrivningar -11 -11 -11 -11 -9 -9

Finansnetto 0 0 0 0 0 0

Resultat före skatt 17 24 1 20 -5 7



Avgifter 2021:
Medlems- och serviceavgift samt auktorisationsavgift.

Avgiften i Sveriges företagshälsor är uppdelad på en medlemsavgift och en 
serviceavgift som betalas årsvis. För de medlemmar som innehar ett 
auktoriserat medlemskap tillkommer en auktorisationsavgift.

Styrelsens förslag till beslut.

• Medlemsavgiften:

– Oförändrad

• Service avgiften:

– Oförändrad

• Auktorisationsavgift:

– Oförändrad



Tack!


