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Sammanfattning 
Dagens samhälle blir allt mer stillasittande vilket påverkar folkhälsan. Fysisk aktivitet är en 
viktig faktor för individers fysiska samt psykiska hälsa. I denna studie kommer en 
hälsofrämjande insats i form av en utlåningsverksamhet av sport- och fritids 
material/utrustning studeras. Syfte: Syftet med studien var att skapa kunskap om 
verksamhetsansvarigas föreställningar om utlåningsverksamhet av sport- och fritidsmaterial 
och hur det kan påverka hälsa och inkludering. Teoretisk referensram: Den teoretiska 
referensramen kommer att ha sitt fokus på begreppet empowerment, socialt kapital och social 
ecological theory. Synsättet som presenteras för hälsa utgår från ett hälsofrämjande 
perspektiv. Metod: Studiens metod utgick från en kvalitativ ansats där sju semistrukturerade 
intervjuer av olika intervjuformer utfördes på verksamhetsansvariga inom 
utlåningsverksamheten. Studien har utgått utifrån ett holistiskt perspektiv innebärande att 
tolkningar och föreställningar har format resultatet. Resultat: Studien visade att 
verksamhetsansvarigas föreställningar är att deras verksamhet bidrar till både hälsa och 
inkludering i samhället. Verksamheten bidrar till att allt från barn till äldre rör på sig mer, och 
även den sociala hälsan påverkas då till exempel långtidsarbetslösa kommer in i samhället 
igen med hjälp från denna utlåningsverksamhet. Det framkommer även att 
utlåningsverksamheten inte endast har varit helt enkel utan att de har stött på utmaningar 
såsom problematik när det kommer till lokal och placering av verksamheten. Slutsats: 
Verksamhetsansvarigas föreställningar är att konceptet bidrar till en ökad folkhälsa och 
inkludering. Samarbeten med olika föreningar och organisationer är viktigt för att 
verksamheten ska kunna vara verksam.  
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, Hälsa, Hälsofrämjande, Inkludering, Utlåningsverksamhet, 
Samarbeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Abstract 
Today's society is becoming increasingly sedentary, affecting public health. Physical activity 
is an important factor for individuals physical and mental health. In this study, a health 
promotion initiative in the form of a lending activity of sports and leisure equipment will be 
studied. Aim: The purpose of the study was to create knowledge about the activities of 
business executives on the lending activities of leisure materials and how it can affect health 
and inclusion. Theoretical Framework: The theoretical frame of reference will focus on the 
concept of empowerment, social capital and social ecological theory. The perspective of 
health is based on health promotion. Method: The method of the study was based on a 
qualitative approach in which seven semi- structured interviews of different interview types 
were conducted on business managers in the lending operations. The study has been based on 
a holistic perspective, as interpretations and performances have shaped the results. Results: 
The study showed that the activities of business executives are that their activities contribute 
to both health and social inclusion. The activity contributes to the fact that everything from 
children to elderly is moving more, and even social health is affected when long-term 
unemployed, for example, come back into society again with the help of this lending 
operation. It also appears that lending operations are not only positive, but they have faced 
challenges as problems regarding placement and placement of operations. Conclusion: The 
business executives perceptions are that the concept contributes to increased public health and 
inclusion. Cooperation with various associations and organizations is important for the 
company to be able to function. 
 
Keywords: Cooperation, Health, Health Promotion, Inclusion, Lending Operations, Physical 
Activity. 
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1.0 Inledning 
Ett samhällsproblem som cirkulerar i media idag är att individer i nuläget har en begränsad 
fysisk aktivitet. Detta kan bero på att samhället till viss del har etablerats i en generation där 
digitaliseringen har växt fram samt att flertalet anställda har stillasittande arbeten. Trots att det 
är en viktig faktor att vara fysisk aktiv är det dock en kostnadsfråga om alla har möjlighet att 
vara med i någon form av idrottsförening (Hertting & Karlefors, 2011). Ungdomar skulle 
framförallt vilja att idrottsföreningar har lägre avgifter för att påbörja eller tävla i en 
idrottsförening (Riksidrottsförbundet, 2010). För att möjliggöra att alla får tillgång till att 
idrotta och vara fysiskt aktiva och känna sig inkluderade så kan en gratis utlåningsverksamhet 
av sport- och fritidsmaterial vara en god insats för att öka folkhälsan vilket i sin tur minskar 
riskerna för individerna att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 
2012).  
 
Hallberg (2010) förklarar att fysisk inaktivitet kan ge orsak till många kroniska och dödliga 
sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Att utföra någon form av fysisk 
aktivitet, som en lätt promenad ger en preventiv verkan på dessa dödliga sjukdomar samt till 
exempel diabetes, högt blodtryck och benskörhet, som är ett stort problem speciellt när 
individer kommer upp i åldrarna. Det finns även forskning att en regelbunden fysisk aktivitet i 
vardagen gör att individen utvecklar sina generella färdigheter kring den specifika fysiska 
aktivitet, vilket i sin tur kan öka självkänslan. Fysisk aktivitet är i sin tur en hjälp för 
människan att skapa en positiv självbild om sig själv (Piko & Keresztes, 2006). En positiv 
självbild kan leda till ökad sportslig aktivitet och därmed gemenskap (Lindwall & Johnson, 
2010). 
 
Det sägs att människan är ett flockdjur, som behöver socialisera sig med andra individer 
dagligen för att erhålla stimulans, bekräftelse och känna gemenskap (Sandberg, 2011). 
Mcconkey, Dowling, Hassan & Menke (2013) förklarar att sociala orättvisor aldrig kommer 
kunna elimineras oavsett hur duktig individen är i en specifik idrott, det blir även mycket 
svårare för individer med funktionsnedsättning att inkluderas inom idrotten. Individer som 
uppfattar sig vara mer inkluderade i sociala sammanhang uppvisar en generellt ökad hälsa 
(Hartung, Sproesser & Renner, 2015). 
 
Konceptet som bibliotek med utlåning av böcker har på senare år fått en likvärdig verksamhet 
men med sport- och fritidsutrustning. De här koncepten kan ha en hälsofrämjande effekt för 
både den psykiska och fysiska hälsan hos individer. Eftersom samhället har blivit mer 
stillasittande på grund av som tidigare nämnt exempelvis media och de olika 
socioekonomiska möjligheterna som begränsar individer så är det därför intressant att studera 
den här typen av hälsoinsatser som kan bidra till att alla har möjlighet att utföra någon form 
av fysisk aktivitet oberoende av vilken socioekonomiskt status man har (Engström, 2013).   
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att skapa kunskap om verksamhetsansvarigas föreställningar om 
utlåningsverksamhet av sport- och fritidsmaterial/utrustning och hur det kan påverka hälsa 
och inkludering.  
 
1.3 Frågeställning 
 
● Hur arbetar utlåningsansvariga för att påverka hälsa och inkludering i verksamheten?  
● Vilka effekter har utlåningsverksamheten bidragit till? 
● Vilka utmaningar och möjligheter finns det i utlåningsverksamhetens 

framtidsvisioner? 

1.4 Avgränsning  
 
Studien kommer inte att studera objektiva effekter på hälsa och inkludering utan 
verksamhetsansvarigas föreställningar om konceptet bidrar till hälsa och inkludering, samt 
vilka utmaningar och möjligheter som kan förekomma inför verksamhetens framtid. Vi 
kommer även inte att fokusera på någon specifik målgrupp då utlåningen är till för alla. 

 

2.0 Bakgrund och tidigare forskning 
I det här avsnittet beskrivs studiens bakgrund och tidigare forskning inom ämnesområdet. 
Inledningsvis i avsnittet presenteras begrepp och definitioner för att förtydliga dess betydelse 
för studien.  
 
2.1 Begrepp och definitioner 
 
2.1.1  Utlåningsverksamhet som koncept  
Utlåningsverksamheter är intressanta att studera då de är ett relativt nytt koncept där man kan 
hitta lärdomar och hinder som kan uppstå på vägen. Det har diskuterats väldigt gott om den 
här typen av koncept i massmedia och samhället men trotts detta så kan det uppstå ett och 
annat hinder på vägen vilket är intressant att studera.  
 
Det finns flera olika typer av utlåningsverksamheter och en av de mest utbredda idag är 
“Fritidsbanken” som har ett samarbete med “Riksidrottsförbundet” (Setzman, 2016). 
Utlåningsverksamheten “Fritidsbanken” öppnade för första gången år 2013 i Deje i Forshaga 
kommun. Idag finns det 34 stycken aktiva anläggningar i hela Sverige. En av deras 
målsättningar är att det ska finnas minst en fritidsbank i varje kommun. Artiklarna som 
fritidsbanken lånar ut är bland annat från familjer som skänker begagnad utrustning som sina 
barn växt ur, det kan vara allt ifrån fotbollsskor till flytvästar. Att låna utrustning kostar 
ingenting och utlåningstiden är oftast 14 dagar. Vid försening eller skadad utrustning blir man 
inte återbetalningsskyldig då Fritidsbanken inte är ett vinstdrivande koncept. Visionen för 
fritidsbanken är att främja hälsan hos individer i samhället med hjälp av utlåningsverksamhet 
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av sport- och fritidsutrustning. Verksamheten vill att alla individer ska våga sig ut i 
idrottslivet oberoende av vilken socioekonomisk status man har då utlåningsverksamheten 
alltid är gratis och till för alla (Fritidsbanken, u.å.).  
 

“Man kan dra paralleller till kommunbibliotekets framväxt under början av 1900-talet. 
Genom den ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill vi bidra till 

att ge människor tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa.” (Fritidsbanken, u.å.)  
 
Fritidsbanken har även blivit utdelade flera utmärkelser såsom Svenska Barnidrottspriset 
2015, Återvinningsgalans Hederspris 2013 med flera (Fritidsbanken, u.å.).  
 
2.1.2 Hälsa  
Ordet hälsa kan definieras på flera sätt och kan ha olika betydelser för alla individer, beroende 
på exempelvis vilken kultur man är uppvuxen i samt tidigare erfarenheter. 
Svensson och Hallberg (2010) förklarar att det finns flera faktorer som kan påverka en 
individs hälsa, bland annat socialt nätverk, motion och socialt stöd. De nämnda exemplen kan 
en enskild individ själv inverka på och således påverka sin egen hälsa. Det finns dock faktorer 
som påverkar hälsan som är svårt för individen att inverka på, såsom samhället, miljö och 
samhällsekonomin. Det finns en modell som beskriver just hälsans bestämningsfaktorer (figur 
1) där den synliggör vilka faktorer som en individ har förmåga att påverka på och inte. 
Modellen visar fem “skikt” där de yttersta lagret symboliserar samhället, som tidigare nämnt 
så är det svårt för en enskild individ att inverka på denna faktor och det krävs därför att 
samhället bidrar till insatser för att främja invånarnas hälsa. Fritidsbanken är ett koncept som 
kan ha god påverkan på individernas sociala nätverk och sociala stöd. De här kan i sin tur ha 
stort inflytande på de två yttersta skikten och därmed förhoppningsvis främja invånarnas 
hälsa. 
 
Figur 1. Hälsans bestämningsfaktor (Nordiska Livsstilsverkstan)  

 
Källa: Dahlgren & Whitehead (1991). Bilden återgiven efter tillstånd från författarna. 
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Då hälsa kan definieras på många olika sätt så kan det även ses ur olika perspektiv, 
exempelvis ett biomedicinskt och ett holistiskt perspektiv. Ett biomedicinskt synsätt att se på 
hälsa är när hälsan går att mäta på något sätt, som till exempel ett blodprov som visar resultat 
på att en sjukdom existerar. Att se hälsa ifrån ett holistiskt perspektiv innebär också att 
känslor, tankar och tidigare upplevelser som inte går att mäta med ett blodprov tas hänsyn till 
(Svensson & Hallberg, 2010). Studien kommer att utgå ifrån ett holistiskt perspektiv då 
tolkningar som inte går att mäta kommer grunda resultatet. Det finns även begrepp som kan 
definiera när man är sjuk och samtidigt mår dåligt (disease) eller om man är frisk men ändå 
mår dåligt (illness). Dessa begrepp används när beskrivning av ett tillstånd om fysisk och 
psykisk hälsa där allmänheten uppfattar individens hälsotillstånd i relation till hur individen 
uppfattar sitt eget hälsotillstånd (Svensson & Hallberg, 2010). 
 
