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1 Förord  

Vi vill börja med att tacka IKEA Industry Älmhult AB för ett gott samarbete gällande vår 
studie. Ett varmt tack till de operatörer som deltog i intervjuerna samt vår referensgrupp för 
stöd och handledning. 

Vi vill även tacka våra handledare Jan Karlsson och Madeleine Svensson för feedback, 
handledning och stöd under skrivprocessen. 

Ett stort tack till våra familjemedlemmar; Inger Axelsson, Margit Karlsson, Birgitta Hellqvist 
och Staffan Möller som granskat vårt arbete! 
 
Vår önskan är att denna studie skall hjälpa IKEA Industry Älmhult AB att öka användandet 
av friskvårdsförmåner samt att vi har bidragit till att information om dessa blivit mer 
lättillgänglig för operatörerna. Vi önskar även att andra företag kan hitta stöd gällande 
friskvårdsförmåner i detta arbete. 
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2 Abstrakt  
IKEA Industry Älmhult AB erbjuder en rad förmåner. De arbetar med olika former av 
friskvård, dels företagshälsovård och arbetsmiljö men även friskvårdsbidrag, massage och 
olika hälsoundersökningar samt tester. Företagets vision är att ovanstående satsningar ska 
främja personalens hälsa men menar att de används i liten utsträckning. 
 
Syftet med studien var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka de anställdas 
användande av friskvårdsförmåner vid sin arbetsplats för att synliggöra betydelsen av 
hälsolitteracitet.  
Studien genomfördes genom intervjuer med en strukturerad och en semistrukturerad del. Våra 
data analyserades både kvantitativt och kvalitativt. Resultatet av vår studie visade att 59 % 
namngav friskvårdsbidrag som en förmån, men endast 28 % använder sig av det. Resultatet 
visade även att det krävs ytterligare information från företaget och mer lättillgänglig 
information kring utbud och tillvägagångssätt för att främja användandet av 
friskvårdsförmåner. Resultatet visade också att eget intresse, kunskap om förmåner samt 
behov påverkar användandet av förmåner. Vidare såg vi att möjligheten att vara delaktig i 
beslut gällande förmåner kan motivera anställda att använda dessa. De anställda utbyter 
information och kunskap genom socialt samspel. De hjälper och stödjer varandra i tolkning av 
information om friskvårdsförmåner och tillvägagångssätt.  
De anställda upplever inte att informationen om friskvårdsförmåner är lättillgänglig men vet 
var de ska söka information om de behöver den, vilket tyder på att de är tillräckligt 
hälsolitterata. De befinner sig i en arbetskultur som är öppen för lärande genom socialt 
samspel vilket bidrar till att mycket av informationen och kunskapen sprids kollegor emellan. 
 
Våra slutsatser är att bristfällig information, bristande kunskap om förmåner och 
tillvägagångssätt samt avsaknaden av intresse och behov upplevs som hinder för att använda 
förmånerna. Vårt förslag till företaget gällande åtgärder rekommenderar vi att sammanställa 
förmåner i en broschyr, involvera personalen i beslut om förmåner och vara öppna gällande 
anställdas möjlighet att ställa frågor till kollegor och chefer. 
 
I framtida forskning önskar vi studier kring hälsolitteracitet och dess användbarhet i andra 
kontexter än sjukvården. Vidare önskar vi studier av hur företag kan motivera och inspirera 
anställda att nyttja friskvårdsförmåner genom att uppmuntra anställda att vara delaktiga i 
beslut.  
 
Nyckelord: sociokulturellt perspektiv, hälsolitteracitet, friskvårdsförmåner, företag, hälsa 
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2.1 Abstract  

IKEA Industry Älmhult AB offer their employees different kind of health promotion 
privileges, like occupational, massage and health surveys. The company’s vision is that these 
privileges should work as a health promotion strategy. However, these privileges are used to a 
low extent. 
 
The aim of this study was to examine the use of health privileges by the employees of IKEA 
Industry in order to highlight the importance of health literacy.  To examine this we used the 
sociocultural theory. 
We conducted this study through interviews with structured and semi-structured items. We 
analysed our data quantitatively and qualitatively. The results showed that it required 
increased information from the company, more accessible information about the privileges 
and their approaches. The result also showed that interest, knowledge about health promotion 
privilege and needs affected the extent use of the privileges. Further, involvement in decisions 
about the health privilege shared to motivate employees to use them. The employees 
exchanged information and knowledge by social interaction. They helped and supported each 
other in the interpretation of the information about the privilege and the approach.  
The employees did not believe that the information about the health promotion privilege were 
easily accessible but know where they could search information if they needed it. The 
knowledge about how to search information indicates that they are health literate. The 
employees work at the company where the culture encourages learning by social interaction. 
This means that information and knowledge mediates by colleagues.  
 
Our conclusions are that information, lack of knowledge about the privileges and how to use 
it, absence of interest and needs of the privileges are barriers to use them. Our 
recommendation to the company is to put together a brochure inclosing all the privileges and 
how to use them. In addition, we recommend the company to involve the employees in 
decision-making and encourage them to ask questions to colleagues and managers regarding 
health promotion privileges.  
 
Future research should examine health literacy and it’s usefulness in other contexts then 
health services. Further, we require studies that focus on how company’s can motivate and 
inspire employees to use health promotion privilege by letting them be a part of decision-
making. 
 
Key words: sociocultural perspective, health literacy, health privileges, company, health 
 
 
 



7	  
	  

3 Inledning  

Flertalet människor berörs av arbetslivet vilket gör att arbetsplatsen är av stor betydelse för att 
främja hälsa och levnadsvanor (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). I ett pressmeddelande från 
Accor Services (2009) står det att 85 % av anställda känner till att det finns friskvårdsbidrag 
men att endast 54 % utnyttjar bidraget. Friskvårdsbidrag är en positiv åtgärd som bidrar till att 
främja människors hälsa och välbefinnande, vilket stärker både individ och samhälle 
(Widegren och Montan, 2009). Enligt Arbetsmiljöverket bör de anställdas behov av 
friskvårdssatsningar kartläggas för att satsningarna ska bli lönsamma (Wessleus, 2005). 
Erland Colliander, som arbetar som idrottsläkare och doktorerar inom medicin, menar att 
friskvårdssatsningar i hög grad bör individanpassas då olika målgrupper är i behov av olika 
tjänster (Proformia Hälsa AB, n.d.). Han visar i sin pilotstudie att individanpassade 
friskvårdssatsningar leder till att både den upplevda hälsan och produktiviteten ökar hos de 
anställda (Colliander, 2009).  
 
Den anställdes hälsa och mående påverkas av faktorer som arbetsklimat, trivsel och känslan 
av delaktighet (Västerbottens läns landsting, 2013). Om en individ upplever arbetet som 
krävande så tar det tid och ork från att ägna sig åt fysisk aktivitet och äta hälsosam mat 
(Payne, Jones och Harris, 2012). För att främja hälsa på arbetsplatsen bör arbetsgivaren ha en 
helhetssyn på arbetets organisering samt tillämpa hälsofrämjande strategier 
(Folkhälsomyndigheten, 2013). En arbetsplats med öppen kommunikation inom alla led har 
visat sig främja hälsa hos anställda (Ahlberg et al. 2008). Samtidigt är kommunikation ett 
viktigt redskap för att förmedla kunskap om hälsa. Inom det sociokulturella perspektivet är 
det talade och skrivna språket av stor vikt när människor tar till sig och utvecklar kunskap. 
Det gör att läs- och skrivkunnighet är en nödvändighet för att kunna delta och förstå delar av 
arbetslivet. (Säljö, 2000). Läs- och skrivkunnighet är även en förutsättning för hälsolitteracitet 
som innebär att ha förmågan att förvärva, förstå och använda hälsoinformation. Begreppet 
innefattas av förmågan att vara kritisk, ta beslut och lösa hälsorelaterade problem, vilket ökar 
möjligheten att fatta välgrundade beslut gällande hälsan. (Mårtensson & Hensing, 2009). 
 
Vi genomförde vår studie på IKEA Industry Älmhult AB. HR-avdelningen arbetar med och är 
ansvariga för de hälsofrämjande insatserna samt förmedlingen av dessa. De anställda på 
företaget erbjuds flertalet friskvårdsförmåner men HR-avdelningen anser att dessa används i 
liten utsträckning. Därmed genomförde vi en intervjustudie för att undersöka i vilken 
omfattning friskvårdsförmånerna används samt vad som upplevs som hinder för att använda 
förmånerna enligt de anställda. 
 
Rapportens innehåll kan vara av intresse för de företag som satsar på hälsofrämjande insatser 
för sin personal. Det kan även vara av intresse för de företag som idag erbjuder sin personal 
friskvårdsförmåner men upplever att användandet av dessa är lågt. Vi önskar att denna studie 
kan ge en inblick i vilka hinder det finns kring användandet av friskvårdsförmåner samt hur 
anställda önskar att informationen om förmåner ska ske. 
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4 Syfte  

Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka de anställdas 
användande av friskvårdsförmåner vid sin arbetsplats för att synliggöra betydelsen av 
hälsolitteracitet.  

5 Frågestäl lningar  

• I vilken omfattning används friskvårdsförmåner av de anställda? 
• Vilka eventuella hinder finns det enligt de anställda kring användandet 

av friskvårdsförmånerna?  
• Hur upplever de anställda att deras lärandeprocess påverkas av förmågan att behärska, 

förstå och använda information om friskvårdsförmåner? 
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6 Definit ioner  

IKEA Industry Älmhult AB benämner vi som IKEA Industry eller företaget. 
 
Human Resources [HR] arbetar med och har ansvar för hälsofrämjande insatser samt dess 
informationsspridning.  
 
I vår studie använder vi begreppet operatörer som en synonym av de anställda i sin yrkesroll. 
Operatörerna är fabriksarbetare och tillverkar kök till IKEA. 
 
I resultatet kommer vi delvis benämna operatörerna som intervjupersoner [IP].  
 
I studien studerar vi hälsa utifrån operatörerens egen uppfattning kring vad begreppet innebär 
och har därför inte någon definition på detta begrepp i undersökningen.  
 
När vi beskriver friskvårdsförmåner studerar vi förmåner så som kost, massage, 
sjukgymnastik, tillgång till sjuksköterska, friskvårdsbidrag, hälsoprofilsbedömning, 
rehabiliteringsplan och Aktivitetshuset. 
 
Friskvårdsförmåner kommer även benämnas som förmåner. 
 
Vi ser lärande som ett begrepp för delaktighet och förmågan att kunna ta till sig, använda och 
påverka information. 
 
Hälsolitteracitet använder vi för att studera hur operatörerna behärskar, förstår och använder 
sig av information om friskvårdsförmåner. Hay (2010) skriver att hälsolitteracitet innebär en 
individs kognitiva och sociala kunskaper vilka påverkar motivationen och förmågan att förstå 
och använda information om hälsa. Enligt Mårtensson och Hensing (2011) står 
hälsolitteracitet för läs- och skrivförmåga i ett hälsosammanhang. Vi kommer vidare att 
använda oss av benämningen låg och hög hälsolitteracitet i syfte att beskriva i vilken 
utsträckning en individ har den förmåga som nämns ovan. 
 
Vi antar ett sociokulturellt perspektiv för att undersöka hur operatörerna lär sig om 
friskvårdsförmånerna. Perspektivet fokuserar på hur individer lär sig genom att vara aktiv i 
sociala aktiviteter (Säljö, 2000). Vi använder även begreppet situerat lärande som innebär att 
lärande sker i mötet mellan människor och främjas i utbytet av kunskap (Lave & Wenger, 
1991). 
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7 Bakgrund  

I denna studie antar vi ett sociokulturellt perspektiv när vi undersöker anställdas användande 
av friskvårdsförmåner vid sin arbetsplats för att synliggöra betydelsen av hälsolitteracitet. 
 
IKEA Industry är världens största producent av trämöbler och interiör. Idag har företaget 44 
produktionsenheter i 11 länder med över 19 000 anställda (Swedwood.com, 2009). IKEA 
Industry Älmhult AB (tidigare Swedwood AB) startades 1982 och är Skandinaviens största 
producent av frontsystem av kök till IKEA. Företaget har idag 260 anställda varav 82 % är 
män och 18 % är kvinnor (HR-manager, personlig kommunikation, 15 april, 2014). Företaget 
levererar dagligen cirka 30 000 paket till IKEAs distributionscenter runt om i världen 
(Swedwood.com, 2009). 
IKEA Industry Älmhult AB har en hierarkisk organisationsstruktur (bilaga 4) där vi kommer 
bedriva vår studie med operatörerna som målgrupp, vilka har skiftledarna som närmsta chef. 
När vi fortsättningsvis nämner IKEA Industry gäller det företaget i Älmhult. 
 
IKEA Industry är i en förändringsprocess. Från den 1 september 2013 har de övergått, från att 
tidigare varit Swedwood AB, till att nu tillhöra IKEA-koncernen (Swedwood.com 2009). 
Denna förändring har medfört ändringar i företagets utbud av friskvårdsförmåner där en ny 
förmån Aktivitetshuset har tillkommit. Det är genom HR-avdelningen som 
friskvårdsförmånerna förmedlas och de är ansvariga för hälsofrämjande insatser för 
personalen. De arbetar med olika former av friskvård, dels företagshälsovård och arbetsmiljö 
men även friskvårdsbidrag, massage och olika hälsoundersökningar samt tester. De anställda 
har möjlighet att köpa lunch på företaget och de har även tillgång till färsk frukt varje dag. 
HR-avdelningens vision är att ovanstående satsningar ska främja personalens hälsa men 
menar att de nyttjas i liten utsträckning. Sedan våren 2011 har företagets totala sjukfrånvaro 
ökat från 3,8 % till 5,7 %. En stor del av denna ökning är det som företaget kallar 
korttidssjukfrånvaron, som innebär att personalen varit frånvarande 1 till 10 dagar det senaste 
året. Med anledning av detta har vi fått i uppdrag att undersöka i vilken omfattning 
friskvårdsförmånerna används och vad det är som gör att operatörerna inte använder vissa 
förmåner. (IKEA Industry Älmhult AB, 2013). Att friskvårdsförmånerna inte används i stor 
utsträckning ser HR-avdelningen som möjlig orsak till att korttidssjukfrånvaron har ökat de 
senaste åren.  
 
