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Förord 
 

År 2014 startade Luleå kommun i samarbete med Norrbottens Idrottsförbund 

folkhälsoprojektet Sportoteket. Projektet riktar in sig på att öka den fysiska aktiviteten inom 

gruppen barn och unga genom att erbjuda kostnadsfri utlåning av sportutrustning, samt 

minska kostnaderna kopplade till idrott och motion. 

 

Vi författare har olika bakgrund och förhållande till fysisk aktivitet, idrotts- och 

föreningsverksamhet, men vår syn på betydelsen av detta är densamma; att alla barn och unga 

ska ha möjlighet till en fysiskt aktiv och meningsfull fritid oavsett socioekonomiska 

förhållanden. Allra främst utgår vi från våra egna erfarenheter av de positiva effekter som 

spontan och organiserad fysisk aktivitet har på hälsan under barn- och ungdomsåren. 

 

Som hälsovägledare är vi intresserade av att studera hur olika faktorer kan främja hälsan både 

hos individen men även på grupp- och samhällsnivå. Barn och unga är en viktig grupp för 

hälsofrämjande arbete eftersom grunden för en god hälsa läggs tidigt i livet. Vi anser att 

Sportoteket har en god chans att bidra till en mer jämlik hälsa hos barn och unga och därför 

har vi valt att bredda vår kunskap om vad kommunala, hälsopromotiva insatser som 

Sportoteket kan ha för betydelse för denna målgrupp. Vår förhoppning är att studien kan bidra 

med kunskap om hur detta kan främja hälsan hos barn och unga. Denna kunskap är viktig för 

hälsovägledare, särskilt i hälsofrämjande arbete på grupp- och samhällsnivå, eftersom fysisk 

aktivitet är en av flera viktiga faktorer för hälsan.  

 

Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till arbetet med vår studie. Vi vill rikta ett 

extra stort tack till alla som deltagit i de enskilda intervjuerna. De har delat med sig av sina 

erfarenheter av Sportoteket, vilket har bidragit till ovärderlig information för vår studie. Vi 

vill även tacka Anna-Karin Lindqvist som på ett fantastiskt sätt har handlett oss genom detta 

arbete. Värd att nämna är även Sportotekets projektledare Andreas Eriksson, som genom sitt 

engagemang gjort det möjligt för oss att genomföra studien. 
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Abstrakt 
 

Det finns starka belägg för att fysisk aktivitet och deltagande i organiserad idrott gör gott för 

barns hälsa, vilket är en väsentlig aspekt som bör tas till vara på i arbetet för en jämlik hälsa. 

Sportoteket arbetar för en jämlik hälsa genom att erbjuda kostnadsfri utlåning av 

idrottsutrustning och därmed möjliggöra för fler att vara fysiskt aktiva. Syftet med studien var 

att undersöka vilka erfarenheter personer inom idrotts- och fritidsverksamhet har av 

Sportoteket. Kvalitativ metod användes för att besvara syftet. Datainsamlingen bestod av 

enskilda intervjuer med nio deltagare som hade koppling till barn, unga och idrotts- eller 

fritidsverksamhet. Det insamlade materialet analyserades med manifest innehållsanalys och 

presenteras utifrån en huvudkategori; ”en rörelse i rätt riktning” och fyra underkategorier; (1) 

ökar fysisk aktivitet och gemenskap (2) utjämnar skillnader (3) utgör en resurs och (4) 

förändrar inställningar. Resultatet visar att Sportoteket skapar fler möjligheter för att prova på 

och väcka intresse för olika slags sporter och aktiviteter, river en del ekonomiska hinder och 

är en viktig resurs för såväl föreningar, skolor och fritidsverksamheter. Slutsatsen tyder på att 

insatser som Sportoteket kan främja fysisk aktivitet samt bidra till mer jämlika villkor för 

utövande av idrott hos gruppen barn och unga. 

 

Nyckelord: folkhälsa, hälsopromotion, jämlik hälsa, sportotek, idrott, fysisk aktivitet, barn, 

ungdomar 
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Abstract 
 

There is strong evidence of the relationship between physical activity and the participation in 

organized sports being beneficial for children’s health and overall wellbeing. This is an 

important aspect that should be considered in the work towards equal health for all children 

no matter their social background. Sportoteket works towards equal health by lending sports 

equipment free of charge to the public. Through this, it is possible for more children and 

adolescents to stay physically active. The aim of this study was to explore the knowledge and 

experience professionals working with children in sports related activities have of 

Sportoteket. A qualitative method was used to address the aim and the data collection 

consisted of nine individual interviews with participants who all had extensive knowledge of 

working with children and adolescents in a sports and health environment. The collected 

material was analyzed through a manifest content analysis and resulted in the development of 

a main category; “a movement in the right direction” and four sub-categories; (1) increases 

physical activity and togetherness, (2) reduces differences, (3) makes a resource and (4) 

changes attitudes. The result of the study shows that Sportoteket does in fact increase the 

possibilities to try a variety of sports and in return it also strengthens the interest for trying 

new sports. In addition, Sportoteket breaks down the financial barriers some families face and 

can be seen as an important resource for schools, clubs and community youth centers. The 

conclusion indicates that instances such as Sportoteket can encourage physical activity and 

contribute to more equal opportunities in the practice of sports among children and 

adolescents. 

 

Keywords: public health, health promotion, health equity, sportotek, sports, physical activity, 

children, adolescents 
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Introduktion 

Hälsopromotion 
Världshälsoorganisationen (WHO), definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, 1948). Hälsa ska ses som en resurs i vårt dagliga 

liv och inte som ett mål i sig. Grundtanken är en helhetssyn som betonar sociala och 

personliga resurser likaväl som den fysiska förmågan (ibid.). Att arbeta för att främja hälsan 

kallas för hälsopromotion, vilket innebär att fokus är riktad mot det friska istället för sjukdom 

(WHO, 1998). 

 

Ett viktigt koncept inom hälsopromotionen är empowerment, vilket innebär en sammantagen 

process där syftet är att främja de faktorer som möjliggör för människor att ta kontroll över 

och förbättra sin egen hälsa (WHO, 1998). Empowerment innefattar även de processer där 

grupper och samhällen ökar sitt inflytande och sin kontroll över olika faktorer som påverkar 

hälsa och livskvalité (ibid.). Tengland (2008) menar dock att självförtroende och autonomi är 

de enskilt viktigaste faktorerna när det kommer till ökad kontroll och empowerment i en 

individs liv. Dessa faktorer kopplas också samman med individens upplevelse av 

meningsfullhet och livskvalité (ibid.). Vidare menar Antonovsky (1996) att känslan av 

sammanhang (KASAM) är en viktig del för att öka en individs empowerment. Teorin om 

känslan av sammanhang bygger på tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, varav den mest centrala är meningsfullhet (ibid.). Hanson (2004) beskriver 

meningsfullhet som en positiv motivationskomponent då en person till exempel har bestämt 

sig för att uppnå ett specifikt mål, men kan även uppstå ur mindre händelser som fyller ett 

grundläggande behov för stunden. Att kunna se sig själv i relation till helheten, få möjligheter 

att aktivt delta i beslut och skapa förutsättningar är något som människor behöver för att 

kunna hantera sina liv på ett hälsofrämjande sätt (ibid.). En stark känsla av sammanhang kan 

också medföra att en individ upplever sin hälsa som övervägande god (Honkinen, Souminen, 

Välimaa, Helenius & Rautava, 2005). 

 

Socioekonomiska skillnader i hälsa 
Enligt den senaste lägesrapporten över folkhälsan i Sverige är hälsoutvecklingen som helhet 

positiv (Folkhälsomyndigheten, 2014). Rapporten visar dock på tydliga ojämlikheter i hälsa 

mellan olika socioekonomiska grupper där utbildning, inkomst och levnadsvillkor utgör 

huvudfaktorn (ibid.). Detta ger inte bara upphov till ojämlikheter i den vuxna befolkningen; 

stora skillnader i hälsa kan även ses bland barn och unga (Bremberg, 2002). Undersökningar 

visar att sociala ojämlikheter i hälsa återfinns hos barn och unga i alla fem nordiska länder, 

trots sina högt rankade välfärdsystem (Halldórson, Kunst, Köhler & Mackenbach, 2000). De 

socioekonomiska skillnaderna i hälsa hänger ihop med hälsans sociala determinanter och är 

de förhållande som människor föds, växer upp, lever, arbetar och åldras i (WHO, 2008). 

