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1. Förord 
 
Härmed tackar vi vald kommun för ett gott samarbete. Vi vill även tacka vår kontaktperson 
och de respondenter som ville vara med och medverka som intervjupersoner i vår studie. Utan 
ert deltagande hade studien inte varit möjlig att genomföra.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Madeleine Svensson för otroligt bra feedback, handledning 
samt stöd till vår uppsats. Vi vill även tacka de som gett oss konstruktiv kritik under våra 
seminarier. 
 
Vi önskar att vår studie skall kunna bidra till ökad fysisk aktivitet för personal. Men även att 
lärandet och interaktionen mellan chefer och personal med fokus på fysisk aktivitet ökar. 
Samt att övriga kommuner i Sverige med personal på företag och andra kommuninvånare som 
har en inaktiv livsstil, kan ta del av vår studie för ökad fysisk aktivitet hos personal.  
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2. Sammanfattning 
 
Vår studie syftar till att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur chefer på företag i 
en kommun arbetar med att förmedla kunskap om fysisk aktivitet. Studien syftar även till att 
undersöka hur chefers engagemang och lärande om fysisk aktivitet integreras för personal 
både inom arbets- och privatliv. 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod genom intervjuer på företag i en vald kommun. 
Datainsamlingen transkriberades och vi analyserade fram citat som upplevdes relevanta för att 
få svar på vårt syfte och frågeställningar.  
Resultatet visade att sju av åtta intervjuade företag hade en form av hälsoinsats för att öka 
personalens fysiska aktivitet.  
Intervjupersonerna beskriver att det är svårt att få all personal att skapa interaktion för ökad 
fysisk aktivitet, men att företagen försöker att få med all personal till att vara fysiskt aktiva 
både på arbetstid och i privatlivet.  
Företagen arbetar med en form av lärande för ökad fysisk aktivitet, men företagen vill gärna 
öka personalens lärande och förståelse kring fysisk aktivitet. Därför anser företagen att 
lärandet i framtiden kan utvecklas och tydliggöras för personalen.  
 
Slutsatsen av studien är att information om företagens friskvårdsbidrag för personalens ökade 
fysiska aktivitet, skall förmedlas genom ett socialt samspel mellan personal. Sex av åtta chefer 
anser sig själva som engagerade till att få personalen till att vara fysiskt aktiv.  
Lärandet kring hälsosamma levnadsvanor anses som bristfälligt, eftersom företagen inte 
informerar personalen om kost, näringslära och vikten för att vara fysiskt aktiv.  
Chefer bör visa större engagemang till att få med all personal att vara fysiskt aktiva, även den 
personal som inte visar intresse för att vara fysiskt aktiv. Dessa åtgärder krävs för att kunna 
öka personalens fysiska aktivitet.  
 
Vår studie kan bidra till kommuner i Sverige som statistiskt sett visar ett hälsoproblem med 
stillasittande bland personal. Därmed kan vår studie vara ett bra sätt att börja med för att 
synliggöra personalens fysiska aktivitet på företag. 
För att företagens personal ska minska inaktiv livsstil kommer vi att bidra med förslag på 
insatser som kan minska en stillasittande personal. 
Förslag till åtgärder är att företagen i kommunen bidrar med en kostnadsinsats för att öka 
fysisk aktivitet hos invånarna. Genom att ha olika former av aktiviteter som ökar fysisk 
aktivitet såsom föreläsningar, tävlingar mellan företagen eller med övriga invånare i 
kommunen.  
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, Företagshälsa, Hälsobeteende, Hälsolitteracitet, Lärande och 
Pedagogik. 
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2.1. Abstract 
 
Our study aims to build on a socio-cultural perspective to investigate how managers in 
companies in a municipality are working to disseminate knowledge about physical activity. 
Also, analyze how the managers' engagement is and learning about physical activity 
integrated to staff both in work and personal life. The study was conducted with a qualitative 
approach through interviews at companies in a selected rural municipality. The data collection 
was transcribed and analyzed and we also made quotes that we experienced were relevant to 
answer in our purpose and issues. 
The results showed that seven of the eight interviewed companies had a form of health 
contribution to increase employee’s physical activity.  
The interviewees describe it difficult to get all staff to create interaction for increased physical 
activity, but the companies are trying to get all employees to be physically active on both 
work and in their personal life. 
The companies that we visited are working with a form of learning for increased physical 
activity, but companies would like to increase staff learning and understanding of physical 
activity. Therefore, the companies consider that learning about physical activity can be 
developed and a benefit the staff in the future. 
 
The conclusion of the study is that the information of corporate health contributions for staff 
increased physical activity, shall be mediated through a social interaction between staff. 
Six of the eight managers consider themselves as committed to getting the staff to be 
physically active. 
The learning about a healthy lifestyle considers inadequate, because companies do not inform 
staff about diet, nutrition and the importance of being physically active. The managers should 
demonstrate greater commitment to getting all staff to be physically active, even the staff that 
did not show their interest of being physically active. These measures are required to increase 
employee physical activity. 
 
Our study may help the municipalities in Sweden that statistically shows a health problem 
with the sedentary staff. Therefore, our study may help companies to make visible the staff's 
physical activity to promote a healthy living. 
To help the staff to reduce an inactive lifestyle, are we going to contribute with suggestions 
which will reduce a sedentary staff. Our proposal for action is that the companies in the 
municipality can contribute with a cost effort to increase physical activity among the 
inhabitants. The companies can also have different forms of activities that promote physical 
activity, such as lectures, competitions between companies or with other local residents. 
 
Nyckelord: Health Behavoir, Health Literacy, Learning, Occupational Health, Pedagogics 
and Physical Activity. 
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3. Inledning  
En kommun i Sverige utmärker sig genom att kommuninvånarna har en inaktiv livsstil, vilket 
därmed leder till ökad fetma. I rapporten Levnadsförhållanden i Skaraborg 
(Folkhälsomyndigheten, 2013) beskrivs att i den valda kommunen som vi undersöker, är 
andelen invånare med stillasittande fritid 15 % jämfört med 12 % över hela Skaraborg. Till 
gruppen som har stillasittande fritid inräknas invånare mellan 16 - 84 år. Med stillasittande 
fritid menas att fysisk aktivitet sker högst två timmar i veckan genom exempelvis promenad, 
cykling eller trädgårdsarbete (Folkhälsomyndigheten, 2013). 
En fysiskt inaktiv livsstil kan leda till fetma eller annan ohälsa såsom hjärt- och 
kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2011). World Health Organization (WHO)(2011) 
menar att fysisk inaktivitet är 20-30 % av orsaken till för tidig död i höginkomstländerna.  
 
Eftersom arbetsplatsen är en viktig arena för människor att interagera med varandra är det 
därför viktigt att undersöka hur företag förhåller sig till personalens fysiska aktivitet. 
På arbetsplatsen skapas olika normer och värderingar, där kunskap om fysik aktivitet kan 
förmedlas vidare genom personal till yngre generationer.  
Syftet med att intervjua chefer var att undersöka hur chefer arbetar med att öka lärandet om 
fysisk aktivitet hos personalen. Undersökningen syftar även till att tydliggöra hur chefer för 
skapar förutsättningar för ökad fysisk för personal på både arbetsplats och i privatliv.  

Om arbetsplatsen gör det möjligt att öka personalens förutsättningar till fysisk aktivitet, ökar 
möjligheten för att skapa en god hälsa hos personal (Allvin, 2006). 
För att få en helhetsbild av hur företag arbetar med att främja fysisk aktivitet kommer vi 
därför att studera chefers perspektiv för att studera hur företag i vald kommun bidrar till fysisk 
aktivitet för sin personal. 
Ofta beskrivs personalen som företagets viktigaste resurs, som även behöver investeras i för 
att kunna prestera och utföra ett gott arbete, vilket även visades i studien av Renton, Lightfoot 
och Maar (2011). Deltagarna i studien av Renton et.al. (2011) var chefer där resultatet visade 
att deltagarnas inställning för ökad fysisk aktivitet var allmänt positiva, men cheferna var 
oroliga för de ökade kostnaderna för en hälsosatsning. 
Att motverka sjukfrånvaro kan vara mycket lönsamt för ett företag. Även om åtgärden kräver 
en specifik insats och kostnad, kan det vara värdefullt inför framtiden att satsa på personalens 
hälsa (Allvin, 2006).  
Enligt Arbetsmiljöverket är ett återkommande dilemma på företagen om hälsoarbete är 
lönsamt eller inte, eftersom effekten kan vara långsiktig och innebära ekonomiska risker för 
ett företag (Wessleus, 2005). Studien syftar därför till att undersöka vilka insatser som idag 
görs på företagen för att öka personalens fysiska aktivitet.   
Vi hoppas därmed på att kunna bidra till en förbättrad hälsa med fokus på fysisk aktivitet hos 
personal.  
 

 
 
 
 
 



Sibela Begic och Amelie Johansson Sida 7 

4. Syfte och frågeställningar 
 
4.1. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka chefers perspektiv på hur företag idag arbetar med 
hälsopromotiva insatser för ökad fysisk aktivitet hos sin personal. Studien ämnar specifikt 
studera hur chefer arbetar med att möjliggöra lärandet kring fysisk aktivitet hos sin personal.  

4.2. Frågeställningar 

• Hur arbetar chefer idag med hälsopromotiva insatser på företag för ökad fysisk 
aktivitet hos sin personal?  

• På vilka sätt arbetar chefer med att bidra till ett ökat lärande kring fysisk aktivitet för 
sin personal? 

• Hur förmedlas information kring fysisk aktivitet för att personalen ska förstå, tolka 
och tillämpa informationen?  
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5. Bakgrund  
Syftet med studien är att undersöka chefers perspektiv på hur företag idag arbetar med 
hälsopromotiva insatser för ökad fysisk aktivitet hos sin personal. Studien ämnar specifikt 
studera hur chefer arbetar med att möjliggöra lärandet kring fysisk aktivitet hos sin personal. 

5.1. Kommunens behov av en hälsosatsning 
Vi väljer att inte nämna den valda kommunens namn för att minska risken för utpekning. I 
kommunen som valts finns ett problemområde, som är en ökad grad av fetma hos kvinnor 
jämfört med män. I Sverige visar statistiken att män främst bär på fetma 
(Folkhälsomyndigheten, 2012) vilket gör att den valda kommunen särskiljer sig från övriga 
Sveriges statistik. Folkhälsomyndigheten (2011) visar i en tidigare studie att stillasittande 
fritid är ett problem i kommunen. Från 2007 till 2010 visas att invånarna i kommunen har 14 
% stillasittande fritid i kommunen. En studie från Statistiska Centralbyrån [SCB] (2012) visar 
att övervikt och fetma regelbundet ökar bland män och kvinnor i övriga Sverige. 
Minskad fysisk aktivitet ihop med ohälsosamma matvanor är en bakomliggande faktor till 
varför övervikt och fetma förekommer. Utifrån WHO (2002) lever en fysiskt aktiv individ upp 
till 6-9 år längre än vad en fysisk inaktiv individ gör. 
Vi anser att en möjlig orsak till ökad fetma kan vara att personalen på företag inte använder 
sig utav friskvårdsförmåner för ökad fysisk aktivitet. Enligt Folkhälsomyndighetens 
årsrapport (2014) utgör personer med endast grundskoleutbildning en mer socialt utsatt grupp 
med ökad risk för ohälsa. Enligt rapporten från Hälso- och sjukvårdsnämndens kansli 
(Mariestad, 2013) saknar 79,0% av invånarna i den valda kommunen eftergymnasial 
utbildning.  
Det medför en ökad risk för ohälsa för flertalet av invånarna i kommunen. 

5.2. Kommunens struktur och företag 
Kommunen som den föreliggande uppsatsen beskriver ligger i Västra Götaland och har cirka 
5000 invånare. Verksamma företag som undersöks arbetar främst inom bygg, el och jordbruk. 
Det finns tillgång till två träningsanläggningar i tätorten. Det finns även idrottsföreningar som 
främjar fysisk aktivitet som exempelvis ridning, handboll och innebandy.  
Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport (2014) förekommer fetma i större utsträckning hos 
individer med kortare utbildning, vilket kan ha betydelse för personalen på valda företag i 
kommunen, där personalens utbildning oftast sträcker sig upp till och med gymnasienivå.
       