2.1.3 Hälsofrämjande 
Att utföra en hälsofrämjande insats betyder att man vill förhindra sjukdomar och främjar det 
som är hälsosamt för att bibehålla hälsa. Genom att ta reda på vad det är som håller människor 
friska och då försöka bevara hälsan genom till exempel fysisk aktivitet eller kost, innan 
“ohälsan” bryter ut för att då istället använda sig av medicinska lösningar (Hallberg, 2010; 
Folke & Paulsson, 2010). Det salutogena perspektivet är att fokusera på det som gör att 
människan bevarar hälsan, vad är det som gör att vi är och förblir friska och mår bra? 
(Hanson, 2004). Fysisk aktivitet är ett exempel på en hälsofrämjande insats då det har påvisats 
att kroppslig aktivitet av olika slag kan motverka sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar 
och bidra till en friskare och starkare kropp (Brorsson, Lundgren & Olsson, 2010). 
 
2.1.4 Inkludering/Exkludering   
Inkludering och exkludering är båda begrepp som återfinns inom pedagogisk forskning. 
Definitionen av inkludering är att få in alla individer i dess olika sammanslutningar. I vidare 
bemärkelse beskrivs det att det inte alltid är individerna som behöver anpassa sig till 
gruppen/samhället, utan det kan även vara gruppen/samhället som ska anpassa sig till 
individens utvecklingsmöjligheter (Sandberg, 2011). Inom inkluderings begrepp så återfinns 
det väldigt mycket inom specialpedagogiken, såsom att barn som avviker från det normala 
och få dem att bli inkluderade i både idrottsundervisningen och inom skolmiljön. De tenderar 
oftast att bli exkluderade och hamna i ett utanförskap just för att de är annorlunda och avviker 
(Sandström, 2014). Ett exempel på en organisation som jobbar för att motverka exkludering i 
samhället är organisationen Paralympics. Deras värdegrund är att individer med 
funktionsnedsättning ska kunna idrotta på elitnivå och även motverka marginaliseringen inom 
motionsidrotten (Hjelmberg, u.å.). Morgan, Burns, Fitzpatrick, Pinfold och Priebe (2007) 
menar att både individer och grupper som är exkluderade utesluts från sociala miljöer, 
deltagande och aktiviteter. Att inkluderas med andra individer är därför ett exempel på något 
som kan gynna hälsan vilket en idrottsverksamhet kan ha goda möjligheter att påverka. 
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2.2 Tidigare forskning 
 
2.2.1 Relationen mellan hälsa och inkludering/exkludering 
Hartung, Sproesser och Renner (2015) förklarar att tidigare forskning inom ämnesområdet 
visar att inkludering och hälsa hänger ihop. Således så kan individen känna sig inkluderad i 
sin egen uppfattning, men det betyder möjligtvis inte att individen är inkluderad utifrån 
kamraternas perception. Det framkom även att de som upplevde sig själva mera inkluderade 
påvisade även en bättre hälsostatus. 
 
Enligt rapporten Time to change (2008) är det 9 av 10 individer som har någon typ av mentala 
problem har blivit påverkade av stigmatisering och diskriminering. Social exclusion unit 
(2004) tar upp i sin rapport att de som har störst risk att hamna i ett utanförskap är de som har 
en psykisk störning. De har mestadels svårt att komma in i arbetsmarknaden och samhället i 
sig. Det är även en viss skillnad på hur exkluderade individer är beroende på vilken 
socioekonomisk status man innehar (Wilson, Eyles, Elliot, Keller-Olaman & Devcic, 2007). 
Frånvaro av sociala relationer och support kan innebära att individer kan känna sig stressade 
och ge upphov till psykologiska påfrestningar i hälsan. Men i det stora hela kan även ett stort 
socialt nätverk leda till minskad psykisk ohälsa och reducerad självmordsbenägenhet (Tay, 
Tan, Diener & Gonzalez, 2013). Det är värt att notera att personer som är aktiva inom sport 
stärker sin självbild och även förbättrar sina sociala relationer i idrottens sammanhang. Men 
det är svårt att fastställa en generell slutsats att sportaktiviteter minskar exkludering i 
samhället (Bailey, 2005). Framförallt så kan projekt av olika slag eliminera de finansiella 
barriärerna och reducera exkluderingen i mindre grad. Sportutrustning och kläder påverkar 
också ungdomars deltagande i sportaktiviteter, att erbjuda den möjligheten får ungdomar att 
medverka i mer omfattande utsträckning (Kelly, 2011).    
 
Larsen, Strong och Linke (2014) fann i sin studie att individer som är socialt isolerade även är 
mindre fysiskt aktiva än de individer som har ett brett socialt liv. Lever man med personer 
som är fysiskt inaktiva är även risken högre att man själv är det, då den social påverkan kan 
vara ett hinder. Individer som är socialt engagerade kan känna tillhörighet och samhörighet 
vilket kan leda till ökad fysiskt aktivitet. Sambandet mellan socialt stöd och fysisk aktivitet 
upptäcktes både på allmänt socialt stöd och även socialt stöd till att utföra fysisk aktivitet.  
 
2.2.2 Socioekonomisk status, betydelse för hälsan 
Bastian, Maximova, McGavock och Veugelers (2015) beskriver att fysisk aktivitet är viktigt 
på både långt och kortsiktigt håll för ungdomar och deras hälsa. De socialt utsatta i samhället 
har överlag sämre hälsa, som fysisk inaktivitet, rökning och kroniska sjukdomar. Studien 
undersökte om det fanns någon skillnad på de som levde i ett lågt socioekonomiskt område 
(10 skolor) utförde mindre fysisk aktivitet än det som levde i ett medel socioekonomiskt 
område (20 skolor), och om det gick att påverka med hjälp av en hälsofrämjande insats under 
skoltid. Första mätningen i början av studien visade att barnen ifrån ett lågt socioekonomiskt 
område var mindre fysiskt aktiva (steg per dag) på helgen än de som levde i ett medel 
socioekonomiskt område. Två år senare när den hälsofrämjande insatsen hade pågått så visade 
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resultatet ökning på den fysiska aktivitet på helgen hos de barn som levde i ett lågt 
socioekonomiskt område. Detta resultat tyder på att en hälsofrämjande insats på skoltid kan 
leda till en beteendeförändring och minska ojämlikheter på den fysiska aktiviteten utanför 
skoltiden (Bastian, Maximova, McGavock & Veugelers, 2015). 
 
Även i en studie av Vander Ploeg,  Maximova,  McGavock,  Davis och Veugelers (2014) 
påvisade dem att en hälsofrämjande insats under skoltid i socioekonomiskt utsatta områden 
kan minska ojämlikheter när det kommer till fysisk aktivitet. De var mest gynnsamt för elever 
i ett lågt socioekonomiskt område då dem utförde minst fysisk aktivitet. Genom att införa en 
hälsofrämjande insats under skoltid kan i sin tur bidra till en förbättrad fysisk aktivitet och 
förebygga många sjukdomar vid ung ålder. Det kan även minska den ojämlikheten som finns i 
det socialt utsatta områden med hjälp av fysisk aktivitet.  

  
2.2.3 Fysisk aktivitet  
I dagens moderna samhälle så blir individer allt mindre fysiskt aktiva. Vi har idag både 
självgående gräsklippare, dammsugare och allt fler trappor görs om till rulltrappor, allt för att 
göra vardagen enklare för individerna i samhället. Den moderna utvecklingen har dock inte 
endast bidragit till en enklare vardag utan även bidragit till att individer blir allt mer fysiskt 
inaktiva. Fysisk inaktivitet har sina nackdelar och utgör idag 2,1 procent av sjukdomsbördan i 
världen vilket gör den till den fjärde största orsaken till förtidig död (Folkhälsomyndigheten, 
u.å.). I en studie av Sponder, Fritzer�Szekeres, Marculescu, Litschauer och 
Strametz�Juranek (2016)  så studerade de hur fysisk inaktivitet påverkar kroppens olika 
system. Studien visade på att fysisk aktivitet bidrog till att deltagare minskade 
åderförkalkning vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar samt att ökad fysisk aktivitet 
även sänkte inflammation i kroppen. Bortsett från de negativa fysiska effekterna som fysisk 
inaktivitet kan bidra till så har det även visat sig påverka den psykiska hälsan. En rad olika 
studier gjordes och påvisade att hälsofrämjande insatser med fysisk aktivitet kan förhindra 
depression i framtiden. Studierna förklarar att fysisk aktivitet är en bra strategi för att främja 
den psykiska hälsan hos individer (Mammen & Faulkner, 2013). 

2.2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis av tidigare forskning påvisas det att de som har en låg socioekonomisk 
status oftast är mindre fysisk aktiva och att en hälsofrämjande insats kan hjälpa dessa att bli 
mer fysiskt aktiva. Social inkludering kan bidra till en bättre hälsa, och det betyder även att 
exkludering kan vara negativt för hälsan. Att vara fysiskt aktiv påverkar både det fysiska och 
psykiska välmående till det bättre, och kan förebygga en rad olika sjukdomar. Vi vill därför 
med denna studie skapa kunskap om verksamhetsansvarigas föreställningar om Fritidsbanken 
kan påverka individers inkluderings möjligheter och hälsa. 

3.0 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt redovisas de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas i studien.  
Utgångspunkten kommer att fokusera på empowerment, socialt kapital och social ecological 
theory.  
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3.1 Empowerment 
Hälsopromotion fokuserar på friskfaktorer som även kan kallas för det salutogena faktorerna. 
Ordets mening är att hjälpa människor att hålla sig friska. Det gäller att se helheten av 
människan och tillsammans i ett hälsoarbete ha kunskap om rehabilitering lika mycket som 
förebyggande och hälsofrämjande för att kunna hålla människan frisk (Hanson, 2004). 
Hälsopromotionen blev tydligare och fick en viktig ansats i Ottawa 1986. Där beskrevs 
hälsopromotion som en process där det skapades möjligheter att ha inflytande på de 
faktorerna som påverkar hälsa och skapa en ökad kontroll över dessa faktorer. Målet var att 
minska skillnader mellan individens hälsotillstånd för att bidra till samma förutsättningar för 
kvinnor och män, fattiga som rika att uppnå god hälsa. Med hjälp av det här 
tillvägagångssättet så bidrar det till att individerna skapar sig empowerment vilket betyder att 
de besitter en egenmakt över sina förutsättningar till bättre hälsa (Hanson, 2004).  
 
Begreppet kan spegla fritidsbankens syfte då det är att göra det möjligt för alla att låna sport- 
och fritidsutrustning oavsett vilket socioekonomisk status man innehar, och 
tillvägagångssättet ger individerna möjlighet till god hälsa om de så vill. 
 
När en hälsofrämjande insats ska utföras på till exempel samhällsnivå så är det viktigt att 
varje individ känner att det har så kallad egenmakt att själva får bestämma över sina 
möjligheter och handlingar. Empowerment är ett teoretiskt begrepp som utgår ifrån att stärka 
individer eller grupper som känner sig svaga eller maktlösa i sin position i samhället. 
Empowerment är ett centralt begrepp i det hälsofrämjande arbetet, där en del fokuserar på 
personlig mognad hos individen (Askheim, 2007). Själva ordet “Empowerment” kan tolkas 
och innebära olika egenskaper i olika sammanhang som till exempel, socialt stöd, självtillit, 
delaktighet, egenkontroll, samarbete och deltagande (Askheim & Starrin, 2007). I en situation 
där ökad fysisk aktivitet är målet så kan empowerment bidra till ökad självkontroll samt 
kunskap och färdigheter för den specifika aktivitet, vilket i sin tur kan bidra till bättre 
självförtroende. Dock har begreppet olika riktningar till olika sammanhang så ökad 
empowerment även kan betyda ökad makt över sina socioekonomiska faktorer som i sin tur 
kan påverka hälsan som ett exempel (Askheim, 2007). Empowerment är ett viktigt begrepp i 
det hälsofrämjande arbetet. För att kunna uppnå hälsa så är det till stor hjälp om människan 
känner att de kan styra över det som bidrar till ökad hälsa, som till exempel bra miljöer och 
utveckling av personliga färdigheter. Besitter människan empowerment över dessa faktorer så 
kan den i sin tur öka sin hälsa (Askheim, 2007).  
 