Världshälsoorganisationen deklarerar hälsans sociala determinanter som den främsta 

måltavlan för att motverka den ojämlika hälsan. Särskilda insatser som möjliggör en god start 

i livet och ger alla barn en chans att uppnå sin fulla potential är en viktig del (ibid.). Enligt 

Marmot (2010) spelar empowerment en central roll i arbetet för en jämlik hälsa. För att öka 

den enskilda individens empowerment krävs att samhället skapar de villkor och möjligheter 

som behövs för att kunna ta kontroll över sitt liv (ibid.). Exempelvis bör folkhälsostrategier 
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riktas mot att öka individens möjligheter till fysisk aktivitet på fritiden genom att minska 

kostnader och investera i olika typer av fritidsanläggningar som inspirerar till lek, rörelse och 

utomhusvistelse, särskilt i områden med lägre socioekonomisk standard (Dahlgren & 

Whitehead, 2007). 

 

Community organization, eller samhällsorganisering, är en modell för hälsopromotivt arbete 

som går ut på att identifiera vanliga problem och behov hos olika samhällsgrupper (U.S. 

Departement of Health, 2005). Arbetet drivs på samhällsnivå och har som mål att komma till 

rätta med sociala orättvisor genom att lösa problem, mobilisera resurser och åstadkomma 

konkreta förändringar. En viktig del i arbetsmodellen är att den berörda gruppen inkluderas i 

processen. Tanken är att arbetet ska utgå från de problem och behov som gruppen själv har 

identifierat och inte styras utifrån eller ovanifrån (ibid.). Vidare framhåller 

Världshälsoorganisationen en optimistisk inställning till arbetet med att utjämna skillnader i 

hälsa då kunskaper redan finns, men poängterar att arbetet måste starta snarast (WHO, 2008). 

År 2014 startade Luleå kommun projektet Sportoteket, vilket är en verksamhet som lånar ut 

sportutrustning kostnadsfritt (http://www.lulea.se). Målet med projektet är att undanröja 

ekonomiska hinder som kan stå i vägen för spontan fysisk aktivitet på fritiden, deltagande i 

olika idrottssammanhang eller föreningsliv och vänder sig till barn och unga mellan 6-19 år 

(ibid.). 

 

Fysisk aktivitet 
Sirard och Pates (2001) definition av fysisk aktivitet innebär all sorts kroppsrörelse där 

resultatet blir en ökad energiförbrukning. Warburthon, Nicol och Bredin (2006) menar att 

regelbunden fysisk aktivitet bidrar till många positiva effekter för vår hälsa samt motverkar 

många av de vanligaste folkhälsosjukdomarna. Enligt Honkinen et al. (2005) är tillräckligt 

utövande av fysisk aktivitet även en stark bidragande faktor till en god självskattad hälsa hos 

barn. 

 

En av de senare folkhälsorapporterna visar att svenska barns hälsotillstånd på flera sätt är 

bland de bästa i världen (Socialstyrelsen, 2009). Samtidigt som denna positiva utveckling 

fastslås, framkommer det dock att en stillasittande fritid och brist på fysisk aktivitet blir allt 

vanligare bland barn och unga i Sverige. För att barn och unga ska klassas som fysiskt aktiva 

krävs det att de minst 60 minuter om dagen rör på sig med både måttlig och hög intensitet. 

Dessa rekommendationer har svenska barn svårt att nå upp till. Endast 20 procent av 11-åriga 

flickor och 23 procent av pojkar i samma ålder räknades som fysiskt aktiva när en 

internationell undersökning av skolbarns hälsovanor gjordes mellan 2004 och 2005 (ibid.). 

 

Enligt Human Capital-modellen kan fysisk aktivitet ses som en investering som genererar så 

kallat mänskligt kapital (Bailey, Hillman, Arent & Petitpas, 2013). Detta mänskliga kapital 

ses ur ett holistiskt perspektiv och består av fysiskt, emotionellt, individuellt, socialt, 

intellektuellt och finansiellt kapital och bidrar till ökad hälsa och livskvalitet. De olika 

kapitalen hänger samman och förstärker varandra, vilket förklarar värdet av att kapitalen ses 

ur ett helhetsperspektiv (ibid.). Utöver den fysiska hälsan har fysisk aktivitet även positiva 

effekter på det emotionella välmåendet hos barn och unga, som exempelvis ökat 

självförtroende och bättre humör (Wood, Angus, Pretty, Sandercock & Barton, 2013). Vidare 
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har interventioner med fokus på fysisk aktivitet visat sig vara effektiva när det kommer till att 

minska depressionssymptom hos unga (Parker et al., 2016). Fysisk aktivitet har dessutom en 

positiv inverkan på barn och ungas kognitiva förmågor och prestationsnivå i skolan (Fedewa 

& Ahn, 2011). En god fysisk och mental hälsa samt de intellektuella fördelar som förknippas 

med fysisk aktivitet kan även förbättra chanserna för ett framtida arbetsliv och därmed 

influera individens finansiella kapital (Bailey et al., 2013). Investeringar i det mänskliga 

kapitalet genom fysisk aktivitet ska därför helst göras så tidigt i livet som möjligt för att ge 

både direkt och långsiktig utdelning. Insatser som främjar olika former av idrott verkar också 

vara fördelaktiga för att skapa engagemang i arbetet med att stärka hälsan hos individer, 

samhällen och nationer (ibid.). 

 

Organiserad fysisk aktivitet 

På samma sätt som det finns starka vetenskapliga belägg för att fysisk aktivitet har en mängd 

positiva effekter på barn och ungas hälsa och välmående, visar det sig att delaktighet i 

organiserad fritids- och idrottsverksamhet gör detsamma (Neely & Holt, 2014). Deltagande i 

fritids- och idrottsverksamhet har exempelvis inte bara positiva effekter på den fysiska hälsan 

utan kan också bidra till en positiv personlig utveckling så som en god självbild, känsla av 

personligt ansvar, förbättrad samarbetsförmåga och nya vänskaper (ibid.). Fysisk aktivitet 

som utövas i form av organiserad idrott eller liknande kan även bidra till att stärka olika 

livsfärdigheter (Hayden et al., 2015). Ungdomar rapporterar exempelvis att de utvecklat en 

ökad koncentration och förmåga att fokusera på olika uppgifter i vardagen, kontrollera sina 

känslor, se saker från andras perspektiv, förbättrat sin kommunikationsförmåga och sitt 

ledarskap (ibid.). Samtidigt kan organiserad fysisk aktivitet förstärka känslan av social 

tillhörighet och skapa en mötesplats för människor från olika socioekonomiska bakgrunder 

(Bailey et al., 2013). Detta kan underlätta för att överkomma kulturella och språkliga barriärer 

samt förebygga socialt utanförskap, som i sin tur kan minska risken för att hamna i fattigdom 

och kriminalitet (ibid.). 

 

Unga som har ett medelhögt deltagande i olika fritidsaktiviteter, det vill säga de barn som 

varken deltar i lägst eller högst utsträckning, känner sig väl tillfredsställda med livet i 

allmänhet, upplever sig ha många vänner och känner sig inte pressade av skolan i lika hög 

grad som andra grupper (Hertting & Kostenius, 2012). Jakobsson, Lundvall och Redelius 

(2014) menar att den främsta orsaken till varför ungdomar väljer att stanna inom den 

organiserade idrotten är faktorer som känslan att tillhöra en grupp, glädje och engagemang, 

vilka alla kan kopplas ihop med meningsfullhet och KASAM. Deltagande i organiserad idrott 

tidigt i barndomen visar sig också ha en tendens att följa med högre upp i tonåren (Basterfield 

et al., 2015). Dock skiljer sig deltagandet åt bland olika grupper i samhället; barn till föräldrar 

med en lägre socioekonomisk status deltar i mindre utsträckning i olika typer av organiserad 

idrott på fritiden (Telama, Laakso, Nupponen, Rimpäle & Pere, 2009). Denna skillnad 

återfinns hos båda könen och verkar dessutom ha växt under det senaste decenniet (ibid.). 

Barn, unga och föräldrars perspektiv i frågan visar att lägre kostnader och bättre tillgänglighet 

till idrottsutrustning är viktiga faktorer för att främja en mer aktiv fritid och ett ökat 

deltagande i föreningsliv (Holt, Kingsley, Tink & Scherer, 2011; Humbert el al., 2006; 

Veitch, Hume, Salmon, Crawford & Ball, 2011). 
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Rationale 

Hälsopromotiva insatser som riktar sig mot barn och unga kan ha en stark inverkan på den 

enskilda individen ända in i vuxenlivet och att arbeta för ökad fysisk aktivitet hos gruppen har 

visat sig vara en effektiv strategi (Lassi, Salam, Das, Wazny & Bhutta, 2015). Projekt och 

evenemang som inriktar sig på idrott har blivit ett populärt sätt att arbeta för att öka den 

sociala sammanhållningen inom ett samhälle, till exempel genom att stärka mer utsatta 

befolkningsgrupper (Schulenkorf, 2012). Däremot finns ett behov av att stärka empirisk 

evidens för den här typen av insatser genom både kvalitativ och kvantitativ forskning (ibid.). 

