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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn som är inaktiva har en ökad risk att drabbas av övervikt och fetma. 

Ett projekt som riktade sig till barn i behov av att öka sin fysiska aktivitetsnivå 

initierades därför för att förebygga övervikt och fetma, men också för att öka barns 

delaktighet i rörelseglädje och samhörighet. Syfte: Att belysa ett fysiskt 

aktivitetsprojekt riktat till barn i åldrarna 9-13 år, ur de involverade vuxnas 

perspektiv. Metod: Utifrån en semistrukturerad intervjuguide genomfördes sju 

intervjuer med vuxna som på olika sätt varit delaktiga i projektet. Intervjuerna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet av studien mynnade 

ut i två huvudkategorier; Barn och vuxna i ett hälsofrämjande aktivitetsprojekt samt 

Att vara ledare inom ett hälsofrämjande projekt. Informanterna i studien beskrev 

projektet som en kravlös och öppen verksamhet som skapade ett sammanhang för 

barnen, stärkte deras självkänsla och ökade deras självförtroende. Barnens inställning 

till fysisk aktivitet uppvisade även ökad lust och glädje i att röra sig. Slutsats: Fysiska 

aktivitetsprojekt som är skräddarsydda efter inaktiva barns behov och förlagda till en 

tillgänglig plats där de kan få vara sig själva och utvecklas tillsammans med andra 

barn och vuxna ger en ökad rörelseglädje. 
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Abstract 

Background: Children spend an increasing amount of time on sedentary activities. A 

project aimed at children in need of increasing their physical activity level was 

therefore initiated to prevent overweight and obesity, but also to increase children's 

involvement in agility and togetherness. Aim: To highlight a physical activity project 

aimed at children between the ages of 9-13, from the perspectives of the adults. 

Method: Seven semi-structured interviews were conducted with people involved in 

the project. The interviews were analyzed with qualitative content analysis. Results: 

The analysis resulted in two main categories: “Children and adults in a physical 

activity project” and “To be leaders in an activity promotion project”. The informants 

described the project as an open and prestige less activity which created feelings of 

togetherness in the children and strengthened and increased their self-esteem. The 

children's attitude towards physical activity also showed increased pleasure and 

joyness for being physically active and agile. The results show the importance of 

custom-made projects for sedentary children. Conclusion: A custom-made physical 

activity project amenable for sedentary children where they can be themselves, and 

develop with other children and adults, creates an increased joy for   physical activity 

and being agile. 
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Inledning 
Barn i dag blir alltmer inaktiva på fritiden och i allt mindre utsträckning aktiva i 

idrottsorganisationer (Kibbe et al., 2011). Skolidrotten är central, men främst för elever 

som utövar fysisk aktivitet enbart i skolan (Kibbe et al., 2011). 

  

Övervikt och fetma har visats sig ha ett samband med låg fysisk aktivitet och ökad grad 

av inaktivitet (Garmy, Clausson, Nyberg & Jakobsson, 2014; WHO, 2017). Ortega, 

Ruiz och Sjöström (2007) har studerat fysisk aktivitet hos barn och funnit att pojkar är 

mer aktiva än flickor och att tonåringar har lägre aktivitetsgrad än yngre barn. Ortega et 

al. (2007) beskriver även att låg grad av intensiv fysisk aktivitet markant ökar risken att 

senare utveckla övervikt. En del barn har också större svårigheter än andra barn att vara 

rörelseaktiva och det finns även grupper av barn som i sin tur har lättare att utveckla 

övervikt eller fetma. Krause, Ware, McPherson, Lennox och O´Callaghan (2016) har i 

en studie visat att barn med funktionsnedsättning löper en större risk att utveckla 

övervikt eller fetma. Krause et al. (2016) fann att tjugo procent av barn med någon form 

av funktionsnedsättning utvecklar antingen övervikt eller fetma. 