En faktor som kan ge empowerment negativ effekt är att de individer som nu får möjlighet till 
att styra över sin egen hälsa kan känna att de hamnar i en “offerroll” då dem behöver hjälp 
från samhället för att öka sin “egenmakt”. Empowerment är ett tolkningsbegrepp och kan 
därför vara problematiskt att hitta en balans över. Att balansera sin egenmakt så att det inte 
lutar över till offerrollen eller motsatsen och tror att man är klarar av allt på egen hand kan 
vara svårt att hantera (Askheim, 2007). Empowerment kommer i denna studie användas för att 
problematisera och diskutera hur utlåningsverksamheten kan bidra till människors egenmakt 
och kontroll över sitt hälsotillstånd. Med hjälp av en utlåningsverksamhet kan möjligheter 
skapas för alla människor i samhället, oberoende av socioekonomisk status eller 
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färdigheterna, att få låna utrustning till att utföra en fysisk aktivitet kan öka människors 
egenmakt (empowerment).  
 
3.2 Social ecological theory 
I den här teorin är individen i centrum utifrån ett hälsopromotivt synsätt men även hur 
påverkbar individen är i dess omgivning. Fokus ligger på hur individen och miljön samspelar 
och påverkar varandra. Således så är det viktigt att betona att det inte bara är de miljömässiga 
faktorerna som är betydelsefulla inom individens hälsostatus utan även vilka personliga 
attribut, genetiskt arv och beteendemönster som individen innefattar (Stokols, 1996). 
Fokuseringen på hälsan och interaktion kommer introduceras inom teorins olika delar och hur 
de påverkar individen. Enligt National cancer institute (2005) finns det tre olika nivåer inom 
perspektivet som de samverkar och påverkar varandra, vilka beskrivs nedan: 
 
Inom den intrapersonella nivån så omfattas individens karaktäristiska personlighetsdrag 
såsom attityder, erfarenheter, intryck, som influerar beteendemönstret. Nästa steg som nämns 
är det interpersonella nivån som är när de olika sociala processerna inverkar på varandra och 
skapar sociala identiteter, sociala relationer till familj och vänner. Men även att individen 
inkluderas i grupper med speciella gruppegenskaper. Avslutningsvis är sista steget 
samhällsperspektivet och inom denna nivå så omnämns hur individen ska anpassa sig till 
samhället samt dess regler och normer som existerar. Individens beteende ska någorlunda 
överensstämma med samhällets värdegrunder. Individen ska även ha kännedom över hur de 
lokala, federala och statliga arbete inom olika hälsoprogram fungerar och implementeras i 
praktiken. Teorin kommer i denna studie att användas för att studera vilka nivåer som 
utlåningsverksamheten kan inverka på samt på vilket sätt. I nedanstående figur (se figur 2) så 
omfattas individens och populationens hälsa av de olika bestämningsfaktorerna (National 
cancer institute, 2005). 
 
Figur 2. Ett mångsidigt synsätt utifrån “Ecological perspective”  

 
Källa: National cancer institute (2005). 
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3.3 Socialt kapital  
Det sociala kapitalet innebär att individerna har en möjlighet att ta del av sociala resurser som 
de innehar i olika sociala nätverk. Det kan vara genom att man är delaktig i någon grupp, 
förening eller organisation. Genom att bygga upp ett socialt kapital i till exempel en 
gemensam verksamhet där man visar empati, så kan man förvänta sig att få tillbaka empati 
när man själv behöver. Vidare menas det att socialt kapital kan finnas i olika sociala kontexter 
eftersom fenomenet är relativt omfattande (Rønning & Starrin, 2011). Det formella sociala 
kapitalet härleds till deltagandet inom föreningslivet. Därmed inom det formella sociala 
kapitalet så skapas det informella kapitalet som utvecklas utifrån osynliga faktorer som mer 
eller mindre påverkar det sociala kapitalet. Putnam (2001) beskriver även att de informella 
mötena bidrar till mer än vad man tror, speciellt när man är i en närmiljö där prestationen, 
konkurrensen och kraven är höga. 
 
Framförallt menar författarna Rønning och Starrin (2011) att tillit, normer och nätverk är drag 
hos organisationer som kan skapa produktivitet och effektivitet i samhällets samordnade 
insatser. Det blir en stark kollektiv handlingskraft genom utvecklandet av normer samt att 
informationen lättare flödar. Uppbyggandet av socialt kapital kan med fördel vara att man är 
positiv och omsorgsfull mot sina medmänniskor. Även att tillit och förtroende är aspekter som 
har en nyckelroll inom det sociala kapitalet (Rønning & Starrin, 2011). Enligt Putnam (2001) 
har samhällsutvecklingen bidragit till att människor har isolerat sig allt mer ifrån varandra och 
gör färre saker tillsammans. Starrin (2011) menar att stolthet och skam är relationskänslor 
som har en koppling till sociala kapitalet. Vidare menas det att skam innebär att man har 
otrygga eller osäkra sociala band, medan stolthet är motsvarigheten såsom säkra och trygga 
sociala band. 
 
Det sociala kapitalet inom civilsamhället som kallas för den “tredje sektorn” förser människan 
med olika typer av mötesplatser eller arenor. Viktigt att poängtera är att staten inte är 
involverad i lika stor utsträckning som man kan förvänta sig. Dock kan staten som aktör 
eventuellt fungera som ett stödjande och stärkande organ (Rønning, 2011). Således återfinns 
det i civilsamhället många arenor som medför social träning, det innebär att socialt utsatta får 
en revanscherade chans i samhället. Somliga organisationer har ett primärt mål att kunna 
erbjuda exkluderade grupper en frizon från samhällets stigmatisering. Teorin kommer att 
användas som ett pedagogiskt verktyg, då det är en social teori där informella möten står i 
fokus. De som lånar utrustning har i syfte att utföra en aktivitet och då samtidigt blir en del av 
ett socialt nätverk, där man kan lära i samspel med andra. Exempelvis lagsporter där man kan 
låna fotbollsskor av utlåningsverksamheten och i sin tur bli en del av ett informellt 
möte/lärande då man engageras i sociala kontexter och lär sig så mycket mer än att bara spela 
fotboll, som till exempel samarbeten med andra individer. Socialt kapital är relevant eftersom 
vi studerar utlåningsverksamhet som mötesplats och även möjliggörande för möten i det civila 
samhället.  
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4.0 Metod/Design  
Studien har en metodologi där den övergripande ambitionen är att skapa en förståelse kring de 
verksamhetsansvarigas föreställningar om utlåningsverksamheten. Studien utgår från ett 
holistiskt synsätt (Svensson & Hallberg, 2010) och därför var en kvalitativ ansats med hjälp 
av intervjuer användbart då tolkningar och föreställningar som analyserades.  
 
4.1 Urval 
I studien intervjuades verksamhetsansvariga för utlåning av sport- och fritidsutrustning. 
Urvalet som valdes i studien var ett målinriktat strategiskt urval kombinerat med ett 
bekvämlighetsurval, eftersom vi stötte på hinder i början av studieprocessen. Med ett 
målinriktat urval menas att man väljer olika egenskaper som individerna innehar som är 
relevanta till studiens syfte och problemformulering samt att urvalsindivider är involverade i 
organisationen/ verksamheten som ska studeras. Syftet med de här tillvägagångssättet var att 
få en variation av erfarenheter på intervjupersonerna samt välja ut stora och mindre 
kommuner där uppfattningen var att kommunstorlek kan ha betydelse. På det här sättet kan 
man studera olikheter i de svar som intervjupersonerna givit och i sin tur bilda sig en 
eftertanke kring de fenomen som visat sig (Rosberg, 2012).  
  
De som deltog i studien var verksamhetsansvariga i diverse utlåningsverksamheter, vilka 
finns spridda i de olika kommunerna. De valdes eftersom att de fanns i målgruppen för 
studien. I ett första skede kontaktades den huvudansvarige, d.v.s. Fritidsbankens 
verksamhetsledare via e-post dock utan något resultat. Därefter valde vi själva att göra ett 
målinriktat strategiskt urval och gå in i Fritidsbankens hemsida (www.fritidsbanken.se) och 
välja ut tio stycken Fritidsbanker för att säkerställa att tillräckligt med personer skulle 
medverka i studien (Trost, 2010). Därefter skickades en förfrågan ut via e-post till sju stycken, 
då endast sju stycken av tio hade en e-postadress som fanns att kontakta. Av de sju som vi 
kontaktade valde fem stycken att svara och ställa upp en intervju. Därefter kontaktades 
huvudansvariga verksamhetsledaren på fritidsbanken igen som då svarade och 
rekommenderade kontakt med sex stycken personer vilka vore lämpliga att intervjua. Här 
skedde ett bekvämlighetsurval då vi kontaktade de personer som vi blev tilldelade. Av de sex 
som kontaktades så var det två av dem som hade möjlighet att ställa upp på en intervju, de 
fyra övriga var okontaktbara och blev därför inte en del av studien.  
 
4.2 Datainsamling 
Forskningsstudiens data samlades in med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer 
via Skype, telefon eller e-post beroende på vad intervjupersonen föredrog och hade möjlighet 
till. En intervjuguide (Se bilaga 1) användes som underlag vid varje enskild intervju. 
Intervjuguiden delades upp i olika tematiseringar som har en koppling till syftet och 
frågeställningarna i studien samt för att underlätta intervjuprocessen. De olika 
tematiseringarna var bakgrundsfrågor, hälsoinkludering och utvecklingsmöjligheter. Inom det 
teoretiska perspektivet “Kvales InterView” så beskrivs det att tematiseringar är det första 
steget i intervjuprocessen och att forskare som använder sig av metoden ska ha i åtanken vad 
man vill få reda på och specificera sitt ämnesområde (Trost, 2010). Intervjuer är en gynnsam 
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insamlingsmetod i studien då förväntningar och föreställningar var de som var relevant för 
studiens syfte. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är intervjuer ett bra verktyg att 
använda för att uppfatta känslouttryck samt för att ställa följdfrågor i en specifik intervjufråga 
och eventuellt möjlighet att gå tillbaka till en tidigare fråga. Intervjuer är positivt att använda 
när man utgår ifrån ett holistiskt perspektiv då synen på hälsa och inkludering ur ett 
individperspektiv är subjektiv och kan variera från person till person.  
 
4.3 Genomförande 
Inledningsvis kontaktades verksamhetsansvariga för Fritidsbanken via e-post för att fråga om 
vi fick utföra en studie hos dem. Därefter vid godkännande kontaktades 13 personer vid olika 
kommuner i Sverige via e-post och telefon för att se om intresset för en intervju var aktuellt. 
De personer som tackade ja till en intervju vilket var sju stycken fick själva bestämma vilken 
intervjuprocess de kände sig mest bekväma vid, via telefon, Skype eller e-post. De personer 
som valde att svara på intervjun via e- post var nyöppnade verksamheter som kände att det 
inte hade samlat tillräckligt med erfarenheter eller personer som inte hade möjlighet/tid att 
utföra ett telefon/Skypesamtal. Intervjun via e- post gick till på följande sätt att en något 
förenklad intervjuguide skickades ut till respondenterna, där de själva fick svara på frågorna. 
Var det några oklarheter med frågorna så var vi kontaktbara under hela processens gång. En 
nackdel med intervjuprocessen där de valde att svara via e-post var att de inte fanns någon 
möjlighet att ställa följdfrågor, vilket bidrog till ett mindre utförligt material för oss att 
analysera. I samband med att intervjufrågorna skickades ut så skickades även ett följebrev (Se 
bilaga 2) ut för att intyga deltagarna att vi behandlar all data från intervjuerna konfidentiellt 
och kan avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. I följebrevet informerades 
deltagarna om de fyra etiska forskningskraven som Vetenskapsrådet (1990) förklarar utförligt 
nedan:  
 
Informationskravet informerar till en början vad det är för undersökning och syftet med 
deltagandet samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så önskas. 
Ytterligare eventuell viktig information om studien kunde deltagarna ta del av här exempelvis 
information om uppsatsförfattarna. Genom att deltagarna godkände sin medverkan i studien 
så uppfylldes Samtyckeskravet och att informera deltagarna om att intervjun kommer att 
spelas in, samt transkriberas av oss så uppfylldes Konfidentialitetskravet. Det förklarades även 
att den nedskrivna intervjun inte kommer att använda namn eller andra personuppgifter för att 
behålla deltagarnas anonymitet. Nyttjandekravet innebär att studiens innehåll enbart kommer 
att användas till forskningsändamålet och kommer inte att spridas till andra oberörda. Studien 
kommer dock att publiceras på portalen DIVA men att all information är anonym och att man 
på så sätt inte kan identifiera vem det är som har svarat.  
 