Särskilt bristande är kunskapen om hur hälsofrämjande insatser på samhällsnivå når ut till 

barn och unga, speciellt från socioekonomiskt utsatta grupper (Lassi et al., 2015). Denna 

studie strävar därför efter att utöka kunskapen kring hur kommunala insatser kan främja hälsa 

och fysisk aktivitet hos barn och unga, vilket är en värdefull och väsentlig del i det 

hälsofrämjande arbetet. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter personer inom idrotts- och 

fritidsverksamhet har av kommunala hälsofrämjande insatser. 

 

 

Metod 
 

Kvalitativ metod innebär en fördjupning i individers upplevelser och tolkningar av 

verkligheten i relation till deras tidigare kunskaper och erfarenheter (Backman, 2008). 

Eftersom studien undersökte individers egna erfarenheter var därför den kvalitativa 

forskningsmetoden bäst lämpad för att besvara syftet. Mycket tyder på att forskare ofta får 

fram ett rikt och användbart material genom att använda sig av kvalitativ metod (Lerner & 

Tolan, 2016). Särskilt viktig har den kvalitativa forskningen varit för att öka förståelsen för 

hur relationen mellan individ och miljö kan leda till positiv utveckling (ibid.).  Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. 

Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor 

och attityder (ibid.). Därför var individuella intervjuer en passande form för datainsamlingen i 

denna studie. 

 

Urval 

Första kriteriet var att deltagarna kände till och hade egna erfarenheter av Sportoteket, en 

kommunal hälsofrämjande insats i Luleå kommun i norra Sverige. Sportotekets projektledare 

kontaktades innan urvalsprocessen och var till hjälp i arbetet med att identifiera passande 

verksamheter, det vill säga verksamheter som varit i kontakt med Sportoteket. Studien 

involverade nio deltagare där deltagare 1-3 var män och 4-9 var kvinnor. Urvalet till studien 

gjordes ändamålsenligt genom att kontakta anställda inom fritids-, idrotts- och 

föreningsverksamhet kopplat till barn och unga i kommunen. För att få ett så brett perspektiv 

som möjligt har författarna strävat efter att få en spridning mellan deltagarna utifrån vilken 

typ av verksamhet de arbetar inom; två av deltagarna arbetade med fritidsverksamhet, en 
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deltagare var anställd idrottslärare, en var aktiv ledare i en förening och resterande fem 

deltagare var verksamma i andra typer av organisationer med koppling till barn, unga och 

främjande av idrott. Information om studien skickades ut till deltagarnas mailadresser som 

fanns tillgängliga på verksamheternas respektive hemsidor. Deltagarna fick därefter chansen 

att anmäla sitt intresse.   

 

Datainsamling 

Steg 1 – ”Skapa en kontakt” 

Innan datainsamlingen påbörjades skapades en kontakt med Sportotekets projektledare för att 

få ett godkännande till att utföra studien. Författarna kunde genom kontakten med 

projektledaren skaffa sig en god förförståelse om Sportotekets syfte och mål samt hur arbetet 

med verksamheten gått till. Att vara väl förberedd och insatt i det område som ska undersökas 

är viktigt för att intervjun ska bli av god kvalité (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Steg 2 – ”Utforma och testa intervjuguide” 

Förförståelsen om Sportotekets verksamhet underlättade för arbetet med datainsamlingen, inte 

minst vad gäller utformningen av en intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuerna var semi-

strukturerade vilket innebär att forskaren identifierar ett visst antal huvudområden som ska 

studeras och formulerar frågor utifrån dessa (Farrelly, 2013). De huvudområden som 

användes i arbetet med intervjuguiden var “fysisk aktivitet”, “idrotts- och fritidsverksamhet”, 

“erfarenheter av Sportoteket” samt “hälsopromotion”. De intervjufrågor som sedan 

formulerades utifrån dessa huvudområden var av öppen karaktär. Öppna frågor ger deltagaren 

möjlighet att besvara frågorna med sina egna ord vilket kan leda till oförutsedda svar 

(Farrelly, 2013). De fasta frågor som fanns med i intervjuguiden var få till antalet och 

utvecklades med hjälp av följdfrågor som anpassades utifrån deltagarnas svar. Detta gör den 

semi-strukturerade intervjun flexibel och ger goda möjligheter till detaljrika svar (Farrelly, 

2013). För att bedöma hur väl frågorna besvarade studiens syfte utfördes en testintervju med 

en person med utbildning inom hälsopromotion som var bekant med Sportoteket men som av 

andra skäl inte deltog i studien. Efter testintervjun gjordes en del revideringar av 

intervjuguiden innan den var klar att användas. 

 

Steg 3 – ”Genomföra enskilda intervjuer” 

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje deltagare på dennes arbetsplats. Tanken med att 

mötas på deltagarens arbetsplats var att skapa ett bra intervjuklimat där deltagaren kände sig 

bekväm. Innan mötet planerades in var det viktigt att försäkra sig om att samtalet kunde ske 

ostört och i enrum eftersom motsatsen kan komma att påverka kvalitén på intervjun negativt 

(Olsson & Sörensen, 2011). Samtalet fokuserade på deltagarens egna erfarenheter och följde 

intervjuguidens huvudområden och frågeställningar. Intervjuguiden var till stor hjälp att styra 

samtalet till de områden som studien ville undersöka. Särskild vikt lades vid att som 

intervjuledare hålla sig neutral genom att inte överföra sina egna tankar och åsikter på 

deltagaren eller ställa ledande frågor (Olsson & Sörensen, 2011). Att vara lyhörd och bekräfta 

att det som sägs uppfattats på rätt sätt var en viktig del för att få en så bra bild som möjligt av 

det deltagaren ville förmedla (ibid.). Intervjuledaren var en och samma under alla intervjuer 

som spelades in med hjälp av en mobiltelefon, vilket deltagarna hade informerats om innan 

intervjun. Vidare transkriberades de inspelade samtalen av samtliga författare. 
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Etik 
Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2013) forskningsetiska principer och de fyra 

huvudkrav som ställs på all humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Informationskravet går ut på att forskaren är skyldig att informera deltagaren om studiens 

syfte, under vilka villkor som deltagandet sker samt att deltagandet alltid är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet innebär att deltagaren måste ge 

sitt samtycke innan studien kan påbörjas (ibid.). Deltagarna fick ta del av ett följebrev (se 

bilaga 1) som sammanfattade all nödvändig information. I informationen framkom det tydligt 

att det var frivilligt att delta och att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

under studien utan att uppge orsak. Därefter gav deltagarna sitt informerade samtycke (se 

bilaga 2). Genom att deltagarna hade rätt till att avbryta sin medverkan visades även hänsyn 

till autonomiprincipen. Autonomiprincipen innebär att forskaren respekterar informantens rätt 

till självbestämmande och integritet (Olsson & Sörensen, 2011). Dessutom beaktas 

informantens förmåga att själv ta ställning till information och olika handlingsalternativ. Detta 

innebär i praktiken att all information som ges kring en studie ska vara tillräcklig och lätt att 

förstå (ibid.). 

 

För att uppnå konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2013) har endast författarna och 

handledaren haft tillgång till intervjumaterialet och att tystnadsplikt råder för dessa. 

Konfidentialitetskravet innebär även att all data har avidentifierats och att studien har 

presenterats på ett sådant sätt att inga personer eller situationer kan kännas igen av 

utomstående. Kontakten mellan författarna och deltagarna som fördes via mail raderades även 

efter studiens slut. Det insamlade materialet har endast använts till forskningsändamål, vilket 

är förenligt med nyttjandekravet (ibid.). Deltagarna informerades även om författarnas rätt att 

publicera hela eller delar av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009) och upplystes om att den 

färdiga studien kommer publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida. 

 

Dataanalys 
Intervjumaterialet har analyserats och sammanställts genom en kvalitativ innehållsanalys 

vilket är en vanlig metod vid arbete med dokument som återger tal (Olsson & Sörensen, 

2011). Innehållsanalysen är av manifest ansats vilket betyder att forskarna beskriver de 

synliga komponenterna i materialet utan att göra tolkningar bortom det som sagts av 

deltagarna själva (ibid.). 