  

På vilket sätt kan samhället nå dessa barn innan det leder till övervikt eller fetma? I ett 

fysiskt aktivitetsprojekt som riktade sig till barn i åldrarna 9-13 år var målsättningen att 

främja fysisk aktivitet hos barn som i behov av att vara mer fysiskt aktiva och som inte 

deltog i så stor utsträckning i olika idrottsorganisationer. 

 

Bakgrund 

Övervikt och fetma  
Övervikt och fetma definieras som onormal eller överdriven fettuppbyggnad som kan 

påverka hälsan (WHO, 2017). Jansson och Nergårdh (2012) skriver att Body Mass 

Index (BMI) är ett verktyg för att fastställa övervikt och fetma. Gränserna för övervikt 

och fetma kommer från ett internationellt referensmaterial och benämns isoBMI 25 och 

isoBMI 30, där gränsen för övervikt är isoBMI över 25 och för fetma isoBMI över 30 

(Jansson & Nergårdh, 2012). Enligt WHO (2017) har en uppskattning gjorts att cirka 41 

miljoner barn under fem år och 340 miljoner barn mellan fem och nitton år lider av 

övervikt eller fetma. De senaste 40 åren har övervikt och fetma ökat drastiskt, från cirka 

fyra procent 1975 till cirka 18 procent 2016 bland barn mellan fem och nitton år (WHO, 

2017). WHO (2017) hävdar att ökningen har varit likvärdig mellan både pojkar och 

flickor. Barn som lider av fetma har en ökad risk att fortsatt lida av fetma i vuxen ålder. 

Det är även högre risk att barn i vuxen ålder drabbas av följdsjukdomar och dör i för 

tidigt död. Redan i unga åldrar kan vissa barn uppleva andningssvårigheter, ha en ökad 

risk för frakturer, och uppvisa predisponerande faktorer för högt blodtryck och 

utveckling av hjärt-kärlsjukdomar samt diabetes (WHO, 2017).    



 

2 

 

  

I en studie av Nilsen et al. (2016) användes bland annat WHO Child Growth Standards 

när de undersökte utbredningen av svenska barns övervikt och fetma. Tillväxtkurvan 

visade att förekomsten av övervikt inklusive fetma och svår fetma bland pojkar i sju till 

nio års ålder var cirka 26 procent. Hos flickor i samma ålder var förekomsten cirka 25 

procent. Munter et al. (2016) beskriver att mellan år 2003 och 2011 stabiliserades 

förekomsten av övervikt och fetma bland svenska barn, studien visade att för barn vars 

föräldrar var välutbildade var förekomsten av övervikt och fetma lägre jämfört med 

områden där föräldrarna hade en lägre utbildningsgrad. Detta stöds även av Moraeus, 

Lissner och Sjöberg (2014) som påvisade att övervikt och fetma bland barn i Sverige 

stabiliserades mellan åren 2008-2013 men att övervikt och fetma fortfarande var högst i 

områden med låg till måttlig utbildningsgrad. 

 

Inaktivitet 
Moraeus, Lissner, Olsson och Sjöberg (2015) kunde även påvisa att barn till föräldrar 

med lägre socioekonomisk ställning har ett lägre idrottsdeltagande jämfört med barn 

som har föräldrar med en högre socioekonomisk ställning. Studien visade dock att den 

skillnaden jämnar ut sig längre upp i barns ålder. Detta antyder att utvecklingsriktningar 

går att vända. Moraeus et al. (2015) påvisar att barns livsstil och sociala liv ändras desto 

äldre barnen blir och att deras erfarenheter påverkas av samhällets förändringar. De 

menar att om barns erfarenheter är präglade av inaktivitet vid sju till nio års ålder 

kommer de förmodligen vara det när de blir lite äldre. Moraeus et al. (2015) menar även 

att grundskolan är en bra plats att främja en hälsosam livsstil på, då skolan har möjlighet 

att nå barn från alla samhällsgrupper och en chans att överbrygga det sociala gapet. 