Vi kommer genomföra intervjuer med en semistrukturerad och en strukturerad del. Vi inleder 
intervjun med de semistrukturerade frågorna där vi frågar operatörerna om deras syn på hälsa. 
Vi menar att det ger en ökad förståelse för operatörernas vidare svar kring deras 
sociokulturella lärande och deras förmåga att behärska, förstå och använda sig av 
informationen om friskvårdsförmåner.  
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7.1 Förmåner  som  främjar  hälsan  

De förmåner som vi i denna studie kommer att studera är kost, massage, sjukgymnastik, 
tillgång till sjuksköterska, friskvårdsbidrag, hälsoprofilsbedömning, rehabiliteringsplan och 
Aktivitetshuset. Förmånen kost innebär att operatörerna kan beställa varm, lagad mat utifrån 
restaurangens meny och sallader till arbetsplatsen samt att företaget dagligen bjuder på frukt. 
Operatörerna har även möjlighet att köpa snacks och färdigrätter ur kylar som finns 
tillgängliga dygnet runt. Massagen innebär att IKEA Industry erbjuder operatörerna bidrag till 
rehabiliteringskostnader utförd av terapeut. Företaget ersätter sex behandlingar per år, med 
maxbelopp 600 kr/gång. Från beloppet för behandlingen dras 150 kr/gång som utgör en 
självrisk. Sjukgymnastik samt tillgång till sjuksköterska innebär att de finns på plats på 
företaget vid angivna dagar, tider kan bokas i förväg. Friskvårdsbidraget sker i samarbete 
med Friskis & Svettis där IKEA Industry erbjuder ett bidrag till årskort. Operatörerna får 
tillbaka 50 % av kostnaden upp till 1800 kr/år. Hälsoprofilsbedömningen erbjuds vart fjärde 
år för alla operatörer. Bedömningen innefattar ett formulär där fysisk, psykisk och social hälsa 
samt kost-och motionsvanor belyses. Vid undersökningen kontrolleras även vikt, längd, 
blodtryck samt syreupptagningsförmåga. Rehabiliteringsplanen finns till för att operatörerna 
skall känna till flödet i en process när hen inte är på arbetet, i planen tydliggörs rutiner vid 
frånvaro, uppföljning och sjukskrivning (IKEA Industry Älmhult AB, 2014). 
Aktivitetshuset är en ny förmån för år 2014. Det finns till för anställda inom IKEA samt deras 
familjer. Det ska fungera som en plats att mötas, träffas och trivas på. Aktivitetshuset erbjuder 
olika aktiviteter inom arbete, fritid och friskvård såsom idrottshallar, gym, racketsporter, 
bilvård, terapeuter, kurser, café och afterwork. (IKEA Älmhult, n.d).  
 
Med tanke på företagets blandade utbud av förmåner tror vi att den arbetskultur som skapas i 
samband med förmånerna, kan bidra till att personalen utövar hälsofrämjande aktiviteter. Vi 
menar att det kan främja såväl fysisk, psykisk och social hälsa genom att personalen enskilt 
och tillsammans kan ägna sig åt fysisk aktivitet samt delta i sociala sammanhang. Att de i 
mindre grupp har förmånen att hyra bubbelpool, bastu eller gå på afterwork anser vi kan bidra 
till den sociala och psykiska hälsan på arbetsplatsen då operatörerna får möjlighet att göra 
aktiviteter tillsammans utanför arbetstid. 

7.2 Förmedling  av   information  

IKEA Industry gick i september 2013 över till IKEA koncernen från att tidigare tillhört 
Swedwood AB (Swedwood.com 2009). Övergången har medfört att de nu fått nya förmåner 
samt att vissa har försvunnit. Företaget har idag inget aktivt intranät då det tidigare intranätet 
inte flyttats över till deras nya plattform och det saknas därför en uppdaterad 
informationsbank. Det HR-avdelningen använder idag är anslagstavlor där viss information 
finns. Vi menar att detta kan bidra till osäkerhet hos operatörerna var de kan hitta information. 
För att ta till sig information menar Ramsten och Säljö (2004) att en individ behöver ha 
kunskap om var den hittar relevant information och vem den ska fråga i en given situation. 
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8 Tidigare  forskning  

8.1 Friskvårdsförmåner  och  hälsa     

Nöhammer, Stummer & Schusterschitz (2013) undersökte anställdas upplevda barriärer, vilka 
kan ses som hinder, för att delta i hälsosatsningar på arbetsplatsen. För att undersöka 
eventuella barriärer gjordes en enkätundersökning på fyra företag i Österrike som erbjöd 
hälsoprogram till de anställda. I studien fick 237 respondenter värdera 22 olika barriärer 
utifrån en fyrgradig skala. Resultatet visade på sex olika övergripande barriärer där de fyra 
starkaste innefattade: 1) lågt intresse eller inget intresse i hälsoprogrammet, 2) låga 
förväntningar på att deltagandet ska leda till personlig vinning, 3) svårt att integrera i 
arbetslivet, och sist 4) ekonomiska kostnader. (Nöhammer et al. ibid). 

Payne et al. (2012) har genomfört en studie om arbetets inverkan på anställdas hälsobeteende. 
Forskarna intervjuade 24 individer som var anställda på ett datorföretag i England. Deltagarna 
fick svara på frågor angående rökning, kost, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion. På 
datorföretaget fanns tillgång till en matsal. Resultatet visade att matsalens begränsade utbud 
på hälsosam mat samt tillgången till ohälsosam mat upplevdes som ett problem av de 
anställda. Den ohälsosamma maten upplevdes som frestande vilket påverkade matvalet. Dock 
förekom det anställda som ansåg att matsalen bidrog till att de åt en ordentlig lunch, vilket de 
annars inte hade gjort. I studien framkom det även att krävande arbete tog såväl tid som ork 
från fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor. (Payne et al. ibid).  
 
I studien av Nöhammer et al. (2013) framkom det att brist på intresse och låga förväntningar 
var två barriärer som utmärkte sig vad gäller deltagandet i hälsosatsningar. Payne et al. (2012) 
menade att arbetsmiljön och dess förutsättningar har en inverkan på anställdas hälsobeteende. 
Med inspiration av dessa studier vill vi utifrån vårt syfte undersöka vilka eventuella hinder det 
finns till att använda förmånerna. 

8.2 Lärandet  och  kommunikation  
Ahlberg et al. (2008) har genomfört en studie i samarbete med Stockholms läns landsting, 
Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. De identifierade friskfaktorer hos företag med 
låg sjukfrånvaro. I studien ingick data från AFA försäkrings- och tjänstepensionsföretag samt 
Alectas skaderegister. I studien intervjuades 100 anställda på 38 privata företag i syfte att 
identifiera organisatoriska faktorer som främjar hälsa. De fem övergripande friskfaktorer som 
identifierades var ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation, delaktighet och hälso- 
och sjukvård.  
Ledarskap som friskfaktor handlade om att få de anställda att trivas, förmedla visioner samt få 
gruppen att fungera. Kompetensförsörjning innebar att personalen har tillräcklig kompetens 
för de uppgifter som de ska utföra. Friskfaktorn kommunikation innebar öppenhet och att 
chefen skall vara positivt inställd till problemlösning så att oenigheter kan leda till utveckling. 
Det visade sig även vara viktigt att kunna kommunicera såväl uppåt och nedåt som i sidled 
inom företagsstrukturen och vad gäller företag där skiftarbete förekommer så krävs det 
medvetenhet samt ansträngning för att kommunikationen ska fungera. I studien framkom att 
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delaktighet var en viktig friskfaktor. Med delaktighet menades att den anställde får göra sin 
röst hörd samt att ledningen lyssnar på vad hen har att säga. Delaktigheten ansågs vara 
sammankopplad med kommunikation och en förutsättning för delaktighet är att den anställde 
ska vara tillräckligt informerad. Hälso- och sjukvård innebar att företag med låg sjukfrånvaro 
var medvetna om omfattningen av korttids- och långtidssjukfrånvaron samt anledningen till 
att de anställda var sjuka. (Ahlberg et al. ibid). 
I likhet med denna studie blir vi inspirerade av Ahlbergs et al. komponenter kommunikation 
och delaktighet, då vi menar att dessa komponenter är viktiga i sociokulturellt lärande. 
 
Lantz-Andersson (2009) antog ett sociokulturellt perspektiv samt anslöt sig till Lave och 
Wengers (1991) teori situated learning för att belysa de situerade händelser som skedde i 
elevernas lärprocess. Lantz-Andersson har i sin studie studerat hur ramar inom lärande 
påverkar lärprocessen. Det vill säga vilka förutsättningar och begränsningar det finns i miljön 
och den omgivning som vi lever eller verkar i. Hennes avhandling ger en inblick i mötet och 
samspelet mellan skolpraktik och digital teknologi. I studien studerade Lantz-Andersson hur 
information förmedlades, vilka ramar som fanns och användes samt hur detta påverkade 
resultatet av en lärprocess i skolpraktik och teknologi. Lantz-Andersson menade vidare att 
detta var ett viktigt perspektiv samt angelägen teori att ha med när syftet var att studera och 
belysa hur miljön påverkade lärandet. Hon beskrev vidare att detta var av vikt att studera då 
miljön vi befinner oss i sätter vissa ramar för vad vi kan och får göra samt vad vi har 
möjlighet att utföra för typ av aktivitet. (Lantz-Andersson, 2009).  
	  
Att rama in kommunikation och handling i situationer bör förstås som något människor 
gör för att skapa mening, som vanligtvis är oproblematiskt och som vi inte reflekterar över. 
(Lantz-Andersson, 2009, s.115) 
 
Enligt Lantz-Andersson (2009) var kommunikation en viktig del av aktivt lärande. Det fanns 
enligt forskaren ramar och regler som vi förväntades att förhålla oss till i de miljöer vi levde i. 
Dessa ramar kunde även bidra till att ett visst lärande är möjligt.  
Tidigare forskning kring lärande och kommunikation har vi sett utgår till största del från 
skolmiljön. Vi ser Lantz-Anderssons avhandling som relevant underlag för vår studie då hon 
utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt från hur den miljö vi befinner oss i 
kan påverka lärandeprocessen. Säljö (2000) menar att språket är ett viktigt verktyg för 
kommunikation. I sociala samspel utbyts erfarenheter vilket gör att vi lär och utvecklar 
kunskaper genom att förmedla kunskaper vidare till varandra (Ramsten & Säljö, 2004).	  

8.3 Lärandet  och  hälsol itteracitet  

Att ge information och göra individer delaktiga i de beslut som fattas i samband med ohälsa 
är idag en skyldighet för svenska vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och 
sjukvårdspersonal. (Mårtensson, 2011, s. 429). 
 
Ishikawa et al. (2008) har genomfört en enkätundersökning om hälsolitteracitet, 
hälsobeteende och jobbstress. Deltagarna i studien var 190 män som arbetade på kontor vid ett 
japanskt företag. Resultatet visade att det var mer sannolikt att de med hög hälsolitteracitet 
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hade regelbundna matvanor och ägnade sig åt fysisk aktivitet varje vecka. Det var även större 
sannolikhet att de med hög hälsolitteracitet kunde hantera stress i arbetet genom att aktivt lösa 
problem eller söka stöd hos kollegor. (Ishikawa et al. ibid).  
 
Vi ser att majoriteten av studier kring hälsolitteracitet har genomförts inom vård och medicin. 
Dock menar vi att studierna ger en förklaring till hälsolitteracitet samt hur begreppet kan 
användas i forskning. 
 
Lee, Arozullah, Cho, Crittenden, & Vicencio (2009) genomförde en studie baserad på 489 
personer som var minst 65 år samt patienter hos Mercy Hospital, Medical Center och Mercy 
Family Health Center i Chicago, USA. Resultatet tydde på att låg hälsolitteracitet begränsade 
individens förmåga att förstå hälsoinformation, att läsa och följa skriftliga och muntliga 
instruktioner samt att hålla sig till medicinska rekommendationer. Vidare menade de att 
personer med låg hälsolitteracitet tenderade att ha sämre hälsa, mer begränsad tillgång till 
hälsovård, ökad användning av dyr hälsovård, och högre dödlighet. Lee et.al (ibid) menade 
vidare att hälsokunskap och hälsolitteracitet är viktigt och ofta ingår i moderna studier som 
undersöker antingen hur hög, låg eller obefintlig hälsolitteracitet gruppen har. De menade 
dock att det är viktigt att inte glömma det sociala stödet och en välfungerande omgivning för 
att en individ skall känna tillit samt kunna utvecklas. 
Mårtensson (2011) gjorde en undersökning med 32 sjukskrivna kvinnor där hon genomförde 
intervjuer och fokusgruppsdiskussioner med syftet att studera vad kvinnorna hade för 
erfarenheter kring faktorer som fått dem att känna sig stärkta och som hjälpt dem att fatta 
genomtänkta beslut under sin tid som sjukskrivna. Det framkom att det framförallt fanns fyra 
faktorer som hjälpt kvinnorna: 1) att se sig själv som en kapabel person, 2) att förvissa sig 
genom att söka kunskap om ohälsa/sjukdom, behandlingsalternativ och sjukskrivning, 3) att 
vara en värderad del av ett sammanhang, samt att ha 4) en stöttande omgivning. (Mårtensson, 
ibid). 
I en studie av Wolf, Gazmararian och Baker (2007) undersöktes relationen mellan 
hälsolitteracitet och förekomsten av riskbeteende hos äldre. Studien innefattade 2923 
deltagare som var nya medlemmar av sjukförsäkringssystemet Medicare och medelåldern var 
71 år. Det empiriska materialet bestod av intervjuer där bland annat självrapporterad psykisk 
och fysisk hälsa, användandet av preventiva hälsohjälpmedel samt hälsolitteracitet mättes. 
Resultatet visade att de med otillräcklig eller bristfällig hälsolitteracitet i större utsträckning 
rapporterade att de avstått från alkohol och cigaretter än de med hög hälsolitteracitet. Det 
visade sig dock också att de med bristfällig hälsolitteracitet i större utsträckning rapporterade 
att de var stillasittande jämfört med de med hög hälsolitteracitet. (Wolf et al. ibid). 
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9 Teoretisk  referensram  

9.1 Sociokulturel lt   perspektiv  på   lärande  

Vi har valt att anta valda delar av det sociokulturella perspektivet. Vi har blivit inspirerade av 
perspektivets syn på social aktivitet, interaktion och kommunikation i relation till lärande.  