Innan intervjuerna genomfördes så utfördes en pilotstudie av intervjuguiden på två 
utomstående personer. Det här genomfördes för att undvika fel som kan uppstå exempelvis 
vid inspelning av telefonsamtalet och även om intervjuguiden har frågor som inte går att 
förstå. När en pilotstudie utförs så får man möjlighet att studera hur frågorna uppfattas, om det 
är passande och inte pressar intervjupersonen att svara på ett visst sätt. Eftersom vår 
intervjuguide kan påverkas av egna erfarenheter och våra föreställningar så är det bra att 
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utföra en pilotstudie på någon utomstående för att se om frågorna är tydligt strukturerade och 
inte ledande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).   
 
Telefonintervju eller Skype intervju är en fördelaktig metod att använda sig av när personen 
som skall intervjuas inte befinner sig på samma ort som intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 
2014). I denna studie så befinner sig studiens författare och utlåningsverksamheten på olika 
orter som gör att telefonintervju är passande. Under en intervju så har man möjlighet att sätta 
sig in i hur den intervjuade personen resonerar och tänker, samt föreställningar från frågan. 
Det är viktigt att tänka på att den som intervjuar och blir intervjuad kan ha olika sätt att tänka 
och resonera på, vilket även är viktigt när man analyserar och tolkar data. (Trost, 2010). 
Intervjuerna genomfördes i tysta och enskilda rum för att eliminera störningsmoment. Till en 
början ställdes frågan om de har läst igenom följebrevet och har förstått det samt om de hade 
eventuella övriga frågor kring studien. För att inte intervjupersonen skulle känna sig obekväm 
eller osäker så började alltid samtalet med en kort presentation av oss (Back & Berterö, 2015). 
Vid varje genomförd intervju så medverkade minst två av studiens författare där en var aktiv 
och ställde frågorna medan den andra var passiv och lyssnade på viktiga nyckelord som 
nämndes. Det här gjordes för att inte skapa förvirring eller osäkerhet för intervjupersonen. 
Varje enskild intervju tog cirka 20-40 minuter och spelades in för att sedan transkriberas.  
 
Nedan presenteras studiens deltagande. Tabell 1.  
 
 

Deltagare Kön Anställningstid på 
fritidsbanken 

Intervjuform Längd på 
intervjun 

Intervjuperson 1  Man 5 månader Skype 31 min 

Intervjuperson 2 Man 10 månader Telefon 40 min 

Intervjuperson 3 Man 3 år e-post --- 

Intervjuperson 4 Kvinna 6 månader Skype 20 min 

Intervjuperson 5 Kvinna 8 månader e-post --- 

Intervjuperson 6 Kvinna 7 veckor e-post -- 

Intervjuperson 7 Kvinna 1 år Telefon 21 min 

 
 
4.4 Analys 
 
Det inspelade materialet från intervjuerna analyserades och tolkades genom att ha en grund 
från interpretativ fenomenologisk analys (IPA) som är en tolkningsmetod där erfarenheter och 
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olika perspektiv från intervjupersonen (IP) analyseras (Back & Berterö, 2015). Då syftet med 
studien var att “skapa kunskap om verksamhetsansvarigas föreställningar om 
utlåningsverksamhet av sport- och fritidsmaterial/utrustning och hur det kan påverka hälsa 
och inkludering” så är IPA en lämplig metod att utgå från då den används när forskaren vill få 
förståelse om hur de enskilda individerna upplever en viss situation och tankar (Back & 
Berterö, 2015). 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon som var satt i flygplansläge för att 
undvika distraktioner, för att sedan transkriberas med hjälp från IPA’s metodansats. Att 
transkribera innebär att intervjun skrivs ner ordagrant efter vad intervjupersonen svarat, 
transkriberingen skedde via datorn i programmet Microsoft Word. Back och Berterö (2015) 
förklarar att transkribera är väldigt tidskrävande men är viktigt att de genomförs korrekt och 
att den personen som utför intervjun även transkriberar den, eftersom detta tillför reflektioner 
och tankar till processen. Denna studie utgår från reflektioner och tankar och därför lästes det 
transkriberade materialet igenom flera gånger. För att systematisera analysen av materialet så 
gjordes en tabell med inspiration från ett kapitel i boken Handbok i kvalitativ analys (2015).  
När det empiriska materialet analyserades så utkristalliserades olika teman med syftet och 
frågeställningarna i åtanke. Sedan markerades relevanta citat och nyckelord vilket blev till 
aspekter i dessa teman. Det första temat var; Att verka för hälsoinkludering och de aspekter 
som ingick var inkludering, exkludering och hälsa. Det andra temat var; Att hantera 
utmaningar och de aspekter som ingick var samarbeten, ekonomi, personal, lokaler och status. 
Det sista och tredje temat var; Att se utvecklingsmöjligheter och de aspekter som ingick var 
miljön, kommunala möjligheter och samverkan/samarbeten (Back & Berterö, 2015). 
 

5.0 Resultat  
I följande avsnitt presenteras resultat från intervjuerna med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställningar. I texten nedan kommer resultatet att presenteras i löpande text med citat för 
att stärka intervjupersonernas svar. För att enklare analysera materialet delades data in i tre 
teman. De temana är: Att verka för hälsoinkludering, att hantera utmaningar och att se 
utvecklingsmöjligheter.  
 
5.1 Att verka för hälsoinkludering 
Detta avsnitt fokuserar framförallt på inkludering, exkludering och hälsa. Det övergripande 
resultatet från intervjuerna var att intervjupersonerna hade en liknande uppfattning om 
utlåningsverksamheten. De hade en gemensam positiv syn om konceptet och anser att 
utlåningsverksamheten har goda förutsättningar att utbreda sig.  
 
Intervjupersonerna nämnde att utlåningsverksamheten är till för alla och att ingen ska 
exkluderas. De poängterade att alla som vill ska ha tillgång till ett friluftsliv oavsett vilken 
socioekonomisk status man innehar. De förklarade att de som lånar utrustning är allt från 
pensionärer som vill prova något nytt till skolklasser som ska på utflykter.  
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“Vi vill inkludera alla i ett friluftsliv och att vi ska kunna… inget barn ska stå i ett 
utanförskap för att man inte har möjlighet att ha utrustning.” - IP 4. 

 
En målgrupp som de pratade starkt om var långtidsarbetslösa. De menar att konceptet inte 
endast bidrar till utlåning utan även med hjälp av samarbete med exempelvis 
arbetsförmedlingen bidrar till arbetsträning samt att de långtidsarbetslösa kommer in i 
samhället. Att långtidsarbetslösa får komma in och arbetsträna på utlåningsverksamheten så 
finns det tillfälle för dem att hitta tillbaka till sig själva då det bland annat får möjlighet till 
friskvård. De börjar sin tid på utlåningsverksamheten med att sortera prylar på lagret för att 
sedan växa i sin roll och börja träffa människor som kommer in och lånar utrustning. Det här 
kan vidareutvecklas till att de långtidsarbetslösa är med och träffa olika föreningar utanför 
utlåningsverksamhetens väggar och därför är en perfekt plats att arbetsträna på beskriver IP 1. 
IP 7 berättar om ett projekt som de samarbetar med som just handlar om att sätta 
långtidsarbetslösa i sysselsättning för att få dem att komma tillbaka in i samhället. Hen 
förklarar vidare att det är kul att träffa de arbetslösa som är till åren och att man träffar dem i 
en miljö som man inte skulle göra annars och även att de träffar andra som är i samma 
situation. 
 
“Träffar ju också människor som de aldrig skulle stöta på i sin sociala miljöer då, och det gör 
ju att man kanske ändrar lite uppfattning, och tar till sig saker och ting som man kanske inte 

hade gjort annars, jag tycker att det sammanbinder mycket. - IP 7. 
 

 
Något som var återkommande hos flera av intervjupersonerna är att de menar att konceptet är 
bra för alla i samhället men framförallt för barn då de får möjlighet att testa olika aktiviteter. 
De här kan de göra utan att det blir en ekonomisk fråga då utlåningsverksamheten är gratis. IP 
1 förklarar just att barn i skolklasser kan låna den utrustning som krävs till friluftsdagarna i 
skolan, och om de sedan gillar sportaktiviteten kan de i sin tur köpa utrustningen och gå med i 
en idrottsförening. IP 1 förklarar även att detta är ett sätt för invandrare att komma in i det 
svenska samhället genom idrott. Hen belyser att det kan framhävas i ett interaktionsperspektiv 
för de många nyanlända som får prova på olika sporter och med hjälp av 
utlåningsverksamheten skapas möjligheten för dem att kunna fortsätta med det dem tycker 
om.  
 
“Men också att få testa nya grejer, vi ser liksom många SFI-klasser som får på en studiedag 
testar skidor eller pulka för första gången i sitt liv, och såna grejer att man får möjlighet att 
prova skridskor, och det här är ett jättebra sätt att komma in i det svenska samhället.” IP 1 

 
Det här är något som IP 2 menar att placeringen av utlåningsverksamhet har betydelse. Om 
utlåningsverksamheten är placerad i ett socialt utsatt område så menar IP 2 att det detta kan ha 
betydelse för vilka som kommer och lånar, och förklarar vidare att en fördel är att placera 
utlåningsverksamheten i områden som till exempel grönområden och nära idrottshallar. Detta 
för att effektivisera utlåningen och gynna så många som möjligt samt placering nära skolor 
där det bland annat finns studenter från andra delar av världen. 
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 “I samma veva så fick då även universitetet upp ögonen för oss de kom folk asså de är rätt 

kul, det kom folk från hela världen och lånade skridskor.”  IP 2. 
 

 “De hittade hit och de var folk från Australien, USA, Nya Zeeland, Gambia var de två 
tjejer som kom och lånade skridskor och hjälm de hade aldrig åkt förut och tyckte de 

var jätte roligt.”- IP 2. 

De vill placera sin utlåningsverksamhet där de kan inkludera och gynna flest målgrupper, där 
barn ska kunna röra på sig även de som inte har råd till fysisk aktivitet. IP 7 förklarar att det 
hade sin verksamhet i ett invandrartätt område, där det var stökigt och grupperingar och 
märkte att det då stötte på problem med att utrustningen inte kom tillbaka och av olika 
anledningar fick flytta på verksamheten. 

“Vi vill ju finnas på *** och vi vill finnas på *** där vi har invandrartäta områden, där vi 
ska kunna gynna, det låginkomsttagare då vi vill hitta en målgrupp där barn skulle kunna 

röra på sig på samma sätt som alla andra barn, även fast det inte har pengar till det” - IP 7 
 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de har en positiv helhetssyn på hälsan kring 
utlåningsverksamheten. De vill att folk ska börja röra på sig för att bli ett friskare samhälle 
och bidra till en ökad folkhälsa. IP 3 antyder att individer som är i en fas där de är skadade, 
sårade och inte har något socialt liv kommer in till utlåningsverksamheten som då tas om hand 
efter specifika behov då hälsan kommer först menar IP 3. Vidare menar IP 2 att konceptet 
möjliggör för individer som är fysiskt inaktiva att komma ut i naturen och röra på sig. Det gör 
att hälsoeffekter i form av friskvård hamnar i fokus. I längden menar IP 1 att 
utlåningsverksamhetens koncept ger en ökad folkhälsa och bidrar med ett hållbart samhälle i 
den bemärkelsen att utrustning kommer till hands och att individerna får tillgång till den.     

“Dels så tror jag att det bidrar till en ökad folkhälsa om man ska se det lite stort, men 
så är det, sänker man trösken för en aktiv fritid så är vi med och bidrar till att minska 

den” - IP 1 

Ett exempel som IP 2 berättade var om en pappa som kom in och skulle låna skidor till sina 
barn, och passade även på att låna ett par långfärdsskridskor och kängor till sig själv också. 
Det hela slutade med att han fick upp ögonen för sporten och gick med i föreningen för 
långfärdsskridskor. Detta menar IP 2 bidrog till att hela familjen blev mer fysiskt aktiva då 
pappan motiverades och fick upp ögonen för verksamheten.  

Social hälsa var ett återkommande begrepp i intervjuerna då de menade att konceptet bidrar 
till detta. De pratade mycket om att alla ska ha tillgång till friluftslivet och att inget barn ska 
behöva vara utanför utan istället få möjlighet att prova på och vara med på friluftsdagar i 
exempelvis skolan.  
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5.2 Att hantera utmaningar 
I delen under kommer det framförallt beskrivas om samarbeten, ekonomi, personal, lokaler 
och status. 