Winkvist et al. (2016) hävdar att en mer inaktiv livsstil med oregelbunden fysisk 

aktivitet, mindre tid utomhus och mer datoranvändande är betydande riskfaktorer för 

utveckling av övervikt eller fetma. Garmy et al. (2014) har i en studie även funnit ett 

samband mellan TV-tittande och övervikt inklusive fetma. Deras studie framhåller även 

att barn som spenderar mer än två timmar framför TV:n och har TV på rummet har en 

ökad risk att bli överviktiga. 

 

Fysisk aktivitet 
Enligt WHO (2017) går övervikt och fetma, så väl som överviktsrelaterade sjukdomar, 

till stora delar att förebygga. En stöttande hemmiljö och samhälle är fundamentalt för 

människors beslutsfattande. Genom att göra hälsosammare kost och regelbunden fysisk 

aktivitet till det enklaste valet, kan övervikt och fetma undvikas. Quick et al. (2017) 

anser att risken att utveckla övervikt influeras av hemmiljön och familjens livsstil vilket 

gör det svårt att systematiskt undersöka dessa faktorer. Quick et al. (2017) framhåller tre 

huvudsakliga faktorer när det gäller socioekonomisk forskning kring fetma och 
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övervikt; dels på individnivå, dels hur hemmiljön ser ut men även samhället omkring 

oss. Vid uppföljningar kan undersökningar visa att fel fokus har lagts i hemmiljön, 

felaktig kost samt bristande fysiskt aktivitet. Föräldrarna spelar en direkt avgörande roll 

som vägledare för sina barn, genom kost och aktivitetsval (Quick et al., 2017). 

  

Leppänen et al. (2017) anser att fysisk aktivitet har en positiv effekt på BMI-värdet. 

Studien visar att barn som är fysiskt aktiva med hög eller hög till måttlig intensitet har 

ett högre Fat-Free Mass Index (FFMI) vilket speglar muskelmassan i förhållande till 

längden. Detta ger positiva effekter på BMI-värdet. Genom att byta ut fem minuters 

inaktivitet, låg- eller måttlig träning till fem minuters högintensiv träning ökar FFMI-

värdet vilket medför en hälsosammare och starkare kropp (Leppänen et al., 2017).   

 

Barn med funktionsnedsättning 
WHO´s internationella klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

(ICF) benämner funktionsnedsättning som en övergripande beteckning för 

funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar och 

delaktighetsinskränkningar (Socialstyrelsen, 2016). En studie av Boddy, Downs, 

Knowles, Fairclough och Stuart (2015) visade att barn i åldern fem till femton år med 

en intellektuell funktionsnedsättning inte var tillräckligt aktiva för att uppnå 

tillfredsställd fysisk hälsa. Studien var baserad på barn med autism eller inom 

autismspektrum. Johansen, Dammann, Andresen och Wang Fagerland (2013) menar att 

leva med funktionsnedsättning kan påverka vardagen på olika sätt. En del barn med 

funktionsnedsättning är i kontinuerligt eller periodvis behov av sjukvård. Johansen et al. 

(2013) menar att för barn med fysiska funktionsnedsättningar kan ibland interaktioner 

med andra barn, utan funktionsnedsättning, också leda till svårigheter på grund av 

minskad möjlighet att leka, att försöka upprätthålla samma hastighet samt sociala 

tillgänglighetsproblem.  

 

Kognitiva och emotionella problem hos barn med funktionsnedsättningar kan ibland 

också upplevas provocerande för andra, som lärande och socialt deltagande (Johansen et 

al., 2013). I studien av Johansen et al. (2013) påvisas även att barn med 

funktionsnedsättningar av olika slag har oftare en lägre hälsorelaterad livskvalitet än 

barn utan funktionsnedsättning och får även uppleva utmaningar gällande övergången 

till självständighet och vuxenlivet. Vidare påvisade studien att den största reduceringen 

av hälsorelaterad livskvalitet påträffades avseende fysisk funktion oavsett vilken typ av 

funktionsnedsättning barnen hade. Den minsta reduceringen av hälsorelaterad 

livskvalitet påträffades i emotionell funktion, det berodde dock på vilken typ av 

funktionsnedsättning barnen hade. Berg Kelly (2014) beskriver att en fysisk 

funktionsnedsättning kan påverka barnets liv på olika sätt, det kan leda till obehag eller 

smärta, extra ansträngning och göra lek med andra barn svår. 
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Johansen et al. (2013) studie indicerade att associationer mellan barnens funktionalitet i 

skolan och föräldrars tillfredsställelse av livskvalitet var båda signifikant positiva 

angående alla barnen i studien. Johansen et al. (2013) upplyste om att förutom att skolan 