 

Steg 1 – ”Bearbeta rådata” 

Det första steget i den manifesta innehållsanalysen gjordes genom att alla tre författarna, var 

för sig, tog del av och bearbetade rådata. Författarna bildade sig en egen helhetsuppfattning av 

materialet för att sedan identifiera olika meningsbärande enheter, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är ord och uttalanden som har samma grundläggande mening. Därefter 

delgavs varje författares första analys till de övriga. Detta gjordes för att ta till vara på var och 

ens förmåga att tolka och därmed bredda vidden för insikter kring materialet. 
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Steg 2 – ”Sammanställa data” 

Under steg två gjordes ytterligare bearbetning av materialet genom en diskussion om de olika 

meningsbärande enheterna som varje författare tagit fram på egen hand. Därefter fortsatte 

arbetet med den manifesta innehållsanalysen genom att abstrahera olika koder från de 

meningsbärande enheterna, som vidare sorterades in i olika kategorier (se tabell 1). 

Tabell 1. Översikt av dataanalys 

 

 

Resultat 
 

I resultatet kunde en huvudkategori och fyra underkategorier formuleras (se tabell 2) utifrån 

de olika meningsbärande enheterna och koderna som arbetades fram under innehållsanalysen. 

Tabell 2. Översikt av resultat 

 

En rörelse i rätt riktning 
Utifrån huvudkategorin kunde fyra underkategorier formuleras; ökar fysisk aktivitet och 

gemenskap, utjämnar skillnader, utgör en resurs och förändrar inställningar. Av resultatet 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

“Man kanske upptäcker en idrott för 

att man har möjlighet att få testa lite 

enkelt” 

Upptäcka nya idrotter Ökar fysisk aktivitet 

och gemenskap 

“Ekonomin hos familjerna är en 

hämsko för många och därför tror jag 

att Sportoteket ger möjligheten att alla 

får prova och kan vara med och 

begränsningen i att du inte har grejer 

finns inte” 

För större familjer kan 

ekonomin vara ett hinder  

Utjämnar skillnader 

“Om föreningen inte kan lösa 

utrustningen då kan man alltid 

hänvisa till Sportoteket” 

Föreningar kan hänvisa 

till Sportoteket 

Utgör en resurs 

“Nåt annat man kan fundera på hur 

man ska liksom se till så att alla har 

råd att idrotta. Avgifter och krav på 

att sälja grejer och sånt, det 

avskräcker ju en del” 

Avgifter och krav 

avskräcker en del 

Förändrar inställning 

Huvudkategori En rörelse i rätt riktning 

 

Underkategori 

 

Ökar fysisk 

aktivitet och 

gemenskap 

 

 

Utjämnar 

skillnader 

 

Utgör en resurs 

 

Förändrar 

inställningar 
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framkom det att Sportoteket som verksamhet på många sätt kan bidra till att främja hälsan hos 

barn och unga. Deltagarna upplevde att Sportoteket är en rörelse i rätt riktning men att det 

krävs ytterligare insatser för att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara delaktig inom 

idrotten. 

 

Ökar fysisk aktivitet och gemenskap 
Deltagarna ansåg att det i Luleå finns många ytor och anläggningar att använda sig av och 

flera tillfällen att utöva olika idrotter, men att just utrustning inte alltid är lika lättillgänglig. 

De menade att Sportotekets utlåning av utrustning därmed skapar möjligheter för fler att 

tillgodogöra sig det som finns att erbjuda i Luleå kommun. Deltagarna upplevde därför 

Sportoteket som en väsentlig del i att öka den fysiska aktiviteten och att det i sin tur främjar 

hälsan bland barn och unga. 

 

“Det [Sportoteket] skapar ju mer fysisk aktivitet och rörelse så det, bara det främjar ju 

hälsan mycket“. 

– Deltagare 2  

 

Det framkom också att Sportoteket skapar fler möjligheter för barn och unga att upptäcka 

olika sporter och aktiviteter. På så sätt behövs inte ny utrustning varje gång ett barn vill prova 

någonting nytt då det mesta finns att låna. Möjligheten till att testa olika idrotter eller 

aktiviteter kunde enligt deltagarna även bidra till att väcka ett starkare intresse hos barn och 

unga, eftersom de får en chans att ta reda på om det är något de vill satsa på. 

 

“Man kanske upptäcker en idrott för att man har möjlighet att få testa lite enkelt”. 

 

– Deltagare 4 

 

Deltagarna menade att Sportoteket tillsammans med kommunens alla fritidsytor skapar fler 

möjligheter för barn och unga att kravlöst idrotta och röra på sig spontant. Det ansågs också 

vara bra att Sportoteket finns på ett flertal områden i kommunen så att ännu fler barn och unga 

kan ta del av det. Deltagarna upplevde att möjligheten till att låna utrustning även öppnade 

upp för många barn och unga att vara fysiskt aktiva i lite större sammanhang. Att känna 

delaktighet betraktades som hälsofrämjande då det förknippades med positiva effekter på den 

mentala hälsan och välmåendet. Att låna utrustning för att utöva fysisk aktivitet tillsammans 

med kompisgänget eller familjen ansågs vara värdefullt för gemenskapen och det sociala livet. 

 

”Om det här leder till att du engagerar dig i en grupp, eller att du kan vara med i ett 

sammanhang där dina kompisar åker slalom eller längdskidor eller åker skridskor, ja då är 

ju det ytterligare ett plus för folkhälsan, eftersom att du mår mentalt bra och känner att du 

trivs och du kan få va med i ett sammanhang”. 

– Deltagare 4 

 

Enligt deltagarna är fysisk aktivitet en grundläggande del för barn och ungas hälsa. De 

menade att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på barn och ungas psykiska välmående, 

humör och koncentration och kan bidra till att de orkar med skolan bättre. Att lägga grunden 
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för en god hälsa redan i en tidig ålder upplevdes som viktigt och deltagarna ansåg att 

Sportoteket kan bidra till det genom att nå ut till ett stort antal barn och unga. 

 

Utjämnar skillnader    
Deltagarna hade i sina möten med barn och unga upplevt att kostnader kopplade till idrott 

utgör ett hinder för många att utöva fysisk aktivitet. De menade att ungefär 1 av 10 i gruppen 

barn och unga inte idrottar på grund av ekonomiska skäl och att Sportoteket är särskilt viktigt 

för dessa. I vissa fall kan möjligheten till att låna utrustning vara avgörande för att man alls 

ska kunna vara fysiskt aktiv. Deltagarna menade att Sportoteket underlättar för de med 

svagare privatekonomi att utöva spontanidrott eller delta i föreningar om utrustningen kan 

lånas och därmed är kostnadsfri. Kostnader för ny utrustning kan exempelvis vara ett problem 

för stora barnfamiljer men med hjälp av Sportoteket behöver man inte prioritera eller begränsa 

sig. 

                                                                                                          

“Jag tänker att just den här ekonomin hos familjerna, det är en hämsko för många. Och 

därför så tror jag så mycket på Sportoteket för att det ger ytterligare en möjlighet i alla fall, 

att just det här att alla kan få prova, alla får vara med. Du har inte begränsningen i att du 

inte har grejer”. 

– Deltagare 9 

 

Deltagarna beskrev idrott som en viktig del i kommunens integrationsarbete. De såg 

Sportoteket som en viktig resurs för nyanlända barn och unga då deras situation i samhället är 

särskilt utsatt. Ensamkommande barn har sällan ekonomiska resurser till att köpa egen 

utrustning och Sportoteket kan därför hjälpa till att skapa bättre villkor till en meningsfull 

fritid för dessa barn. Flera deltagare upplevde att föreningsliv eller annan organiserad idrott på 

många sätt kan vara betydelsefullt för nyanlända barn och ungdomar. Att få möjligheten att 

spela i ett lag eller få vara en del av gemenskapen genom fysisk aktivitet kan bidra till att man 

fortare etablerar ett socialt nätverk, träffar nya vänner och lär sig språket. 

                                         

”Jag tänker också nu med tanke på flyktingsituationen som är att hur kan vi integrera fler i 

samhället via idrotten. Och då är ju Sportoteket en ytterligare möjlighet egentligen. Så att vi 

liksom, så att man får testa på det norrbottniska liksom. Livet med skidor, skidåkning och 

skridskor och utelivet liksom”. 

– Deltagare 8 

 

Enligt deltagarna är det ungefär lika många flickor som pojkar som nyttjar Sportoteket. Detta 

upplevdes som väldigt positivt då det fanns en uppfattning om att flickor generellt utövar 

fysisk aktivitet i mindre utsträckning än pojkar. 

