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Resumé af speciale oktober 2011: 

Formålet med specialet er at undersøge motiver for og barrierer mod fysisk aktivitet på 

virksomheden Johnson Controls med henblik på at nå til en dybere forståelse af, hvilken betydning 

det sociale har for fysisk aktivitet. Denne viden er brugbar for problemstillingen omhandlende det 

faktum, at mængden af fysisk aktivitet i hjemmet, på jobbet og i fritiden er blevet reduceret. En 

tredjedel af alle voksne danskere er inaktive, og 46,7 procent af den danske befolkning er 

overvægtig. Arbejdspladsen synes at have potentiale i bestræbelserne på at indføre mere fysisk 

aktivitet i danskernes hverdag. Dog er fysisk aktivitet ofte lavt prioriteret, når en virksomhed vælger 

at sætte fokus på sundhed. En undersøgelse viser, at mange medarbejdere ikke gør brug af fysisk 

aktivitet, selv om virksomheden giver mulighed herfor. 

Metoden for undersøgelsen er kvalitativ og består af fokusgruppeinterviews af 34 medarbejdere 

samt enkeltpersoninterviews af to ledere på Johnson Controls. 

Undersøgelsen viser, at medarbejdernes motiver for og barrierer mod fysisk aktivitet på JC er 

talrige. Motiver og barrierer er ofte relateret til det sociale, men måden hvorpå det sociale ønskes er 

forskellig for virksomhedens to medarbejdergrupper – funktionærerne og 

produktionsmedarbejderne. Begge grupper ønsker at interagere med kollegaer fra samme 

medarbejdergruppe og herved skabe det Robert D. Putnam kalder bonding social capital. 

Produktionsmedarbejderne ligger i højere grad end funktionærerne vægt på, at indgå i sociale 

netværk, hvor der skabes bridging social capital, da dette opleves som ressourcegivende. 

Medarbejderne oplever, at det fysiske fællesskab medfører en følelse af samhørighed samt et mere 

privat kendskab til andre medarbejdere. Medarbejderne ser potentiale i de fysiske aktiviteter, hvor 

de kan udfolde sig individuelt, dog i fællesskab med andre. Sådanne fællesskaber bringer 

medarbejderne tættere på det Zygmunt Bauman betegner drømmefællesskabet, indeholdende lige 

mængder frihed og tryghed. Måden hvorpå medarbejderne indgår i fællesskaber er dog i højere grad 

relateret til knage-fællesskaber, der er af mere flygtig og uforpligtende karakter. Det sociale har 

betydning i relation til normative retningslinjer inden for fysisk aktivitet. Medarbejderne oplever et 



socialt pres, og at den dårlige samvittighed ofte er en drivkraft til fysisk aktivitet. Medarbejderne 

oplever endvidere, at fysisk aktivitet kan medvirke til, at sociale forskelle bliver mindre tydelige. 

Dog er det sociale ikke kun motiverende. Det opleves ligeledes som en barriere for de 

medarbejdere, der ikke kan eller vil indgå i fællesskabet. Der er endvidere en diskrepans mellem 

ledelsens og medarbejdernes opfattelser af fysisk aktivitet på Johnson Controls, hvilket fører til 

diskussionen om, hvorvidt fysisk aktivitet er ledelsens eller medarbejderens ansvar. 