är en viktig inlärningsplats, är den också den huvudsakliga platsen för deltagande, 

socialt lärande och förberedande inför vuxenlivet. Att prioritera mellan barnens fysiska, 

sociala och utbildningsbehov kan vara svårt (Johansen et al., 2013). Berg Kelly (2014) 

poängterar även att barn med funktionsnedsättning och deras föräldrars delaktighet är 

centralt, i den mån det går, gällande beslut kring ovannämnda och hur barnens dagar i 

skolan är organiserade. 

 

Hälsofrämjande strategier för inaktiva barn 
Morberg (2012) framhåller att hälsofrämjande och personcentrerad omvårdnadsstrategi 

behöver ett strukturerat arbetssätt som utgår från individens behov. En hälsofrämjande 

strategi kännetecknas av att bland annat: stärka individens optimism för att handskas 

med förändring av hälsan, uppmuntra till delaktighet, erbjuda stöd och ta hänsyn till 

individens motivation till förändring. Morberg (2012) menar att grundläggande 

rådgivning gällande levnadsvanor utgår från individens egna förutsättningar. Ett första 

steg kan vara att ge enkla råd för att öka motivation till förändring. Hälsofrämjande 

omvårdnadsstrategier bygger upp och sporrar individens delaktighet (Morberg, 2012). 

Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2015) framhåller att ändra sin livsstil är ett 

stort och ansträngande arbete. Det krävs förståelse och motivation. Råd från 

sjukvårdspersonal har dock visat sig bidra till högre grad av förändringar. 

Hilpert et al. (2017) påpekar att det har utvecklats en del program inom skolvärlden som 

oftast är inriktade på att öka medvetenheten om kost och alla fördelar med fysisk 

aktivitet. Hilpert et al. (2017) menar att anpassade program i skolan för barn som är i 

behov av fysisk aktivitet skulle kunna öka kvaliteten och effektiviteten av 

hälsofrämjande strategier. Hälsofrämjande strategier med olika fysiska aktiviteter som 

är anpassade för individen på ett mer motiverande sätt kan leda till ett bättre resultat. 

Individens fysiska aktivitetsnivå och kulturella aspekter bör tas med i planeringen, och 

för att uppnå bäst resultat är det viktigt att börja redan i unga åldrar i skolan (Hilpert et 

al., 2017). Hilpert et al. (2017) studie visar att konsekvenserna av en ohälsosam livsstil 

och sjukdomar som följer inte endast är ekonomiska aspekter utan drabbar även 

individen, familjen och samhället. Interventioner bör fokusera på motivation och 

målinriktade strategier som är riktade mot utsatta grupper (Hilpert et al., 2017). 
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Fysiskt aktivitetsprojekt riktade mot barn 

I ett fysiskt aktivitetsprojekt som modifierats något utifrån en verksamhet som bedrivits 

i Västra Götalands län sedan 2005, hämtades inspiration och blev sedan grunden till 

detta juniorprojekt (Varbergs kommun, 2017). När kultur- och fritidsförvaltningen i en 

kommun i Hallands län startade projektet år 2015 var det för att främja fysisk aktivitet 

hos barn och förhindra utanförskap. Projektet riktade sig till barn i åldern nio till tretton 