Marmot (2006) talar om hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991) med 
ojämlikheter i hälsa beroende på individens sociala status. Individens levnadsvanor påverkas 
av den sociala miljön där individen växer upp, bor och arbetar. Om individen har närhet till 
grönområden ökar möjligheten till att vara fysiskt aktiv. En ny promenad- och cykelväg till 
elljusspåret i kommunens tätort håller på att ta form. En träbro har byggts i anslutning till 
promenadvägen, och även lyktstolpar kommer att monteras, för att främja invånarnas fysiska 
aktivitet. 

En friskvårdsundersökning gjordes av Accor Services, som rapporterar i ett pressmeddelande 
att 85 % av anställda har vetskap om att företag erbjuder någon form av friskvårdsbidrag, men 
att enbart 54 % använder friskvårdsbidrag och då är det de redan aktiva individerna som 
regelbundet använder friskvårdsförmåner.   
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6. Definitioner 

I studien används ett antal viktiga begrepp, som här beskrivs för att utgöra ett stöd för er 
läsare att förstå vår uppfattning av begreppen. 
 
Chefer  
Vår definition av chefer är personer som är personalansvariga på företagen, som arbetar med 
att förmedla hälsoinformation på arbetsplatsen. 
 
Fysisk aktivitet 
Definitionen av fysisk aktivitet beskrivs med all typ av rörelse som ger ökad 
energiförbrukning (FYSS 2015). De faktorer som inverkan på effekten av fysisk aktivitet är 
aktivitetens intensitet, varaktighet och individens ålder. Svenska Läkaresällskapet (FYSS) 
(2015) nämner även att en individ över 18 år bör vara fysiskt aktiv i minst 150 minuter i 
veckan.   
Vår definition av fysisk aktivitet är vardagsmotion, som exempelvis en promenad eller att 
cykla.   
 
Hälsa 
WHO (1948) definierar hälsa med “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom”.  
För att få en helhetssyn på individens hälsa gjordes valet att utgå från WHOs definition 
(1948). 
 
Hälsans bestämningsfaktorer 
Individen blir påverkad i sitt beteende och levnadsvanor av sin närmiljö och omgivning. Olika 
bestämningsfaktorer påverkar därför hälsobeteendet, som kan ske genom social, psykisk och 
fysisk form. I den valda kommunen är närmiljön och omgivningen bidragande faktorer till de 
normer som råder hos befolkningen, då sociala nätverk, mat- och alkoholvanor samt 
utbildningsnivå har påverkan (Dahlgren & Whitehead, 1991) 
 
Personal 
Vår definition av personal är anställda som arbetar på företagen. 
 
Aktivt transportbeteende 
Vår definition av aktivt transportbeteende är att en individ transporterar sig genom att 
promenera, cykla eller att gå till en buss.  
 
 
 

 

 
 
 
 



Sibela Begic och Amelie Johansson Sida 10 

7. Tidigare forskning  
Val av tidigare forskning i relation till bakgrunden gjordes för att artiklarna ansågs vara 
relevanta för studiens syfte, och att artiklarna bidrar till en helhet angående fysisk aktivitet för 
personal på arbetsplatser.  
 
7.1. Inaktiv personal 
En tidigare studie av Edmunds, Hurst och Harvey (2011) var att undersöka vilka faktorer som 
bidrar till att personal inte visar ett deltagande på deras arbetsplats där man har tillgång till 
fysiska aktiviteter såsom gym. I studien visade det sig att personalen, bestående av sju 
kvinnor och nio män, var fysiskt inaktiva.  
Dessa sju kvinnor och nio män intervjuades för att forskarna skulle få en inblick på varför 
personalen inte använder sig utav fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Forskarna utgick från en 
grundad teori, för att analysera intervjuerna. Edmunds et.al. (2011) studie visar att personalen 
på arbetsplatsen hade tillgång till fysiska aktiviteter, men det visade sig att flera av de 
anställda inte ville använda sig av aktiviteterna.  
Edmunds et.al. (2011) menade att resultatet berodde på inaktiv personal, därför att flera av 
personalen visade en låg self-efficacy och att personalen kände oro för att vara fysiskt aktiv 
framför kollegorna. Self-efficacy (Bandura, 1977) beskrivs som tilltro till sin egen förmåga.  
Ett exempel på en ökning av self-efficacy hos personal, skulle kunna vara genom att stödja 
och uppmuntra personal till ökad fysisk aktivitet. 
 
I en tidigare studie av Bardus, Blake, Lloyd och Suggs (2014) undersöktes varför personalen 
inte använde en internetbaserad tjänst som fanns tillgänglig på arbetsplatsen för att främja 
fysisk aktivitet. Bardus et.al. (2014) metod bestod av semistrukturerade intervjuer och två 
fokusgruppsintervjuer, där personalen diskuterade varför de inte deltog i fysisk aktivitet. 
Bardus et.al. (2014) använde ett teleologiskt prov, som är ett prov från en population med ett 
särskilt ändamål i åtanke. Datan sammanställdes med hjälp av en tematisk analys i två olika 
teman, “skäl för deltagande” och “skäl för icke-deltagande”. Anställda som rapporterade “skäl 
för deltagande” vill öka deras fysiskt aktiva livsstil, anställda vill även uppmuntras och bli 
mer motiverade av chefer och arbetskollegor. Anställda som rapporterade “skäl för icke-
deltagande” ansåg att det fanns tidsbrist och inget intresse för fysisk aktivitet genom en 
internetbaserad tjänst.  
Undersökningens slutsats är att arbetsplatsen bör främja hälsoinsatser och öka deltagandet i 
fysisk aktivitet på arbetsplatsen (Bardus et.al, 2014). 
 
Sammanfattningsvis är invånarnas inaktiva livsstil en anledning till att undersöka företagens 
hälsoinsatser idag för att öka personalens fysiska aktivitet både under och efter arbetstid. 
Dessa tidigare studier gav inspiration till att undersöka hur företag ser på personal som har en 
inaktiv livsstil.  
 
7.2. Hälsopromotion på arbetsplatsen 
I en tidigare studie undersökte Nelson, Wagner, Caban-Martinez, Buxton, Kenwood, Sabbath, 
Hashimoto, Hopsia, Allen, och Sorenson (2013) effektiva hälsoinsatser utifrån en annan 
studie av Harvard School of Public Health Center. Nelson et.al. (2013) studie genomfördes på 
personal i olika åldrar på två stora sjukhus i Boston, vars arbetsuppgifter innebär 
patientkontakt. Nelson et.al. (2013) synliggjorde samband mellan arbetsplatsens egenskaper, 
personalens fysiska aktivitet och Body Mass Index (BMI). Arbetsplatsen har gjort effektiva 
insatser för fysisk aktivitet och viktminskning.  
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Arbetsplatsen i studien av Nelson et.al. (2013) hade inte undersökt förhållandet mellan BMI, 
fysisk aktivitet och ålder, vilket Nelson et.al. (2013) valde att undersöka. Undersökningens 
data insamlades i slutet av 2009 och analyserades i början av 2013.  
Slutsatserna från Nelson et.al (2013) studie var att deltagarnas fysiska aktivitet ökade, men 
även att övervikt och fetma också har ökat med deltagarnas ålder. Sömnbrist och trakasserier 
på arbetsplatsen var associerade med personalens fetma, vilket visar att arbetsplatsen har flera 
problem att arbeta med (Nelson et.al. 2013).  
 
7.3. Aktivt transportbeteende - ett enkelt sätt att få in fysisk aktivitet i 
vardagen 
I en tidigare studie av Brockman och Fox (2011) gjordes en undersökning på en polisstation i 
University of Briston. Undersökningen gjordes för att synliggöra hur anställda från 1998 till 
2007 aktivt tog sig till och från arbetsplatsen. Deltagarna i Brockman och Fox undersökning 
hade tillgång till att åka buss och ett begränsat antal platser för bilar vid arbetsplatsen. Även 
tillgången till cykelställ var begränsad.  
Resultatet av Brockman och Fox undersökning visar att kvinnor promenerar oftare till arbetet 
medan män cyklar till arbetet. Deltagarnas fysiska aktivitet ökade från 19% till 30% mellan 
åren 1998 till 2007.  
Slutsatsen av Brockman och Fox studie visar att användningen av transport såsom buss och 
bil till och från arbetet bör begränsas, för att anställdas fysiska aktivitet ska öka.  
 
Under 2010-2011 undersöktes 475 deltagare med avseende på aktiv pendling till och från 
arbetet i Cambridge. Panter, Costa, Dalton, Jones och Ogilvie (2014) utvecklade metoder för 
att synliggöra resebeteenden från GPS-aktivitetsdata, för att se om datan överensstämde med 
den självrapporterade uppskattningen av resebeteendet.  
Slutsatsen visar att deltagarna överskattade tiden för aktiv pendling, gentemot vad GPS-datan 
visade. Överskattningen var mindre när andra transportmedel användes som exempelvis bilen. 
Att ett aktivt transportbeteende tar tid, kan därför vara ett argument för en individ, att välja 
bilen istället för att cykla (Panter et.al, 2014).  
 
De Cocker, De Bourdeaudhuij och Cardon gjorde (2009) en enkätstudie i Europa, där effekten 
av att använda stegräknare studerades. De medverkande i studien var i majoritet kvinnliga 
tjänstemän med stillasittande arbete. Utifrån deltagarnas registreringar utformades en 
intervention för 147 deltagare, som pågick under 20 veckor om minst 10.000 steg om dagen. 
Deltagarna motiverades genom mail och socialt stöd. Deltagarna kategoriserades genom Body 
Mass Index (BMI) för att jämföra effekten av den genomförda hälsointerventionen.  
Resultatet av studien var att antalet steg inte ökade under arbetsdagen och var inte 
betydelsefull i andra områden som exempelvis transport.  
Målet för De Cocker, De Bourdeaudhuij och Cardons (2009) studie var att nå individer som är 
fysiskt inaktiva, vilket inte inträffade. De Cocker, De Bourdeaudhuij och Cardon föreslår att 
kommande hälsoprojekt ska syfta till att uppmärksamma inaktiva anställda. 
 
Ett aktivt transportbeteende har en koppling till hur personal tar sig till och från arbetet. 
Genom att personal exempelvis kompenserar ett transportbeteende med bil till arbetsplatsen, 
för att sedan vara fysiskt aktiv under privatlivet eller aktivt transportera sig till fysiska 
aktiviteter. Aktivt transportbeteende har en koppling till studien eftersom det är något som 
sker utanför arbetet och en del av syftet är att få ett perspektiv på hur chefer integrerar 
personal till att vara fysiskt aktiv utanför arbetstid. 
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7.4. Att förstå, tolka och tillämpa kunskap om hälsa 
Suka, Odajima, Okamoto, Sumitani, Igarashi, Ishikawa, Kusama, Yamato, Nakayama och 
Sugimori (2015) genomförde enkätundersökningar på 1218 personer i åldrarna 20-64 år i 
Japan. Deltagarna i studien arbetade på sex sjukvårdsinrättningar.  
I studien framkom att health literacy har en betydande roll för en individs förutsättning att 
följa en hälsoåtgärd. Individer som hade hög health literacy uppsökte ofta flera källor för att 
jämföra relevant information och få svar på sina funderingar kring hälsa. Individer med hög 
health literacy var även mindre benägna att ha riskabla vanor som exempelvis rökning och 
hög alkoholkonsumtion. Individer med hög health literacy uppgav även en högre grad av 
självuppskattad hälsa, hade högre self-efficacy, och var även bättre på att hantera stress. 
Slutsatsen var att health literacy är en huvudsaklig komponent för att skapa ett hälsosamt liv 
för individer både på arbetsplatsen och i privatlivet. Att arbeta med health literacy och 
förstärka health literacy kan därmed vara ett sätt att förklara och utveckla individer till att bli 
mer fysiskt aktiva (Suka et.al. 2015). 
 