9.1.1 Sociala  aktiviteters  betydelse  för   lärande  

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande beskriver mänskliga kognitioner och hur de utvecklas 
genom att en individ är delaktig i sociala och kulturella aktiviteter (Whang, Bruce & Hughes, 
2011). Kultur omfattar idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser vilka vi tillägnar oss 
genom att vara delaktiga i det sociala samspelet med vår omgivning (Säljö, 2010). Vi är 
kommunikativa varelser som vill interagera med varandra. Vår kultur och verklighet är 
skapad av oss människor samt utvecklas kontinuerligt allteftersom våra erfarenheter och 
kunskaper förnyas. Kulturen medför att vi blir styrda av normer och värderingar vilket ger oss 
förväntningar på vad vi ska klara av. Vi påverkas av den kontext och kultur som vi befinner 
oss i vilket leder till att vi gör tolkningar av vad som är relevant för oss att lära. (Säljö, ibid). 
Idag är det skrivna språket ett viktigt redskap för hur vi lär, utvecklar kunskaper och 
kommunicerar med varandra. Skriften har förändrat vårt sätt att lösa problem, bevara 
information samt att sprida och ta del av den. Den har även skapat nya sätt att tänka och 
resonera och idag är läs- och skrivkunnighet en nödvändighet för att kunna delta och förstå 
delar av arbetslivet. (Säljö, 2000).  
 
Som en förgrening av sociokulturellt lärande finns situated learning. Lave och Wenger (1991) 
genomförde fem studier hos skräddare, slaktare, barnmorskor, marina kvartermästare och 
Anonyma Alkoholister i syfte att studera lärotillfällena. Lärotillfällena handlade om att som 
lärling vara delaktig i det sociala sammanhanget i syfte att utveckla kunskap. Lave och 
Wenger (ibid) menar att om det finns en viss tillgänglighet av kunskap i vår närmiljö så är det 
troligt att vi drar nytta av den, vilket leder till utveckling. De menar att lärande sker i möten 
mellan människor och främjas om miljön vi befinner oss i tillåter utbyte av kunskap. 
 

9.1.2 Vikten  av  kommunikation  och  interaktion    

Människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra. De sätt att 
resonera och tolka verkligheten som vi möter i interaktion, använder vi senare som resurser 
för att förstå och kommunicera i framtida situationer. (Säljö, 2000, s. 105-106) 
 
Grunden i det sociokulturella perspektivet är kommunikation och hur den skapar 
sociokulturella resurser och förs vidare genom dessa. Kommunikation och interaktion mellan 
människor är avgörande för lärande och vårt språk hjälper oss att kommunicera med varandra 
i både tal och skrift. Genom att vi är delaktiga i det sociala samspelet och kommunicerar med 
varandra så kan vi föra våra kunskaper och erfarenheter. (Säljö, 2000). Språket är en 
avgörande del för hur vi förstår vår omgivning och är ett verktyg för att skapa mening åt våra 
upplevelser. Det talade och skrivna språket är betydelsefulla och viktiga redskap då en individ 
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ska utveckla sitt tänkande och lärande. Lärandet utvecklas och förmedlas genom tecken och 
symboler som människor skapat för att tolka omvärlden. (Granberg, 2009).  
Lärandet genom samspel beror på vilka erfarenheter vi har, hur vi tänker och agerar samt på 
vår förmåga att ta till oss kunskap (Säljö, 2000). Ramsten och Säljö (2004) beskriver att en 
anställd på en arbetsplats behöver ha kunskap om vart den ska vända sig för att få hjälp med 
att lösa möjliga problem som kan uppkomma. De menar att det krävs god kommunikation 
inom alla delar av arbetsplatsen och att den anställde har kunskap om vem den ska vända sig 
till för att få information. I sociala samspel diskuteras och utbyts erfarenheter vilket gör att 
kunskaper förmedlas vidare, till exempel hur kollegor hanterat svårigheter och löst problem. 
Att samtala med varandra och delta i sociala aktiviteter gör att kunskaper och färdigheter 
vidmakthålls och utvecklas mellan medarbetarna men även mellan medarbetare och teknik. 
Samtalet gör att kollegor kan ta hjälp av varandra samt veta vad det finns för hjälp att få. 
(Ramsten & Säljö, ibid). 

9.2 Hälsol itteracitet  

Hälsolitteracitet kan definieras som att vara läs- och skrivkunnig och på så sätt ha möjlighet 
att kunna ta till sig hälsoinformation. Det kan även definieras som ett begrepp som innefattar 
hur hälsoinformation kan förvärvas, förstås och användas (Hay, 2010). Det är den sistnämnda 
definitionen som vi i denna studie kommer att utgå från.  
 
Health literacy represents the cognitive and social skills which determine the motivation and 
ability of individuals to gain access to understand and use information in ways which promote 
and maintain good health. (Hay, 2010, s. 105) 
 
Hälsolitteracitet handlar om en individs förmåga att kunna förvärva, förstå och använda 
hälsoinformation i syfte att upprätthålla, främja eller förbättra sin egen hälsa. För att kunna ha 
hög hälsolitteracitet så krävs sociala och kognitiva färdigheter men även tillgång till relevant 
och tillförlitlig information. (Mårtensson & Hensing, 2011). Hay (2010) hävdar att individens 
egenmakt kan stärkas av förbättrad tillgång till hälsoinformation samt förmåga att använda 
den på ett effektivt sätt. Låg hälsolitteracitet kan innebära lägre hälsostatus, höga 
sjukkostnader samt brister i kommunikationen av hälsorelaterade fenomen. Låg 
hälsolitteracitet associeras med individer som rapporterar en sämre hälsostatus och det finns 
även en ökad risk för sämre hälsa genom att personen i mindre utsträckning söker sig till 
behandling av sjukdom. (Liechty, 2011). 	  
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10 Metodansats  

10.1 Genomförandet  av  studien  

Under januari 2014 kontaktade vi IKEA Industry i syfte att genomföra en studie om 
friskvårdsförmåner. Arbetet startade med att vi fick en referensgrupp inom företaget 
bestående av deras fackliga ordförande, huvudskyddsombud, HR-manager, biträdande HR-
manager, Projekt HR/produktion samt Environment Health and Security Manager. Av 
referensgruppen fick vi i uppdrag att undersöka varför friskvårdsförmånerna; kost, massage, 
sjukgymnastik, tillgång till sjuksköterska, friskvårdsbidrag, hälsoprofilsbedömning, 
rehabiliteringsplan och Aktivitetshuset inte används i HR-avdelningens önskade utsträckning. 
Med tanke på att IKEA Industry vid ett flertal tillfällen genomfört enkätundersökningar så 
fick vi i uppdrag att göra intervjuer. Vi såg dock detta som en fördel då vi menar att det ger ett 
fördjupat svar på vilka hinder det finns för att använda förmånerna samt ger oss möjlighet att 
ställa följdfrågor. Vi menar också att det ger operatörerna möjlighet att ge tydliga 
beskrivningar av hur de upplever sin lärandeprocess.  
 Inför vår datainsamlingsprocess fick vi ta del av företagets sammanställningar av total 
sjukfrånvaro, sjukfrånvaro månad för månad, sammanställning av hälsoprofilsbedömningar 
utförda av Previa, en lista med alla förmåner inom företaget samt en sammanställning av 
deras tidigare undersökning angående ledarskap. 
I vår studie genomförde vi intervjuer som bestod av semistrukturerade och strukturerade 
frågor (bilaga 1). Den semistrukturerade delen av intervjun baserades på frågor med öppna 
svarsmöjligheter vilket gav intervjudeltagaren möjlighet att ge uttömmande svar. Den 
strukturerade delen av intervjun bestod till stor del av slutna frågor, det vill säga frågor som 
kunde besvaras med endast ett ja eller nej. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Dock valde 
vi även att ställa öppna följdfrågor.  

10.2 Urval  
Vi blev tilldelade tre skiftgrupper som bestod av 41 operatörer. Operatörerna som deltog i 
studien arbetade i tre skift; morgon (kl. 05.30-12.30), dag (kl. 12.30-22.00) och natt (kl. 
22.00-05.30). Morgonskiftet och dagskiftet växlar tid från vecka till vecka medan nattskiftet 
alltid arbetar natt. De skiftgrupper vi blev tilldelade har en hög korttidssjukfrånvaro. 
Av 41 operatörer valde nio att inte delta och tre var frånvarande när intervjuerna ägde rum, 
vilket innebar att 29 operatörer deltog i studien. I resultatet belyser vi statistik baserat på alla 
29 intervjuer och som baseras på den strukturerade delen av intervjun.  
I den semistrukturerade delen av resultatet ingick åtta operatörer. De åtta operatörerna valdes 
efter att vi genomfört de 29 intervjuerna. Vi gjorde en grov sammanställning av alla 
intervjuerna utifrån en matris baserad på våra intervjufrågor (bilaga 2), varpå vi sedan gjorde 
ett medvetet urval av åtta intervjuer som transkriberades. Vi valde ut åtta operatörer då de 
hade olika syn och svar i intervjun. Syftet med detta var att vi ville ha så stor spridning på 
resultatet som möjligt. Vidare baserades vårt urval på att operatörerna hade en anställning 
som gjorde att de hade tillgång till förmånerna, hade olika kulturella bakgrunder, någorlunda 
jämn könsfördelning samt att de gett uttömmande svar vid intervjun. Eriksson-Zetterquist och 
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Ahrne (2011) skriver att vid kvantitativ forskning finns det regler vid urval för att resultatet 
ska bli representativt, men dessa regler gäller inte vid en kvalitativ undersökning. 

10.2.1 Utformande  av   intervjuguide  och  föl jebrev    

Boréus (2011) beskriver stegen i en forskningsprocess som startar med att forskaren 
formulerar forskningsproblem och forskningsfrågor. Hon skriver vidare att forskaren sedan 
ska välja material att arbeta med, skapa analysfrågor som besvarar forskningsfrågorna och till 
sist välja teknik för att besvara analysfrågorna. Vi skapade en intervjuguide utifrån vårt syfte, 
våra forskningsfrågor samt våra bakgrundskunskaper om företaget. Intervjuguiden baserades 
på våra tre forskningsfrågor, varpå den första frågan belyste i vilken omfattning 
friskvårdsförmånerna används av operatörerna. I den andra frågan ville vi gå djupare in på 
vilka eventuella hinder det finns enligt operatörerna för att använda förmånerna. Den sista 
frågan undersökte hur operatörerna upplever att deras lärandeprocess påverkas av förmågan 
att behärska, förstå och använda information om friskvårdsförmånerna. 
Ett följebrev skickades ut inför intervjun för att deltagarna skulle förstå studiens syfte samt få 
veta hur empirin kommer att hanteras och användas (bilaga 3).  

10.2.2 Pilottest  

Piltottest innebär att testa frågorna innan forskaren genomför intervjun, detta för att vara säker 
på att frågorna är korrekt ställda samt ger relevanta svar. (Boréus, 2011). Intervjuguiden 
pilottestades med vår referensgrupp, bestående av sex personer som är aktiva inom ledning 
och personalfrågor i organisationen. Deltagarna i pilotundersökningen fick efter intervjun ge 
feedback och förslag till förändring kring frågorna. Intervjuguiden reviderades och 
pilottestades ytterligare en gång – denna gång med individer utanför företaget varav två 
studenter och en heltidsarbetande. 

10.3 Genomförandet  av   intervjuerna  

För att vi skulle nå ut till alla skift skedde intervjuerna under tre dagar. För att minimera 
tidsavbrottet från arbetet genomförde vi intervjuerna parallellt. Vi inledde intervjuerna med 
att presentera oss och fråga om de hade tagit del av följebrevet, i annat fall fick de möjlighet 
att läsa igenom det och ställa eventuella frågor. Därefter bad vi att få operatörens födelseår, 
anställningsår samt noterade kön. Vi informerade om att vi startade ljudupptagningen och 
utgick sedan från vår intervjuguide (bilaga 1).                                 
Intervjuerna genomfördes vecka 13, 2014 på företaget under arbetstid. Eftersom operatörerna 
arbetade i skift så ägde intervjuerna rum på olika tider på dygnet; dag 1: 8-12, dag 2: 13-16 
och dag 3: 23.00–02.00. Vi genomförde intervjuerna i kontorsmiljö, i var sitt rum med 
möjlighet att stänga dörren. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan en intervju 
påverkas av en rad olika faktorer och trots noggrann planering innan en intervju genomförs så 
kan vissa aspekter inte kontrolleras då det handlar om två individer som möts. En intervju 
som sker på en intervjupersonens arbetsplats kan både innebära att intervjupersonen vill 
framställa sig på ett visst sätt men kan även leda till att intervjupersonen känner sig trygg och 
vill öppna upp sig för intervjuaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, ibid).    
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De operatörer som var frånvarande gav vi möjlighet att delta i intervjun senare under veckan. 
Vi gav denna möjlighet för att vi ville få ett så högt deltagande som möjligt samt ge 
operatörerna chansen att delta och få uttrycka sina synpunkter. Dock var det ingen som hann 
eller hade möjlighet att delta vid detta tillfälle.  
Vi försökte att ha en god dialog med operatörerna och låta dem styra samtalet genom att vi 
ställde följdfrågor kring det som operatörerna berättade. Intervjuerna inleddes med att 
operatörerna fick svara på vad hälsa är för dem samt vad som är viktigt för att de ska må bra. 
Vi valde att göra detta för att få en djupare förståelse av deras bakomliggande kunskaper samt 
syn på hälsa. Under intervjun förklarade vi vilka friskvårdsförmåner vi studerade samt ställde 
följdfrågor till operatörerna för att få så uttömmande svar som möjligt. 