år i behov av ökad fysisk aktivitet och ett socialt sammanhang. De flesta som deltog i 

projektet var cirka tio år. Det handlade om barn som inte deltog i så många andra 

aktiviteter utanför skoltid, barn med övervikt eller barn som utvecklat fetma, liksom 

barn som kunde vara i riskzonen att utveckla övervikt eller fetma samt barn med olika 

former av funktionsnedsättningar (Varbergs kommun, 2017). Varbergs kommun (2017) 

ville visa att syftet med det hälsofrämjande projektet var att med hjälp av anpassade 

aktiviteter öka den fysiska aktivitetsnivån samt öka glädjen kring fysisk aktivitet bland 

de deltagande barnen. Aktiviteterna var fördelade geografiskt över kommunen för att 

täcka ett så stort område som möjligt. Alla aktiviteter var frivilliga samt kostnadsfria 

och barnen behövde inte anmäla sig i förväg. Fyra gånger i vecka erbjöds olika former 

av gruppaktiviteter. Aktiviteterna bestod av bland annat vattenaktiviteter, utom- och 

inomhus aktiviteter samt aktiviteter med medverkan från olika föreningsverksamheter. 

Barnen som deltog i aktiviteterna fick vara med och önska vilka aktiviteter de ville göra 

och prova på. Detta för att aktiviteterna skulle bli ännu roligare. Grundläggande för hela 

aktivitetsprojektet var att barnen skulle finna rörelseglädje i aktiviteterna. Varbergs 

kommun (2017) skapade ett aktivitetsutbud som innebar att alla aktiviteter som 

utformades bestod av kondition, koordination, rörlighet och balans. 

 

Många av de barn som var med i projektet hade tidigare provat på olika aktiviteter i 

föreningsverksamheter men slutat på grund av att de känt att de inte hade passat in eller 

upplevt att de inte varit tillräckligt bra. Därför var det fysiska aktivitetsprojektet upplagt 

så att det inte skulle förekomma tävlingsmoment där någon skulle kunna vinna utan allt 

utgick från leken och det fanns ingen tydlig vinnare. En viktig aspekt var också att 

barnen skulle känna att de är likvärdiga. Projektet bestod av förvaltningschef, 

samordnare, utvecklingsstrateg, anställda på kommunen som varit direkt delaktiga i de 

fysiska aktiviteterna med barnen dvs. ledarna för barnen, samt de som remitterat barnen 

såsom kurator, skolsköterska, skolläkare och dietist (Varbergs kommun, 2017). 

 

Teoretisk referensram 
Antonovsky (2005) beskriver att alla människor utsätts förr eller senare för kroppsliga, 

psykiska eller sociala påfrestningar. En del människor blir sjuka och en del människor 

förblir friska trots att de utsätts för samma påfrestningar. En förklaring kan vara att 

människor har olika motståndskraft. Fokus i ett hälsofrämjande förhållningssätt ligger 
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inte på varför människan blir sjuk, utan istället varför individen förblir frisk. En individ 

är inte frisk eller sjuk utan befinner sig på en skala mellan de två polerna. För att hålla 

sig nära hälso-polen bör personen uppleva en känsla av sammanhang (KASAM). 

Strävan är att se bortom sjukdomen så att människan får vara i fokus, och fråga hur 

individen kan ta sig närmare hälso-polen. Det fokuserar på människans framtid, 

friskfaktorer och möjligheter. En hälsofrämjande strategi syftar till att förstärka de 

resurser som gynnar människan (Antonovsky, 2005). 

  

Antonovsky (2005) betonar att barn- och ungdomen är en händelserik livsfas som kan 

kännetecknas av ständig orolighet, förvirring, självtvivel och utanförskap. Den grund till 

en stark KASAM som skapats under tidig barndomen kan förväntas att rivas upp under 

tonåren. Ungdomars funderingar och tankar kring sig själva: för lång eller för kort, för 

tjock eller för smal, för dum eller för smart, eller vilsen. Ett centralt problem som 

ungdomar i alla kulturer ställs inför är ”att bli någon”, att klargöra en personlighet i en 

social verklighet som går att förstå. Samhällsklass, historia, kön, gener och excentriska 

öden kombineras för att underlätta en växande stark KASAM. Barn och ungdomar kan i 

bästa fall endast uppnå en provisorisk stark KASAM, som är grundläggande för 

kortsiktiga visioner av förmågan att hantera stressfaktorer och hälsotillstånd. Det är i 

början av vuxenlivet med långsiktiga engagemang i personer, sociala roller och arbete 

som barn- och ungdomens erfarenheter förstärks eller försvagas (Antonovsky, 2005). 