Dominick, Dunsiger, Pekmezi och Marcus (2013) gjorde en studie under 6 månaders tid. De 
medverkande i studien var 89 spansktalande kvinnor mellan 18-65 år. Forskarna Dominick et. 
al. undersökte utvalda kvinnor för att de ligger i riskzonen för kroniska sjukdomar.   
Syftet med undersökningen var att studera sambandet mellan health literacy för self-efficacy 
och fysisk aktivitet. En sekundär analys genomfördes på en databas som heter “Funktionell 
health literacy hos vuxna”. De spansktalande kvinnorna i studien räknas som fysiskt inaktiva, 
därför att de inte uppnådde någon form av fysisk aktivitet två gånger i veckan under minst 30 
minuter. Undersökningen utgick från Transteoretiska modellen och Socio-kognitiv teori för att 
öka den fysiska aktiviteten hos spansktalande kvinnor. 
Den transteoretiska modellen (TTM) beskrivs av Prochaska och DiClemente, (1982; 1983) 
som en stegteori med fem olika stadier. TTM skapar förståelse för var en individ befinner sig i 
interventionsprocessen, för att sedan kunna behålla en ny hälsosam vana.    
Banduras sociokognitiva teori beskrivs genom att förståelse skapas för interaktionen mellan 
en individ och omgivningen. Banduras forskning syftar även till att fokusera på hur 
omgivningen formar beteenden (Nutbeam, Harris & Wise, 2010). Cervone och Pervin (2014) 
lyfter fram begreppet sociokognitiv teori, med att fokus ligger på individens utveckling av 
självprocesser med erfarenheter och där beteenden är en viktig aspekt för individen. 
En expertrapport återkopplade deltagarnas enkätsvar och drog slutsatser om att stegräknare 
och 
fysiska aktivitetsloggar bör användas, samt att deltagarna får information om kost och 
kroniska sjukdomar. Health literacy kan bidra till att deltagarna förbättrar deras self-efficacy 
och fysiska aktivitet (Dominick et.al. 2013). 
 
Enligt studien betraktas valet av tidigare forskning som relevant för studien eftersom lärande 
är en stor aspekt för hur individer tar till sig information kring fysisk aktivitet. Därför syftar 
undersökningen till att ur chefers perspektiv få en inblick i hur chefers lärande kring fysisk 
aktivitet sker. 
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7.5. Sammanfattning av tidigare forskning relaterat till vår studie 
Sammanfattningsvis anses valda artiklar i tidigare forskning som lämpliga för att kunna skapa 
förståelse och kunskap för studien. På så vis fås ett perspektiv på hur lärande och interaktion 
sker mellan chef och personal utifrån ett chefsperspektiv.  
Vi anser att det finns en forskningslucka i ämnet hälsolitteracitet, därför att hälsolitteracitet 
ofta finns i artiklar som handlar om sjukvårdskontexten. Därför hade det varit intressant med 
fler artiklar om hälsolitteracitet för andra områden eller arbetsplatser, eftersom vi vill 
undersöka vilka insatser företag bidrar med för att öka fysisk aktivitet hos personal både inom 
arbets- och privatliv  

En annan forskningslucka som vi upplever är om företag möjliggör för ökad fysisk aktivitet 
hos personal på arbetsplatsen. Exempel skulle kunna vara att företag bidrar med fler 
hälsoinsatser för att öka fysisk aktivitet. Även att företag skapar en dialog med varandra för 
att öka personalens fysiska aktivitet. Vi ser en forskningslucka som tidigare forskning inte har 
studerat, vilket är hur företag i vald kommun kan samarbeta för att öka fysisk aktivitet hos 
personal.   

7.6. Vad tillför vår studie vetenskapen 
Vår studie kan bidra till kommuner i Sverige som statistiskt sett visar ett hälsoproblem med 
stillasittande hos invånarna. Därmed kan vår studie vara ett bra sätt att utgå ifrån och 
inspireras av att synliggöra personalens lärande om fysisk aktivitet på företag. Dels ur ett 
företagsperspektiv, där en hälsosam personal är en kostnadsvinst och dels ur ett humanitärt 
perspektiv för personal med hälsosamma levnadsvanor.  
För att förbättra hälsan hos personal och skapa förutsättningar till en minskad inaktiv livsstil 
kommer vi därmed att bidra med förslag på insatser som kan minska andelen stillasittande 
personal, samt öka förståelse och kunskap om fysisk aktivitet. 
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8. Teoretisk referensram 
 
8.1. Hälsopromotivt perspektiv 
WHO (1986) beskriver begreppet health promotion som kan handla både om förebyggande 
och främjande åtgärder, vilka kan komplettera varandra beroende av aktuell kontext, men 
används oftast med betoning på främjande åtgärder som bygger på salutogenes.   
WHO (1986) beskriver även begreppet hälsopromotion med att förutsättningar för hälsa 
framställs i en process genom delaktighet och jämlikhet. Processen möjliggör för individens 
ökade kontroll av påverkbara hälsofaktorer som höjer individens livskvalitet. Olika delar av 
samhället som exempelvis regering och myndigheter kan möjliggöra för ökade förutsättningar 
till en bättre hälsa.  
Hanson (2004) menar att hälsopromotion kan innebära att främja, förebygga och efterhjälpa 
hälsa. Exempelvis kan träning på ett gym vara förebyggande av ohälsa genom att individen 
tränar upp musklerna i nacke och axlar. Gymträningen kan även vara främjande hälsa om 
individen tränar för ökat välbefinnande och för att bli mer alert. Det beror helt på vilket mål 
som individen har med sin träning (Hanson, 2004).  
Workplace Health Promotion (WHP) (1997) betyder att företag arbetar för att skapa 
hälsofrämjande insatser genom ett styrande ledarskap med ett synsätt där personal är en 
investering, istället för att se personal som en kostnad. 
WHP (1997) på arbetsplatsen synliggörs därför av en hälsofrämjande personalpolitik där både 
arbetsgivare och personal är delaktiga. Men det krävs motiverad personal, för att personal ska 
vara långsiktigt aktiv, engagerad och delaktig i processen, som kan skapas av en chef som ger 
stöd till personalens utveckling (ENWHP, 1997) 
Med hälsofrämjande arbete menas hela processen som möjliggör en individs utveckling och 
kontroll för sin hälsa, då individen får verktyg för att hantera och påverka olika hälsofaktorer. 
Centrala delar i hälsofrämjande arbete är individens handlingsutrymme och 
handlingsförmåga, då friskvård kräver aktiva insatser av individen, jämfört med sjukvård 
(Folkhälsomyndigheten, 2011).  
 
Med utgångspunkt från ett hälsopromotivt perspektiv, avser vi även att använda ett 
sociokulturellt perspektiv, där språket ses som ett kommunikationsredskap och som ett 
verktyg för olika handlingar (Johansson, 2012). 
 
8.2. Sociokulturellt perspektiv  
Säljö (2010) menar att i det sociokulturella perspektivet är situationer och handlingar är 
medierade, vilket betyder att människor använder sig av olika redskap och verktyg vid 
kommunicering och förmedling av olika budskap. I det sociokulturella perspektivet skapas 
därmed interaktion mellan människor, en grundläggande norm som formar och påverkar 
människors hälsa (Säljö, 2010).  
Direkta möten beskrivs av Angelöw och Jonsson (2012) genom att individer möts ansikte mot 
ansikte. Exempel på direkta möten kan vara vilken roll i samhället en individ har, vilka 
normer som framkommer i miljön samt hur fördomar och attityder formas av oss själva och 
från samhället (Angelöw & Jonsson, 2012). Ett exempel på en situation som kan uppstå är om 
en chef på ett företag framhäver en maktposition, eftersom chefen är högst upp i hierarkin. Då 
skapas olika roller, fördomar och normer i hierarkin.  
 
Angelöw och Jonsson (2012) diskuterar om begreppet socialisation, som påbörjas i 
barndomen och fortsätter som en livsprocess. Fokus sker i uppfostran och i uppväxtvillkor. 
Normer och värderingar skapas och sker via samspel och interaktioner mellan individer 
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(Angelöw & Jonsson, 2012). Den sekundära socialisationen beskrivs med att individen övar 
in speciella färdigheter, som påverkar samhällets normer och målsättning (Angelöw & 
Jonsson, 2012). 
Lärande sker i sociala sammanhang, där människor samspelar med varandra. En norm skapas 
genom olika redskap (artefakter) där kommunikationen och språket är det främsta redskapet 
tillsammans med interaktionen mellan människor. Lärandet, som även kan kallas för det 
situerade lärandet, hänger ihop med etiskt ställningstagande och sker i en diskussion kring 
sociala normer för omgivningens kontext (Säljö, [2000]2008). 
Omvärldens sammanhang kan därför förklara hur lärande, kunskap och erfarenheter kan skilja 
mellan olika samhällen, som påverkar en individs handling och agerande (Säljö, 2010). 
Angelöw och Jonsson (2012) antyder att förståelse bör finnas för förhållandet mellan 
individer och samhället. Samhället kan inte bortse samspelet mellan individers tankar, 
handlingar och sociala nätverk. Normer, roller, maktfördelning, relationer och kommunikation 
är en stor del av hur grupper fungerar och vad det är för aspekter som påverkar olika grupper i 
samhället (Angelöw & Jonsson, 2012). Exempelvis skulle det kunna vara olika grupperingar 
mellan personalen på företagen.  
Johansson (2012) beskriver Vygotskijs teori om ”The zone of Proximal Development” [ZPD], 
vilket är ett begrepp som Vygotskij har skapat. Begreppet skapades för att Vygotskil ansåg att 
inlärning bäst skedde mellan en grupp individer. Vygotskij förklarar begreppet med att 
interaktion mellan ledare och individer ska vara riktad mot individerna. Vygotskij (2001) 
beskriver sina tankar om hur pedagogik och dess betydelse synliggör förhållandet mellan 
systematisk inlärning, tillrättalagd inlärning och psykologisk utveckling. Vygotskijs teori var 
att en inlärningsprocess uppstår före en utvecklingsprocess. Vygotskij menar därför att 
förutsättningar för lärande behövs innan individens utvecklingsprocess kan starta (Vygotskij, 
2001), som i vår studie kan vara mellan chef och personal, där chefer arbetar med att rikta 
lärandet för att öka personalens fysiska aktivitet. Wenger (1999) beskriver ”Communities of 
practice” med att lärandet finns överallt i vårt samhälle, som exempelvis i skolan, på 
arbetsplatsen, i hemmet eller på andra platser. Communities of practice innebär att flera 
individer delar på ett gemensamt intresse som exempelvis att utöva olika former av fysisk 
aktivitet. När individerna diskuterar fysisk aktivitet kan individerna utvecklas av varandra.  
 
8.3. Kommunikation och dialog mellan chef och personal  
Lima (2007) menar att talet alltid är socialt, då människan kommunicerar och uppträder i en 
dialog utifrån en ömsesidig och förutfattad uppfattning som även den andra människan i 
dialogen förstår. En chef har därför i ledarskapet en viktig funktion vid förmedlingen av ett 
budskap. Lima (2007) fortsätter med att ledarskapets pedagogik där samtalet är en skapande 
handling, kan utgöra ett försök till att få personal att gå i en specifik riktning. Lima (2007) 
menar därför att det är chefens ansvar att möjliggöra för framsteg i individens utvecklingszon. 
Angelöw (2013) beskriver olika framgångsfaktorer som utgör ett gott ledarskap. De främsta 
egenskaperna är chefens tydlighet i kommunikationen, uppmuntran och uppvisande av ett 
stödjande beteende. Ett exempel kan vara en situation där personal har varit fysiskt aktiv och 
chefen visar sitt stöd genom uppmuntran till den genomförda aktiviteten. Stödet bidrar till 
lärande, vilket kan påverka personalens utveckling för ökad fysisk aktivitet och därmed blir 
arbetsplatsen positiv med en hälsosam personal. Individens bristande intresse kan påverkas av 
annan omotiverad personal och genom sociala normer, som kan ge ett negativt utfall av 
användningen av friskvårdsförmåner (Angelöw & Jonsson (2010). 
Anledningen enligt Tangen och Conrad (2009) är att om en chef har en god 
ledarskapsförmåga är det betydelsefullt för personalens hälsa och frisknärvaro, eftersom 

personal kan fokusera på arbetsuppgifterna, utan att energi slösas på konflikter eller andra 
energikrävande situationer. Arbetsplatsens organisationskultur och ledarskapsmetoder har 
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därför en stor påverkan till personalens hälsa. En chef har då ansvar för att skapa en dialog 
med personal och identifiera personalens förutsättningar för motivation. Om en chef har 
utvecklat goda pedagogiska ledarskapsförmågor och har kunskap om individers 
lärandeprocesser kan chefen bidra till personalens livsstilsförändring med ökad fysisk 
aktivitet (Tangen & Conrad, 2009).  
En annan teoretiker är Kolb (1984) som utgår från det erfarenhetsbaserade lärandet. Kolb 
(1984) beskriver en loop som en cirkelformad spiralrörelse. Ett exempel kan vara när en 
situation uppstår, som individen sedan reflekterar över. Därefter skapar individen nya 
kunskaper och drar slutsatser kring den uppstådda situationen. Sedan testas de nya 
erfarenheterna i nya situationer som uppstår (Kolb, 1984). Loopen har en koppling till vår 
studie för att vi vill se nya tankesätt hos våra intervjupersoner från tidigare erfarenheter vid 
insatser för att öka personalens fysiska aktivitet.  
När en individ reflekterar över en situation, upptäcker individen nya färdigheter och möjliggör 
för nya kunskaper (Bie, 2009). 
 