10.4 Metodmotivering  

IKEA Industry hade vid ett flertal tidigare tillfällen genomfört enkätundersökningar kring 
arbetsmiljö, ledarskap och hälsa. Vi fick därmed i uppdrag att genomföra intervjuer, vilket vi 
såg som en möjlighet till att få en djupare förståelse kring vad det enligt operatörerna finns för 
eventuella hinder för att använda förmånerna. Intervjuer handlar om att få kunskap om något 
med hjälp av någon annan (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi menar att intervjuer 
bidrar till att en ökad förståelse för hur operatören upplever dels hinder, dels hur 
lärandeprocessen påverkas av förmågan att behärska, förstå och använda information om 
friskvårdsförmåner. Dock valde vi även att sammanställa de strukturerade frågorna 
kvantitativt vilket vi menar ger ökad bredd åt resultatet. 

10.5 Analys  
Enligt Åsberg (2001) finns det olika datainsamlingsmetoder till exempel intervjumetod och 
enkätmetod. Han skriver vidare att dessa metoder inte förutsäger om datainsamlingen blir 
kvalitativ eller kvantitativ men att den insamlade datan kan påvisa kvalitativa och kvantitativa 
egenskaper. Vår intervjuguide var uppdelad i semistrukturerade och strukturerade frågor där 
vi tillämpade en kvantitativ analysmetod av de strukturerade frågorna, då dessa frågor gav oss 
kvantitativ data. Den kvantitativa analysen genomfördes i statistikprogrammet SPSS, där alla 
29 operatörer ingick. 
Av de semistrukturerade frågorna gjorde vi en deduktiv innehållsanalys genom att koda det 
transkriberade materialet utifrån en matris och markera det som passade in i våra valda teman. 
Vi valde även att notera sådant som inte passade in i matrisen för att se om det fanns underlag 
till ytterligare teman. Det kvalitativa resultatet baserades på åtta utvalda intervjuer. 

10.6 Analysmetod    

10.6.1 Semistrukturerade  frågor  

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Utifrån det transkriberade materialet 
gjorde vi en kvalitativ analys för att svara på våra forskningsfrågor angående i vilken 
omfattning friskvårdsförmåner används av operatörerna, vilka eventuella hinder det finns 
enligt operatörerna kring användandet av friskvårdsförmånerna och hur operatörerna upplever 
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att deras lärandeprocess påverkas av förmågan att behärska, förstå och använda information 
om friskvårdsförmåner. 
Enligt Rennstam och Wästerfors (2011) är det önskvärt att den som analyserar texten är inläst 
på valda teorier och kunnig inom analys. De menar att det minimerar risken att forskaren tittar 
på annat än det som avses. I intervjuguiden hade vi, innan vår datainsamling ägde rum, 
matchat forskningsfrågorna med respektive intervjufråga samt med våra valda teorier.  
Vi valde att skriva ut intervjuerna och började med att läsa igenom varje intervju två gånger 
för att få en helhetsbild av vad som sagts. Under detta arbete använde vi oss av 
markeringspennor där vi färgkodade svaren på forskningsfrågorna samt vilken eller vilka 
teorier som hörde till respektive svar. Färgkodningen gjorde att vi fick en god överblick över 
de svar som var relevanta för vårt syfte. Enligt Fejes och Thornberg (2009) innebär 
kategorisering att koda sitt transkriberade material i kategorier och teman. De skriver vidare 
att analysen sker genom att studera likheter där skillnader reduceras. 
Vi startade med att färgkoda första forskningsfrågan för att sedan koda det som vi tyckte 
svarade på frågan med samma färg. I skapandet av intervjuguiden hade vi skrivit vilka frågor 
som skulle kunna ge svar på respektive forskningsfråga, men för att inte missa att operatören 
svarat på detta även längre fram i intervjun så valde vi att gå igenom hela det transkriberade 
materialet i sökningen efter svar.  
Vi fortsatte med att koda de andra forskningsfrågorna i andra färger och återupprepa den 
tidigare proceduren genom att söka efter svar och markera i respektive färg. I samband med 
kodningen skrev vi även förslag på vilka teorier som passade in.  
Utifrån färgkodningen hittade vi gemensamma kategorier under respektive forskningsfråga 
vilka sedan blev våra teman och resultat. Rubrikerna i resultat och diskussion speglar de 
teman som framkom i analysen. 

10.6.2 Strukturerade  frågor  

Vi valde att sammanställa de strukturerade frågorna kvantitativt (bilaga 1). Vi menar att 
statistik ger stöd, ökad bredd och förståelse för resultatet. Samtidigt ville vi få beskrivande 
statistik över exempelvis operatörernas födelseår och kunna se proportioner i utvalda frågor. 
Vi menar också att det ger en bild av hur hela gruppen svarade. Den kvantitativa datan baseras 
på intervjuer med 29 operatörer.  
För att göra en kvantitativ analys av det empiriska materialet valde vi att sammanställa datan i 
statistikprogrammet SPSS, där vi lade in beskrivande variabler såsom kön och ålder samt alla 
rådata. Vi valde att räkna ut operatörernas medelålder samt ange spridningsmåttet 
(variationsvidd: minimum-maximum). Att mäta åldern är ett exempel på en kvotskala, vilken 
har en absolut nollpunkt och där avståndet mellan stegen på skalan är lika långa. De slutna 
frågorna valde vi att kategorisera utifrån nominalskala. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 
2010). Ett exempel är de frågor som besvarades med ja, nej eller vet ej. Även kön och svar på 
vilka friskvårdsförmåner operatörerna kunde räkna upp valde vi att kategorisera.  
För att se svarsfrekvensen på fråga 4 samt fråga 15-22 (bilaga 1) gjorde vi frekvenstabeller. 
Genom frekvenstabeller kunde vi se antalet operatörer som till exempel svarat ja respektive 
nej på en fråga och därefter räkna ut proportioner. (Djurfeldt et al. ibid). Vi skapade också ett 
stapeldiagram på frågan; Upplever du att informationen är lättillgänglig? 
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I utvalda frågor om användandet av friskvårdsförmåner hade vi alternativen använder och har 
använt. Med använder menade vi om de använder sig av dem i dagsläget eller den senaste 
månaden.  Med har använt menade vi att operatören har använt sig av förmånen någon gång 
under sin anställning men inte använder den aktivt nu. 
Under intervjun uppstod språkliga svårigheter kring svenska språket där en del av 
operatörerna inte förstod ordet friskvårdsförmån. Problematiken gav interna bortfall på ett 
antal frågor som visas i det statistiska resultatet. 

11 Etiska  förhål lningssätt   och  stäl lningstaganden  

11.1 Informationskrav  

Informationskravet handlar om att deltagarna i en undersökning ska i stora drag vara 
medvetna om studiens syfte och upplägg, samt hur personerna valts ut. Det ska även tydligt 
framgå vem eller vilka som är ansvariga för studien samt hur resultatet från studien ska 
redovisas och publiceras (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Utifrån denna information 
har deltagaren rätt att själv bestämma om den vill delta eller inte (Svensson & Ahrne, 2011).  
För att uppfylla informationskravet skickade vi ut ett följebrev till deltagarna i studien. I 
följebrevet förklarade vi vårt syfte med studien, hur upplägget såg ut, att det var frivilligt att 
delta, hur datan skulle behandlas och hur resultaten kommer att presenteras. Vi angav även 
våra kontaktuppgifter för att deltagarna skulle kunna kontakta oss med eventuella frågor före 
intervjutillfället. För att eliminera risken att deltagarna inte fått ta del av följebrevet inledde vi 
intervjuerna med att visa brevet, fråga om de hade läst det samt ge dem möjlighet att läsa det 
igen.   

11.2 Samtyckeskrav  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien ska ge sitt samtycke till deltagandet. 
Samtycket måste vara frivilligt och inga påtryckningar får förekomma. Deltagaren har även 
rätt till att när som helst under studien avsluta sin medverkan och då ska all data kopplat till 
personen utgå ur undersökningen (Pellmer et al. 2012). Inför varje intervju frågade vi 
operatören om hen tagit del av följebrevet. Om hen inte hade fått denna möjlighet visade vi 
följebrevet. Vi gav även alla möjlighet att ställa frågor innan intervjun startade.  

11.3 Nyttjandekrav  
Med nyttjandekrav innebär det att data från studien inte får användas till annat bruk än det 
som informerats om (Pellmer et al. 2012). Datan får heller inte användas till åtgärder som kan 
få en direkt inverkan på deltagaren (Svensson & Ahrne, 2011). Efter att materialet 
transkriberats raderades ljudfilerna för att konfidentialiteten skulle bibehållas. 

11.4 Krav  på  konfidential itet  
Alla ansvariga i en studie har tystnadsplikt och uppgifter kopplade till deltagarna måste 
förvaras samt presenteras så att de inte kan identifieras av utomstående (Pellmer et al. 2012; 
Svensson & Ahrne, 2011). Resultatet och enskilda citat presenterades utan att kunna härledas 
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till enskild person. Vi säkerställde detta genom att inte presentera personuppgifter, vilket skift 
den anställde arbetar på eller vilka arbetsuppgifter hen utför. 

12 Metodkrit ik   

Med tanke på att IKEA Industry tidigare genomfört flertalet enkätundersökningar så fick vi i 
uppdrag att göra intervjuer. På grund av operatörernas arbetsmiljö och arbetsuppgifter kunde 
vi inte heller genomföra observationer för att komplettera våra intervjuer. Operatörerna 
arbetar i skift och inom olika linjer, där linjerna befinner sig på olika platser inom företaget. 
Det är också en hög ljudnivå där operatörerna arbetar vilket gör att operatörerna har hörlurar 
på sig. Hörlurarna har inbyggd radio samt mikrofon så de kan samtala med varandra, vilket 
gjorde att vi inte kunde följa eller höra samtalen kollegorna emellan. Med dessa faktorer som 
bakgrund valde vi att inte komplettera studien med observationer. Vi är medvetna om att vårt 
val kan ha en inverkan på resultatet då vi har fått förlita oss på de lärotillfällen som 
operatörerna berättar om istället för att se det med egna ögon. 
 
Med tanke på att vi genomförde intervjuerna parallellt så kan detta påverka resultatet i den 
mån att frågorna kan ha blivit ställda på olika sätt samt att vi kan ha uppfattats på olika vis. 
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan tillfället samt den som intervjuar påverka 
intervjupersonen. Författarna menar att det gör det svårare för en annan forskare att få samma 
resultat när samma intervju genomförs. Vi menar att detta framförallt har betydelse i den 
kvantitativa analysen av de strukturerade frågorna. 
 
HR-avdelningen ansvarade för all information inför intervjuerna, vilket innebar att vi inte vet 
vad som har sagts vid dessa tillfällen eller hur informationen förmedlats. Vi menar att detta 
kan ha påverkat operatörernas uppfattning av vad intervjun hade som syfte vilket gjorde att vi 
hade följebrevet tillhands innan intervjun startade. Det kan även ha påverkat deltagarantalet i 
den mån att företaget inte kunnat svara på operatörernas möjliga frågor om studien vilket kan 
ha lett till att de inte velat delta. Om vi hade gått ut personligen hade vi haft möjlighet att 
presentera vår studie, varför det är viktigt för operatörerna att delta och de hade fått en 
uppfattning om vilka vi är, vilket vi tror skulle kunna ha bidragit till ett högre deltagande. 

13 Avgränsningar  

Av företaget har vi blivit tilldelade tre skiftgrupper med operatörer där det idag är en hög 
korttidssjukfrånvaro. Det finns ytterligare skiftgrupper inom andra linjer som vi inte 
studerade. 
Vi valde att avgränsa vårt arbete genom att titta på förmånerna kring kost, massage, 
sjukgymnastik, sjuksköterska, friskvårdsbidrag, hälsoprofilsbedömning, rehabiliteringsplan 
samt Aktivitetshuset. De förmåner vi valt att studera är en avgränsning då företaget erbjuder 
andra förmåner än de som nämns ovan, såsom vattenautomater, kylskåp med färdigrätter och 
sallader, skyddsutrustning samt bibliotek med ljudböcker.   
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Tabell 1. Totala antalet operatörer (n=29) i vår studie fördelat på kön och ålder. 

14 Resultat     

14.1 Operatörernas  kunskap  om  friskvårdsförmåner  

Vi inleder resultatet med den strukturerade delen av intervjun (bilaga 1) som vi har valt att 
redovisa genom statistik. Det statistiska resultatet är till för att stödja samt ge ökad bredd och 
förståelse av vidare resultat. Nedanstående resultat omfattar 29 operatörer varav 18 (62 %) 
män och 11 (38 %) kvinnor (tabell 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatörerna fick namnge vilka friskvårdsförmåner de visste fanns inom företaget för att vi 
skulle få en inblick i deras förkunskaper och vad de ser som en friskvårdsförmån. De som 
uppgavs ovan är deras spontana svar på frågan Vet du vilka förmåner det finns inom 
företaget? De kunde uppge mer än en förmån per person (tabell 2). Tabellen visar att flest 
operatörer namngav friskvårdsbidrag, därefter följde Aktivitetshuset och massage. Kategorin 

Män Kvinnor 
Antal (%) 18 (62) 11 (38) 
Medelålder 45 46 
(Min) ålder 23 28 
(Max) ålder 60 55 

Förmån Antal personer som räknar upp förmånen (%) 

Frukt 2 personer (7) 

Matsal/beställa mat - 

Aktivitetshus 15 personer (52) 

Massage 11 personer (38) 

Sjukgymnastik 3 personer (10) 

Sjuksköterska - 

Friskvårdsbidrag 17 personer (59) 

Hälsoprofil 3 personer (10) 

Rehabiliteringsplan - 

Previa 6 personer (21) 

Annat 5 personer (17)  

Tabell 2. Antal operatörer (n=29) som namngav friskvårdsförmåner. Kategorin Annat 
innefattar förmåner som vi inte valt att titta på t.ex. simma, skobidrag, sporter. 
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Tabell 3. Användandet av förmåner fördelat på kön visat i antal personer (n=29) och procent. 

som vi namngett Annat omfattar förmåner vilka vi inte har valt att studera, såsom bidrag till 
skor, sporter och simhall. Vi uppgav senare i intervjun vilka förmåner vi valt att studera i 
denna studie.  
 