Trots den i övrigt positiva inställning intervjupersonerna har till konceptet så ansåg de dock 
att de finns motstånd i verksamheten. I och med att det inte finns några pengar att handskas 
med i verksamheten är de beroende av volontärer samt samarbeten som exempelvis 
arbetsförmedlingen. Individer kan få möjlighet att arbetsträna hos dem då arbetslöshetskassan 
står för lönen till de här individerna. Fortsättningsvis så beskriver IP 4 att det är väsentligt att 
kunna föra in ett samarbete med arbetsförmedlingen i ett tidigt skede för de ska kunna gå med 
på att betala ut lönebidrag. Därefter menar IP 4 att de drabbades av ett bakslag i form av att de 
inte fick möjlighet att ha ett samarbete med arbetsförmedlingen och att de resulterade i en 
fördröjning för uppstarten av verksamheten. IP 7 poängterade även att den ekonomiska frågan 
om vem som ska finansiera lönerna och hitta potentiella samarbetspartner som kan sponsra 
verksamheten kan vara ett motstånd.  

Ytterligare en ekonomisk fråga som flera av intervjupersoner har antytt är att det har 
uppkommit svårigheter i samband med att hitta lämpliga lokaler. Utlåningsverksamheten är 
uppbyggt ideellt och företag som sponsrar utlåningsverksamheten ska ske i välgörenhetssyfte 
och ingen reklam för företagen får därför ske. Med hjälp av goda samarbeten kan det bidra till 
att dem på ett mer strategiskt vis kan välja placering på utlåningsverksamheten. IP 7 nämner 
dock att om man inte har några samarbeten med exempelvis hyresgästföreningen som kan 
hjälpa dem med denna fråga så får man nöja sig med det.  

“Men det är ju så att vi inte har lokaler till det, och nu får vi göra lite fel om man säger så, ta 
en lokal och så får vi nöja oss med det, även om vi skulle vilja vara på andra ställen, så har vi 

ingen möjlighet och vara det tyvärr” - IP 7 

IP 1 nämner att utlåningsverksamheten ibland kan hamna i politiska strider, eftersom det 
krävs ett politiskt beslut om de ska bedrivas i kommunal regi. Utlåningsverksamheten 
försöker informera alla politiska partier om varför konceptet är bra men kan inte förvänta sig 
att alla partier ger tummen upp. Hen menar att de är glada att de sällan stöter på detta problem 
men att man bör vara beredd på att sådana hinder kan uppkomma i verksamheten.   

 “Det är synd när Fritidsbanken används som slagträ i en politisk debatt, eller när partier 
instinktivt tycker ”tvärt emot” sina politiska motståndare om förslaget att öppna en 

Fritidsbank har kommit från dem.” - IP 1 

 

Ett ytterligare motstånd som IP 6 förklarar är att de ibland kan ha det problematiskt med att 
hitta personal som kan/vill arbeta frivilligt. Är det få som kan arbeta så finns det ingen 
möjlighet för personalen att ta sig till olika event eller om en personal blir akut sjuk och 
behöver ersättare.      
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“Det finns alltid en ekonomisk fråga, vem som ska leda det här, vem som ska betala, 
projektledarens lön t.ex. Man måste ha någon som sköter detta. Det är ingen som tycker 

att det är roligt, man måste få en lön, vem ska betala lönen?” 
 

Att nå ut med information till allmänheten angående denna verksamhet är även det ett 
motstånd som har stötts på. De som inte kan behärska det svenska språket menar dem kan ha 
svårigheter med att förstå utlåningsverksamhetens koncept och därmed får inte denna utsatta 
grupp informationen som krävs. IP 2 förklarar att det här är något som de ska arbeta vidare 
med. När de väl har kommit en situation där någon som inte förstår svenska vill komma in 
och låna utrustning så ha dem försökt att lösa det på bästa sätt genom att använda sig av 
teckenspråk.  

Någonting som uppmärksammades var att flera intervjupersoner nämnde den sociala statusen, 
följaktligen menar de att det kan väcka känslor att låna och att inte äga utrustningen. De 
menar att individerna som ska låna utrustning kan känna sig socialt utsatta om de inte skulle 
ha ekonomiska möjligheter att köpa utrustningen på egen hand. Fortsättningsvis nämner IP 7 
att de kanske inte är optimalt att ha tio utlåningsverksamheter i storstadens stadskärna då man 
kanske borde ha där man tror att behovet finns. Hen menar att de skulle vara fördelaktigt att 
de individer som bor och befinner sig i en storstad kan ta sig till de mindre kommunerna där 
en utlåningsverksamhet finns och låna utrustning.  

 “Men det väcker ju känslor det här också med att låna grejer, så är det ju, det har med social 
status och göra med” IP 7 

 
Utlåningsverksamheten expanderas enligt IP 1 och målbilden för verksamheten är att de ska 
finnas en utlåningsverksamhet i varje kommun och att antalet verksamheter ska fördubblas 
varje år för att uppnå deras vision. IP 2 menar dock att om utlåningsverksamheten expanderas 
allt för mycket så kommer det bli opersonligt och att den gemenskapen hen upplever med 
kommunens invånare kommer att gå förlorad på grund av detta. Hen antyder att detta kommer 
vara negativt då det är kontakten och de personliga mötena mellan kunderna är bland annat 
det som folk uppskattar med verksamheten.  

 

5.3 Att se utvecklingsmöjligheter 
Detta avsnitt kommer framförallt att ta fokus på vad utlåningsverksamheten kan bidra till i 
framtiden, såsom miljön, kommunala möjligheter och samverkan/ samarbeten. 
 
Utlåningsverksamheten anses bidra till mycket och det finns även många möjligheter för 
konceptet. En möjlighet som är gemensamt för ett flertal av intervjupersonerna är att 
konceptet är positivt ur en miljösynpunkt och kan bidra till mindre konsumtion och mer 
återbruk av utrustning. IP 2 förtydligar att konceptet även är positivt för miljön då återbruk 
har blivit aktuellt i flera samhällsklasser även dem som har det “gott ställt” och att det i sin tur 
kan motivera individer att använda sig av utlåningsverksamheter. 
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“Bryta normen om att alla måste äga sina prylar, utan att vi kan låna saker när en behöver 

ha tillgång; ökad tillit mellan människor” -IP 6 
  
I ovanstående citat menar IP 6 att de vill bidra till att folk kommer till insikt att det vill 
återbruka utrustningen, där individerna inte går och köper utrustning som sedan slängs efter 
till exempel tappat intresse utan kan istället låna utrustning vid önskad aktivitet. 
 

“Sedan är det såklart återbruks delen som innebär att fler kan minska konsumtionen av 
utrustning och på så sätt skona miljön. Förhoppningsvis kan Fritidsbanken också vara en del 
i en attitydförändring som bidrar till att allt fler ser det som en naturlig del att låna istället 

för att köpa nytt hela tiden” - IP 5 

 

Utlåningsverksamheternas öppettider varierar mellan de olika kommunerna, de flesta har 
öppet från mitt på dagen till tidig eftermiddag. De försöker i alla kommuner att ha öppet minst 
en kväll i veckan för att göra det möjligt för de som arbetar dagtid att låna och lämna tillbaka 
utrustning. IP 4 berättar att deras utlåningsverksamhet endast har öppet tre timmar per dag två 
gånger i veckan, de här resulterar till att invånarna som vill låna utöver de öppettiderna ringer 
och berättar när de vill komma. 

“12-18 på vardagar och 12-16 på lördagar. Så dem har öppet mest, sen varierar det. Inte 
hela dagen, men vi försöker att det ska ha öppet minst en kväll i veckan. För att det som 

jobbar ska ha möjlighet att låna” - IP 1 
  

Ett mönster bland utlåningsverksamheterna är att de hade iallafall minst ett samarbete som de 
samverka med och fick hjälp ekonomiskt, materiellt, samt hjälp med lokal.  
Utlåningsverksamheterna är beroende av samarbeten eftersom deras koncept är att vara en 
ideell organisation som inte behandlar några pengar. Några föreningar/organisationer skänker 
till exempel material såsom slipar och placerar insamlingscontainer för att underlätta 
insamling och (upprustning/ underhåll) av utrustningen. När det kommer till placering av 
lokal så kan utlåningsverksamheten göra fler strategiska val ju fler samarbeten de har. IP 7 
berättar att det kan vara betydelsefullt att arbeta nära föreningar samt att bjuda in olika 
vårdboende och erbjuda dem möjlighet att lära känna utlåningsverksamheten samt att bilda ett 
större kontaktnät. Ideella föreningar har oftast kommunen som huvudman och det är 
värdefullt att få in representanter från föreningar som är engagerade i utlåningsverksamheten 
menar IP 1.   
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6.0 Diskussion  
Diskussionsavsnittet kommer att inledas med en metoddiskussion där styrkor och svagheter 
gestaltats. Fortsättningsvis kommer studiens resultat diskuteras gentemot studiens teorier och 
tidigare forskning. 
  
6.1 Metoddiskussion  
I följande avsnitt kommer en metodgenomgång ske, fördelar och nackdelar kommer att 
diskuteras för att underlätta för framtida forskning inom området. 
 
Analysverktyget IPA som studien utgick från användes för att skapa struktur då man delar in 
materialet i teman och får en överskådlig bild över resultatet vilket gör det lättare att 
analysera. Med hjälp av en översiktstabell bidrar det till att man får en systematisk och klar 
överblick på materialet. IPA är en metod som är gynnsam att använda sig av när man vill 
tolka erfarenheter och olika perspektiv från intervjupersonen. Det finns dock nackdelar med 
att använda sig av en tolkningsanalys då tolkningar grundar sig i tidigare erfarenheter och 
förkunskaper vilket genererar olika tolkningar. Det gäller att försöka hålla avstånd till sina 
egna tolkningar när man analyserar materialet (Westlund, 2015). Det kan även vara 
problematiskt att intervjua personer som är så pass insatta i verksamheten då de kanske inte 
har samma synvinkel på konceptet som de individer som lånar utrustning. Det här kan bidra 
till att resultatet kan bli feltolkat då utsagorna kan tolkas på olika sätt. En fördel skulle vara att 
kombinera intervjuerna med observationer för att understödja utsagorna från intervjuerna 
(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). 
 
I studien valdes urvalet mestadels utifrån verksamhetsledarens rekommendationer som ansågs 
skulle passa bäst för telefon eller Skype intervju. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) så kan data manipuleras när en ansvarig väljer ut individer som skulle vara lämpliga 
för intervjuer. Då endast en intervju skulle utföras på varje person så kan detta medföra att de 
som väljs ut ger en positiv helhetssyn och inte den egentliga bilden av verksamheten. Vid 
intervjuprocessen var svaren på de olika frågorna återkommande hos flera av 
intervjupersonerna, och hade därför inte i detta fall gett någon ytterligare ny kunskap om 
urvalet hade varit fler i antalet och även inte påverkat studiens överförbarhet (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015).  
 
Det kan medföra komplikationer i genomförandet av telefonintervjuer eftersom längre 
intervjuer inte är det bästa alternativet i avseendet. Deltagarna kan lätt lägga på när de 
behagar, eller att ett annat störningsmoment som kan uppkomma är tekniska besvärligheter 
under intervjun. Följaktligen kan telefonintervjuer med viss nackdel innebära att 
betydelsefulla reaktionära kroppshändelser inte kan uppfattas genom telefon. Att spela in och 
transkribera kan också vara en svårighet då det krävs både förberedelse och särskild 
utrustning (Bryman, 2008). Det var även begränsat med tid att framställa en adekvat 
intervjuguide och att intervjuerna i sig var tidskrävande. Det kräver mycket förberedelse och 
att man organiserat schemalägger sessionerna för att kunna hinna med i tidsramen för studien 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Även Skype intervjuer kan uppfattas som formella och 
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det kan krävas mer förberedelser av intervjuarens sida så att samtalet får en kontinuitet och 
inte stannar upp. En del föreställningar från intervjupersonerna som man önskar att kunna 
uppfatta, exempelvis kroppsspråk kan gå förlorad vid en telefon och Skype intervju (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015). Under vår intervjuprocess så var Skype intervjuerna de som 
tillförde med mest svårigheter, som till exempel uppkopplingen till internet och ljudet som 
skulle spelas in via mobiltelefon från datorn, det gjorde transkriberingen besvärlig när den 
skulle avlyssnas. De intervjupersoner som valde att svara på intervjuguiden via e-post tillförde 
ett tunnare resultat då det är svårare att uttrycka sina tankar och känslor utförligt genom text, 
samt eventuella följdfrågor för vidare utveckling av frågorna inte kunde ske i samma 
utsträckning som direkta intervjuer där man är fysiskt närvarande. 
 