Bourdieu (1990) talar om begreppet Habitus som kan beskrivas genom hur uppväxtens 
livsvillkor formar våra värderingar och ideal för vilken livsstil vi väljer att styras av och 
fortsätter att leva efter som vuxna. Habitus kan kopplas till makt och möjlighet till 
bekvämlighet. Exempelvis är det bekvämt att kunna välja bilen, istället för att cykla eller gå 
en sträcka. Makten visar att en person har råd med att ta bilen och betala för bensin, och 
därför inte behöver använda cykeln eller att gå själv. Habitus är en del i förståelsen för 
samhällets norm för invånarnas beteende och val av livsstil.   
 
8.4. Att förstå och tillämpa hälsa 
Nutbeam (2000) talar om health literacy som betyder hälsokunskap och beskriver hur 
individen förvaltar kunskapen som relevant och följer kunskapens riktlinje. För att kunna 
genomföra framgångsrika hälsosatsningar behöver personalen på företagen kunna förstå och 
anse att hälsosatsningen är relevant för individens hälsa. Om företaget har olika alternativ för 
ökad fysisk aktivitet till personalen, kan en risk vara att alternativen inte används, om 
individen själv inte anser att behovet finns (Nutbeam 2000). Om individen har låg health 
literacy riskerar individen att få en sämre hälsa, än om individen har en god health literacy 
och agerar utifrån given hälsoinformation som förbättrar hälsan (Nutbeam 2000).     
Self-efficacy är ett begrepp som Bandura (1977) använder sig av i socio-kognitiv teori, där 
begreppet beskrivs som tilltro till sin egen förmåga. Bandura (1977) nämner även att positiv 
self-efficacy är bra för hälsan medan negativ self-efficacy inte är bra för hälsan. Exempelvis 
bör individen känna tilltro till att kunna vara fysiskt aktiv, för att en förändring ska kunna ske. 
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9. Metod  
 
9.1. Datainsamling 
Studien utgick från kvalitativ data med hjälp av intervjuer från chefer på olika företag i en 
vald kommun. 
Innan företagen kontaktades, sammanställdes en intervjuguide samt ett följebrev från både oss 
själva, samt ett försättsbrev från kommunen. Intervjuguiden innehöll sammanlagt 13 frågor 
om företagets bidragande åtgärder till att främja fysisk aktivitet hos personal. Valet av 
kvalitativ metod var att de intervjufrågor som var ämnade att ställas, endast kunde besvaras 
genom att intervjua chefer med personalansvar.   
Mobiltelefoner användes för att spela in det som sades under intervjun. Resultatet framställdes 
genom att transkribera alla intervjuer ordagrant på mjukvaran Word. Kategorier och teman 
skapades i resultatdelen, vilket ledde till framställningen av olika rubriker. 
Citat valdes ut som intervjupersonerna nämnde gällande fysisk aktivitet för personal, både i 
arbets- och privatlivet, som ansågs lämpliga för studien. 
 
9.2. Utformning av intervjuguide, följebrev och tidningsnotis  
Boréus (2011) beskriver att en forskningsprocess startar genom att forskarna beskriver en 
problematik som skapar olika frågeställningar. Författaren beskriver sedan att processen 
fortsätter med att forskarna väljer ut vilka verktyg de ska arbeta med för att utföra studien.  
Därmed skapades en intervjuguide som besvarar studiens tre forskningsfrågor. Första 
forskningsfrågan i vårt syfte är ämnad till att ge en bild av vilka insatser som företagen bidrar 
med för att öka fysisk aktivitet hos personalen och som är på lika villkor för all personal.  
Andra forskningsfrågan handlar om att få ett chefsperspektiv på hur företag bidrar till att öka 
lärandet och förståelsen om fysisk aktivitet hos personal. I tredje forskningsfrågan undersöks 
hur företag förmedlar information om fysisk aktivitet, så att personal kan förstå och tillämpa 
informationen som en regelbunden levnadsvana. Intervjuguiden innehöll 13 frågor som 
besvarar vårt syfte och våra frågeställningar, se bilaga 3. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2011) beskriver att det är viktigt att forskarna själva är intresserad av de frågorna som ställs i 
intervjun. Intervjuguiden formades utifrån vårt eget intresse.  
 
Ett följebrev skickades ut till cheferna på de företag som ingick i vårt urval, med allmän 
information om oss själva och vårt syfte med studien, se bilaga 1. Kommunens kontaktperson 
skickade även ut ett följebrev, se bilaga 2, som bifogades till intervjupersonerna för att stärka 
vår studie. 
Kommunens kontaktperson frågade oss om ett godkännande av en notis i lokaltidningen. 
Bedömningen gjordes att en tidningsnotis skulle kunna underlätta genomförandet av studien. 
Vid telefonsamtalen till olika företag nämnde flera av intervjupersonerna att de hade sett 
notisen i tidningen och att de därför var underrättade om att vi skulle ringa, vilket underlättade 
undersökningsprocessen för oss.   
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9.3. Urval 
Populationen i studien är företag i vald kommun som arbetar inom el, industri och bygg. 
Anledningen till att intervjua chefer på företagen, var att cheferna har en viktig ledarskapsroll 
för personalen. Genom ledarskapet kan cheferna skapa förutsättningar för personalen att leva 
ett hälsosamt liv som i sin tur kan leda till att de mår väl och därmed är effektiva och 
produktiva i sitt arbete (Önnevik, 2010).  
För att få reda på vilka som hade fler än fyra anställda användes Internet som sökmotor, vilket 
resulterade till 20 olika företag i kommunen. Sedan valdes 13 företag ut att kontakta via 
telefonsamtal. Företagen var placerade i olika geografiska delar i kommunen.  
Vid telefonsamtalet frågade vi efter chefer med personalansvar och gav en beskrivning av 
studiens syfte. Vi frågade cheferna om vi fick besöka företagen för en intervju och skickade ut 
två följebrev, ett från oss och ett från kommunens kontaktperson per e-mail. Efter 
telefonsamtalet med intervjupersonerna mailades en bekräftelse på möte med tid och datum. 
Intervjupersonerna var personalansvariga manliga chefer.  
Fem av de utvalda företagen ville inte delta i studien. Som skäl till att inte delta i studien 
angavs tidsbrist eller att företagen helt enkelt inte var intresserade. Ett av de fem företagen 
nämnde vid telefonsamtalet att inget hälsofrämjande insatser för ökad fysisk aktivitet erbjöds 
för personalen på företaget.  Därför ansåg företaget att det inte fanns någon nytta för oss att 
besöka och genomföra en intervju på det företaget. Dock hade det varit intressant att 
undersöka varför företaget inte erbjuder några hälsofrämjande insatser för att öka fysisk 
aktivitet hos personal.  
 
Slutgiltigt urval: åtta manliga chefer, sju intervjuer och en chef som gav kort information vid 
telefonsamtalet om hur de arbetar på företaget med att främja fysisk aktivitet.  
 
9.4. Analys 
Underlaget för analysen består av intervjuer med ansvariga chefer på företag. Samtycke att 
spela in intervjuerna gavs av intervjupersonerna och samtliga intervjuer genomfördes med 
hjälp av en ljudinspelning på våra mobiltelefoner. Tre av intervjuerna gjordes enskilt av oss 
forskare och under fyra intervjuer kunde båda forskarna närvara. 
Intervjun inleddes med chefernas beskrivning av sitt arbete och deras position som chef. 
Sedan användes intervjuguiden som stöd med frågeställningar kring personalens fysiska 
aktivitet på företagen, se bilaga 3.  
De sju intervjuer vi fick under processen spelades in med hjälp av en ljudinspelning på en 
mobiltelefon. Intervjuerna varade från 25 minuter till 1 timma och 9 minuter vardera. Det 
empiriska materialet sammanställdes efter rekommendationer av Svensson och Ahrne (2011)  
genom att transkribera materialet i mjukvaran Word. Därefter analyserades materialet och 
kategoriserades i olika teman utifrån forskningsfrågorna. Sedan valdes information ut som 
ansågs relevant för studien och vilken information som kunde kopplas ihop med syftet och 
frågeställningarna kring fysisk aktivitet på företag.  
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9.5. Metoddiskussion 
Riencker (2003) beskriver att problemformuleringar bör formuleras med hur, vilka och 
vilken-frågor, för att forskarna ska kunna få ett utvecklat svar på frågeställningarna. 
Våra frågeställningar i intervjuguiden (tillgänglig som bilaga 3) är öppna, utvecklande och 
stämmer överens med vårt syfte och våra frågeställningar i studien. 
Det visade sig vid analysen att fråga 12, vilken var ” Hur kan företagen i kommunen 
samarbeta med lärandet kring att öka medvetenheten bland personalen om sambandet mellan 
fysisk aktivitet och hälsa?” var svår att tolka, men även svår att förmedla till 
intervjupersonerna. Det visade sig även att den specifika frågan blev komplicerad och svår att 
tolka för intervjupersonerna. Intervjupersonerna och vi ansåg även fråga 5, vilket var ”Hur 
engagerar du din personal till att vara fysisk aktiv?” och fråga 7, som var ” Hur arbetar du 
själv med att motivera personalen till fysisk aktivitet?”. Dessa två frågor uppfattades som 
liknande, då frågorna speglade samma svar från intervjupersonerna.  
Lalander (2011) beskriver att intervjupersonernas beteende kan förändras när forskarna är 
närvarande på plats, vilket kallas för en forskareffekt.  
Vi upplevde att intervjupersonerna var öppna och redogjorde sin föreställning om fysisk 
aktivitet på arbetsplatsen, vi upplevde även att intervjupersonerna var tillmötesgående. Vi 
ansåg att intervjupersonerna svarade uppriktigt på intervjufrågorna.  
Under intervjuerna kan vi ha påverkat intervjupersonernas svar till att intervjupersonerna 
svarar vad de tror är ett svar som vi förväntar oss att få. Får vi intervjusvar på något som vi 
förväntar oss att få svar på, eller får vi annorlunda intervjusvar från cheferna som kan påverka 
vårt syfte och frågeställningar? En risk finns att cheferna tolkat våra frågor felaktigt och 
därför kan chefernas information vara otillräcklig för att skapa ett resultat utifrån vårt syfte 
och frågeställningar.  
Anledningen till att vi gjorde en telefonintervju var att en intervjuperson ansåg att det var 
onödigt att vi skulle besöka företaget eftersom företaget inte gjorde något speciellt för att öka 
fysisk aktivitet på företaget mer än att bidra med 3000 kronor. Personal fick själv välja om de 
vill ha massage eller om de vill lägga pengarna på någon fysisk aktivitet. 
 
Vi hade ett bortfall på fem intervjupersoner som vi först trodde skulle påverka vår studie. Men 
när vi transkriberade resultatet och sammanställde vårt resultat i olika kategorier ansåg vi att 
bortfallet inte påverkade. Vi fick utifrån intervjuerna svar på vårt syfte och våra 
frågeställningar, vilket ledde till att bortfallet inte hade någon betydelse för vår studie.  
 
Under intervjuerna användes som tidigare nämnts mobiltelefoner för att kunna göra en 
ljudinspelning, vilket kunde leda till dåligt ljud och svårigheter att höra vad som sades. 
Personal kom in och avbröt intervjun för att diskutera med chefen eller andra kollegor i 
fikarummet, vilket ledde till att onödig information förekom på intervjuinspelningen, samt att 
chefens ord inte hördes tillräckligt bra. Vi fick lyssna på ljudinspelningen flera gånger för att 
kunna höra vad intervjupersonerna sa. Transkriberingen kan därför ha försvårats om 
intervjupersonen kom av sig i sina tankar och tappade tråden, vilket kan leda till fel vid 
transkriberingen. Detta kan ha påverkat analysarbetet, och därmed resultatet. 
 
De tre första intervjuerna fick vi göra enskilt därför att den ena forskaren inte kunde närvara 
vid aktuell tidpunkt. Under fyra intervjuer kunde båda forskarna närvara och där kunde vi ta 
hjälp av varandra. Därför kan kvaliteten i resultatet brista i de tre första intervjuerna eftersom 
forskarna gjorde intervjuerna enskilt, och inte kunde få hjälp av varandra med exempelvis 
följdfrågor.  
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10. Etiska förhållningssätt och ställningstaganden  
Utgångspunkt för studiens etiska ställningstaganden har varit Vetenskapsrådets (2015) 
rekommendationer om etiska principer och hur tillvägagångssättet kan vara för att uppfylla 
Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I dessa fyra huvudkrav specificeras några regler.  
 