 
 

 
   
Senare i intervjun bad vi operatörerna svara på vilka friskvårdsförmåner de använder eller har 
använt sig av tidigare. Med använder menar vi om de använder sig av dem i dagsläget eller 
den senaste månaden.  Med har använt menar vi att operatören har använt sig av förmånen 
någon gång under sin anställning men inte använder den aktivt nu (tabell 3). Vi menar att 
användandet av förmåner bidrar till att besvara första forskningsfrågan kring som handlar om 
i vilken omfattning förmånerna används.  
Aktivitetshuset är en ny förmån sedan början av år 2014. Därmed hade inte alla operatörer 
hunnit besöka det vid intervjutillfället. Dock uppgav 14 (48 %) operatörer att de planerade att 
besöka Aktivitetshuset inom den närmsta tiden.  
 
	  

 

	   

 
	  

	  

	  

	  

	  

 

 
Förmån 

Använder (%) Har använt (%) Nej (%) 

Man 
(n=18) 

Kvinna 
(n=11) 

Man 
(n=18) 

Kvinna 
(n=11) 

Man 
(n=18) 

Kvinna 
(n=11) 

Frukt 18 (100) 11 (100) - - - - 
Beställa mat 6 (33) 4 (36) 3 (17) 2 (18) 9 (50) 5 (45) 
Massage 1 (6) 2 (18) 4 (22) 1 (9) 12 (67) 8 (73) 
Sjukgymnastik 1 (6) 1 (9) 5 (28) 3 (27) 9 (50) 7 (64) 
Sjuksköterska 3 (17) 2 (18) 6 (33) 3 (27) 8 (44) 6 (55) 
Friskvårdsbidrag 5 (28) - 2 (11) 4 (36) 10 (56) 7 (64) 
Hälsoprofilsbedömning 11 (61) 8 (73) 7 (39) 2 (18) - 1 (9) 
Rehabiliteringsplan - - 2 (11) 1 (9) 15 (83) 10 (91) 
Aktivitetshuset 3 (17) 7 (64) - - 15 (83) 4 (36) 

Figur 1. Operatörernas (n=29) upplevelse av informationen 
gällande friskvårdsförmåner 
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Tabell 5. Antalet operatörer (n=29) som ansåg sig ha möjlighet 
att påverka utbudet av friskvårdsförmåner. 

Tabellen ger oss en inblick i operatörernas hälsolitteracitet genom att de svarar på om de anser 
att informationen om friskvårdsförmåner är lättillgänglig eller ej. Enligt Mårtensson & 
Hensing, (2009; 2011) påverkas en individs hälsolitteracitet av tillgången till relevant och 
lättillgänglig information.   
15 av 29 (52 %) operatörer ansåg att informationen om friskvårdsförmåner är lättillgänglig, 
medan 10 (34 %) operatörer ansåg att den inte är det. 3 (10 %) operatörer angav att de inte 
visste eller var osäkra och frågan hade även ett internt bortfall på en operatör (figur 1).  
26 av 29 (90 %) operatörer uppgav att de visste var de skulle söka information kring 
friskvårdsförmåner medan 3 operatörer uppgav att de inte visste det. 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi anser att känslan av delaktighet och möjligheten att kunna påverka beslut om 
friskvårdsförmåner kan påverka användandet av densamma. Vi menar att om operatörerna får 
vara med och bestämma kring utbudet av förmåner så kan det bidra till att de också vill 
utnyttja dem.  
Operatörerna fick svara på om de ansåg sig ha möjlighet att påverka utbudet av förmåner.  
7 (24 %) operatörer ansåg att de kan påverka utbudet medan 12 (41 %) operatörer inte 
upplevde sig ha denna möjlighet. 7 (24 %) operatörer uppgav att de är osäkra på om de kan 
påverka utbudet. Frågan fick ett internt bortfall på 3 operatörer (tabell 5).  
Av de 12 operatörer som angav att de inte upplevde sig har möjlighet att påverka utbudet av 
förmåner uttryckte 8 (67 %) operatörer att de önskar denna möjlighet. 3 av 12 (24 %) 
operatörer önskade inte att kunna påverka utbudet av friskvårdsförmåner. Frågan fick även ett 
internt bortfall på 1 operatör.  
3 av 7 (43 %) operatörer som svarade att de är osäkra på om de har möjlighet att påverka 
utbudet av förmåner önskar denna möjlighet. Frågan fick ett internt bortfall på 4 operatörer. 
De 7 operatörer som ansåg sig ha möjlighet att påverka utbudet av förmåner svarade att de har 
möjlighet att lämna förslag till HR-avdelningen samt framföra sina önskemål till skiftledaren 
som får förmedla önskemålen vidare till HR-avdelningen. 
 
 
 
 

Möjlighet att påverka utbud Antal  (%) 
Ja 7 (24) 
Nej 12 (41) 
Osäker/vet ej 7 (24) 
Totalt antal svar 26 (90) 
Internt bortfall 3 (10) 
Total 29 (100) 
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14.2 Synen  på  hälsa  
Följande del av resultatet baseras på de semistrukturerade frågorna (bilaga 1), vilket 
omfattar de åtta utvalda operatörer som vi analyserat kvalitativt. 

14.2.1 Mående  och  trivsel   

Operatörerna ansåg att den fysiska hälsan samt rörelse och motion inryms i begreppet hälsa. 
De uppgav även att familj och vänner samt att trivsel på arbetet är viktiga delar för att må bra. 
De betonade att synen på hälsa är individuell men att begreppet innefattar komponenter som 
välbefinnande, kost, sömn och fritid.  
 
Hur man bör må, hur man ska må, hur man mår. //…// mår du inte bra fysiskt så mår du inte 
bra psykiskt och mår du inte bra psykiskt så mår du inte bra fysiskt. (IP 2) 
 
Att man trivs hemma, att man trivs på jobbet, att man trivs med hela livet, tror jag. (IP 8) 
 
Det är ju att vara frisk och inte ha ont och sköta sitt leverne, så att säga. Äta rätt, träna, vilket 
jag kan vara lite dålig på. (IP 6) 
 
Operatörernas syn på hälsa varierar men de uttryckte att det handlar om ett helhetsperspektiv. 
De uppskattar företagets engagemang kring hälsofrämjande förmåner och satsningar. 

14.3 Lärande  och  kommunikation  kring  fr iskvårdsförmåner  

14.3.1 Hälsol itteracitet  genom  att  hantera  och  förstå   information  

Operatörerna tyckte inte att informationen om friskvårdsförmåner har påverkat dem på något 
sätt. Det framkom dock att bristen på information har påverkat i negativ bemärkelse genom att 
de inte vet vad som ingår. Det råder delade meningar om informationen kring 
friskvårdsförmåner är lätt att förstå. 
 
Vi är ett mångkulturellt företag //…// här är människor som har svårt med svenska språket i 
både tal och skrift, så det borde ju vara någonting att tänka på. (IP 3) 
 
Operatörerna angav dels att informationen är lätt att förstå, dels att det är ett mångkulturellt 
företag och att det finns språklig problematik bland de anställda. Det framkom att 
operatörerna frågar om de inte förstår och att de tar hjälp av varandra. Operatörerna samtalar 
med varandra om friskvårdsförmåner när de har använt sig av dem och berättar för sina 
kollegor vilka de har använt sig av, hur de gick tillväga samt vad de tyckte om dem. Ett 
samspel som visar att de förmedlar information om friskvårdsförmåner, från HR-avdelningen 
till andra operatörer, i syfte att hjälpa varandra att förstå och använda informationen vilket 
bidrar till ökad hälsolitteracitet hos operatörerna. 
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14.3.2 Att  dela  erfarenheter  med  varandra  genom  socialt   samspel     

Operatörerna uppgav att de lär sig om friskvårdsförmåner av varandra genom att berätta för 
kollegor när de använt en förmån. De angav att informationen av friskvårdsförmåner sprids 
genom arbetskollegor och/eller skiftledare samt vid utvalda personalmöten (VD-möten) som 
sker en gång varje månad. Det framkom också att de har möjlighet att ta del av information 
genom personal från Previa och Aktivitetshuset.  
 
Vi får genom varandra; arbetskamrater eller skiftledare, man frågar //...// (IP 8) 
 
Operatörerna uppgav att de pratar med varandra för att ge stöd och hjälp samt dela med sig av 
erfarenheter. De som har arbetat kortare tid på företaget söker stöd och information hos 
anställda som arbetat där en längre tid.  
 
Ja, det var ju bara en ren tillfällighet, att jag pratade med någon. För jag sa att jag hade ont i 
ryggen så jag gick hos en kiropraktor //…// sen var det en som sa till mig på jobbet ”ja, men 
du får ju betalt här igenom” //…// annars så hade jag inte fått reda på det. (IP 5) 
 
Jag har en arbetskollega som brukar göra det (beställa mat) som påpekade ”ska du inte 
beställa?” //…// jag kände inte till att vi kunde det. (IP 4) 
 
Operatörerna ger varandra tips gällande övningar och förmåner. Ett exempel är att en operatör 
uttryckte för en kollega att hen haft smärta i ryggen, varpå kollegan upplyste om att företaget 
ger ett ekonomiskt bidrag för att besöka en kiropraktor. Samtalen handlar även om 
friskvårdsförmåner som är i en förändringsprocess, där utbudet kan komma att förnyas. Ett 
exempel på detta är deras nya förmån som de kallar Aktivitetshuset.  
 
Ja, det har varit lite diskussion nu de senaste veckorna, i övergången nu. Det var många som 
var oeniga om det var bra med det här Aktivitetshuset eller inte. Så det har diskuterats lite 
//…// vi tappar vissa förmåner härifrån, men vi får andra. (IP 7) 
 
De diskuterar för- och nackdelar med det nya utbudet, vilka förmåner som finns och vilka de 
går miste om. Förändringsprocessen har bidragit till osäkerhet och okunskap om utbudet av 
förmåner vilket kan leda till att deras hälsolitteracitet sänks genom att behärskningen, 
förståelsen och hanteringen av informationen hämmas.  

14.3.3 Behov  av   information  som  bidrar  t i l l   ökad  kunskap  

Operatörerna berättade att informationen om förmånerna finns på anslagstavlorna på företaget 
men att det inte ges samma information på alla tavlor. En del uppgav även att informationen 
finns på företagets intranät medan andra hävdade att intranätet är nedlagt.  
Operatörerna betonade att de önskar få ökad och tydlig information om friskvårdsförmåner 
och vad de innebär. De beskrev att informationen inte har varit optimal då de trots lång 
anställning inte har fått information förrän de till exempel gått till en massör privat. Ett 
gemensamt önskemål från operatörerna är att all information ska vara sammanställt i ett 
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dokument då de vill kunna gå tillbaka och söka i materialet när behov finns. De tycker att 
informationen bör ske skriftligt då det gör det enkelt att hitta informationen när hen behöver 
den samt läsa den i lugn och ro. 
 
Skriftligt är ju simpelt. Man kommer inte ihåg allt om någon står och håller ett föredrag. 
(IP 7) 
 
//…// någon specifik sida på intranätet kanske, där allting står, vad man har för förmåner och 
så //…// samlat på ett ställe så man lätt kan gå in och kolla vad  man har för förmåner, tycker 
jag. (IP 6)  
 
De önskar även att informationen ska ske muntligt ett par gånger om året där nyheter, 
kampanjer och speciella erbjudanden förmedlas. Informationen sker muntligt på utvalda VD-
möten men operatörerna önskar att detta bör ske vid varje möte. Ett annat önskemål är att 
skiftledaren eller HR-avdelningen håller i informationsmöten för mindre grupper så att 
operatören får större möjlighet att ställa frågor och ge sina egna synpunkter. Möjligheten att 
räta ut frågetecken ökar förståelsen och kan leda till ökad hanterbarhet av hälsoinformation. 

14.3.4 Bristande  delaktighet  vid  beslutsfattande  om  friskvårdsförmåner  

En del av operatörerna upplever att de inte har möjlighet att påverka utbudet av 
friskvårdsförmåner eftersom de upplever att utbudet är givet sedan tidigare och att det 
bestäms av ledningen. De uppgav att det aldrig har kommit på tal att de ska få uttrycka sina 
åsikter kring förmånerna och någon uttryckte att hen inte heller har försökt påverka. 
En annan del av operatörerna uppgav att de har möjlighet att ge förslag och önskemål 
gällande vissa friskvårdsförmåner. De upplever att det finns en möjlighet att ge förslag till 
Aktivitetshusets utbud då dessa anordnar kvällskurser. De menade vidare att det finns 
möjlighet att lämna in förslag om olika bidrag och att ledningen kommer kunna ordna detta. 

14.4 Användande  av  fr iskvårdsförmåner  

14.4.1 Bristfäl l ig   information  angående  fr iskvårdsförmåner  

Gällande operatörernas användande av friskvårdsförmåner upplever de bland annat att 
bristfällig information angående friskvårdsförmåner kan ha bidragit till att de inte används. De 
uppgav att det kan finnas språkliga svårigheter gällande informationen och att detta kan leda 
till att operatörerna inte förstår vad det finns för utbud och hur de kan använda det. För att 
operatörerna ska besitta hög hälsolitteracitet så krävs det att de förstår informationen om 
friskvårdsförmånerna samt har förmågan att ta informationen till sig. Operatörerna uppgav 
dock att informationen är lättillgänglig men att det krävs eget intresse samt kunskap för att 
veta var de ska söka den. De berättade att de har kunskap om var de kan söka information om 
friskvårdsförmåner även om de uppger olika tillvägagångssätt att göra det på. Operatörerna 
uttryckte även att det är eget ansvar att söka information och använda sig av den. 
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Operatörerna ansåg att ökad information om friskvårdsförmåner kan bidra till ett ökat 
användande av dessa. De menade att om de hade fått information samt haft kunskap om hur 
de ska gå tillväga för att använda förmånerna så hade det förenklat användandet.  
Operatörerna fick svara på en fråga om huruvida ökad information hade kunnat bidra till 
högre användande av förmånerna.  
 