 

Utifrån Antonovskys teori om KASAM, där sammanhang är väsentligt för god hälsa, 

blir arbetet gällande barn i utanförskap och i behov av en gemenskap av stor betydelse. 

Att tillämpa KASAM och att ha barnet i fokus oavsett bakgrund, ger barnen en 

möjlighet att uppleva en delaktighet och glädje för att förbättra sin hälsa. 

 

Elevhälsans samarbete med andra verksamheter  
Att vara verksam inom elevhälsan som barnsjuksköterska innebär samverkan med andra 

organisationer i samhället, där kontakten med barn och deras familjer kan skapas 

(Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen (2016) understryker att det hälsofrämjande 

arbetet inte nödvändigtvis behöver bedrivas av hälso- och sjukvården, utan det behovet 

kan tillgodoses av andra verksamheter som bedriver hälsofrämjande arbete. Storey et al. 

(2016) menar att det krävs ett väl fungerande samarbete inom elevhälsans 

samarbetsorgan, så väl som verksamheter utanför skolan för att optimera arbetet inom 

skolhälsovården. I regeringens proposition (2009/10:165) beskrivs bland annat att 

elevhälsan kräver samverkan inom elevhälsans samarbetsorgan men även gentemot 

andra verksamheter, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Elevhälsan har en 

grundläggande roll i det hälsofrämjande arbetet kring den enskilde eleven och att 

motverka livsstilsrelaterad ohälsa (Prop. 2009/10:165).  
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Barnkonventionens definition av barn är alla barn under 18 år. Alla länder som skrivit 

på Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter (UNICEF Sverige, 2009) ska 

vidta åtgärder för att upprätthålla en god preventiv hälsovård. I enighet med 

Barnkonventionen har alla barn rätt till den bäst uppnådda hälsa utefter sina egna 

förutsättningar. Barn med någon form av funktionsnedsättning ska under värdiga 

förhållanden få hjälp att främja sitt självförtroende och att aktivt kunna deltaga i 

samhället för att kunna leva ett fullvärdigt och anständigt liv (UNICEF Sverige, 2009). 

 

Problemformulering 
Dagens barn är mer inaktiva än tidigare generationer och löper ökad risk att utveckla 

övervikt eller fetma. Dessa barn har även stort behov av att bli delaktiga i sociala 

sammanhang och känna samhörighet. Genom att intervjua delaktiga personer i ett 

fysiskt aktivitetsprojekt är förhoppningen att uppleva hur arbetet med inaktiva barn kan 

främja fysisk aktivitet och få barn mer delaktiga. 

 

Syfte 
Att belysa ett fysiskt aktivitetsprojekt riktat till barn i åldrarna 9-13 år, ur de involverade 

vuxnas perspektiv. 

 

Metod 

Design 
För att svara på studien syfte valdes en intervjustudie med kvalitativ design. Enligt Polit 

och Beck (2010) förekommer kvalitativ design när upplevelser studeras för att skapa en 

djupgående förståelse för ämnet. Polit och Beck (2010) beskriver även att kvalitativ 

design styrks från ett holistiskt perspektiv som eftersträvar förståelse av helheten. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) påpekar att kvalitativ forskning avser 

material som bygger på berättelser och erfarenheter. Enligt Trost (2010) är kvalitativa 

intervjuer en karakteristisk metod för att innehållsrika svar på enkla frågor. 