 

“Vi har ju relativt jämn könsfördelning när det gäller utlån vilket jag tycker är en jätteviktig 

faktor för annars blir det ju lätt att man tror att det är mest grabbiga grejer som är men.. För 

att det är de som vill vara aktiva men att tjejer är lika och har också.. För det ser vi i 

samhället i stort så ser vi ju att flickor är mindre benägna till utomhusvistelse och aktivitet”. 

 

– Deltagare 5 
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Deltagarna menade att fysisk aktivitet hänger ihop med psykiskt välmående och att 

verksamheter som stimulerar till rörelse hos flickor är värdefulla eftersom de rapporterar 

sämre psykisk hälsa än pojkar. Det ansågs vara värdefullt att hitta faktorer som kan bidra till 

en förbättrad hälsa hos unga flickor som grupp. Deltagarna upplevde även Sportoteket som en 

verksamhet som kompenserar för de skillnader som finns mellan olika samhällsgrupper och 

som därmed skapar rättvisa. Deltagarna drog paralleller till bibliotek och fritidsgårdar som har 

visat sig nå ut till alla samhällsgrupper och menade att Sportoteket rimligtvis kunde ha en 

liknande effekt då det finns tydliga likheter mellan dessa verksamheter. 

 

Utgör en resurs 
Deltagarna beskrev Sportoteket som en bra och viktig resurs för organiserad idrott. Enligt 

deltagarna har många föreningar knappa resurser och därför fyller Sportoteket en viktig 

funktion till detta. Sportoteket kan främst vara till nytta för föreningar när det kommer till att 

bistå sina medlemmar med utrustning. Deltagarna menade att om inte föreningarna själva kan 

stå för utrustning är det bra att kunna hänvisa till Sportoteket. Enligt deltagarna kan det vidare 

bidra till att fler blir intresserade av föreningslivet och att föreningar på så sätt kan öka sitt 

medlemsantal och få mer uppmärksamhet. 

 

“Om föreningen inte kan lösa utrustningen då kan man alltid hänvisa till Sportoteket”. 

 

– Deltagare 4 

 

Deltagarna upplevde att Sportoteket även ökar möjligheten för fritidsgårdar att erbjuda unga 

olika typer av fritidsaktiviteter. Deltagarna nämnde att Sportoteket har varit till hjälp för att 

anordna punktinsatser där mycket utrustning krävs, till exempel vid olika arrangemang av 

vintersporter. Dessutom upplevde deltagarna att Sportoteket även fungerar som en resurs för 

skolidrotten. Sportoteket kan vara till hjälp för skolorna att ordna med utrustning som krävs 

för att kunna utföra och delta i vissa idrottsmoment. Sportoteket kan göra det möjligt för 

skolor att anordna friluftsdagar där alla kan delta, oavsett om barnen själva har tillgång till 

egen utrustning eller inte. Deltagarna beskrev Sportoteket som en viktig resurs eftersom att 

skolorna inte alltid har utrustning till alla elever.   

 

”Sportoteket öppnar dörrar till många idrotter och till många aktiviteter för många barn och 

det underlättar för idrottslärare, fritidsledare och även ledare inom idrotten, att göra bra 

aktiviteter, att göra en bra fritid för barn och ungdomar”. 

 – Deltagare 2 

 

Förändrar inställningar 

Trots att Sportoteket, enligt deltagarna, kan öppna dörrarna till idrottsvärlden framkom det att 

om man vill idrotta i till exempel en förening ställer det krav på såväl barn och unga som 

föräldrar. Deltagarna uppgav att dessa krav bland annat kan vara dyra medlemsavgifter och 
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krav på engagemang och försäljning, vilket kan vara något som gör att många barn inte klarar 

av att vara med i en förening. 
                                                                                                          

“Nåt annat man kan fundera på hur man ska liksom se till så att alla har råd att idrotta. 

Avgifter och krav på att sälja grejer och sånt, det avskräcker ju en del”. 

                                                                                                                                                       

                                                – Deltagare 1 

 

Deltagarna ansåg att det är viktigt att tänka på vilka värderingar som finns inom en förening 

och att Sportoteket är ett initiativ som kan få föreningar att ändra inställning kring de krav 

som ställs på medlemmarna, men även att arbeta hårdare för att hitta lösningar till att alla ska 

ha chans att vara med. 

 

“Sportoteket gör ju inte allt, Sportoteket löser ju inga medlemsavgifter eller aktivitetsavgifter 

och allt vad det heter, men det är en liten bit i rätt riktning”. 

                                                                                                                           

                                       – Deltagare 2 

 

Deltagarna ansåg även att Sportoteket kan bidra till en förändrad attityd hos enskilda 

individer. Deltagarna nämnde att tanken på att hela tiden köpa ny sportutrustning är något 

som är inpräglat hos många barn och unga. Sportoteket kan bidra till att fler börjar se 

fördelarna med att använda lånad och begagnad utrustning och att pressen på att barnen ska ha 

den senaste utrustningen minskar, vilket i sin tur kan bidra till att idrottandet blir en positiv 

upplevelse. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultaten tyder på att satsningar som ger barn och unga möjlighet att idrotta och röra på sig 

utan att behöva betala för utrustning kan öka andelen fysisk aktiva, ett påstående som också 

stärks av Dahlgren och Whitehead (2007). Deltagarna ansåg att den ökade fysiska aktiviteten, 

som Sportoteket medförde, kan främja barns fysiska så väl som psykiska hälsa. Att den 

fysiska hälsan förbättras finns det tydliga indikationer på enligt Warburthon, Nicol och Bredin 

(2006) som menar att regelbunden fysisk aktivitet bidrar till många positiva effekter för vår 

hälsa. Att deltagarna kopplar ökad fysisk aktivitet till en förbättrad psykisk hälsa stärks av 

Wood et al. (2013) som menar att det emotionella välmåendet hos barn och unga förbättras av 

fysisk aktivitet. Till exempel kan fysisk aktivitet leda till ökat självförtroende och bättre 

humör (ibid.). 

 

Deltagarna menade att Sportoteket bidrar till ökade möjligheter för barn och unga att 

spontanidrotta eller på andra sätt vara delaktig i olika aktiviteter, på sina egna villkor och utan 

krav på prestation. Detta bidrar även till att en individ kan uppleva ökad autonomi och 

självförtroende som enligt Tengland (2008) är de viktigaste faktorerna för att öka 

empowerment. Autonomi och självförtroende kan också kopplas samman med individens 
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upplevelse av meningsfullhet och livskvalité, vilket är en viktig del för en känsla av 

sammanhang (ibid.). 

 

Deltagarna upplevde dessutom att möjligheterna som Sportoteket gav kunde väcka intresse 

hos barn och unga att delta i olika idrottssammanhang, eftersom de då får tillfälle att med 

enkla medel prova på och se om det är något de vill satsa på. Det ökade intresset skulle kunna 

kopplas samman med att aktiviteter som känns meningsfulla ger en känsla av delaktighet, 

något som Hanson (2004) beskriver som en positiv motivationskomponent. Att det är viktigt 

att få vara en del av ett större sammanhang och att göra något som känns meningsfullt är ett 

påstående stärkt av Jakobsson, Lundvall och Redelius (2014) som menar att idrott 

tillsammans med andra bidrar till att öka ungas känsla av tillhörighet. Vidare kan påståendet 

stärkas ytterligare då meningsfullhet är den mest centrala komponenten för känslan av 

sammanhang enligt Antonovsky (1996). En stark känsla av sammanhang medför att barn 

själva upplever sin hälsa som god (Honkinen et al., 2005). 

 

Resultatet visade också att bristande ekonomiska resurser är ett vanligt hinder för barn och 

ungas utövande av fysisk aktivitet. Detta stämmer väl överens med de sociala ojämlikheter i 

hälsa som rapporteras hos gruppen (Halldórson et al., 2000) och de skillnader som finns 

mellan barn och unga från olika socioekonomiska grupper när det kommer till deltagande i 

organiserad idrott på fritiden (Telama et al., 2009). Utlåningen upplevdes ha en 

kompenserande effekt som utjämnar barn och ungas villkor för att utöva spontanidrott eller 

vara med i en idrottsförening. Enligt deltagarna var gratis utlåning av utrustning i vissa fall en 

avgörande faktor för att alls kunna vara fysiskt aktiv. Tidigare forskning som riktat sig mot 

barn, unga och föräldrar från grupper med lägre socioekonomisk status visar att lägre 

kostnader och tillgång till idrottsutrustning var en viktig del i att främja fysisk aktivitet och 

deltagande i organiserad idrott (Holt et al., 2011; Humbert et al., 2006; Veitch et al., 2011). 