10.1. Informationskravet 
För att studien skall vara etiskt försvarbar skall en presentation av forskarna publiceras 
(Vetenskapsrådet 2015). Vi ringde upp olika företag och berättade om studiens syfte och att vi 
gärna ville ha en personlig intervju med chefer på företag i vald kommun. Under samtalet 
berättade vi att deltagandet var frivilligt och att intervjupersonerna anonymiseras. Sedan 
skickade vi ut ett följebrev med kommunens kontaktpersons försättsbrev, information om 
vilka som skulle genomföra studien och dess syfte. 
 
10.2. Samtyckeskravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2015) blir deltagandet på intervjupersonernas egen vilja om att 
avsluta intervjun, eller om de vill sluta medverka i studien. Där får forskarna inte utsätta 
deltagarna för otillbörliga påtryckningar eller påverka deltagarnas beslut kring avbrott 
(Vetenskapsrådet 2015). 
Ingen av intervjupersonerna valde att avbryta eller avstå ifrån att vara med i studien. 
 
10.3. Konfidentialitetskravet 
Vetenskapsrådet (2015) beskriver att informationen som framställs anonymiseras genom att 
deltagarna inte nämns, samt att företagen inte beskrivs i studien. Detta eftersom det kan 
uppfattas som etiskt känsligt, då företag vill ge ett gott intryck. Ett etiskt dilemma kan uppstå 
om information om chefer i en liten kommun publiceras, därför att det inte finns så många 
stora företag i kommunen, vilket är en av anledningarna till varför vi valde att inte nämna 
kommunen.  
Vi arbetar för att undvika att citera intervjupersonernas svar på frågeställningarna, som kan 
spåra chefernas intervjusvar till specifika personer. På så vis kan svaret feltolkas utifrån oss 
som forskare, därför att vårt resultat kan bli annorlunda än hur intervjupersonerna svarade. 
Intervjupersonerna uppgav att de vill ta del av vår uppsats när uppsatsen är godkänd och vi 
kommer att skicka uppsatsen till företagen.  
 
10.4. Nyttjandekravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2015) får deltagarnas uppgifter inte användas för andra 
forskningsändamål, eller lämna ut till annat syfte än vad som har beskrivits för intervjun.  
I vårt fall innebär det att vi forskare inte skriver ut intervjupersonernas eller andra individers 
namn som diskuteras under intervjusamtalen.  
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11. Resultat  
 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi utformat ett resultat baserat på våra intervjuer. 
Resultatet innehåller tre olika huvudteman. Första temat är "Företagens insatser idag för 
fysiskt aktiv personal". Andra temat är "Kommunikation och lärande för fysisk aktivitet”. 
Tredje temat är "Framtida insatser för fysisk aktivitet". Utifrån dessa tre teman har det även 
gjorts underrubriker för att tydliggöra resultatet. 
 
 

11.1. Företagens insatser idag för fysiskt aktiv personal 
 
11.1.1. Företagens hälsosatsningar för personalen  
 
Av sju företag var det ett företag som inte hade en fast summa för friskvård, eftersom det 
företaget inte hade något hälsofrämjande arbete alls.  

För de företag som hade en fast friskvårdssumma, kunde summan variera mellan 500kr - 
3000kr/år. På fem av sju företag kan personal välja mellan att lägga friskvårdssumman på 
fysisk aktivitet eller massage, mot uppvisande av ett kvitto från aktiviteten. 
 
De får 500kr/år som man får lösa in för fysisk aktivitet om man visar upp ett kvitto. Sen har vi 
ett gym på jobbet, som är fritt att använda. (IP 6)   
 
Intervjuperson ett beskrev vid telefonsamtalet att personalen har 3000 kr om året att välja 
mellan massage eller ett gymkort.  
 
Vi köper klippkort, så kunden, eller dom anställda tränar så mycket dom orkar. Dom har även 
möjlighet att gå till XXX och då gör hon massage. Den anställda betalar 100 spänn för att gå 
dit, sen betalar vi resten. (IP 2) 
 
Ett klippkort beskrevs som ett kort där individen får tillgång till att vara fysiskt aktiv på olika 
sätt som individen själv önskade, som exempelvis att promenera med en hund, springa, vara 
på gymmet eller att simma på badet. 
 
Intervjuperson två berättade om företagets tillgång till en PT-tjänst, men att tjänsten inte 
används därför att personalen inte verkade vara intresserade av de föreläsningar som erbjudits. 
Intervjuperson två berättade även att kvinnorna på företaget har tillgång till en “kvinnogrupp”, 
som riktades till kvinnor med en kraftig benstomme eller mycket kvinnliga former, för att 
skapa en gemensam utgångspunkt.  
 
En tjej som är PT, hon kommer hit då och då, och kan föreläsa för oss om det skulle vara nått. 
(IP 2) 
 
Intervjuperson åtta ansåg att om fler av personalen hade varit intresserade av fysisk aktivitet, 
då hade företaget informerat om olika aktiviteter på en anslagstavla.  
 
Hade det vart att det var en större grej hade vi använt anslagstavlan. (IP 8) 
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Intervjuperson åtta beskrev istället att deras personal inte var intresserad av fysisk aktivitet. 
Det fanns ett litet antal personer som spelade fotboll men i övrigt var personalen inte 
intresserad av att företaget bidrar med en investering för fysisk aktivitet. På så sätt bidrar inte 
företaget till att möjliggöra för personalen till att vara fysiskt aktiv.  
Företaget bidrar istället med 2000 kronor/år för massage till personalen. 
 
 
11.1.2. Fysisk aktivitet på arbetsplatsen 
 
Vi besökte arbetsplatserna där fysisk aktivitet vanligtvis var förekommande eftersom 
personalen och chefen rörde sig regelbundet på arbetsplatsen, även om det förekom att annan 
personal fick stillasittande arbetsuppgifter som exempelvis kontorsarbete.  
Intervjupersonerna som beskrev att det fanns både stillasittande och fysiskt aktivt 
arbetsuppgifter, beskrev även att de försöker informera personalen om att rotera 
arbetsuppgifterna, så att personalen inte satt för länge i samma position eller fick ett monotont 
arbete.  
 
Dom får ju ganska mycket fysisk aktivitet på jobbet. Dom kanske bär 15 ton ställning varje 
dag, och då ska dom bära dom 30 meter fram och tillbaka på en halvdag. Det är ett gympass 
gånger tre. Då har dom egentligen gjort sin träning. (IP 5) 
 
Intervjuperson åtta beskrev att företagets arbetsuppgifter är rörliga och att det på så vis blir ett 
fysiskt arbete, då personalen rör på sig väldigt mycket.  
 
I citatet nedan antyder intervjupersonen att gemenskapen var viktig för sammanhållningen. 
Företaget hade möjlighet att öka personalens fysiska aktivitet med olika verktyg som en 
fotbollsplan, en basketplan och en tennisbana. 
 
Vi har ju den här fotbollsplanen. Det är ju inte ofta vi gör det men ibland på sommaren spelar 
vi lite brändboll eller gör någonting då. Vi har ju möjligheterna här med både gymnastiksal, 
tennisbana och allt sånt där och det är ju fritt för dom att låna det när dom vill eller att vi kan 
göra det tillsammans. Några gånger har vi gått ut och kört basketmatch. Att man gör något. 
Det kanske inte är så jättefysisk men ändå att man bryter av i arbetet och gör nånting annat, 
dels gemenskapen och sen rör dom sig ju mycket. (IP 7) 
 
Att må bra på jobbet är viktigt för att det ska funka hemma också tror jag. (IP 3) 
 
Vi forskare tolkade citatet över med värdet av att kunna ha roligt och trivas på arbetsplatsen, 
för att må bra och ha balans i privatlivet. Företaget menar att om personalen har en god hälsa 
var det betydelsefullt för livets alla aspekter, vilket leder till att företaget har flera olika 
hälsosatsningar för att möjliggöra en frisk personal.   
 
Intervjuperson sex ansåg att om företaget verkligen vill engagera sin personal till att röra på 
sig, då blir företaget tvingad till att betala för det. Men företaget kan även tvingas att avsätta 
arbetstid för att personalen ska vara fysiskt aktiv. Personalen som var anställd på företaget bör 
vara intresserad av fysisk aktivitet för att det ska fungera i helhet. 
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11.1.3. Intervjupersonernas syn på hälsa 
 
Intervjuperson två, tre, sju och åtta berättade att personalen på företagen hade väldigt få 
sjukskrivningar. Men att det ibland kunde förekomma förkylningar hos personalen, eller att 
personalen kände sig stressad.  
 
Jag vet ju att XXX var sjukskriven en väldigt lång period för operation och så, men annars är 
det inte så mycket sjukskrivningar. (IP 8) 
 
I helhet ansåg intervjupersonerna att personalen på företagen var väldigt friska, vilket visar ett 
tecken på en god fysisk aktivitet enligt intervjupersonerna. 
Intervjuperson åtta beskrev att om det hade varit så att arbetsuppgifterna hade inneburit ett 
stillasittande arbete, då hade sjukfrånvaron sett annorlunda ut än vad den gör idag.  
 
Intervjuperson tre beskrev en förändring i företagens syn på personal. Förr ansågs personalen 
vara en kostnad för företagen, men nu idag ser många företag personalens hälsa som en 
investering. Eftersom en frisk personal bidrar till ökad produktivitet, effektivitet och 
lönsamhet. Intervjupersonen menar att företaget har en helhetssyn på arbetet med att behålla 
en frisk personal, som genomgående finns i alla delar av företaget.  
 
Om man backar många år, såg man sina anställda som en kostnad, men jag ser det mer som 
en investering för att, under lång tid, och det har jag sagt till de som börjar här nu och är 20-
25 år. Tänk på att ni ska orka och funka i ytterligare 30-40 år till. Så att man tänker på detta 
med hur man hanterar sin kropp. Det tänket har vi nu, och det tänket finns i styrelsen och det 
finns inga konstigheter med det. Men jag kan säga att det var nog ifrågasatt när man backar 
25-30 år sen, när man skulle börja satsa på personalen att det var ingen investering, utan det 
var en kostnad på den tiden. Men så är det inte längre. (IP 3) 
 
Intervjuperson sju beskrev i citatet nedan att företaget anser att personalen som företaget 
anställer skall vara fysiskt aktiv eftersom arbetsuppgifterna baseras på fysisk aktivitet.  
 
Jag brukar kolla på gymnastikbetyget vid anställning. Det är inte normalt men det är 
betydelsefullt. Det är ju ett fysiskt arbete det här. (IP 7) 
 
 
11.1.4. Personalens fysiska aktivitet utanför arbetstid 
 
För att företaget skall få personalen till att vara fysiskt aktiv utanför arbetsplatsen, anordnas 
olika slags aktiviteter för att öka personalens fysiska aktivitet. 
 
Intervjuperson fyra och fem beskrev att företaget spelar brännboll, anordnar en golftävling 
eller kör gocart före eller efter midsommar varje år.  
Intervjuperson sju berättar att företaget ibland åker iväg på resor och senast var resan till ett 
spa. Företaget åker även iväg på vinteraktiviteter, som kan vara antingen curling eller 
bågskytte.  
 
Det kanske inte är så fysiskt krävande men det är fortfarande en aktivitet som vi ordnar. Då 
får dom vara med och välja, om någon kommer på något så gör vi det. (IP 7) 
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För att personalen skall kunna ta sig till arbetsplatsen användes olika transportsätt såsom bil, 
cykel eller promenader. Personalen bor på olika geografiska delar i kommunen, där avstånden 
kan vara långa. 
 
Går vi till jobbet eller tar vi bilen, dom 5 minutrarna. Där är det stora, stora diskussioner om, 
det kan vi inte påverka. Vi är ju arbetsgivare, men vi vill ju att dom ska vara friska. (IP 2) 
 
Intervjuperson tre och fyra nämnde att flertalet av personalen transporterar sig med cykel, 
vilket ökar personalens fysiska aktivitet utanför arbetstid.   
 