Med tanke på att intervjupersonerna befann sig på olika platser i Sverige så blev resultatet av 
urvalet relativt bra ändå. Bryman (2008) förklarar att telefonintervju är billigare då man inte 
behöver resa till intervjupersonen samt att det inte tar upp lika mycket av deras tid gentemot 
att göra en direkt intervju. En ytterligare anledning till att det kan vara mer gynnsamt att 
utföra en telefonintervju än en direkt intervju är att det finns faktorer som kan påverka 
intervjupersonens svar. Detta kan vara till exempel, kön, klass eller etniskt bakgrund som då 
kan göra att intervjupersonen svarar så som den tror att intervjuaren vill att de ska svara 
(Bryman 2008).  
 
6.1.1 Trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 
Kvalitativ forskning grundar sig ofta på tolkningar, detta resulterar till att det nödvändigtvis 
inte endast finns en sanning om fenomenet. För att bidra till en ökad trovärdighet så krävs det 
därför att forskaren behöver vidta åtgärder för att öka trovärdigheten i studien. Forskarens 
förståelse spelar in i analysen oavsett om hen vill det eller inte, det kan exempelvis vara 
tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och andra förutfattade meningar forskaren har. 
Uppfattningar är något forskaren bör utnyttja då man kan ta hjälp av dem för att inte gå miste 
om igenkännande i fenomenet och på så sätt förlora en god analys. Detta är för att vi genom 
uppfattningar kan få en djupare förståelse av ny kunskap som upptäcks. Studiens giltighet 
handlar om hur sanna resultaten är, detta avgörs bland annat genom att de berättelserna från 
intervjuerna väl stämde in på de känslor vi som forskare haft under intervjuprocessens gång 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
  
Som forskare vill man att studiens resultat skall kunna överföras till andra situationer och 
grupper, med andra ord uppnå en god överförbarhet i studien. Överförbarheten bedöms dock 
av läsaren som avgör om studiens resultat kan förflyttas till en annan kontext. För att öka 
chanserna till detta så kan forskarna skapa förutsättningar samt ge förslag och 
argumentationer till läsaren för att förhoppningsvis öka studiens överförbarhet (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). I denna studie sker det här i slutsatsen där argumentationer och 
tydliggörande lyfts fram för att bidra till en ökad förståelse kring studien och på så sätt bidra 
till överförbarhet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att genom att tydliggöra 
på detta sätt samt att bestyrka sina ståndpunkter under forskningsprocessen gång inte bara 
bidrar till en god överförbarhet utan även till att studien får en god tillförlitlighet. En studie 
med god tillförlitlighet är betydelsefullt då argument samt tolkningar blir mer klara för läsaren 
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samt att de bidrar till en förståelse då man som forskare diskuterar och reflekterar kring olika 
tolkningar som uppkommit i studien. 
 
6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att skapa kunskap om verksamhetsansvarigas föreställningar om 
utlåningsverksamhet av sport- och fritidsmaterial och hur det kan påverka hälsa och 
inkludering. Utgångspunkten för diskussionen kommer att vara resultatets tre teman; Att verka 
för hälsoinkludering, att hantera utmaningar och att se utvecklingsmöjligheter.  
 
6.2.1 Att verka för hälsoinkludering  
Inom resultatet framkommer det från intervjupersonerna att det finns en gemensam och 
uppskattande syn på konceptet utlåningsverksamhet. De ser konceptet som en positiv 
helhetssyn där de nämner att utlåningsverksamheten är tillgänglig för alla, samt att alla ska ha 
möjlighet till ett friluftsliv oberoende av socioekonomisk status. Långtidsarbetslösa är en 
målgrupp som nämns där intervjupersonerna förtydligar att det är en grupp som har svårt att 
komma in i samhället. Genom att utlåningsverksamheten hjälper individerna att komma in i 
samhället igen vilket kan öka deras empowerment då de bland annat stärker individens 
självtillit, delaktighet och deltagande (Askheim & Starrin, 2007). Därför kan 
utlåningsverksamhet vara ett verktyg för att möjliggöra arbetsträning och aktivera dem i 
sociala sammanhang. Det skapas även en social arena som fungerar som en samlingspunkt där 
individer hamnar i ett interaktivt nätverk som blir en sorts lärandeprocess i en pedagogisk 
anda (Rønning, 2011). Hartung, Sproesser och Renner (2015) förstärker detta argument då de 
förklarar att individer som känner sig inkluderade påvisar en bättre hälsostatus. Rantakeisu 
(2011) menar att arbetslösa är i behov av en insats som kan hjälpa dem att lösa deras 
livssituation. Vidare menar ovanstående att det mynnar ut i ett så kallat sammanbindande 
kapital. Det menas att det sammanbindande kapitalet karaktäriseras av förståelse och en 
gemensam sammanhållning. Detta resultat kan även ses i Larsen, Strong och Linkes (2014) 
studie där de menar att individer som har ett bredare socialt liv även är mer fysiskt aktiva än 
de som lever socialt isolerade. Då långtidsarbetslösa kommer in i samhället igen med hjälp av 
utlåningsverksamheten så kan de känna tillhörighet och samhörighet som kan leda till positiva 
effekter som till exempel fysisk aktivitet menar Larsen, Strong och Linke (2014). 
Långtidsarbetslösa som får arbetsträna på utlåningsverksamheten börjar med att vistas sig 
“bakom kulisserna” för att successivt ta sig an ett större ansvar och mer sociala 
arbetsuppgifter. Genom att individer utökar sitt sociala nätverk så har det visat sig att det kan 
bidra till minskad psykisk ohälsa (Tay, Tan, Diener & Gonzalez, 2013).  
 
Utlåningsverksamhet som har en organisatorisk struktur som grundar sig på ideella krafter 
kan fungera som en hjälpande hand för socialt exkluderade. Framförallt så skapas det 
personliga kontakter inom utlåningsverksamhetens lokaler som kan stärka individernas 
tankesätt kring de sociala relationerna. Det kan underlätta för individer som exempelvis är 
socialt utsatta att våga komma ut och ta kontakt med människor via en sportaktivitet. 
Eftersom de delar samma intresse i kontexten kan det få människor att vara avslappnande. Om 
konceptet i dess värdegrunder influerar människor positivt kan det stärka det sociala kapitalet. 
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Det påtagliga med utlåningsverksamheten är att den inriktar sig för alla, så det är ett 
inkluderat synsätt som de strävar efter. Därefter är det viktigt att poängtera att det sker 
informella möten i de sammanslutningarna som finns i verksamheten. Inom den 
Interpersonella nivån påvisar det att individerna kan påverka sin hälsa genom att de placeras i 
olika grupptillhörigheter och kan stärka sin sociala gruppidentitet (National cancer institute, 
2005). När utlåningsverksamheter lånar ut utrustning och utrustningen används inom en 
gemensam aktivitet så kan det sociala kapitalet stärkas i den bemärkelse att de blir lättare att 
bli allmänt accepterad i gruppen och att man erhåller ett nytt socialt nätverk som kan vara 
nyttigt i framtiden (Rønning, 2011).   
 
Något som var återkommande var att intervjupersonerna poängterade att konceptet 
utlåningsverksamhet gynnar alla i samhället och att de ser stora möjligheter med barn och 
skolklassers hälsa och inkluderingsmöjligheter. De tryckte starkt på att det inte ska vara en 
ekonomisk fråga att uppnå en god hälsa med hjälp av fysisk aktivitet vilket ligger i linje med 
Bastian, Maximova, McGavock och Veugelers (2015) studie som visade att en 
hälsofrämjande insats på skoltid kan bidra till beteendeförändring och minska ojämlikhet på 
den fysiska aktiviteten utanför skoltid. Studien menar att en hälsofrämjande insats på skoltid 
bidrog till att de barn som levde i lågt socioekonomiskt område blev mer fysiskt aktiva. 
Utlåningsverksamheten försöker ha en god kontakt med skolor och fritidsverksamheter där 
barnen får möjlighet att prova nya aktiviteter och låna utrustning som de själva inte har 
tillgång till, exempelvis till friluftsdagarna. Studien av Bastian, Maximova, McGavock och 
Veugelers (2015) stärker utlåningsverksamhetens hälsofrämjande perspektiv, eftersom 
målbilden är att alla ska ha tillgång till ett friluftsliv oberoende av den socioekonomiska 
statusen. 
 
Utlåningsverksamheten varierar i placering mellan de olika kommunerna och mönstret visar 
att det oftast befinner sig i centrala områden och inte i socialt utsatta områden. En mer 
strategiskt vald placering hade kunnat gynna fler individer om man tar hänsyn till studien 
resultat, där den beskriver att den hälsofrämjande insatsen var mest gynnsam för dem som 
levde i ett lågt socioekonomiskt område (Bastian, Maximova, McGavock och Veugelers, 
2015). Intervjupersonerna förklarar att de skulle vilja göra ett mer strategiskt val när det 
kommer till placering av verksamheten, men för att detta ska ske så krävs det goda 
samarbeten som kan vara till hjälp när det kommer till lokalfrågan. Enligt teorin “social 
ecological model” så ligger samarbeten med samhället långt ifrån individens förmåga att 
påverka på egen hand. Teorin menar att samhället kan antingen vara motsträvig eller 
tillmötesgående för individerna och som kan yttra sig i hur lagar, regler och normer är 
utformade (National cancer institute, 2005). Genom att verksamheten lägger vikt på 
samverkan så kan de vara en hjälpande faktor till att inverka på de övriga 
bestämningsfaktorerna som påverkar individers hälsa. Gällande kommunstorlek kunde vi inte 
utläsa om det hade någon betydelse för ökad utlåning som i sin tur kunde bidrar till hälsa och 
inkludering.  
 
Intervjupersonerna förklarar att utlåningsverksamhet bidrar till att individer som är fysiskt 
inaktiva får möjlighet att komma ut och bli mer fysiskt aktiva villkorslöst. De beskriver att 
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konceptet bidrar till en ökad folkhälsa. Konceptet möjliggör för individer som är fysiskt 
inaktiva att komma ut i naturen och röra på sig. Det gör att hälsoeffekter i form av friskvård 
hamnar i fokus. En nivå i “Social ecological model” är samhällsperspektivet som beskriver att 
institutioner/organisationer är ett bra verktyg som kan influera och förändra individerna till att 
tänka på hälsoaspekterna som gynnar deras hälsa, till exempel att kunna komma ut i naturen 
och röra på sig. Vidare menar ovanstående att institutioner som erbjuder möjligheter i en 
hälsopromotiv anda kan underlätta för individerna att vara fysiskt aktiva (National cancer 
institute, 2005). Ett annat intressant exempel som en av intervjupersonerna nämnde var att 
utlåningsverksamheten ibland bidragit till att individer får upp ögonen för en aktivitet vilket i 
sin tur leder till att de går med i en förening. De här har flera positiva effekter och enligt en 
studie av Larsen, Strong och Linke (2014) så kom de fram till att om man lever med individer 
som är fysiskt aktiva så är det större chans att man själv blir det. Den sociala påverkan kan i 
det här exemplet vara en möjlighet då den kan bidra till att hela individens familj blir mer 
fysiskt aktiva.  
 
6.2.2 Att hantera utmaningar 
Intervjupersonerna beskriver en utmaning som flera kommuner har stött på. Utmaningen är att 
det ibland kan vara svårt att nå ut med information till alla i samhället. Ett exempel är att alla 
inte förstår de svenska språket och utlåningsverksamheten har endast ett fåtal kommuner som 
beskriver sin information på andra språk, exempelvis engelska. Genom att tillföra 
informationen på andra språk om individer inte behärskar det svenska språket kan sådant 
tillfällen innebära att de känner sig sedda och inte maktlösa när det handlar om möjligheten att 
ta del av information. När det genomförs på det ovan nämnda sättet kan det öka individens 
empowerment och effektivisera deltagandet (Askheim, 2007).  
 
Svårigheten som en av intervjupersonen menade var att det kan bli politiska strider angående 
om konceptet är gynnsamt för samhället eller inte. De här vill de undvika för att de inte ska bli 
en inställningsfråga där man antingen är för eller emot konceptet. För att undvika klyftor så 
menar en intervjuperson att det krävs information och kunskap till politikerna. Teorin “Social 
ecological model” beskriver olika nivåer om olika faktorer som en individ kan inverka på, för 
att påverka sin egen hälsa. Den politiska delen som ovannämnda intervjupersonen beskriver är 
den nivån som ligger längst från individen kontroll att kunna påverka. Det är viktigt att 
samhället vill vara med och främja individens hälsa och därför har det betydelse för vad 
politikerna ger tummen upp till och inte (National cancer institute, 2005). Enligt Stokols 
(1996) kan samhället/staten antingen stjälpa eller hjälpa individen till att kontrollera sin hälsa. 
Det beror på vad samhället har för inflytande på individen samt hur dess politiska 
omformning ser ut. Framförallt skapas det samlingspunkter för individerna, där det finns 
möjlighet att integrera med andra. Därefter kan utlåningsverksamheten även vara ett tillfälle 
att bryta hinder som finns i vår närmiljö, det kan handla om de ekonomiska, kulturella eller de 
miljömässiga komponenterna. 
  