Det är möjligt att det hade. Det beror väl lite på vad det är och så, vad man har för förmåner. 
Allting passar inte för alla //…// men visst hade det kommit information om att man hade fått 
prova något nytt kanske man hade gjort det, absolut. (IP 6) 
 
Ja generellt sett hade det nog gjort det för allihop, just för mig kanske det inte hade påverkat 
då jag redan tränar. (IP 1) 
 
Det framkom under intervjun att det finns operatörer som har andra fritidsaktiviteter varpå de 
menade att ökad information inte hade bidragit till ett högre användande för deras del. Dock 
uppgav de att det hade varit bra med utökad information för övrig personal även om inte 
enbart information kan bidra till att fler använder friskvårdsförmånerna, utan att det även 
krävs ett eget intresse. 

14.4.2 Bristande  kunskap  och  osäkerhet  kring  t i l lvägagångssätt  

Operatörerna uppgav att de är osäkra på företagets utbud av friskvårdsförmåner eftersom de är 
i en förändringsprocess där de nyligen fått tillgång till Aktivitetshuset. Vissa angav att endast 
Aktivitetshuset är aktuellt medan andra menade att det finns fler förmåner såsom 
massagebidrag, sjukgymnastik, tillgång till frukt, friskvårdsbidrag samt Previa. De uttryckte 
att de är osäkra på vad det är som gäller samt hur de ska gå tillväga för att nyttja förmånerna. 
Operatörerna har använt sig av friskvårdsbidraget men på grund av förändringsprocessen 
gällande friskvårdsförmånerna vet de inte om bidraget fortfarande gäller när de har gått över 
till Aktivitetshuset.  
Operatörerna som arbetar eftermiddag- och nattskift upplever en osäkerhet kring om tjänsten 
att beställa mat på företaget är en möjlig förmån vilket gör att de inte utnyttjar tjänsten. De 
som arbetar dag och som använder sig av tjänsten är nöjda men skulle önska ett bredare 
salladsutbud. 
 
Ett hinder kring användandet av massagebidrag är att operatörerna upplever att de saknar 
kunskap om hur de ska gå tillväga för att nyttja bidraget. Utifrån vårt syfte tyder detta på att 
hälsolitteraciteten hos operatörerna kan vara låg eller att den bristande informationen bidrar 
till att den upplevs som låg. De påpekade även att de inte vet hur många gånger de får utnyttja 
bidraget per år samt vad det är för summa som de ska stå för själva. Ett annat hinder var att 
operatörerna ansåg att de behöver ha ont för att gå på massage. Även tidsbrist uppgavs som ett 
hinder. 
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14.4.3 Bristande  intresse  och  avsaknaden  av  behov  

Operatörerna upplever att det egna bristande intresset kan bidra till att förmånerna inte 
används. Det råder delade meningar om friskvårdsbidraget som företaget erbjuder. Dels att 
summan för bidraget inte är tillfredsställande dels att den är en stor fördel och att kostnaden 
inte längre är en ursäkt. En annan operatör påtalade att bidraget tidigare varit begränsat till 
Friskis & Svettis och om individen inte är intresserad av den typen av aktivitet så används det 
inte. Det finns även önskemål att bidraget ska gälla andra sporter och aktiviteter då många 
inte är intresserade av den träning som erbjuds på Friskis & Svettis, utan av andra fysiska 
aktiviteter. 
 
//…// det finns de som inte bryr sig. Det finns de som inte vill gå på undersökningar fast 
företaget betalar och man bara ska gå dit //…// (IP 8) 
 
Operatörerna uppgav att de inte har haft något behov av att besöka sjukgymnasten på 
arbetsplatsen men att om behovet uppstår vet de hur de ska gå tillväga. De angav samma 
anledningar när det gäller att besöka sjuksköterskan. Att ha kunskap om dessa 
tillvägagångssätt tyder på att operatörerna besitter hälsolitteracitet. Det framkom även att det 
kan kännas jobbigt att söka vård hos sjuksköterskan på arbetsplatsen när det handlar om 
privata angelägenheter. 
Operatörerna som har använt hälsoprofilsbedömningen tyckte dels att resultatet som 
framkommer vid bedömningen är relevant och givande, då det ger en möjlighet att upptäcka 
sjukdom i tidigt stadium. Dels uppkom synpunkten att informationen inte är relevant och att 
den utlovade uppföljningen uteblev utan förklaring. Operatörerna berättade att deras kollegor 
inte nyttjar hälsoprofilsbedömningen då bristande tid och intresse upplevs som ett hinder.  
 
Operatörerna ansåg att de inte har eller har haft något behov av att använda sig av 
rehabiliteringsplanen. IP 6 uppgav att det hade kunnat bli aktuellt men att hen skötte detta 
privat då kontakten med vården redan var upprättad. Operatören påpekade även att hen inte 
fick någon hjälp via företaget men inte sökte den heller.  
 
//…// jag har inte blivit erbjuden någon hjälp eller så och inte gjort något själv för att få det 
via företaget i och med att jag redan var i kontakt med sjukvården //…// (IP 6) 
 
Operatörerna som har besökt Aktivitetshuset planerar att gå dit igen för att närmare undersöka 
utbudet och hur användandet fungerar. Operatörerna som inte har besökt Aktivitetshuset 
planerar att besöka det men har inte haft möjlighet då förmånen funnits så pass kort tid. En 
kritisk återkoppling som framkommer under intervjun är att aktiviteterna upplevs begränsade 
till en plats i en given stad varpå bidrag till andra aktiviteter önskas.  

14.4.4 Synpunkter  på  t i l lgång  och  utbud  av  fr iskvårdsförmåner  

Operatörerna uttryckte att fruktförmånen är bra och en tillgång för den anställde då det bidrar 
till att de äter mer frukt. Dock råder det delade åsikter om utbudet av frukt så som att den tar 
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slut snabbt, att det är begränsat utbud av sorter men även att för stor kvantiteter köps in vilket 
leder till att frukten slängs. Operatörerna önskar även fler bananer.  
Möjligheten att beställa mat på arbetsplatsen ser operatörerna som en bra förmån men att de 
oftast tar med mat hemifrån eller äter hemma efter avslutat skift. Ett önskemål som framkom 
var att det skulle ingå mer sallad i måltiden. 
 
Angående massage, sjukgymnastik och sjuksköterska uppger operatörerna att det är bra 
förmåner. Förmånerna används dock i liten utsträckning och främst när operatörerna upplever 
smärta. 
Åsikterna kring friskvårdsbidraget skiljer sig åt. En del ansåg att förmånen är bra medan andra 
önskar att det skulle täcka andra typer av träning samt att det är för lågt ekonomiskt bidrag. 
Aktivitetshuset upplevs som en bra förmån på grund av det breda utbudet och att det är 
kostnadsfritt.   
 
Det räcker, om man ska hinna använda dem så räcker det. (IP 8) 
 
Även om synpunkterna kring friskvårdsförmånerna skiljer sig åt mellan operatörerna så tycker 
de att utbudet av friskvårdsförmåner är brett. En synpunkt som framkommer är att utbudet är 
fullt tillräckligt om de ska hinna använda sig av det som erbjuds. 

15 Diskussion 	  

Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka de anställdas 
användande av friskvårdsförmåner vid sin arbetsplats för att synliggöra betydelsen av 
hälsolitteracitet.  
 
Vi inleder med att diskutera hur operatörerna ser på begreppet hälsa då vi menar att detta 
kan ha påverkat vidare resultat. Vidare diskuterar vi operatörernas hälsolitteracitet och 
lärandeprocess för att sedan avsluta med hinder till att friskvårdsförmåner inte används. Vi 
väljer att avsluta med hinder då vi anser att operatörernas hälsolitteracitet och 
lärandeprocess påverkar i vilken omfattning de använder förmånerna. 
 
Vi tycker att fördelningen av kön i studien är positiv med tanke på att IKEA Industry är en 
mansdominerad arbetsplats då 82 % av de anställda är män (HR-manager, personlig 
kommunikation, 15 april, 2014). Vi ville ha en någorlunda jämn fördelning av kön i studien 
och gjorde därför ett medvetet urval för att försöka uppnå detta, då vi tror att ideal, normer 
och uppfattningar kan skilja sig mellan kön. Vi vill dock poängtera att vi anser att skillnader i 
åsikter och tankar inte bara skiljer emellan könen utan också kan bero på andra faktorer såsom 
ålder, erfarenheter, uppväxt och personliga egenskaper. 

15.1 Synen  på  hälsa  och  begränsad  kunskap  om  friskvårdsförmåner  

Hay (2010) menar att motivation bidrar till att en individ aktivt söker information om hälsa. 
Är operatören intresserad av ämnet hälsa och motiverad att främja den kan det bidra till att 
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operatören i större utsträckning utnyttjar friskvårdsförmånerna. Operatörerna belyser att synen 
på hälsa är individuell men att begreppet inrymmer komponenter som välbefinnande, kost, 
sömn samt fritid.  
 
Hur man bör må, hur man ska må, hur man mår. //…// mår du inte bra fysiskt så mår du inte 
bra psykiskt och mår du inte bra psykiskt så mår du inte bra fysiskt. (IP 2) 
 
Resultatet visar att kunskapen om vilka friskvårdsförmåner som finns inom företaget är 
begränsad (tabell 2). Operatörerna uppger att de är osäkra på vad utbudet omfattar vilket vi 
tror kan bero på deras syn på hälsa och friskvårdsförmåner, att de inte vet om att förmånen 
finns, att kommunikationen om förmånerna brister eller att de inte kommer att tänka på det 
när vi frågar.  

15.2 Osäkerhet  –  en  bidragande  orsak  t i l l    låg  hälsol itteracitet?  
Operatörerna uttryckte en osäkerhet kring vilka förmåner som erbjuds i dagsläget då företaget 
är inne i en förändringsprocess där utbudet av förmåner kan komma att ändras. Flera 
operatörer angav Aktivitetshuset som en förmån (tabell 2). Det kan bero på att det är en ny 
förmån som de nyligen fått information om vilket har skapat diskussioner bland operatörerna. 
Vi menar att det kan ha bidragit till att operatörerna har det färskt i minnet.  
Massage var en av de förmåner som uppgavs av flest operatörer, men ändå endast av 38 %. 
Resultatet visar att HR-avdelningen bör arbeta mer med begreppet hälsa, att 
friskvårdsförmåner kan främja hälsa och att operatörerna inte behöver vara sjuka för att 
använda exempelvis massage eller friskvårdsbidrag. Avdelningen behöver tydliggöra 
informationen om förmåner, vilket kan öka operatörernas hälsolitteracitet. Förutsättningar för 
hälsolitteracitet kräver tillgång till relevant information och en person som är hälsolitterat har 
möjlighet att på egen hand lösa ohälsoproblem, hantera hälsoinformation samt främja hälsa 
(Mårtensson & Hensing, 2009; 2011). En god idé är att ha hälsoinspiratörer inom varje 
arbetslinje och skift som är inlästa på utbudet av förmåner. De kan svara på frågor om 
förmåner, vilket underlättar för operatörerna att få tag i informationen under arbetsdagen. 
Inspiratörerna kan arbeta med att främja hälsa, anordna friskvårdsaktiviteter och tydliggöra 
förmånerna på företaget. Vi menar att inspiratörerna kan fungera som ett skyddsombud och 
kan genom företaget få utbildning inom hälsoområdet för att motivera och hjälpa sina 
kollegor. 
 
Tillgång till lättillgänglig, relevant och tillförlitlig information är en förutsättning för 
hälsolitteracitet (Mårtensson & Hensing, 2009; 2011). 34 % av operatörerna (figur 1) ansåg 
inte att informationen om friskvårdsförmåner var lättillgänglig. 90 % uppger dock att de vet 
var de ska söka information om de är i behov av den, vilket de gör genom att fråga skiftledare, 
kollegor, kontakta personalavdelning och titta på anslagstavlor. Kunskapen tyder på att 
operatörerna är tillräckligt hälsolitterata då de kan söka information trots att den inte upplevs 
som lättillgänglig. Utöver kunskap uppger operatörerna att det krävs eget intresse av 
informationen för att finna den. Vi anser inte att allt ansvar ska förskjutas till HR-avdelningen 
utan operatörerna bör också ta ansvar och söka information om de behöver veta något. 
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Vissa av operatörerna tycker att informationen om friskvårdsförmåner är lätt att förstå. Men 
de uppger att det är ett mångkulturellt företag och att det finns språkliga svårigheter bland de 
anställda. Att företaget är mångkulturellt kan innebära att det finns risk att alla inte förstår den 
information som kommuniceras ut med tanke på att det kan finnas brister i läs- och 
skrivkunnigheter i svenska språket. Bristerna kan leda till att operatörens hälsolitteracitet blir 
låg på grund av att informationen är på ett språk som hen inte har kunskaper i. 
 
Mårtensson och Hensing (2011) menar att hälsolitteracitet kan variera beroende på 
sammanhang. Om operatören inte innehar kunskaper i det språk som hälsoinformationen 
förmedlas via så kan det påverka förmågan att behärska, förstå och använda informationen. 
Hade däremot informationen varit på modersmålet hade möjligtvis operatörens 
hälsolitteracitet varit högre då det underlättar för förståelsen av informationen. Vi menar 
också att språkliga svårigheter kan ha en inverkan på deras sociokulturella lärande om hälsa 
då samtalet mellan kollegor kan bli hämmad om ordförrådet och språkliga kunskaper hos de 
anställda är begränsad.  

15.3 Främja   lärande  utifrån  språk,   socialt   samspel  och  delaktighet  

Operatörerna ger varierande svar på hur de får information om friskvårdsförmåner. Resultatet 
visar att det krävs en tydlighet om var informationen om förmåner går att finna. Med tanke på 
att operatörerna uppger att stor del av kunskapen om förmåner förmedlas via kollegor så ser vi 
att samtal och socialt samspel är viktiga redskap för att förmedla kunskap inom företaget. Vi 
betonar dock vikten av att samla all information på en plats och att använda skriftlig 
information för att främja lärande då det gör att vi inte behöver komma ihåg informationen på 
egen hand, vilket vi finner stöd i hos Säljö (2000; 2010). 
 