 
11.2. Kommunikation och lärande för fysisk aktivitet 
 
11.2.1. Kommunikation och dialog mellan chef och personal  

 

För att skapa interaktion mellan chef och personal ansåg de flesta av intervjupersonerna att 
deras engagemang var bra och de försöker få ett samspel personalen emellan, för att öka 
personalens fysiska aktivitet i både arbets- och privatliv.  
Intervjupersonerna försöker motivera personalen till att vara fysiskt aktiv genom att engagera 
personal till olika aktiviteter i arbetspauser, men även utanför arbetsplatsen.  
Intervjuperson två beskrev ett exempel på hur interaktionen mellan chef och personal kan ske 
under arbetspausen.  

Vi försöker styra dom att, kan vi gemensamt ta en lunchpromenad när det är fint väder då kör 
man det. (IP 2) 
 
Här fick vi ett perspektiv på hur interaktion mellan chef och personal skedde för att öka fysisk 
aktivitet på företaget.  
Under ett av intervjutillfällena fick vi höra av en intervjuperson att hen ansåg sitt egna 
engagemang som katastrofalt för att kunna motivera personalen till att vara fysiskt aktiv.  
 
Intervjuperson sju berättade att hen försöker inkludera all personal till en interaktion genom 
att skapa aktiviteter för att öka den fysiska aktiviteten på arbetsplatsen. Men även att 
interaktionen mellan personalen och chefen skall ske utanför arbetet.  
Ett exempel var att chefen och en anställd var utomlands och deltog i en cykeltävling. Här 
visas ett stort engagemang på företaget. Chefen ser till behovet att personalen skall vara 
fysiskt aktiv.  
 
Intervjuperson sju berättade även att personalen brukar göra gymnastiska övningar på 
företaget som exempelvis armhävningar på en hand eller andra övningar. Intervjupersonen 
tyckte själv att det var roligt och intressant, eftersom det även leder till att en interaktion 
bildas på företaget mellan personalen.   
 
Jag vill ju att dom ska vara fysiskt aktiva på deras fritid och stimulera det på något sätt med 
att vara lediga för tävling eller vara på semester. (IP 7) 
 
Ett annat exempel var att chefen såg till personalens önskan om att vara ledig för en tävling 
som Göteborgsvarvet. Då får personalen ta ledigt eftersom chefen ser behovet i att personalen 
är fysiskt aktiv utanför arbetet.  
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Av de sju företag som vi besökte, beskrev sex av intervjupersonerna att hälsodiskursen 
ständigt finns närvarande vid raster och andra tillfällen när personalen möts. Däremot 
beskriver intervjupersonerna att det kan finnas brister i tillvägagångssättet vid förmedlingen 
av friskvårdsförmåner till personalen.   
 
Vi pratar mycket träning på rasterna skratt. (IP 6) 
 
Intervjuperson tre beskrev att personalen endast får friskvårdsbidraget presenterat för sig vid 
anställningstillfället, men personalen kan söka information om friskvård och fysisk aktivitet 
själva.   
 
Vid anställningen får man reda på policyn och det som gäller. (IP 3)   
 
 
11.2.2. Öka fysisk aktivitet genom lärande 
 
För att öka lärandet om fysisk aktivitet ansåg intervjupersonerna att det var viktigt att göra 
informationen lättförståelig för personalen.  
Intervjuperson två beskrev att en personalhandbok är under bearbetning på företaget och att 
personalhandboken skall vara lättförståelig för personalen. All personal kommer att få tillgång 
till personalhandboken, där information kommer att finnas om fysisk aktivitet och kost.  

Företaget har inte tidigare haft en personalhandbok, utan all information har funnits i en pärm 
som finns i fikarummet. Men för att öka personalens fysiska aktivitet framställer företaget en 
personalhandbok för att lättare få personalen att förstå värdet av att vara fysiskt aktiv.  
 
Intervjuperson sex ansåg att det var viktigt att motivera personalen till att vara fysiskt aktiv 
genom att gemensamt inkludera all personal. Men även genom att diskutera om fysisk 
aktivitet på företaget och utanför företaget.  
 
Ja, vara mer noggrann och uppdatera intranätet oftare. Vi har även en egen anslagstavla där 
det går att sätta upp information. Eller ha möten och prata om vikten av motion. (IP 6) 
 
Intervjuperson tre reflekterade över att endast en presentation av friskvårdsförmånerna vid 
anställningen var för dåligt, vilket var fallet på företaget.  
 
Om man inte kommer ihåg det från anställningen, så får man söka den informationen. Ja vi 
får nog förbättra informationen, ja. (IP 3) 
 
Intervjupersonen inser själv att informationen bör bli mer tillgänglig för personalen, för att 
personalen ska kunna använda friskvårdsbidraget. För att kunna öka personalens fysiska 
aktivitet bör även diskussionen kring personalens hälsa ske oftare vid exempelvis 
veckomöten. 
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11.3. Framtida insatser för fysisk aktivitet  
 
11.3.1. Företagets insatser 
 
Intervjupersonen berättade om sina tankar kring att öka personalens fysiska aktivitet i 
framtiden, med en loggad cykel skulle det kunna vara ett sätt att synas i samhället. Personalen 
skulle kunna ta cykeln om de behöver göra ett snabbt ärende både under och utanför arbetstid. 
Intervjupersonen ansåg att eftersom cykling nu har blivit populärt, skulle genomförandet av 
loggade cyklar kunna underlättas. 
 
Jag blev intresserad av en grej som jag tycker var väldigt smart! Det var en loggad cykel. Det 
tror jag att företagen, även vi, skulle satsa på att cykla i stället. Det är ju inga pengar i det 
idag. Det tycker jag var en smart idé! Så ser man att ”jaha, där kommer deras cykel och drar 
förbi!” Det är en tanke som jag haft. Nu har cyklingen blivit populärt, och det är en bonus! 
För om det är populärt, är det lättare att få med sig folk. (IP 3) 
 
Intervjupersonen redogjorde sina tankar om att göra en gemensam aktivitet med personalen, 
då de kunde besöka platser i närområdet.  
 
Jag har själv en idé om att göra en samhällsvandring. För att jag tror att det inte är någon 
som har varit och besökt alla delar av orten. (IP 4) 
 
 
11.3.2. Samarbete inom fysisk aktivitet mellan företag och kommunen 
 
Intervjupersonerna ansåg att, för att öka personalens lärande om fysisk aktivitet bör 
engagemang från kommunalt håll visas för att personalens fysiska aktivitet skall öka på 
företagen.  
Att lärandet sker i form av seminarium där företag samlas och diskuterar vikten av fysisk 
aktivitet men även att kost är en viktig aspekt för en hälsosam livsstil. Intervjupersonernas 
förslag var att bjuda in en föreläsare inom fysisk aktivitet, kost och näringslära, som 
förmedlar vikten av att vara fysiskt aktiv för att behålla en god hälsa.  
 
Med just lärandet kunde man sätta ihop ett seminarium! Absolut! Som vi bekostar ihop. Det 
är inte svårare än så! (IP 6) 
 
En annan idé utifrån intervjupersonerna var att anordna olika fysiska aktiviteter. Då kan 
företag tävla mot varandra och skapa gemenskap hos personalen. 
 
Sen går det ju att ordna fysiska aktiviteter där på nått sätt företagen får tävla mot varandra i 
olika grenar som blir en fysisk aktivitet. (IP 5) 
 
Det är väl om vi i så fall ska skapa ett fotbollslag, korplag, damlag, ja det kan vi ha som en 
grej. Vi kan ha det som mål att 2017 ska vi försöka fixa ihop ett damlag. (IP 2) 
 
Intervjuperson fyra ansåg att om personalen visade ett större engagemang till att göra olika 
aktiviteter, skulle Korpens olika alternativ kunna fungera.  
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Korpen har ju massa stegräkningstävlingar eller cykeltävlingar och sånt. Det kanske vore 
något, om det är någon som engagerar sig... Det vore roligt om det blir en sådan grej, med en 
tävling eller så. (IP 4) 
 
Intervjuperson åtta ansåg att personalen bör visa intresse för att utföra fysisk aktivitet. En 
metod kan vara att sätta upp en lapp på anslagstavlan där personalen får fylla i vilken fysisk 
aktivitet som personalen vill delta i.   
 
Intervjupersonerna förmedlade att åtgärder för ökad fysisk aktivitet skulle kunna utföras 
oftare av personalen, om personalen vore mer engagerad. Flera av intervjupersonerna 
uttryckte även att det är svårt att nå de personer som inte vill vara fysiskt aktiva. 
Intervjupersonerna efterfrågar därför olika tävlingar företagen emellan, för att öka personalens 
engagemang.  
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12. Diskussion och analys 
 
Syftet med studien är att undersöka chefers perspektiv på hur företag idag arbetar med 
hälsopromotiva insatser för ökad fysisk aktivitet hos sin personal. Studien ämnar specifikt 
studera hur chefer arbetar med att möjliggöra lärandet kring fysisk aktivitet hos sin 
personal.  

12.1. Hälsopromotion för personal 
 
Bie (2009) talar om att när en individ reflekterar över en situation skapas nya kunskaper som 
kan användas i framtiden. Vi hoppas därför att chefer med denna insikt förändrar 
förmedlingen av företagets friskvårdsförmåner och att informationen integreras i arbetet och 
regelbundet förmedlas till personalen. Att informationen inte återkommer till personalen kan 
avspegla chefens verkliga ointresse och bristande engagemang för personalens hälsa. 
Intervjuperson tre reflekterar själv över och inser att en presentation av friskvårdsförmånerna 
vid anställningen är dåligt och att informationen behöver förbättras och regelbundet förmedlas 
till personal. Vi anser att det kan vara en anledning till att personalen inte använder de 
friskvårdsförmåner som erbjuds på företaget, för att personalen inte minns vilka 
friskvårdsförmåner som gäller.  
 
Det kan inte bara vara arbete hela tiden utan företaget bör bidra med aktiviteter för att öka 
trivsel, gemenskap och interaktion mellan personal på arbetsplatsen (Bardus et.al. 2014). 
För att kunna bidra med fysiska aktiviteter bör företaget vara medvetet om att behöva bidra 
med en investering, för att skapa en interaktion mellan personal, vilket Renton et. al. (2010) 
studie även nämner. 
En intervjuperson beskriver att trivseln är viktig på arbetsplatsen och arbetsmiljön har en stor 
påverkan på hur individen mår och fungerar både på arbetet och i privatlivet. För att personal 
ska kunna utföra ett arbete med gott resultat och därmed bidra med lönsamhet för ett företag, 
behöver personal ha en god hälsa. Om personal har en god hälsa, är personalen därmed mer 
produktiv och orkar med ett högre arbetstempo (Allvin, 2006).  

Utifrån kunskap inhämtad under arbetet av den här uppsatsen finns en modell för att främja 
fysisk aktivitet på arbetsplatsen, som används på ett av företagen i kommunen. Personalen 
redovisar på ett aktivitetskort 15 tillfällen med 30 minuters fysisk aktivitet. Aktivitetskortet 
lämnas i en låda som finns på varje avdelning på företaget. Varje månad samlas 
aktivitetskorten in och för varje inlämnat aktivitetskort får den anställde en Trisslott. Det sker 
även en dragning varje månad då tre anställda på företaget kan vinna ett presentkort, som kan 
lösas in på flera olika butiker eller skänkas till välgörenhet. Anställda är därmed inte knutna 
till en specifik träningsanläggning, utan kan utöva individanpassade aktiviteter, som 
exempelvis löpning eller cykling utanför arbetstid. 
Aktivitetskort kan därför vara en lösning på hur anställda blir motiverade och aktiverade till 
ett hälsosamt transportbeteende och förbättrade levnadsvanor genom ökad fysisk aktivitet.  
Studien av Brockman och Fox (2011) visade att tillgången till cykelställ kan vara en faktor 
som kan få fler individer att välja en aktiv pendling, då cykling är en strategi för att främja 
fysisk aktivitet. Argumentet stärks även utav Panter et.al, (2014) som antyder att aktiv 
pendling är hälsosammare, men att personal anser att det är tidskrävande med aktiv pendling, 
vilket medför att personal väljer att ta bilen till arbetet. Deltagarna i Panter et.al (2014) 
överskattade för aktiva transportmedel, eftersom deltagarna antog att det skulle ta längre tid 
än vad en GPS visade. Deltagarna i studien av Panter et.al (2014) fick därför en felaktig 
uppfattning om aktiv transport, vilket påverkade valet av transportmedel till bilens fördel  
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Kommunen där företag har studerats är med och bidrar till en hälsosam livsstil genom en egen 
hemsida i samarbete med ett friskvårdsföretag. Eftersom hemsidan riktar sig till 
kommunanställda är företagen som vi studerade inte berörda av detta, men hemsidan kan vara 
ett exempel på hur kommunen arbetar med att främja hälsa. Men vi valde att inte nämna 
hemsidans namn eftersom vi inte har intresse av att peka ut kommunen som vi studerar.  
 