I resultatet talade intervjupersonerna om att den sociala statusen hos individerna som lånar på 
utlåningsverksamheten kan påverkas negativt. De kan känna sig socialt utsatta i samhället 
bara för att de måste låna utrustning för att utföra en fysisk aktivitet då de inte själva har 
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ekonomin för det. Om individerna känner sig socialt utsatta så kan det kopplas till att det inte 
känner tillräckligt med empowerment (egenmakt) för att kunna påverka sin egen situation, en 
så kallad “offerroll”. Individerna kan känna att de behöver hjälp från samhället för att kunna 
påverka sin hälsa och de kan därför känna sig utsatta (Askheim, 2007). En ytterligare negativ 
effekt på att individer som känner sig utsatta och väljer bort verksamheten, är att 
verksamheten kan få en dålig status och på så sätt bidra till minskad utlåning. Detta 
uppmärksammar utlåningsverksamheten genom att inkludera alla i samhället. Dock finns det 
även motstånd att inkludera alla då det kan bli större klyftor i samhället eftersom det redan är 
en ojämn fördelad hälsostatus i samhället. Eftersom man inte kan garantera att de individer 
med lägre hälsostatus utnyttjar utlåningsverksamheten och därmed kan det bli ojämnt. Genom 
att skapa en balans och försöka fokusera på det positiva med utlåningsverksamheten så kan ett 
socialt kapital skapas. Vidare förklarar intervjupersonerna att de vill hålla verksamheten 
personlig och behålla gemenskapen som de har med de olika kommuners invånare. Detta kan 
vara ett sätt för individerna att undvika och känna sig socialt utsatta bara för att de lånar 
utrustning. Har man en bra kontakt med utlåningsverksamheten och accepterar att man inte 
kan göra allt på egen hand så kan empowerment hos individen bidra till något positivt. Starrin 
(2011) förklarar att det finns ett tydligt samband mellan socioekonomisk status och 
diskriminering. Det föreligger även att vissa individers respons på att de blir diskriminerade är 
att de ofta skambelägger sig själva på grund av deras sociala status inte uppfyller andra 
människors förväntningar. Utlåningsverksamheten har idag välkända idrottsprofiler som 
stöttar konceptet (Fritidsbanken, u.å.) vilket kan bidra med att skamstämpeln inte blir lika 
påtaglig, då det kan bli mer accepterat för individerna att låna utan att skämmas.   
 
6.2.3 Att se utvecklingsmöjligheter  
Någonting som omnämns är hur återbruk av material har en central roll i påverkandet av 
miljöaspekterna. Framförallt kan återbruk spara samhället pengar och resurser, därmed kan 
samhället satsa kapitalet och resurserna på insatser som har sitt fokus på hälsan. Att insamla 
utrustning och sen låna ut den kan bidra med att erbjuda resurssvaga individer goda 
förutsättningar. Rønning (2011) beskriver att redskap som utnyttjas och tillförs av individer 
med svag ställning i samhället bidrar till ett återbruk, samt att det sociala kapitalet blir då 
överförbart via redskap/utrustning. Genom att öka tillgången av utlåning kan det vara 
fördelaktigt för individerna att få prova på sport- och fritidsutrustning/ material innan de 
köper den. Dock kan man diskutera vem utlåningsverksamheten kommer att gynna då det är 
en lånetid på 14 dagar. Individer kan få möjlighet att prova på en sport eller vara med på en 
friluftsdag i skolan men de personer som är intresserade av att börja i en idrottsförening har 
dock kanske inte samma positiva användning av verksamheten, om det handlar om en 
ekonomisk fråga. Samarbeten kan vara en viktig faktor i detta fall då de till exempel kan 
samarbeta med olika idrottsföreningar som möjliggör för utlåning vid träningstillfällena.  
 
I en av utlåningsverksamheterna så beskrivs det att öppettiderna är korta men att personer som 
ringer in kan själva anpassa sin tid och boka utrustning. Detta sätt är underlättande både 
kommunikativt och tidsmässigt för individerna. Enligt Askheim och Starrin (2007) kan en 
underlättning för individer vara en stark bidragande faktor att öka deras egenkontroll och 
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delaktighet. Följaktligen menar ovanstående att om denna möjlighet ges till individer så ökar 
det kontrollen och medvetenheten i deras handlingar. 
 
Situationen som en av intervjupersoner beskrev var att de hade en verksamhet i ett 
invandrartätt område där de stötte på motstånd att utrustning inte kom tillbaka. Det framkom 
inte varför verksamheten flyttades men hade de haft möjlighet att ha kvar verksamheten i det 
socialt utsatta området så hade det eventuellt kunnat gynna denna målgrupp. 
Samverkan med olika aktörer kan bidra till en social arena och detta gör det möjligt för 
individerna att bli sedda och hörda. Det kan även vara ett utbyte av nätverk som kan resultera 
i positiva identiteter och reducera stigmatiseringen (Rønning, 2011). Utlåningsverksamheten 
kan ge tillfällen åt individerna i alla samhällsklasser en form av trygghet genom att dem 
upplever samhörighet och delaktighet med andra individer. Sedan kan det innebära att 
individen skaffar sig nya bekantskaper och eftersom det är till för alla så kan den resurssvaga 
beblanda sig med de resursstarka individerna, således kan det stärka svaga gruppers situation 
och möjligheter. Där det råder många invandrare i ett område krävs det att 
utlåningsverksamheten mobiliserar sig för att kunna vara förberedda inför eventuella 
utmaningar som kan förekomma. Därför är det en bra strategi att erbjuda dem tillgång i form 
av sport- och fritidsutrustning. Kuusela (2011) menar att samhörigheten i den egna gruppen är 
betydelsefullt för integrationen och stöd för deras kulturella tillhörighet. Genom att tillåta dem 
att skapa egna invandrarföreningar kan det skapa ett sammanbindande kapital vilket i sin tur 
kan öka deras intresse av att delta och engagera sig i svenska föreningar som då kan övergå i 
ett överbryggande kapital.   
 

7.0 Slutsats 
Syftet med studien är att skapa kunskap om verksamhetsansvarigas föreställningar om 
utlåningsverksamhet av sport- och fritidsmaterial/utrustning och hur det kan påverka hälsa 
och inkludering. Utifrån studiens resultat så dras följande slutsatser. De 
verksamhetsansvarigas föreställningar om utlåningsverksamheten är att de bidrar till både 
hälsa och inkludering. De beskriver att de bidrar till folkhälsa och ger alla möjlighet till att 
prova på en fysisk aktivitet oberoende av vad man innehar för socioekonomiskt status. Genom 
att inkludera alla så påpekar de verksamhetsansvariga att inkludering är något som de känner 
starkt för. Utlåningsverksamheten är en mötesplats för alla individer i samhället, unga som 
äldre och fattiga som rika. En tolkning som dras av resultatet är att samarbeten har betydelse 
för hur strategisk placerad utlåningsverksamheten är, där man tar hänsyn till var individer har 
bäst möjlighet att komma och låna och i sin tur kan bidra till hälsa och inkludering. 
Verksamhetsansvariga menar att ekonomiska förutsättningar också kan vara en utmanande 
faktor för exempelvis utlåningsverksamhetens arbetskraft då verksamheten är ideell. Normer 
om att det är skamligt att låna och att man måste äga utrustning är något som 
utlåningsverksamheten vill tona ner och avlägsna. Det ska inte vara skamfullt att ta hjälp av 
utlåningsverksamheten. Konsumtionen av utrustning minskar vid utlåningskonceptet och kan 
skona miljön.  
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7.1 Praktiska implikationer  
Utifrån studiens resultat argumenterar verksamhetsansvariga för att deras koncept bidrar till 
hälsa och inkludering. Denna studie kan göra att verksamhetsansvariga får en större inblick i 
hur betydelsefulla de kan vara om de utökar sin marknadsföring och uppmärksammar 
individer som bland annat är utsatta i samhället. De verksamhetsansvariga kan skapa sig en 
större förståelse över att deras koncept kan bidra till empowerment, att individer på sina egna 
villkor kan öka deras fysiska aktivitet men att inte lägga all fokus på en målgrupp då de kan 
känna sig som ett offer som behöver hjälp. Om individen känner att det är något skamligt i att 
låna utrustning så kan utlåningsverksamheten på så sätt få dålig status. För att undvika detta 
så krävs det att utlåningsverksamheten uppmärksammar och försöker motverkar det. 
 
Utlåningsverksamhetens koncept är att de vill inrikta sig på alla för att samtliga ska uppnå en 
hälsa och kunna ta del i verksamheten. Samhället är i dag ojämnt fördelat när det kommer till 
hälsostatusen. Genom att satsa jämnt fördelat mellan alla individer i samhället så kan det bidra 
till att hälsan ökar i en viss samhällsklass då kanske verksamheten just ligger mer tillgängligt 
för dem. Det här kan alltså bidra till att klyftorna kan bli allt större om verksamheten placeras 
på “fel” ställe där inte alla individer har möjlighet att ta sig eller att de inte behärskar de 
svenska språket och på så sätt inte kan ta del av verksamhetens koncept. Skolor kan i detta fall 
vara som en hjälp för utlåningsverksamheten då alla barn måste gå i skolan. Om 
utlåningsverksamheten lägger stor tyngdpunkt på att samarbeta med skolor så skulle det 
kunna gynna deras koncept mer och även barnens hälsa samt inkluderingsmöjligheter då de 
ökar tillgängligheten till frilufts- och sportaktiviteter. Hälsopedagoger kan vara till god hjälp i 
processen att införa ett sådant samarbete med skolorna. Då en hälsopedagog innehar ett 
salutogent perspektiv på hälsa och kan utläsa viktiga faktorer som påverkar hälsan, vilket kan 
vara en gynnsam faktor för barn och ungdomars hälsa i det här fallet. 
 

8.0 Framtida forskning 
Den utförda studiens resultat visar en inblick i hur de verksamhetsansvariga ser på inkludering 
och hälsa. För att få en ytterligare inblick på vad utlåningsverksamheten kan bidra till så kan 
man i framtida forskning utöka sitt urval genom att tillföra de individer som lånar utrustning i 
intervjuprocessen. Med hjälp av att inkludera de individer som lånar utrustning så kan det 
bidra till att man får en bredare förståelse och se det utifrån andra perspektiv. Det skulle med 
fördel kunna förekommas ett bredare forskningsmaterial om inkluderings begreppet relaterat 
till utlåningsverksamheter vilket har ett hälsoperspektiv. Avslutningsvis anser vi att det skulle 
vara gynnsamt om man skulle tillägga en observationer i datainsamlingen då man kan få en 
ökad förståelse av fenomenet och om det som sägs även görs i praktiken. 
 
 
 
 
 

 



27 
 

9.0 Referenslista 
Askheim, O-P. (2007). Empowerment - olika infallsvinklar. I O-P. Askheim, B. Starrin 
(Red.), Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 
Askheim, O-P., & Starrin, B. (2007). Empowerment - ett modeord?. I O-P. Askheim, B. 
Starrin (Red.), Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 
Back, C., & Berterö, C. (2015). Interpretativ fenomenologisk analys. I A. Fejes, R. Thornberg 
(Red.), Handbok i kvalitativ analys (2uppl). Stockholm: Liber AB.  

Bailey, R. (2005). Evaluating the relationship between physical education, sport and social 
inclusion. /Electronic version/. Educational Review, 57(1), p71-90. 20p. doi: 
10.1080/0013191042000274196 
 
Bastian, K-A., Maximova, K., McGavock, J., & Veugelers, J. (2015). Does School-Based 
Health Promotion Affect Physical Activity on Weekends? And, Does It Reach Those Students 
Most in Need of Health Promotion?. /Electronic version/. PLoS ONE, 10(10), p1-15. 15p. doi: 
10.1371/journal.pone.0137987 
 
Brorsson, S., Lundgren, L., & Olsson, C. (2010). Ett fysiologiskt perspektiv på fysisk aktivitet 
och hälsa. I L R-M Hallberg (Red.), Hälsa & Livsstil-Forskning & praktiska tillämpningar. 
Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga Metoder. (2uppl). Malmö: Liber AB. 