Lee et al. (2009) menar att en individs sociala stöd är viktigt för att en individ ska känna tillit 
och har möjlighet att utvecklas. Operatörerna beskriver att de samtalar med varandra om 
friskvårdsförmåner samt hjälper varandra med övningar och tillvägagångssätt vilket vi ser 
som en viktig del i deras sociokulturella lärande. Å ena sidan ser vi en problematik för 
lärandet om en operatörs språkliga kunskaper är begränsade vilket gör att hen inte kan delta 
fullt ut i samtalet. Å andra sidan behöver det inte vara en problematik om exempelvis 
operatören kan få stöd av någon som kan förklara om det är något som den inte förstår, vilket 
även framkommer i resultatet. Vi anser det vara positivt att operatörerna känner stöd och kan 
kommunicera öppet med sina kollegor, men tycker även att stöd och kommunikation bör ske 
från flera håll inom företaget. I studien av Ahlberg et al. (2008) framkom det att 
kommunikation mellan alla led inom företag är en viktig friskfaktor. HR-avdelningen bör ge 
stöd och visa öppenhet vad gäller möjligheten att ställa frågor och diskutera åsikter inom alla 
led i företaget. På så sätt känner operatörerna att deras åsikter är viktiga och att åsikterna kan 
bidra till förändring vilket vi tror kan främja trivseln på arbetsplatsen. 
 
Enligt Ishikawa et al. (2008) är det större sannolikhet att personer med hög hälsolitteracitet 
söker stöd hos kollegor för att aktivt lösa problem. Vi tycker inte att det ska krävas hög 
hälsolitteracitet hos operatören för att hen ska söka stöd hos kollegor. Genom att främja öppen 
kommunikation och integrera det i arbetskulturen så blir det enklare för operatörer med låg 
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hälsolitteracitet att söka stöd och ställa frågor till både kollegor och chefer. En möjlighet till 
att främja öppen kommunikation är att anamma operatörernas förslag att anordna möten i 
mindre grupper som ökar möjligheten att ställa frågor. Vi menar även att det kan främjas 
genom att HR-avdelningen visar att det är viktigt att alla anställda uttrycker sina åsikter, 
förslag och önskemål kring friskvårdsförmåner. På så sätt främjas jargongen inom företaget 
till ett aktivt deltagande i sociala möten, kunskapsutbyte och lärande. Lave och Wenger 
(1991) menar att lärande främjas genom att den närliggande miljön tillåter sociala samspel 
och att det är enkelt att delge erfarenheter och kunskap till varandra. Operatörerna ger 
varandra socialt stöd där de som förstår och behärskar informationen förmedlar kunskapen 
vidare till sina kollegor. Förmedlingen främjar operatörernas hälsolitteracitet och sociala 
lärande genom att de med låg hälsolitteracitet får stöd av sina kollegor som hjälper dem att 
förstå information om förmåner. Vidare kan förmedlingen bidra till deras användande av 
förmånerna då operatörerna ger varandra stöd i hur användandet går till. Whang et al. (2011) 
menar att lärande innebär mänskliga kognitioner vilka utvecklas genom att delta i sociala 
aktiviteter där symboler, språk och tecken är viktigt för att främja lärande. Även Säljö (2000) 
menar att vi lär oss genom att vara delaktiga i sociala och kommunikativa samspel med andra 
och Lantz-Andersson (2009) skriver att kommunikation är en viktig del av lärandet. 
Operatörerna hjälper varandra med tillvägagångssätt och söker stöd hos kollegor som arbetat 
på företaget en längre tid. Deras lärande sker i mötet med andra människor där utbyte av 
kunskap sker.  
 
Ahlberg et al. (2008) menar att delaktighet är en bidragande faktor till hälsa på arbetsplatsen. 
De menar att det är av vikt för personalen att få möjlighet att göra sin röst hörd och att det 
finns någon som lyssnar på deras önskemål. För att öka delaktigheten vid beslutsfattande ser 
vi att det är av vikt att operatörerna får möjlighet att påverka utbudet av förmåner, vilket 41 % 
av operatörerna anser att det finns brister kring (figur 5). Vi menar att om operatörerna blir 
delaktiga i beslut om förmåner så kan det öka viljan och motivationen att använda 
förmånerna. Lantz-Andersson (2009) skriver att det finns ramar och regler vilka vi ska 
förhålla oss till i den miljö vi befinner oss i. Dessa ramar kan fungera hindrande och 
främjande i utförandet av aktiviteter. Med detta menar vi att operatörerna kan uppleva att det 
finns ramar på företaget som antingen hindrar eller främjar möjligheten att uttrycka sina 
åsikter om friskvårdsförmåner. En kultur som är öppen för utbyte av information operatörer 
emellan, men även operatörer och chefer emellan gör det lättare för anställda att våga uttrycka 
sina frågor och önskemål. Vi menar även att detta främjar det sociokulturella lärandet. 
Kulturen innefattar idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi tillägnar oss 
genom att vara delaktiga i det sociala samspelet (Säljö, 2010). Om fler anställda samtalar och 
använder förmåner så kan det bidra till att fler på företaget lär sig om dem och använder dem. 

15.4 Hinder  kring  användandet  av  förmånerna  

15.4.1 Otydlig   information  om  friskvårdsförmåner  

Ahlberg et al. (2008) menar att det är av vikt att ett företag har en god kommunikation med 
alla på arbetsplatsen och att det speciellt vid skiftarbete är viktigt att skiftledaren anstränger 
sig för att få kommunikationen att fungera. Enligt Ramsten och Säljö (2004) krävs det god 
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kommunikation inom alla led i ett företag för att lösa problem och hantera svårigheter. De 
menar vidare att deltagande i samtal och sociala aktiviteter gör att kunskap vidmakthålls och 
lärande sker. Operatörerna menar att bristfällig information och språkliga svårigheter upplevs 
som hinder kring användandet av förmånerna. Operatörerna uttrycker missnöje med att 
informationen inte finns samlad på ett ställe, vilket pekar på att informationen inte varit 
tillräckligt tydlig från HR-avdelningen. Genom att göra informationen mer lättillgänglig så 
kan det bidra till att användandet och lärandet ökar. Vi vill dock poängtera att krävs eget 
intresse från operatörernas sida att aktivt söka information om de är i behov av den.  

15.4.2 Förändringsprocessens  bidragande  ti l l   kunskapsbrist  och  osäkerhet  

Operatörerna uppger att de är osäkra på företagets utbud av friskvårdsförmåner vilket 
påverkar i vilken utsträckning förmånerna används. Operatörerna uppger att flera förmåner 
inte längre finns att tillgå sedan Aktivitetshuset tillkommit. Vi anser att HR-avdelningen 
behöver vara extra tydliga i sin informationsspridning under en förändringsprocess för att 
operatörerna ska veta vilka förmåner som finns. Vi menar också att det är av stor vikt att 
involvera operatörerna i processens ställningstaganden för att de ska känna sig delaktiga och 
medvetna om förändringarna som sker. Mårtensson (2011) poängterar att ge information samt 
öka delaktigheten hos individer i beslutsfattande kan göra att de känner sig stärkta i en 
förändringsprocess.   

15.4.3 Att  hantera  bristen  på  intresse  och  behov  

Resultatet visar att operatörerna menade att eget intresse och behov är avgörande i 
användandet av friskvårdsförmåner.  I studien av Nöhammer et al. (2013) framkom det att 
bristande intresse var den största barriären som kan påverka deltagandet i hälsosatsningar på 
arbetsplatsen. Det är en stor utmaning för HR-avdelningen att arbeta för att få operatörerna 
motiverade och mer intresserade av friskvårdsförmåner. Om friskvårdsförmåner blir 
integrerade i arbetskulturen genom gemensamma aktiviteter och fler samtalar och använder 
förmånerna så tror vi att det ökar användandet av dem. Ett exempel på det är frukten som 
finns på arbetsplatsen. Frukten är placerad i personalrummet vilket gör det enkelt för 
operatören att äta av den. Samtidigt blir det ett socialt umgänge runt frukten då de kan sitta 
tillsammans och samtala medan de äter. 
Resultatet visar att operatörerna kan tycka att det är jobbigt att söka vård på arbetsplatsen och 
att det krävs att de har ont innan de söker vård eller rehabiliteringsförmåner såsom massage, 
sjuksköterska eller sjukgymnast. Liechty (2011) menar att de med låg hälsolitteracitet kan ha 
en lägre hälsostatus vilket associeras med att personen i lägre utsträckning söker sig till 
behandling. Wolf et al. (2007) visar i sin studie att de med låg hälsolitteracitet i större 
utsträckning är stillasittande jämfört med de med hög hälsolitteracitet. Utifrån dessa studier 
menar vi att HR-avdelningen bör arbetar med att främja hälsolitteraciteten hos operatörerna. 
Vi anser att det kan bidra till att operatörerna i större omfattning använder friskvårdsförmåner 
och söker vård på arbetsplatsen vid behov. Vi menar att hälsolitteracitet kan främjas genom 
att HR-avdelningen anordna temadagar där hälsa och friskvårdsförmåner står i fokus. Ett 
annat förslag är att ha utbildningsvideos som Mårtensson och Hensing (2009) menar främjar 
överförandet av hälsoinformation hos de med låg hälsolitteracitet. Vi tycker även att HR-
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avdelningen bör hitta ett sätt att förmedla lättförståelig hälsoinformation till de som har 
språkliga svårigheter.   

15.4.4 Upplevelsen  av  ti l lgång  och  utbud  om  friskvårdsförmåner  

Payne et al. (2012) studie visade att tillgången till matsal på arbetsplatsen bidrog till att de 
anställda åt en lagad måltid till lunch. Studien visade också att om ohälsosam mat fanns att 
tillgå så valdes det oftare än de hälsosamma alternativen. IKEA Industry erbjuder sin personal 
att beställa lagad mat men har även kylar och automater med färdigrätter, snacks och godis. 
Alternativen vad gäller mat och snacks kan både vara positiv och negativ. Det ger alla skift 
möjlighet att köpa en ordentlig lunch under arbetstid samtidigt som de ohälsosamma valen 
kan fresta. Vi ser det som positivt att operatörerna erbjuds gratis frukt, vilken uppskattas av 
alla. Vi tror att det kan bero på att den är synlig för operatörerna då de lär sig att den finns att 
tillgå och inte behöver leta upp den på egen hand. Det blir också en social kontext kring den 
då den finns placerad i personalrummet på företaget. 
Operatörerna har olika uppfattningar om friskvårdsbidraget. Bidraget upplevs begränsat till 
Friskis och Svettis, summan känns inte tillräckligt tillfredsställande medan andra menar att 
bidraget ger en ökad motivation till att utöva fysisk aktivitet. HR-avdelningen kan främja 
användandet av friskvårdsbidraget genom att inspirera operatörerna att ägna sig åt den 
aktivitet som finns på Friskis och Svettis. Vårt förslag är att låta dem prova aktiviteter gratis 
under en period. Avdelningen kan även erbjuda bidrag som kan användas till aktiviteter och 
sporter som operatören är intresserad av. Där ser vi en fördel med Aktivitetshuset som 
erbjuder flera olika aktiviteter som främjar fysisk, psykisk och social hälsa såsom fysisk 
aktivitet, samtal med terapeut samt afterwork. Huset är tillgängligt för operatörernas familjer 
så att de kan utföra aktiviteter gemensamt. Aktivitetshuset uppskattas även av operatörerna 
som tycker det är en bra förmån. 
 
En synpunkt som framkommer är att utbudet av förmåner är tillräckligt för att de skall hinna 
använda sig av det. Vi delar denna åsikt då vi anser att det finns ett brett utbud av 
hälsofrämjande aktiviteter inom företaget. Vi tror inte att endast ett ökat utbud kommer bidra 
till högre användande även om ett det kan öka möjligheten till att operatören hittar något som 
passar hens intressen. Som tidigare nämnt visar resultaten att det krävs eget intresse och 
behov för att förmånerna ska användas, men det går inte erbjuda förmåner som passar alla 
individers intressen och behov. Det går dock att anpassa förmånerna genom att erbjuda 
friskvårdsbidrag som kan användas till olika aktiviteter. Om operatörerna blir involverade och 
delaktiga i beslut om förmåner så kan deras önskemål inom specifika intresseområden 
framträda. Det kan leda till ett ökat intresse och högre användande av förmånerna. 
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16 Krit isk  ref lektion  

IKEA Industry befinner sig i en förändringsprocess där utbudet av friskvårdsförmåner håller 
på att förändras. De anställda har nu tillgång till Aktivitetshuset där flera aktiviteter finns 
samlade under samma tak. Vi ser att detta kan ha påverkat resultatet i den mån att 
operatörerna kan känna sig osäkra på vilka friskvårdsförmåner företaget erbjuder i dagsläget.  
 
I vår metod har vi noggrant beskrivit hur vi gått tillväga för att skapa intervjuguide, samla in 
vårt material samt hur vi analyserat detta utifrån våra valda teorier och teman. Thornberg och 
Fejes (2009) menar att om forskaren beskriver dessa steg kan studiens tillförlitlighet öka.  
Resultaten i vår studie bygger på åsikter från våra åtta utvalda operatörer samt de 
29 operatörer som ingick i studien. Med tanke på att vårt urval var så pass litet så kan inte 
resultatet från de strukturerade frågorna klassificeras som generaliserbara i liknande kontext. 
Vi ser dock att studien kan bidra till att IKEA Industry och andra företag finner stöd för att 
bedriva hälsofrämjande insatser då våra resultat speglar operatörernas åsikter på en 
djupgående nivå.  
 
När intervjuerna ägde rum visade det sig att det fanns språklig problematik bland de anställda, 
vilka bland annat inte hade det svenska språket som modersmål. Problematiken gjorde att vi 
fick förklara frågorna med andra ord och ibland använda oss av det engelska språket. Vi 
menar att detta kan ha påverkat resultatet genom att intervjupersonen svarat på frågorna trots 
att det finns en risk att hen inte förstått dem fullt ut.  
En annan problematik vi uppmärksammade var att somliga ord i våra intervjufrågor i viss 
mån var svåra att förstå. Om personen inte förstod vad vi menade valde vi att använda oss av 
ett annat ord eller förklara vad vi menade. Ett exempel är ordet nyttja som vi i efterhand insåg 
borde ha bytts ut mot ordet använda, vilket är ett mer lättförståeligt ord. 
 