De Cocker et.al. (2009) nämnde i sin studie att det är värdefullt att uppmärksamma personal 
som är inaktiv. De Cocker et.al. (2009) undersökning baserades på att få inaktiv personal till 
att vara fysiskt aktiv på arbetsplatsen. Deltagarna i studien av De Cocker et.al. blev 
motiverade genom mail och socialt stöd. Där väcktes vårt intresse av att synliggöra hur chefer 
engagerar personal till en hälsofrämjande livsstil. Vi anser att chefer kan bidra med 
stegräknare till personal som har fysiskt inaktiva arbetsuppgifter, för att få personal till att öka 
fysisk aktivitet. Under en arbetsdag kan personalen göra ett visst antal steg för att främja deras 
livsstil. Personal är en investering för företaget och därför är det ännu viktigare att främja 
personalens hälsa. För att motivera personal ska chefen regelbundet maila och kommunicera 
genom en dialog, vilket kommer att leda till att personal upplever sig mer motiverade om en 
chef visar sitt engagemang för att hålla personal fysiskt aktiv. En intervjuperson nämnde att 
användningen av en loggad cykel med företagets namn, kan vara ett framtida sätt att få 
personal att öka den fysiska aktiviteten, både på arbetstid och i privatlivet. Ett företag som har 
bilar som kan användas av personal, skulle även kunna subventionera cyklar.   
Personal som får ett friskvårdsbidrag där det krävs att ett kvitto lämnas in, skulle kunna lägga 
friskvårdsbidraget på en cykel, om intresset finns. 
Under ett intervjutillfälle berättade en intervjuperson att personalen har tillgång till ett gym på 
företaget, men att ingen använder gymmet, vilket även stärks av Edmunds et.al. (2011) studie. 
Samhället och rådande normer kan vara en påverkbar faktor som minskar personalens fysiska 
aktivitet. Edmunds et.al. (2011) beskriver att personalen kan ha låg self-efficacy och att 
personalens anledning till att inte vara fysiskt aktiv på arbetsplatsen har med att personalen 
uppvisar oro inför andra kollegors fördomar och värderingar. Därför uppvisade personalen låg 
self-efficacy, vilket i sin tur kan vara problematiskt för företaget på så vis att personalen inte 
vågar stå upp för sig själva. Här bör chefen istället visa sig själv som en förebild för 
personalen, för att öka personalens self-efficacy.  
 
Vi kan tillföra ny kunskap genom att se vad som finns i verkligheten och ta lärdom av detta. 
Motiven för frågeställningarna är att öka personals fysiska aktivitet på företag som kan bidra 
till en allmän bättre hälsa. Därför att det är viktigt att man satsar på personalens fysiska 
aktivitet så att inte fetma ökar i kommunen eller resterande samhället. Fysisk inaktivitet är en 
av de största orsakerna för tidig död, det kan även leda till hjärt- och kärlsjukdomar (WHO, 
2011 & Folkhälsomyndigheten, 2011). Invånarna i kommunen bör öka sin kunskap om fysisk 
aktivitet för att förstå helheten och fördelarna med förbättrade levnadsvanor. Förhoppningsvis 
kommer personal och andra invånare i vald kommun att få ökade kunskaper och förståelse för 
värdet av att vara fysisk aktiv. 
 
Hälsopromotion är en viktig aspekt i arbetet för att främja personals hälsa. Därför är det 
viktigt att företagen ser behovet för att förebygga hälsa hos personal, vilket studien syftar till 
angående fysisk aktivitet. 
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12.2. Samhälle och normer kan påverka invånarnas fysiska livsstil  
 
Då utbildningsnivån i vald kommun är låg, vilket även har en negativ påverkan på individers 
levnadsvanor och fysiska aktivitet, kan den sociala normen bli en form av “anti-
träningsnorm”.  

Med habitus (Bourdieu, 1990) kan en individ växa upp med normen om att bilen alltid ska 
vara det huvudsakliga valet vid transport, vilket även påverkar individens levnadsvanor i 
vuxen ålder. Även intervjuperson fyra gav en liknande beskrivning vid sin reflektion om 
biltrafiken vid skolan och ungas levnadsvanor.  
Då kan en rädsla för utanförskap påverka en individ, om individen skulle bryta normen och 
vara fysiskt aktiv. Eftersom stillasittande har ökat i kommunen och kommunens invånare har 
ett högre BMI än genomsnittet i Sverige kan den rådande normen mycket väl ha påverkat 
invånarnas ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2011; 2012) 
Intervjupersonerna i vår studie uttrycker ett dilemma om att nå de personer som främst bör 
aktiveras. Den rådande normen kan därför vara en negativt bidragande orsak till att problemet 
uppstår. 
Chefens bristande intresse kan påverkas utav omotiverad personal och genom sociala normer, 
som därmed kan bidra till att användningen av friskvårdsförmåner uteblir (Angelöw & 
Jonsson, 2010). 
En annan tänkbar orsak till att personal inte använder friskvårdsförmåner kan vara att 
individen måste själv se behovet för att bli fysiskt aktiv, som exempelvis att drabbas av en 
sjukdom. (WHO, 1986) nämner att hälsopromotion främjar hälsa. Om individen ändå mår bra, 
kanske inte individen ser något behov till att behöva vara fysiskt aktiv.  
Här kan individens health literacy och self-efficacy synliggöras, därför att individen inte 
använder den tidigare information som tillägnats. Individen har heller ingen tilltro att utföra 
aktiviteten innan individen verkligen måste göra en livsstilsförändring. 

En individs levnadsvanor kan vara ett symboliskt uttryck för individens personlighet, sociala 
status och grupptillhörighet i samhället (Marmot, 2006). En gemensam kultur bestående av 
individer med lägre status kan därför förklara en samhällelig ojämlikhet i hälsa. Även 
arbetsplatskulturens norm och värderingar kan påverka individers levnadsvanor både på 
arbetet och utanför i privatlivet.  
Med en högre utbildningsnivå har individen en ökad kontroll, förståelse och ser betydelsen av 
att tillgodose sig med hälsoinformation (Folkhälsomyndigheten, 2014).  
Frågan är om det blir individens eller samhällets ansvar att främja hälsosamma levnadsvanor, 
som därmed ger en ökad jämlikhet i hälsa.  
 
Under en av intervjuerna framkom ett intressant synsätt utifrån en chef, som var att företaget 
ville ta del av personalens gymnastikbetyg från gymnasiet, för att få en bild av individens 
levnadsvanor. Intervjupersonen angav att anledningen var för att företagets arbetsuppgifter är 
baserade på fysiskt aktiva uppgifter. Därför anser chefen att personalen bör vara fysiskt aktiv 
vid anställning för att klara av arbetsuppgifterna. Chefen nämner även att det inte är normalt 
men att det är betydelsefullt för företaget, att kontrollera personalens gymnastikbetyg vid 
anställningen. Angelöw och Jonsson (2010) nämner att individens roll har stor påverkan i 
samhället. Normer som framkommer i miljön samt hur fördomar och attityder formar 
individen har också en påverkan på individens roll i samhället. Argumentet stärks även av 
Nutbeam, Harris och Wise (2010) genom att Banduras sociokognitiva teori fokuserar på hur 
omgivningen formar beteenden. Exempelvis innebär chefsrollen en möjlighet att bestämma 
vilka som ska bli anställda eller inte.  
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Då skapas normer och fördomar utifrån chefens perspektiv, eftersom att personal kanske inte 
är fysiskt aktiv vid anställningen.  
Vi kan se handlingen som förnedrande om en anställd inte har möjlighet att vara fysiskt aktiv. 
En individ kanske inte har ekonomisk möjlighet för att vara fysiskt aktiv och därför kan 
handlingen ses som en diskriminering av budskapet från företaget. 
Detta är ett relativt nytt fenomen som uppkommit på arbetsmarknaden och som särbehandlar 
feta individer, vilket påverkar individers möjlighet till att få en anställning på företag. 
Anledningen kan vara att samhället anser att feta individer är lata och har låg produktivitet, 
vilket inte alls behöver stämma. När en chef granskar personalens gymnastikbetyg blir 
handlingen en norm utifrån företagets synsätt på hur anställda ska förhålla sig till fysisk 
aktivitet. Men med tanke på att företaget har fysiskt krävande arbetsuppgifter, får vi en 
förståelse för chefens agerande med att granska ett gymnastikbetyg för att ha tillgång till en 
hälsosam personal. 

Många individer måste se behovet för att börja motionera. Om individen ändå mår bra, ser 
individen inget behov till att behöva motionera. 
Nutbeam (2000) nämner health literacy, som innebär att personal bör ta till sig kunskap om 
fysisk aktivitet, som kan leda till att personal upplever ökad self-efficacy (Bandura, 1977). 
Om personal tar till sig kunskap om fysisk aktivitet, har personal bättre förutsättningar till en 
förändring, därför att personal då har kunskap och förstår syftet med att vara fysiskt aktiv. 
Health literacy och self-efficacy kan ha ett samband eftersom personal bör ta till sig 
information kring hälsoinsatser genom en dialog med chefer på företag. Suka et.al.(2015) 
nämner att health literacy skapar en hälsosam livsstil, därför är det viktigt att synliggöra och 
arbeta med health literacy för att utveckla individer till att skapa fysiskt aktiva levnadsvanor. 
Dominick et.al. (2013). Stärker argumentet genom att health litercy kan möjliggöra self-
efficacy och fysisk aktivitet.  
Vi anser att om chefer arbetar för att möjliggöra health literacy för fysisk aktivitet så kan 
personalens self-efficacy stärkas. 

 

12.3. Kommunikation, dialog och lärande mellan chef och personal 
 
Johansson (2012) beskriver Vygotskijs teori [ZPD] vilket kan betraktas som att teorin 
förekommer på företagen som vi undersöker. Interaktion och lärande mellan chef och personal 
sker på gruppnivå, vilket lyfts fram i ett sociokulturellt perspektiv genom interaktionen mellan 
individer (Säljö, 2010). Intervjupersonerna beskriver att deras engagemang för att öka fysisk 
aktivitet utgår ifrån dem själva. Personal bör bli motiverad till att vara fysiskt aktiv av chefen, 
vilket stämmer in i hur vi själva skulle vilja bli motiverade av en chef. Fem chefer beskrev att 
aktiviteter anordnas som inkluderar all personal, för att skapa interaktion och en lärprocess av 
varandra.  
Cheferna i studien försöker att skapa en dialog med personal för att öka förståelse och 
kunskap om fysisk aktivitet. Lima (2007) talar om att samtalet är det centrala i ledarskapets 
pedagogik, vilket möjliggörs vid dialogen mellan chef och personal. 
Om inte cheferna har någon förståelse och kunskap om fysisk aktivitet, då kommer inte 
personalen ha det heller eftersom att chefen beskriver att engagemanget utgår från chefen 
själv. Dock kan personal visa ett eget intresse, man vill ha för att skapa förståelse och kunskap 
om fysisk aktivitet för att främja sin livsstil. Här kan det istället vara personal som får chefen 
till att ändra sitt synsätt, om chefen vill öka sin förståelse och kunskap om fysiskt aktivitet. 
Därmed kan chef och personal lära av varandra, i skapandet av hälsosammare levnadsvanor. 
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Under ett intervjutillfälle fick vi höra en intervjuperson reflektera över sitt egna engagemang 
och beskriver sitt agerande som katastrofalt, för att kunna motivera personalen till att vara 
fysiskt aktiv. Då intervjupersonen använder bilen till arbetet trots ett kort avstånd, framstår 
intervjupersonen som en dålig förebild för personalen. Istället bör chefen här visa ett gott 
ledarskap och motivera personal till att använda sig utav ett aktivt transportsätt istället för att 
ta bilen.  
I studien av Panter et. al. (2014) använde deltagarna ett transportsätt som bil, då de hade 
uppfattningen om att ett aktivt transportsätt tog längre tid än att använda bil. 
 
Angelöw och Jonsson (2012) beskriver att det kan vara så att vid direkta möten kan inverkan 
från samhället och dess normer och fördomar påverka individen. Exempelvis kan en chef 
agera utifrån samhällets normer och attityder genom att påverka personal utifrån chefens 
perspektiv. På så vis kan chefens agerande som motsatsen till en förebild för personal påverka 
personalens hälsa negativt eftersom chefen inte motiverar personalen till att vara fysiskt aktiv. 
Om chefen anser sitt egna engagemang och beteende som katastrofalt, varför gör inte chefen 
något åt det, utan låter ledarskapet vara på det sättet? Istället bör chefen motivera sig själv till 
att inte framstå som en katastrofal förebild för personalen.  