 

Resultatet visar att Sportotekets verksamhet är i linje med Community Organization-modellen 

(U.S. Departement of Health, 2005). Det vill säga hälsofrämjande arbete som utgår från en 

samhällsgrupps specifika behov och sedan strävar efter att lösa problem och komma till rätta 

med sociala orättvisor med hjälp av konkreta förändringar. Vidare betonar WHO (2008) att 

insatser som vänder sig till barn och unga är viktiga för att ge möjlighet till en god start i livet, 

vilket är någonting som Sportoteket kan bidra till.  

 

Idrott var enligt resultaten en viktig del av integrationen hos nyanlända barn och unga. Denna 

grupp ansågs vara särskilt utsatt och ofta svagare ekonomiskt vilket bidrar till sämre 

möjligheter till fysisk aktivitet och föreningsidrott. Barn och unga som har flytt till Sverige, 

särskilt de som kommer ensamma, är en grupp som löper ökad risk att drabbas av ohälsa 

(Hogstedt et al., 2003). Detta beror dels på de förhållanden man har flytt från, påfrestningar av 

själva flykten och den utsatta situationen man får i ett helt nytt land (ibid.). Stjernlöf och 

Vestbergs rapport (2014) bekräftar att ekonomin ofta utgör ett hinder för nyanlända barn och 

unga när det kommer till att utöva sport eller delta i en förening. Resultaten visade att gratis 

utlåning av idrottsutrustning är en viktig resurs för nyanlända barn och unga som underlättar 

för att utöva fysisk aktivitet samt delta i föreningar eller annan organiserad idrott. Deltagande 

i olika idrottssammanhang visade sig vara ett bra sätt att etablera sig i det nya samhället, 
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eftersom barn och unga får en chans att bygga ett socialt nätverk, träffa vänner och lära sig 

språket. Projektet MILSA (Länsstyrelsen Skåne, 2015) är ett exempel på när fysisk aktivitet 

har varit en del i arbetet med att främja nyanländas hälsa och delaktighet. Stjernlöf och 

Vestberg (2014) rapporterar om hur fritidsaktiviteter och föreningsliv är viktigt för att öka 

nyanlända barn och ungas delaktighet och menar att det är viktigt att förbättra villkoren för 

denna grupp. Emellertid är det inte enbart ekonomiska resurser som utgör ett hinder för 

nyanlända barn och unga att vara en del av idrottens gemenskap. Larsson (2007) rapporterar 

att barn och unga som ännu inte fått uppehållstillstånd har svårt att delta i föreningslivet eller 

bli medlem på ett gym då det ofta krävs ett fullständigt personnummer för detta. Det här är ett 

allvarligt problem då engagemang i idrott eller annan typ av fysisk aktivitet kan vara ett sätt 

att bryta den passivitet som många upplever under asylprocessen (ibid.). Det är därför viktigt 

att skapa fler möjligheter och mötesplatser för spontan fysisk aktivitet menar Stjernlöf och 

Vestberg (2014) och sannolikt kan Sportoteket fylla en sådan funktion. 

 

Deltagarna upplevde att det fanns en jämn könsfördelning hos de som nyttjade Sportoteket. 

Detta ansågs vara positivt eftersom att man i tidigare sammanhang upplevt att flickor utövar 

fysisk aktivitet i mindre utsträckning än pojkar. Detta stämmer överens med Brembergs 

(2002) påstående om att flickor generellt är mindre fysiskt aktiva än pojkar. Bland annat har 

tidsbrist uppgetts som ett hinder för flickors utövande av fysisk aktivitet (Eime et al., 2015). 

Relationer, skola och arbete är faktorer som flickor anser vara viktiga och tar upp en stor del 

av vardagslivet. Därför uppmuntras samhället att hitta mer flexibla alternativ som främjar 

fysisk aktivitet hos gruppen utan att ställa för höga krav vad gäller tidsåtgång, deltagande och 

engagemang (ibid.). Enligt resultatet ansågs Sportoteket uppmuntra till spontanidrott och en 

kravlös form av rörelse och kanske kan detta bidra till att projektet når ut till flickor som 

grupp. 

 

I resultatet framkom det dessutom att Sportoteket kan öppna dörrar för barn och unga till 

föreningslivet, men att verksamheten inte kan göra allt i denna fråga. Deltagarna menade att 

om barn och unga ska kunna vara med i en förening ställs det krav på både barn och föräldrar. 

Dessa krav kan vara att betala dyra medlemsavgifter, att vara delaktig i att dra in pengar till 

föreningen eller försäljning av olika slag, vilket är krav som inte alla kan leva upp till. Ett 

påstående som också stärks av Karp (2004). Dessa krav som framförallt ställs på föräldrarna 

har visat sig bli ett hinder för barnen att prova på eller ingå i flera föreningsidrotter, särskilt 

för familjer som har fler barn än ett (ibid.). 

 

Enligt riksidrottsförbundets policydokument ”Idrotten vill” (2009) ska idrottsrörelsen vara till 

för alla. Riktlinjerna innebär att du ska ha möjlighet att delta oavsett fysiska, psykiska eller 

ekonomiska förutsättningar. Bland annat ska barn och unga uppmuntras till att testa på olika 

idrotter i föreningar och inte tvingas välja eller sluta på grund av att kraven är för höga (ibid.). 

Detta påstående ansåg deltagarna i denna studie vara en viktig del inom organiserad idrott, 

men som inte riktigt fungerar i verkligheten. Det tåls att fundera på hur föreningar kan jobba 

för att alla ska ha möjlighet att vara med, oavsett ekonomi. Även hur föreningarna framställer 

sig och sina värderingar; är det rimligt att ha dyra medlemsavgifter och höga krav på 

försäljning och i sådana fall, hur kan dessa avgifter och krav sänkas utan att ekonomin i 

föreningen förfaller? Enligt Wagnsson och Augustsson (2015) kan krav på engagemang och 
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framförallt höga kostnader inom idrotten leda till att många barn och ungdomar utesluts från 

den traditionella föreningsidrotten. Detta är synd eftersom det finns starka vetenskapliga 

belägg för att organiserad fysisk aktivitet i till exempel en förening kan förstärka känslan av 

social tillhörighet och skapa en mötesplats för människor från olika socioekonomiska 

bakgrunder (Bailey et al., 2013). Dessutom visar sig organiserad idrott vara ett väldigt bra sätt 

att hålla sig motiverad till att fortsätta idrotta och uppleva en stark helhetshälsa (Jakobsson, 

Lundvall & Redelius, 2014). Basterfield et als. (2015) påstående om att deltagande i 

organiserad idrott tidigt i barndomen har en tendens att följa med högre upp i tonåren kan 

ifrågasättas här eftersom föreningars nuvarande krav och kostnader inte gör det möjligt för 

alla barn att skapa dessa förutsättningar. Vidare bör det tas i beaktning över huruvida barn och 

unga som inte deltar i organiserad idrott tidigt i barndomen ser på möjligheten att vara fysiskt 

aktiv i en förening som tonåring och även senare i vuxenlivet. 

 

Att barn och unga utesluts från den traditionella föreningsidrotten råder det inga tvivel om, 

vilket är ett stort problem som bör ses över. Däremot kan detta vara ett problem som vidare är 

svårt att hantera. Robertsson och Hvenmark (2015) menar att föreningsidrotten på senare år 

har förändrats. Kostnaderna för att bedriva föreningsverksamhet har ökat eftersom det idag 

behövs mer pengar till professionella tränare och anställda, som tidigare till större del ofta 

bestått av ideellt arbete. I takt med att mer pengar behövs måste också medlems- och 

aktivitetsavgifterna i föreningarna höjas för att verksamheterna ska kunna gå runt (ibid.). 

Detta påstående går inte hand i hand med riksidrottsförbundets policydokument (2009) som 

menar att idrotten är till för alla. En förändrad attityd behövs och är nödvändigt inom 

föreningsverksamheterna för att kunna vara förenliga med detta policydokument. 

 

Något annat som också framkom av resultatet var att Sportoteket även kan bidra till en 

förändrad inställning hos enskilda individer vad gäller kostnader i idrottsfrågan. Ett tankesätt 

där det är okej att använda sig av begagnad utrustning och att föräldrar inte alltid måste köpa 

nytt till sina barn är något som Sportoteket på sitt kan bidra med. Detta betyder att Sportoteket 

påverkar på så sätt att det kan få människor att tänka annorlunda i denna fråga, då det enligt 

resultaten i denna studie visar sig vara vanligt att inköp av ny utrustning är något som är 

inpräglat hos många barn och unga. 