IKEA Industry har 260 anställda vilket betyder att resultatet endast visar åsikter från en liten 
del av dessa. Vi har dessutom blivit tilldelade linjer där korttidssjukfrånvaron är hög. Vi är 
medvetna om att det kan ha betydelse för resultatet då det kan ha gett en viss vinkling. Med 
tanke på att vi ville undersöka i vilken omfattning friskvårdsförmånerna används så finns det 
en risk att de med hög korttidssjukfrånvaro inte har möjlighet att använda förmånerna i 
samma utsträckning som individer med lägre frånvaro. Samtidigt ville vi undersöka vilka 
eventuella hinder det finns kring användandet av förmåner, vilket gör att gruppen vi blev 
tilldelade kan ha varit till vår fördel.  
Vi är även medvetna om att vårt fokus på möjliga hinder med användandet av förmånerna gör 
att fokus tappas från vad som kan upplevas som motiverande och positivt med förmånerna. 
Samtidigt hade vi som mål att undersöka barriärer och vad som kan upplevas som hindrande 
kring användandet vilket gör att vi inte tycker att detta är någon problematik. Dock har vi 
även valt att återge de tankar och åsikter som är av positiv karaktär.   
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17 Slutsatser  

Resultatet visar att flera friskvårdsförmåner används i liten omfattning. De förmåner som 
används av flest operatörer är frukt och hälsoprofilsbedömning. Bristfällig information, 
bristande kunskap om förmåner och tillvägagångssätt samt avsaknaden av intresse och behov 
upplevs som hinder för att använda förmånerna. Resultatet visar också att utbudet av förmåner 
kan upplevas begränsat samt att summan för friskvårsbidraget inte är tillfredsställande. Vi 
rekommenderar HR-avdelningen att utveckla förmedlingen av informationen så att den blir 
mer tydlig och lättillgänglig. Informationen bör vara samlad på en plats och innehålla 
tillvägagångssätt och villkor för att utnyttja förmånerna. Vidare ser vi att möjlighet att vara 
delaktig i beslut om förmåner kan motivera operatörerna att använda dessa och att 
operatörerna vet var de kan vända sig med frågor och önskemål. Genom att anamma 
operatörernas önskemål att ha möten i mindre grupper så ökar det möjligheten att alla får 
komma till tals. 
 
Operatörerna lär sig om friskvårdsförmåner genom att de i socialt samspel utbyter information 
och kunskap. De hjälper sina kollegor med informationsspridning och kunskap om 
tillvägagångssätt för att använda förmånerna. De befinner sig i en arbetskultur som är öppen 
för lärande genom socialt samspel vilket bidrar till att mycket av informationen och 
kunskapen sprids kollegor emellan. 
Operatörerna upplever inte att informationen om friskvårdsförmåner är lättillgänglig men vet 
var de ska söka information om de behöver den. Kunskapen om informationssökning tyder på 
att de är tillräckligt hälsolitterata. Vi menar dock att hälsolitteraciteten kan behöva ökas 
ytterligare genom att utveckla förmedlingen av information då det finns språkliga svårigheter 
inom företaget. Vi tycker att hälsolitteraciteten kan ökas genom att till exempel främja 
möjligheten att översätta informationen till ett språk som ökar förståelsen hos de med 
bristande kunskaper i det svenska språket. Vi rekommenderar även att arbeta med mentorskap 
där de som är nyanställda får stöd av en kollega som arbetat längre inom organisationen.  

17.1 Åtgärder  och  förslag    
Utifrån våra resultat angående vilka hinder det finns till att friskvårdsförmånerna inte 
används, har vi sammanställt en lista med förslag på åtgärder. Vi anser att dessa förslag kan 
hjälpa HR-avdelningen att öka användandet av förmånerna och främja hälsa hos de anställda.  
 

• Sammanställa information om förmåner i en broschyr 
• Posters om var informationen finns samlad 
• Hälsoinspiratörer som bär huvudansvaret för friskvårdsförmåner och dess information 
• Involvera personalen i beslut om förmåner och satsningar 
• Intranät där anställda enkelt kan hitta relevant information om förmåner och 

förändringsprocesser  
• Brevlåda för förslag angående friskvårdsförmåner 
• HR-avdelningen ska uppmana till fortsatt öppenhet gällande att ställa frågor och 

diskutera förmåner med kollegor och chefer 



39	  
	  

17.2 Framtida  forskning  

Vi ser en vetenskaplig lucka utifrån vår studie och tidigare forskning vad gäller studier kring 
hälsolitteracitet och dess tillämpbarhet i andra arenor. Utifrån det vi granskat av tidigare 
forskning ser vi att studier inom hälsolitteracitet till största del utförts inom sjukvården. Vi 
menar att hälsolitteracitet bör kunna appliceras i andra kontexter och vi önskar därför vidare 
forskning kring detta. 
Vidare önskar vi studier av hur företag kan motivera och inspirera anställda att nyttja 
friskvårdsförmåner genom att företag uppmuntrar anställda att vara delaktiga i beslut. Vi är 
även inspirerade av Colliander (2009) och ser att individanpassad friskvård behöver studeras 
närmre.  
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19 Bilaga  1-‐   Intervjuguide  

En studie av operatörers uppfattningar av hälsa och friskvårdsförmåner 

Kön:_________     Födelseår:___________    Antal år på arbetsplatsen:__________ 
 

Semistrukturerade frågor 

1. Vad är hälsa för dig? 
2. Vad har mest betydelse för dig för att må bra? 

- Följdfråga 

3. Vad är en friskvårdsförmån enligt dig? 
4. Vet du vilka friskvårdsförmåner det finns inom företaget?  

- Vilka? 
 

Vi uppger för operatörerna att vi belyser kost, massage, sjukgymnastik/sjuksköterska, 
friskvårdsbidrag, hälsoprofilsbedömning och rehabiliteringsplan i denna intervju. 

 
(Hur upplever de anställda att deras lärandeprocess påverkas av förmågan att behärska, förstå och 

använda information om friskvårdsförmåner?) 
 

5. Hur får du information kring friskvårdsförmåner?   
6. Upplever du att informationen är lättillgänglig?   
7. Upplever du att du förstår den informationen som du får?  

- Har denna information påverkat dig på något sätt? 

8. Hur hade du önskat att informationen hade skett?   
9. Känner du att du har kunskap om hur du ska söka information kring 

friskvårdsförmåner inom företaget?    
10. Önskar du att få mer information kring friskvårdsförmåner i framtiden?  

- Hur? 

11. Om du hade fått annan information angående friskvårdsförmåner, tror du att det hade 
kunnat bidra till ett större användande? 

12. Finns det någon friskvårdsförmån du skulle vilja veta mer om?  
- Hur kommer det sig att du är intresserad av detta? 

 
13. Pratar du och dina arbetskollegor om de friskvårdsförmåner som erbjuds?  

- Vad pratar ni om? 

14. Vad tror du att det beror på att en del av personalen inte använder sig av vissa 
förmåner? 

- Anledningar? 
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Strukturerade frågor 
Vi informerar om att vi ska ställa konkreta frågor kring användandet av förmåner. 

 
(I vilken omfattning används friskvårdsförmåner av de anställda? Vilka eventuella hinder finns det enligt de 

anställda kring användandet av friskvårdsförmånerna?) 
 

15. Äter/ har du ätit av frukten som erbjuds på arbetsplatsen? 
16. Använder du dig av tjänsten att det går att beställa mat på arbetsplatsen? 

- Anledning? 

17. Använder/har du använt dig av massage? 
- Anledning? 

18. Använder/har du använt dig av sjukgymnasten på arbetsplatsen? 
- Anledning 

19. Använder/har du använt dig av sjuksköterska på arbetsplatsen? 
- Anledning? 

20.  Använder/har du använt dig av friskvårdsbidrag? 
- Anledning? 

21. Använder/ har du använt dig av erbjudandet om hälsoprofilsbedömning?? 
- Anledning? 

22. Använder/har du använt dig av företagets rehabiliteringsplan? 
- Anledning? 

 

Semistrukturerade frågor 

23. Hur upplever du de förmåner som du använt dig av? 
24. Finns det förmåner som du skulle vilja nyttja men inte gör? 

- Varför? 
25. Hade du önskat att det fanns fler/andra förmåner? 

- Vilka? 
26. Upplever du att du har möjlighet att påverka ert utbud av friskvårdsförmåner? 

- Varför? Varför inte?  
- Önskar du att du skulle ha denna möjlighet? 

27. Hur upplever du ditt arbete ur ett fysiskt perspektiv (kroppsligt)? 
28. Ni har nyligen fått erbjudande om Aktivitetshuset, har du besökt det?  

- Är det något du planerar att göra? 

29. Anser du att friskvårdsförmåner kan bidra till din hälsa?  
-  På vilket sätt (fysiskt, psykiskt)? Anledning? 

30. Känner du det meningsfullt att företaget erbjuder dig friskvårdsförmåner? 
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20 Bilaga  2-‐  Matris   

IP Nr:____ 
Kön:____ 
Födelseår:____ 
 
Vet	  du	  vilka	  förmåner	  det	  finns	  inom	  
företaget?	  

	  

Hur	  får	  du	  information	  kring	  förmåner?	   	  
Upplever	  du	  att	  informationen	  är	  
lättillgänglig?	  

	  

Hur	  hade	  du	  önskat	  att	  informationen	  hade	  
skett?	  

	  

Känner	  du	  att	  du	  har	  kunskap	  om	  hur	  du	  ska	  
söka	  information	  kring	  friskvårdsförmåner	  
inom	  företaget?	  Hur?	  

	  

Önskar	  du	  att	  få	  mer	  information	  kring	  
friskvårdsförmåner	  i	  framtiden?	  

	  

Om	  du	  hade	  fått	  annan	  information	  
angående	  friskvårdsförmåner,	  tror	  du	  att	  det	  
hade	  kunnat	  bidra	  till	  ett	  större	  
användande?	  

	  

Finns	  det	  någon	  friskvårdsförmån	  du	  skulle	  
vilja	  veta	  mer	  om?	  

	  

Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  är	  intresserad	  av	  
detta?	  

	  

Vad	  tror	  du	  att	  det	  beror	  på	  att	  en	  del	  av	  
personalen	  inte	  använder	  sig	  av	  vissa	  
förmåner?	  

	  

Äter/	  har	  du	  ätit	  av	  frukten	  som	  erbjuds	  på	  
arbetsplatsen?	  

	  

Använder/	  har	  du	  använt	  dig	  av	  tjänsten	  att	  
beställa	  mat	  på	  arbetsplatsen?	  

	  

Använder/har	  du	  använt	  dig	  av	  massage?	   	  
Använder/	  har	  du	  använt	  dig	  av	  
sjukgymnastik?	  

	  

Använder/	  har	  du	  använt	  dig	  av	  
sjuksköterska	  på	  arbetsplatsen?	  

	  

Använder/	  har	  du	  använt	  dig	  av	  
friskvårdsbidrag?	  

	  

Använder/	  har	  du	  använt	  dig	  av	  erbjudandet	  
om	  hälsoprofilsbedömning?	  

	  

Använder/har du använt dig av företagets 
rehabiliteringsplan? 

	  

Hur	  upplever	  du	  de	  förmåner	  som	  du	  använt	  
dig	  av?	  
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Finns	  det	  förmåner	  du	  skulle	  vilja	  nyttja	  men	  
inte	  gör?	  

	  

	  
Hade	  du	  önskat	  att	  det	  fanns	  fler/andra	  
förmåner?	  

	  

Upplever	  du	  att	  du	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  
ert	  utbud	  av	  friskvårdsförmåner?	  
Varför/varför	  inte?	  

	  

Önskar	  du	  att	  du	  skulle	  ha	  denna	  möjlighet?	   	  
Hur	  upplever	  du	  ditt	  arbete	  ur	  ett	  fysiskt	  
perspektiv?	  

	  

Ni	  har	  nyligen	  fått	  information	  om	  
Aktivitetshuset,	  har	  du	  besökt	  det?	  Är	  det	  
något	  du	  planerar	  att	  göra?	  

	  

Anser	  du	  att	  friskvårdsförmåner	  kan	  bidra	  till	  
din	  hälsa?	  På	  vilket	  sätt	  (fysiskt,	  psykiskt)?	  
Anledning?	  

	  

Känner	  du	  det	  meningsfullt	  att	  företaget	  
erbjuder	  dig	  friskvårdsförmåner?	  

	  

  



47	  
	  

21 Bilaga  3-‐  Föl jebrev  

Hej! 

Vi heter Sanna Axelsson & Lisa Karlsson och vi är två studenter som läser sista året på 
Hälsopedagogiskt program på Högskolan i Halmstad. Vi har fått i uppdrag av Ikea Industry att 
genomföra intervjuer för att kartlägga Er uppfattning kring friskvårdsförmåner. 

Alla intervjuer kommer att spelas in med hjälp av en röstinspelare för att vi med säkerhet ska veta vad 
som sagts. Inspelningen kommer att raderas efter avslutad studie. Dina svar i intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt vilket innebär att vi har tystnadsplikt samt att vi inte kommer fråga efter dina 
personuppgifter. Enskilda citat kan komma att användas i vår uppsats men kommer inte kunna kopplas 
till enskild person.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Dock är ditt deltagande av stor betydelse för att dina åsikter kring 
friskvårdsförmåner ska komma fram samt för att du ska ha möjlighet att påverka företagets 
hälsosatsningar. 
 
Resultatet från intervjun kommer ingå i företagets utvärdering kring friskvårdsförmåner samt ingå i 
vår c-uppsats. Efter avslutat arbete kommer studien vara tillgänglig för allmänheten. 

 

Har du frågor eller synpunkter angående studien vänligen kontakta oss. 

Sanna Axelsson 

073-33 49 702 

sannaaxelsson@live.se 

 

Lisa Karlsson 

073-04 69 294 

lisan_91@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Sanna Axelsson & Lisa Karlsson 
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22 Bilaga  4-‐  Organisationsschema  
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