Dahlgren & Whitehead, (1991). Nordiska livsstilsverkstan. Hämtad: 2017-04-15. 
http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/diskussionsomr1-halsans-bestamningsfaktorer.php 
 
Engström, L-M. (2013). Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör. 
Stockholm: Liber AB. 
 
Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne, P. Svensson (Red.), 
Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB. 
 
Folke, S., & Paulsson, G. (2010). Oral hälsa för välbefinnande och livskvalitet. I L R-M 
Hallberg (Red.), Hälsa & Livsstil-Forskning & praktiska tillämpningar. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Folkhälsomyndigheten. (2012). Fysisk aktivitet och matvanor. Uppdaterat: 2016-05-24 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-
matvanor/. [2017-03-29] 
 
Folkhälsomyndigheten. (u.å.). Fysisk inaktivitet - ett skadligt beteende. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-inaktivitet-ett-skadligt-beteende/. 



28 
 

 [2017-04-04] 
 
Fritidsbanken, (u.å.). Om oss.  https://www.fritidsbanken.se/om-oss-2/. [2017-03-31] 
 
Hallberg, L R-M. (2010). Hälsa och livsstil - att påverka med egen kraft. I L R-M Hallberg 
(Red.), Hälsa & Livsstil-Forskning & praktiska tillämpningar. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Hanson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Stockholm: Studentlitteratur AB. 
 
Hartung, F-M,. Sproesser,G,. & Renner, B. (2015) Being and feeling liked by others: How 
social inclusion impacts health./Electronic version/. Psychology & Health, 30(9), 1103–1115. 
doi: 10.1080/08870446.2015.1031134 
 
Hertting, K., & Karlefors, I. (2011). Upptäck idrottens mångkulturella bilder. Stockholm: 
Centrum för idrottsforskning http://centrumforidrottsforskning.se/wp-
content/uploads/2014/04/Idrottens-mangkulturella-bilder.pdf Hämtad den 10, april 2017 

Hjelmberg, H. (u.å.).Vision. I: Paralympics. Hämtad: 2017-04-11 från 
http://www.paralympics.se/OmParalympics/Vision/ Uppdaterad: 2014-02-05 

Kelly, L. (2011). Social inclusion’ through sports-based interventions?. /Electronic version/. 
Critical Social Policy. 31(1), p126-150.25p. doi: 10.1177/0261018310385442 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Kuusela, K. (2011). Invandrare och socialt kapital. I B. Starrin, R. Rønning (Red.), Socialt 
kapital - i ett välfärdsperspektiv. Malmö: Liber AB. 
 
Larsen, B-A., Strong, D., & Linke, S-E. (2014) The Association Between Family and Friend 
Integration and Physical Activity: Results from the NHIS. /Electronic version/.  International 
Society of Behavioral Medicine, 21(3), p529-536. 8p. doi: 10.1007/s12529-013-9318-x 
 
Lindwall, M., & Johnson, U. (2010). Fysisk aktivitet och psykologisk hälsa. I L R-M Hallberg 
(Red.), Hälsa & Livsstil-Forskning & praktiska tillämpningar. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär, 
B. Höglund- Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (2uppl). 
Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Mammen, G., & Faulkner, G. (2013). Physical Activity and the Prevention of Depression: A 
Systematic Review of Prospective Studies. /Electronic version/. American Journal of 
Preventive Medicine, 45(5), Pages 649–657. doi: 10.1016/j.amepre.2013.08.001 

 



29 
 

Mcconkey, R., Dowling, S., Hassan, D,. & Menke, S.(2013). Promoting social inclusion 
through unified sports for youth with intellectual disabilities:a five-nation study./ Electronic 
version/. Journal of Intellectual Disability Research. 57(10),  pp 923–935. 
doi:10.1111/j.1365-2788.2012.01587.x 

 
Morgan, C., Burns, T., Fitzpatrick, R., Pinfold, V., & Priebe, S. (2007). Mental Health and 
Social Exclusion. /Electronic version/. The British Journal of Psychiatry, 191(6) pages 477-
483. doi: 10.1192/bjp.bp.106.034942 
 
National Cancer Institute. (2005). Theory at a Glance- A Guide For Health Promotion 
Practice. U.S. Department Of Health And Human Services. National Institutes of Health.  
 
Piko, B-F. & Keresztes, N.(2006) Physical activity, psychosocial health and life goals among   
youth. Journal of Community Health, 31(2), p136-145. doi:10.1007/s10900-005-9004-2 
 
Putnam, R. (2001). Den ensamme bowlaren. (M. Eklöf övers.). Stockholm: SNS förlag 
(Originalarbete publicerat 2000).  
 
Rantakeisu, U. (2011). Unga arbetslösa och Arbetsförmedlingen - värderingar som socialt 
kapital. I B. Starrin,  R. Rønning (Red.), Socialt kapital - i ett välfärdsperspektiv. Malmö: 
Liber AB. 
 
Riksidrottsförbundet. (2010). Idrott och integration- En statistisk undersökning 2010. [2017-
04-10] 

Rosberg, S. (2012). Fenomenologi. I M. Granskär, B. Höglund- Nielsen (Red.), Tillämpad 
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (2uppl) Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Rønning, R. (2011). Systematisk användning av socialt kapital i välfärdsstaten: 
Kvalitetsförbättring eller som att sätta näktergalen i bur?. I B. Starrin, R. Rønning (Red.), 
Socialt kapital - i ett välfärdsperspektiv. Malmö: Liber AB.  
 
Rønning, R., & Starrin, B. (2011). Socialt kapital - ett fruktbart begrepp. I B. Starrin, R. 
Rønning (Red.), Socialt kapital - i ett välfärdsperspektiv. Malmö: Liber AB.  
 
Sandberg, H. (2011). Samarbetshälsa - Om effektivt samarbete och välbefinnande. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Sandström, M. (2014). Begreppet inkludering. I M. Sandström, L. Nilsson,  J. Stier (Red.), 
Inkludering - möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur AB.  

Setzman, A. (2016). Riksidrottsförbundet- Riksidrottsförbundet inleder nationellt samarbete 
med Fritidsbanken. [2017-05-11] 



30 
 

Social exclusion unit. (2004). Mental Health And Social Exclusion. London: Office of the 
Deputy Prime Minister. 

Sponder, M., Fritzer-Szekeres, M., Marculescu, R., Litschauer, B., Strametz-Juranek, J. 
(2016). Physical inactivity increases endostatin and osteopontin in patients with coronary 
artery disease. /Electronic version/. Heart Vessels, 31(10). pp 1603–1608. doi: 
10.1007/s00380-015-0778-6 
 
Starrin, B. (2011). Socialt kapital och hälsa. I B. Starrin, R. Rønning (Red.), Socialt kapital - i 
ett välfärdsperspektiv. Malmö: Liber AB. 
 
Stokols, D. (1996). Translating Social Ecological Theory into Guidelines for Community 
Health Promotion. /Electronic version/. American Journal of Health Promotion, 10 (4), pages 
282-298. URL 

Svensson, O., & Hallberg, L R-M. (2010). Jakten på hälsa, välbefinnande och livskvalitet. I L 
R-M Hallberg (Red.), Hälsa & Livsstil-Forskning & praktiska tillämpningar. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Tay, L., Tan, K., Diener, E., & Gonzalez, E. (2013). Social Relations, Health Behaviors, and 
Health Outcomes: A Survey and Synthesis. /Electronic version/. Applied Psychology: Health 
& Well-Being, 5(1), p28-78. 51p. doi: 10.1111/aphw.12000 
 
Time to Change (2008). Stigma shout: service user and carer experiences of stigma and 
discrimination. London: Time to Change. https://www.time-to-
change.org.uk/sites/default/files/Stigma%20Shout.pdf  

Trost, J. (2010). Kvalitativa Intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Vander Ploeg, K-A.,  Maximova, K.,  McGavock, J.,  Davis, W., &  Veugelers, P. (2014). Do 
school-based physical activity interventions increase or reduce inequalities in health?.  
/Electronic version/. Social Science & Medicine, 112.  p80-87. 8p. doi: 
10.1016/j.socscimed.2014.04.032 

Vetenskapsrådet, (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Utgivare: Vetenskapsrådet. 
 
Westlund, I. (2015). Hermeneutik. I A. Fejes, R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ 
analys (2uppl). Stockholm: Liber AB.  

Wilson, K., Eyles, J., Elliot, S., Keller-Olaman, S., & Devcic, D. (2007). Linking Social 
Exclusion and Health: Explorations in Contrasting Neighbourhoods in Hamilton, Ontario. 
/Electronic version/. Canadian Journal of Urban Research, 16(2), pages 126-14. URL.  

 



31 
 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor:  
 

1. Vilken roll har du i denna utlåningsverksamhet? 
2. Hur länge har du arbetat på fritidsbanken?  
3. Vilken målgrupp lånar hos er?  
4. Hur ser utlåningen ut?  Hur ofta lånar folk? Finns det några speciella perioder, 

högsäsonger?  
5. Vilka samarbeten har ni lokalt (föreningar etc.)? 
-  Vad kan de bidra till? idrottsförbund?  
6. Vilka är era öppettider? Vad har ni för tankar bakom tiderna?  
- (Bra/dåligt) 
7. Hur ser er geografiska placering på verksamheten ut? centralt? 

 
 Hälsoinkludering 

8. Vad tror ni att ert koncept kan bidra till? 
-  Ni anser att koncepten kan bidra till (exempel) ökad hälsa, på vilket sätt anser du 

detta? ge exempel) 
-  kan det bidra till att individer vågar sig ut i motions och idrottsföreningar?- på vilket 

sätt? 
9. (Anser ni att ert koncept kan bidra till ökad hälsa? Ge exempel.) 
10. Hur ser du på inkludering i förhållande till fritidsbanken?  
11. Anser ni att ert koncept kan bidra till ökad inkludering? 
-  På vilket sätt? 
12. Hur gör ni för att på bästa sätt nå ut till befolkningen om konceptet Fritidsbanken?  
- marknadsföring (andra evenemang) (finns det på andra språk? så de är möjligt för 

alla att låna) 
13. De socialt utsatta är som bekant svåra att nå fram till, hur tänker ni kring denna 

målgrupp? 
14.  Vad tror du FB har för effekt på de sociala relationerna inom motionsidrotten?  

 
Utvecklingsmöjligheter 

15. Vad har ni för framtidsvisioner? 
-  (annan placering, annan lokal, andra öppettider osv- Varför?) 
16. Vad ser ni för möjligheter för framtiden? 
17.  Vilka generella hinder har ni stött på i verksamheten?  
- Vad ser ni för hinder i framtiden?  
18. Om du skulle vara kritisk mot fritidsbanken, vad skulle det vara då?  
- Ge exempel 
19. Om du fick drömma, vad skulle du vilja förändra med fritidsbanken?             
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Bilaga 2. Följebrev 
 
 
Vi är tre studenter som läser vår sista termin i det Hälsopedagogiska programmet på 
högskolan i Halmstad. Vi skriver nu vårt examensarbete där huvudämnet är pedagogik/hälsa. 
Forskningsstudien ska studera en befintlig utlåningsverksamhet av sport- och fritidsutrustning 
där fokus ligger på att undersöka erfarenheter och föreställningar angående verksamheten. Vi 
undrar därför om ni vill delta i en intervju kring detta?  

Det övergripande syftet med studien är att studera om verksamhetsansvarigas föreställningar 
om utlåningsverksamhet av sport- och fritidsmaterial, och om detta kan bidra till ökad hälsa 
och inkludering.  

Intervjuerna kommer att genomföras genom telefon eller via Skype, och under tiden spelas in. 
Därefter kommer materialet att transkriberas för att sedan analyseras. Det resultat vi får ut av 
intervjuerna kommer därefter att redovisas i form av en uppsats, eventuell internetbaserade 
artiklar samt presenteras i föreläsningar. Med hänsyn till de forskningsetiska principerna så 
kommer all insamlad forskningsmaterial behandlas konfidentiellt vilket menas med att man 
inte kommer att kunna att identifiera vem det är som svarat samt vilken kommun som 
medverkat. Medverkandet är helt frivilligt och det är även tillåtet att när som helst under 
deltagandet avbryta sitt medverkande. 

Om du har frågor så kontakta gärna någon av oss:  

Amindu14@student.hh.se  tel. 073- xxxxxx eller  

Jesbjo14@student.hh.se tel. 076-xxxxxx,  

Tombul13@student.hh.se  tel. 076-xxxxxx 
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