 

Sportoteket fungerar enligt deltagarna som en extra resurs för föreningar, fritidsverksamhet 

och skolidrott då det framkom att resurserna ibland är bristande inom dessa verksamheter. 

Sportoteket visar sig skapa förutsättningar för dessa verksamheter att kunna erbjuda fler barn 

och unga möjligheten att utöva fysisk aktivitet och idrott av olika slag. Till exempel kan 

Sportoteket bidra till att alla kan delta på skolidrotten och idrottslärarna behöver inte ta 

hänsyn till eller avstå från att planera in aktiviteter där mycket utrustning krävs, eftersom 

Sportoteket finns där som en hjälpande hand. Detta medför också till något positivt till 

fritidsverksamheter eftersom det utökar möjligheten att vara fysiskt aktiv utanför skoltid. Det 

är viktigt att dessa verksamheter har nog med resurser eftersom Basterfield et al. (2015) 

menar att deltagande i organiserad idrott är en nyckelkomponent för att minska barn och 

ungas fysiska inaktivitet. Det kan konstateras att Sportoteket kan hjälpa till att minska den 

fysiska inaktiviteten och är därmed är en viktig verksamhet som också är fullt aktuell i dagens 

samhälle. 
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Metoddiskussion 
För att svara på syftet har studien utgått från en kvalitativ grund. Fördelen med att använda sig 

av kvalitativ forskning menar Olsson och Sörensen (2011) är att en bredd på svaren uppnås 

och resultatet som framställs har ett djup eftersom specifika kontexter har analyserats. Om 

kvantitativ metod använts i studien hade förvisso en större grupp människor kunnat inkluderas 

och därmed gett studien andra svar, men Cope (2014) menar att kvalitativ metod är bäst 

lämpad för att ta reda på människors individuella erfarenheter, vilket var en del i studiens 

syfte. Olsson och Sörensen (2011) menar att fördelen med intervjuer som insamlingsmetod är 

att forskaren får en större öppenhet till deltagaren och att en intervju är mindre styrande 

jämfört med en kvantitativ insamlingsmetod. En nackdel med intervjuer som metod är dock 

att felkällor kan uppstå, detta på grund av att det inte alltid är helt enkelt att tolka vad 

intervjupersonen svarar på. Forskningsintervjun kan även förlora trovärdighet om intervjuaren 

överför sina egna tankar och uttalanden till deltagaren (ibid.). Därför lades särskild vikt vid att 

intervjuledaren höll sig neutral och ställde öppna frågor under varje intervju. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör en kvalitativ studie ha en viss nivå av trovärdighet 

som bedöms utifrån beskrivningar om studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

En variation i urvalsgruppen bidrar till ett bredare perspektiv och därmed rikare svar, vilket 

ökar giltigheten i en studie (Graneheim & Lundman, 2004). Detta stärktes genom att de 

utvalda deltagarna arbetade inom en mängd olika verksamheter men delade liknande 

erfarenheter av arbete med barn och unga i förhållande till idrotts- och fritidsverksamhet. För 

att forskningsresultat från interventioner som rör fysisk aktivitet och barn ska bli så 

användbara som möjligt bör data inhämtas från personer som kan ge en verklighetstrogen bild 

av situationen och kan representera målgruppen väl (McGoey, Root, Bruner & Law, 2015). 

Studiens deltagare hade god insikt i det studerade området, och andra sidan hade resultaten 

kanske sett annorlunda ut om data inhämtats direkt från barn och unga som nyttjat 

Sportoteket. 

 

Datainsamling som sker över en längre tid innebär att forskaren under denna period tillägnar 

sig nya insikter i det studerade fenomenet vilket kan komma att influera intervjuns fokus och 

följdfrågor (Graneheim & Lundman, 2004). Detta är en utvecklande process men det finns 

även risk för att datainsamlingen på grund av detta blir inkonsekvent eller att fokus för 

intervjun smalnar av (ibid.). För att öka tillförlitligheten i en studie är det därför viktigt att 

datainsamlingen hela tiden sker under liknande villkor (Cope, 2014). För att säkerställa att 

varje intervju följde samma mönster och att frågorna ställdes utifrån samma förförståelse var 

intervjuledaren en och samma genom hela datainsamlingen. Intervjuguiden som bestod av ett 

antal huvudområden med tillhörande frågor säkerställde att samma områden behandlades 

under samtliga intervjuer. Intervjuguiden testades med hjälp av en pilotintervju för att bedöma 

hur väl frågorna kunde besvara studiens syfte. Efteråt diskuterade intervjuledaren och 

intervjupersonen förslag till eventuella förändringar som togs i beaktning när intervjuguiden 

sedan reviderades. Detta tillvägagångssätt kan bekräfta och stärka studiens giltighet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  
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Även om intervjupersonen var en och samma under hela datainsamlingen har processen 

diskuterats med de andra författarna efter varje intervju då dessa tagit del av, samt 

transkriberat det inspelade samtalen. Författarna har även haft tillgång till handledning under 

studiens gång och därmed fått möjlighet att diskutera processen ytterligare. Detta är ett sätt att 

ytterligare bekräfta studien (Graneheim & Lundman, 2004). Att det finns en öppen dialog 

mellan författarna är viktigt för att se till att datainsamlingen sker på ett konsekvent sätt, 

vilket ökar studiens tillförlitlighet. Antalet genomförda intervjuer avgjordes utifrån kvalitén 

på den insamlade datan och huruvida den var tillräcklig för att besvara forskningsfrågan på ett 

trovärdigt sätt (ibid.). 

 

Samtliga författare deltog i dataanalysen där de transkriberade samtalen först bearbetades på 

egen hand för att varje författare skulle få chans att bilda sig en egen helhetsuppfattning av 

materialet. Därefter arbetade författarna tillsammans med innehållsanalysen. För att stärka 

analysens trovärdighet såg författarna till att de meningsbärande enheterna var av lämplig 

storlek. De meningsbärande enheterna bör exempelvis inte vara så stora att de innehåller flera 

olika meningar men inte heller bestå av några enstaka ord då detta bidrar till fragmentering 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kategorierna utformades på ett sätt där all relevant data 

inkluderades och irrelevant data exkluderades, vilket också är viktigt för att stärka studiens 

giltighet. (ibid.). Tabell 1 visar exempel på hur meningsbärande enheter omvandlats till koder 

och sedan placerats i olika kategorier. Som en del i att ytterligare stärka studiens trovärdighet 

och giltighet har forskarna i det presenterade resultatet använt sig av citering för att bekräfta 

att detta är hämtat ur informantens egna upplevelser och erfarenheter. Citat som tagits direkt 

ur rådatan visar läsaren att resultatet inte är forskarnas åsikter (Cope, 2014). 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör genomförandet av en studie beskrivas så att 

läsaren ska kunna överföra detta till en annan grupp eller ett annat sammanhang. Det är viktigt 

att studiens sammanhang, urval, datainsamling och analys är tydligt beskrivet samt att 

resultatet är tillräckligt rikt (ibid.). Till exempel har datainsamling och dataanalys noggrant 

beskrivits stegvis för att öka överförbarheten. Däremot fanns det vissa etiska svårigheter med 

att beskriva urvalet och dess omgivande miljö allt för väl, eftersom det fanns risk för att 

deltagarnas konfidentialitet inte kunde säkerställas på grund av ett relativt lågt antal. Skulle 

studien däremot ha baserats på en enkätundersökning med närmare hundra deltagare skulle 

målgruppen kunnat beskrivas mer utförligt, som till exempel den specifika arbetsplatsen eller 

dylikt. 

 

Framtida forskning 
I denna studie framkom det att insatser som Sportoteket kan vara till hjälp för att skapa 

förbättrade möjligheter för barn och unga att utöva fysisk aktivitet. Studien undersökte 

erfarenheter hos vuxna inom idrotts- och fritidsverksamhet men för att fånga perspektivet hos 

målgruppen som Sportoteket vänder sig till finns ett stort behov av att ta reda på barn och 

ungas egna erfarenheter. Detta skulle exempelvis kunna ske genom fokusgruppsintervjuer, 

vilket är en metod som bland annat använts av Lindqvist, Kostenius och Gard (2012) i studier 

inom hälsopromotion. Den erfarenhetsbaserade forskningen kring den här typen av 

hälsopromotiva insatser är begränsad (Schulenkorf, 2012), särskilt bristande är kunskapen 

kring hur dessa insatser som riktar sig till barn och unga når ut till och tas emot av 
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målgruppen (Lassi et al., 2015). Eftersom hälsopromotiva insatser på kommunnivå som 

vänder sig till barn och unga verkar vara ett effektivt sätt att utjämna skillnader i hälsa anser 

författarna att detta är ett viktigt område att fortsätta bedriva forskning kring. 