En intervjuperson beskriver att hen vill att personalen skall vara fysiskt aktiv. Här kan man se 
ett bra engagemang utifrån chefen eftersom hen vill att personalen ska stimulera sin fritid med 
att vara fysiskt aktiva. Intervjupersonen visar ett gott engagemang då hen anser att det är okej 
att vara ledig om personalen ska vara med i en tävling som främjar fysisk aktivitet som 
exempelvis Göteborgsvarvet, eller att personalen skall åka utomlands för att cykla ett lopp.  
Intervjupersonerna visar helt olika ledarskapsroller. I studien fram det att chefer inte visar 
tillräckligt mycket engagemang för att öka personalens fysiska aktivitet, men det finns även 
chefer som visar ett gott ledarskap för att chefen vill stimulera till en god livsstil. Angelöw 
(2013) beskriver tre egenskaper som leder till framgång i ett gott ledarskap och det är 
kommunikation, uppmuntran och uppvisande av ett stödjande beteende. Tangen och Conrad 
(2009) stärker argumentet med att, har en chef goda kunskaper pedagogiskt, då kan chefen 
bidra till personalens livsförändring genom ökad fysisk aktivitet hos personalen.  
Utifrån flera av intervjupersonernas beskrivning kan vi sammanfatta att chefer inte riktigt 
lever som de lär, vilket skulle kunna vara en orsak till att personalen inte motiveras till att öka 
sin fysiska aktivitet. Cheferna i studien skulle kunna vara bättre förebilder för personalen. 
Begreppet self-efficacy (Bandura, 1977) kan kopplas ihop med hur en chef upplever sin self-
efficacy under sitt arbets- och privatliv. Därför att chefers engagemang med att vara fysiskt 
aktiv verkade brista enligt våra uppfattningar. Företaget erbjuder ingen fysiskt aktiv insats och 
därmed kan det bero på att chefen själv inte är fysiskt aktiv. På så vis kan chefens egen tilltro 
och självförtroende vara en påverkbar faktor till personal på arbetsplatsen. En chef ska vara en 
förebild för personalen, genom att själv vara fysiskt aktiv. Chefen ska få personal till att vara 
fysiskt aktiv, framförallt i en kommun som särskiljer sig från övriga Sverige i ökad BMI hos 
invånarna. För att minska invånarnas BMI bör fysisk aktivitet hos personal ökas. Nelson et.al. 
(2013) beskriver i en tidigare studie att företaget har gjort effektiva insatser för fysisk aktivitet 
och viktminskning, för att minska BMI hos personal. Därför är det värdefullt att göra insatser 
på företag för att personalen ska ha en hälsosam livsstil.  
 
Kolb (1984) talar om begreppet erfarenhetsbaserat lärande, som kan ske genom nya 
hälsoinsatser som företag kan bidra med för att kunna öka personalens fysiska aktivitet, vilket 
kan ske hos intervjupersonerna genom nya tankesätt och erfarenheter. Upplevelsen var att de 
flesta cheferna inte var så engagerade med att öka personalens fysiska aktivitet.  
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Vygotskij (2001) lyfter upp teorin om lärande genom att förutsättningar för lärande behövs 
innan individens utvecklingsprocess kan starta. Chefen behöver först ha kunskap om 
hälsosamma levnadsvanor för att personal skall kunna genomgå en livsstilsförändring, genom 
att främja fysisk aktivitet i personalens vardag. 
Om anställda på företag är fysiskt aktiva, kommer det att leda till att anställda motiverar 
anhöriga och vänner till att öka den fysiska aktiviteten i samhället, vilket kan kopplas till det 
sociokulturella perspektivet genom att man påverkas av varandra (Säljö, 2010). Därför anses 
det vara viktigt att börja med personal på företag.  
På arbetsplatserna som besöktes visar det sig att “Communities of practice” (Wenger, 1999) 
används, eftersom intervjupersonerna ofta talar om att mycket diskussioner på företag sker 
kring att personalen ska vara fysiskt aktiv. Träning och kost är ett aktuellt ämne som 
diskuteras mycket bland personalen på de undersökta företagen. 
Communities of practice innebär även att kunna dela ett intresse med övriga personer i 
kommunen utanför arbetstid. Exempelvis berättar en intervjuperson att personal varje måndag 
samlas och är fysiskt aktiva genom att promenera tillsammans. Här kan vi se ett engagemang i 
chefens ledarskap, genom att anordna så att personal kan vara fysiskt aktiv varje måndag. Det 
är viktigt att chefer i sin roll visar intresse för sin personal genom att exempelvis spela 
brännboll eller liknande fysiska aktiviteter som gör att hela personalen engageras och skapar 
en god gemenskap för att främja hälsan till en bättre livsstil.   
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13. Slutsatser 

Resultatet av studien visade att utifrån ett chefsperspektiv finns friskvårdsförmåner för att 
främja personals fysiska aktivitet på flertalet av studerade företag. Men vissa undantag finns, 
som skulle kunna utvecklas om chefer arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser.  
Resultatet visade att företagen har liknande insatser att bidra med till personal, för att minska 
personalens fysiskt inaktiva livsstil.  
Cheferna anser att summan som företaget bidrar med räcker för att personalen ska anta en 
hälsosam och fysiskt aktiv livsstil.  
Vi anser att det är viktigt att företagen fokuserar på lärandet kring fysisk aktivitet så att 
personal ökar användningen utav företagets friskvårdsförmåner.  
Resultatet visar även att chefers kunskap kring fysisk aktivitet var otillräcklig för att främja 
personalens lärande om fysisk aktivitet. Därför är det viktigt att chefer ökar sin kunskap om 
fysisk aktivitet för att främja en hälsosam personal. Cheferna bör även utveckla sin 
kommunikation och dialog med personal för att möjliggöra lärandet kring fysisk aktivitet.  
 
13.1. Åtgärder och förslag 
Studien skall bidra till en ökad kunskap om fysisk aktivitet och vår förhoppning är att kunna 
bidra till en ökning av fysisk aktivitet hos invånarna i kommunen. För att kunna främja en 
fysiskt aktiv personal bör företagen bidra med en kostnadsinsats, som att företagen i vald 
kommun bidrar med en summa pengar för att kunna bidra med fysiska aktiviteter. Exempel på 
aktiviteter som företagen och kommunen kan bidra med är föreläsare som tydliggör vikten 
med att vara fysiskt aktiv eller att föreläsaren informerar individerna om kost och näringslära. 
Det är viktigt att möjliggöra lärandet om fysisk aktivitet för att personal ska vara fysiskt 
aktiva i sin livsstil.  
Ett annat exempel är att företag i kommunen tävlar mot varandra i olika fysiska grenar såsom 
cykeltävlingar, stegräkningstävlingar eller andra aktiviteter som innebär en fysisk aktivitet. 
Det behöver inte bara vara för personalen på företagen, utan kan även vara för övriga invånare 
i kommunen.  
Ett annat förslag på en åtgärd är att kommunen lägger vikten på att anordna cykel- och 
promenadvägar för att invånarna skall kunna vara fysiskt aktiva. Det kan vara en faktor till 
varför invånarna har högt BMI, för att det inte finns tillräckligt med trottoarer eller markerade 
cykelvägar.  
 
13.2. Framtida forskning 
Ett exempel på framtida forskning kan vara att undersöka kvinnors perspektiv istället för 
mäns, därför att det är kvinnor som har hög BMI i kommunen. Därför anser vi att framtida 
forskningar bör lyftas utifrån kvinnors perspektiv och att studera på vanligt förekommande 
kvinnliga arbetsplatser. För att kvinnor skall förstå och tillämpa informationen om att vara 
fysiskt aktiva i vardagen, kan en ökning av lärandet och nyttan med fysisk aktivitet behövas. 
Ett annat förslag till framtida forskning skulle kunna vara att studera utifrån barn och 
ungdomars perspektiv, hur de upplever lärandet om fysisk aktivitet i förskolan och skolan. 
Därför att det är viktigt att barn redan i uppväxten är fysiskt aktiva. Det är viktigt att börja i 
tidig ålder för att möjliggöra för en vardaglig levnadsvana. På så vis bör man se utifrån barn 
och ungdomars perspektiv, för att få en helhetssyn på hur barn och ungdomar upplever fysisk 
aktivitet. Framtida forskning för kunskap och lärande om fysisk aktivitet är väldigt viktigt att 
man satsar på, eftersom flera av intervjupersonerna inte hade kunskap om fysisk aktivitet. 
Därför är det viktigt att man synliggör problemet och ökar kunskapen och förståelsen för 
fysisk aktivitet.  
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15. Bilaga 1 - Följebrev från studenter  

 
Hej! Vi heter Sibela Begic och Amelie Johansson, och vi studerar sista året på 
Hälsopedagogiskt program på högskolan i Halmstad. Vi ska nu skriva examensarbetet och 
önskar att ni kan bidra till vårt arbete. 
Deltagandet i studien är frivilligt. Men deltagandet är av betydelse för medarbetarna på 
företagen i kommunen gällande friskvård och fysisk aktivitet. 
 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur chefer på företag i kommunen arbetar med att 
möjliggöra för personalens ökade fysiska aktivitet. Studiens syfte är även att möjliggöra en 
ökad grad av fysisk aktivitet som är på lika villkor, för personalen på företag i kommunen. 
Finns det frågor är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Amelie tel 0704973679 
Sibela tel 0709-399805 
 

Tack på förhand! 
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16. Följebrev från kommunen 
 
Försättsbrev angående studentarbete 
 
Hej! 
Mitt namn är XXX och jag arbetar som folkhälsoplanerare i XXX kommun. Mitt arbete här i 
kommunen är att arbeta för en bättre folkhälsa för alla kommuninvånare. I kommunen finns 
ett folkhälsoråd som består av politiker och tjänstemän som prioriterar vilka 
folkhälsoområden som det ska arbetas med. Ett av de områden man prioriterat är: Öka den 
fysiska aktiviteten. 
 
Då man arbetar ett tag med att öka den fysiska aktiviteten inom skola och andra kommunala 
verksamheter, i föreningar m.m. önskar jag nu få ett bredare perspektiv och få information, 
tankar och idéer från hur ni på företagssidan ser på fysisk aktivitet, om ni erbjuder er personal 
några hälsoinsatser och om ni har några tankar hur vi tillsammans kan arbeta för att få en 
miljö som stimulerar fysisk aktivitet.  
Som en del i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten i kommunen har jag tagit hjälp av två 
studenter, Sibela Begic och Amelie Johansson. Jag önskar nu att ni tar emot dessa studenter 
som i sin c-uppsats vill undersöka vilka hälsoinsatsningar som görs idag med fokus på fysisk 
aktivitet för personal på företag i XXX kommun.  
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17. Bilaga 3 - Intervjuguide 
    

1. Beskriv din arbetsroll som chef? 
2. Beskriv hur företaget arbetar idag med att främja fysisk aktivitet hos personal? 
3. Beskriv samspelet mellan dig som chef i relation till personal? 
4. Beskriv hur du som chef förmedlar information till personalen om fysisk aktivitet? 
5. Hur engagerar du din personal till att vara fysisk aktiv? 
6. Beskriv hur du arbetar för att inkludera all personal till att vara fysiskt aktiv? 
7. Hur arbetar du själv med att motivera personalen till fysisk aktivitet? 
8. På vilket sätt har personalen möjlighet att påverka utbudet av fysisk aktivitet? 
9. Hur informerar du personalen idag om hälsoinsatser för ökad fysisk aktivitet? 
10. Hur kan du som chef arbeta med att göra informationen för ökad fysisk aktivitet mer 

lättillgänglig? 
11. Hur kan du som chef arbeta med att göra informationen för ökad fysisk aktivitet mer 

lättförståelig för personalen? 
12. Hur kan företagen i kommunen samarbeta med lärandet kring att öka medvetenheten 

bland personalen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa? 
13. Vad tror du att det beror på att en del av personalen inte använder sig av 

friskvårdsförmåner för ökad fysisk aktivitet? 
           - Hur skulle friskvårdsförmåner för ökad fysisk aktivitet kunna användas bättre? 
 
Vi frågade även intervjupersonerna om deras synsätt och anledningar till varför invånarnas 
BMI är högre än genomsnittet och vilka normer som styr i samhället. 
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