 

I studien framkom det även att Sportoteket varit till nytta för integrationen av nyanlända barn 

och ungdomar. Sportoteket upplevdes som en viktig resurs för dessa barn och unga då det 

underlättar för deltagande i olika idrottssammanhang vilket kan ha en positiv inverkan på hur 

man etablerar sig i det nya samhället. Ett intressant område för framtida forskning kan därför 

vara hur idrotten och/eller föreningslivet kan påverka integrationsprocessen. 

 

Slutsats 
En stillasittande fritid blir allt vanligare bland barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2009) 

samtidigt som de vetenskapliga beläggen för de många positiva effekterna av fysisk aktivitet 

blir allt fler (Bailey et al., 2013; Warburthon et al., 2006; Wood et al., 2013; Fedewa & Ahn, 

2011). Detta är ett starkt argument till att undersöka och vidareutveckla insatser som främjar 

fysisk aktivitet hos denna grupp. Denna studie visar hur insatser som Sportoteket kan främja 

fysisk aktivitet samt bidra till mer jämlika villkor för utövande av idrott hos barn och unga. 

Genom att erbjuda utlåning av idrottsutrustning ökar möjligheterna till fysisk aktivitet och 

delaktighet för barn och unga, oavsett socioekonomisk status. Insatser som främjar fysisk 

aktivitet och delaktighet kan i sin tur stärka andra hälsofrämjande faktorer så som 

självförtroende (Wood et al., 2013) och en känsla av sammanhang (Honkinen et al., 2005). 

Självförtroende hänger ihop med autonomi som tillsammans med en känsla av sammanhang 

är en viktig del i att stärka en individs empowerment (Antonovsky, 1996; Tengland, 2008).  

 

Resultatet tyder därmed på att kommunala insatser som Sportoteket går väl ihop med 

hälsovägledarens arbetssätt där helhetssynen på hälsa är utgångspunkten. Studien belyser och 

bekräftar fördelar med hälsopromotiva insatser på kommunnivå och kan vara ett stöd i 

utveckling och arbete med liknande projekt, där hälsovägledarens kompetens kan spela en 

central roll. Denna studie visar på praktisk användning för hälsovägledare och andra 

professioner som arbetar hälsofrämjande och kan även inspirera kommuner runt om i Sverige 

till att göra satsningar för att främja barn och ungas hälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - följebrev 

Hej! 

Vi är tre studenter som läser sista året på hälsovägledarprogrammet vid Luleå Tekniska 

Universitet och kommer denna vår att genomföra vårt examensarbete. Arbetet kommer göras i 

form av en studie där syftet är att utforska erfarenheter av Sportoteket hos personer inom 

idrott- och fritidsverksamhet i Luleå kommun. Vi söker därför personer i Luleå kommun som 

arbetar inom föreningsliv eller fritidsverksamhet och har kännedom om Sportoteket och dess 

verksamhet. 

 

Detta brev innehåller information om studien samt vad den innebär för deltagaren. För att 

anmäla sig till studien krävs att du som deltagare ger ditt informerade samtycke genom att 

signera längst ner i detta brev. 

 

Vi vill framhålla att deltagandet är helt frivilligt och kan avslutas när som helst under studiens 

gång utan att någon anledning behöver uppges. 

 

Bakgrund: 

Sportoteket är ett 2 år långt folkhälsoprojekt som är en del av en satsning som inriktar sig på 

att utjämna ojämlikheter i hälsa. Projektet sker på initiativ av Luleå kommun och är ett 

samarbete mellan fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Norrbottens 

Idrottsförbund. Barn och unga är en viktig målgrupp för folkhälsoarbete och därför vänder sig 

Sportoteket främst till barn och ungdomar mellan 6-19 år. 

 

Sportekets verksamhet går ut på att möjliggöra utlåning av sportutrustning för att minska 

kostnaderna kopplade till idrott och motion. Verksamhetens mål är undanröja de ekonomiska 

hinder som kan stå i vägen för spontan fysisk aktivitet på fritiden eller deltagande i olika 

idrottssammanhang eller föreningsliv. Dessutom finns det en miljö- och hållbarhetstanke 

bakom projektet då man vill öka möjligheterna till att låna istället för att köpa nytt samt att 

främst använda sig av begagnad utrustning. Grundtanken är att de största delarna av 

sportutrustningen ska samlas in från allmänheten, det vill säga begagnad utrustning som 

skänks av privatpersoner, företag, organisationer eller dylikt. Sportoteket finns i dagsläget i 

fyra olika stadsdelar i Luleå kommun; Hertsön, Tuna/Notviken, Bergnäset och Råneå. 

 

Syfte: 

Syftet med studien är att utforska erfarenheter av Sportoteket hos personer inom idrott- och 

fritidsverksamhet i Luleå kommun. 

 

Studiens genomförande: 

Du som deltagare kommer att intervjuas vid ett tillfälle under april månad 2016. En av oss 

studenter kommer ha rollen som intervjuledare som ställer frågor och leder samtalet. Varje 
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intervju kommer att spelas in för att sedan överföras till skriven text och slutligen analyseras. 

Tystnadsplikt gäller och forskningsgruppen och handledaren är de enda som kommer ha 

tillgång till det oanalyserade materialet. När det analyserade materialet sedan ska redovisas 

kommer det att göras utan några personuppgifter och på ett sätt där inga personer eller 

situationer kan kännas igen av utomstående. Resultatet kommer sedan att publiceras på Luleå 

Tekniska Universitets hemsida. 

 

Fördelar och risker: 

Vid intervjuer finns alltid en risk för att vissa frågor och samtalsämnen kan upplevas som 

känsliga. Å andra sidan finns det tydliga fördelar med deltagandet då du får chans att göra din 

röst hörd och framföra dina erfarenheter kring en insats där barn är huvudmålgruppen. 

Vi skulle vara tacksamma om du vill delta i studien. 

 

Med vänlig hälsning 

Linnéa Ryngmark, Eva Savolainen & Malin Svedjeholm 
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Bilaga 2 – informerat samtycke 

Informerat samtycke till forskningsstudien: Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

utan förklaring, välja att avbryta deltagandet. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta studien: 

Ort och datum: ______________________________   

Namn:______________________________________ 

 

Kontaktpersoner: 

Malin Svedjeholm malsvh-2@student.ltu.se     076-xxxxxxx 

Linnéa Ryngmark linryn-3@student.ltu.se     073-xxxxxxx 

Eva Savolainen evasav-3@student.ltu.se     070-xxxxxxx 

 

Handledare: 

Anna-Karin Lindqvist anna-karin.lindqvist@ltu.se    vx0920-491000 
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Bilaga 3 - intervjuguide 

Fysisk aktivitet 

Hur ser du på barn och ungas möjligheter till fysisk aktivitet i Luleå kommun idag?  

Vad tror du att Sportoteket fyller för någon roll i Luleå kommun? (Vad kan insatsen bidra 

med i stort?) 

 

Erfarenheter av Sportoteket 

Berätta om dina erfarenheter av verksamheten kring Sportoteket. 

Utifrån dina erfarenheter, hur ser du på Sportotekets betydelse för barn och ungas möjlighet 

till fysisk aktivitet? Hur kan det visa sig i praktiken? 

 

Idrotts- och fritidsverksamhet 

Vad tror du att Sportoteket har för betydelse för föreningslivet i Luleå kommun? 

Berätta om dina erfarenheter av Sportotekets betydelse för barn och ungas möjligheter till att 

delta i fritidsverksamhet och föreningsliv. 

På vilket sätt? Hur har du sett det i verkligheten? Kan du ge något exempel? 

 

Hälsopromotion 

Berätta på vilket sätt du tycker att Sportoteket kan främja hälsan hos barn och unga? 

Kan du ge exempel? Fler sätt än enbart genom ökad fysisk aktivitet? 

 

Avslutning 

Finns det något mer du skulle vilja säga innan vi avslutar den här intervjun? 

Skulle du vilja summera det viktigaste? 

 

Följdfrågor 

Hur har du sett det i praktiken/verkligheten?  

Berätta mer. 

På vilket sätt? 

Hur upplevde du? 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge ett exempel på? 