 

Urval 
Personer som utformat och varit delaktiga i ett fysiskt aktivitetsprojekt för inaktiva barn 

i en kommun i Hallands län tillfrågades om medverkan i intervjustudien. Nio personer 

tillfrågades. De var de som hade haft ledande roller inom projektet eller remitterat flest 

barn. Dessa uppgifter erhölls från förvaltningschefen. Sju av de tillfrågade personerna 

valde att deltaga i studien. De involverade personerna som tackade ja var en samordnare 
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för projektet, en utvecklingsstrateg i kommunen, en kurator, en barnsjuksköterska på en 

barn- och ungdomsmottagning som remitterat barnen till aktiviteterna samt tre ledare 

som arbetat med barnen i projektet. Både män och kvinnor deltog i studien. Enligt Polit 

och Beck (2010) är det viktigt att veta att deltagarna inte ska känna sig tvingade eller 

förpliktigade att medverka i studien på något sätt. 

 

Datainsamling 
Datainsamlingens utgångspunkt var individuella intervjuer. Ett informerat samtycke och 

informationsbrev med beskrivning av studien och en förfrågan om tillstånd att 

genomföra intervjuer med ovannämnda informanter skickades till avdelningschefen och 

förvaltningschefen som ansvarat för projektet. Efter godkännandet från avdelningschef 

och förvaltningschef kontaktades personerna som medverkat i projektet. Första 

kontakten skedde via mail och sedan per telefon. Olsson och Sörensen (2011) påpekar 

att insamling av data med en kvalitativ metod syftar till att försöka hitta kategorier och 

beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett sammanhang. Målet med kvalitativa 

intervjuer är att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder och få nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter. Olsson och Sörensen (2011) beskriver även 

att den kvalitativa forskningsintervjun är ett ämnesinriktat samtal mellan två personer 

som har samma intresse för ett ämne. 

  

Insamling av data skedde under månaderna februari och mars år 2018. Tre av 

intervjuerna skedde via telefon och resterande fyra genom fysiska möten med 

informanterna på deras arbetsplats. Trost (2010) menar att det är viktigt att 

informanterna befinner sig i en bekant miljö för att känna trygghet. Olsson och 

Sörensen (2011) rekommenderar ett öppet och avslappnat samtalsklimat för att få så 

utförliga svar som möjligt. Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide 

(Bilaga A) med öppna frågor. De första frågorna var av enklare karaktär, såsom: ”På 

vilket sätt har ni varit delaktiga i projektet?”. Polit och Beck (2010) rekommenderar att 

börja intervjun med denna typ av frågor för att underlätta inledningen av intervjun. 

Trost (2010) rekommenderar också att bygga upp en trygghet innan djupare frågor 

ställs. Enligt Trost (2010) bör intervjuguiden göras i ett format som passar intervjuaren. 

Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att intervjun kan komma att ha en annan 

uppbyggnad än intervjuguiden. Alla informanter erhöll således samma huvudfrågor 

medan följdfrågorna kunde variera med hänsyn tagen till informantens bakgrund och 

svar på huvudfrågorna. Längden på intervjuerna varade mellan 15 och 30 minuter. 

Intervjuerna skedde enskilt med en intervjuare och en informant. Intervjun spelades in 

med hjälp av mobiltelefon för att kunna lägga fokus på reflektion under intervjuns gång. 
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Dataanalys 
Transkribering av materialet utfördes av författarna var för sig. I nästa steg 

sammanförde och jämförde författarna sina transkript. När korrigeringen var klar lästes 

materialet ett flertal gånger till för att få en helhetsbild av det insamlade materialet och 

för att hitta viktiga delar och citat. Det insamlade materialet utvärderades utifrån 

kvalitativ innehållsanalys enligt modellbeskrivning av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008). För att tydliggöra processen gjordes ett exempel på den kvalitativa 

innehållsanalysen, se Tabell 1. 

  

Kärnan i kvalitativ innehållsanalys är att hitta likheter och skillnader i materialet och 

beskriva variationerna. Från det skrivna materialet kan begrepp som meningsenhet, 

kondenserad meningsenhet, underkategori och huvudkategori framhållas. Ur det 

transkriberade materialet lyftes meningsbärande enheter ut. Meningsbärande enheter är 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) själva grunden för den fortsatta 

analysen. Det kan vara ord, meningar eller stycken som innehållsmässigt skapar ett 

sammanhang. I nästa steg kondenserades meningsenheterna, vilket betyder att 

materialet avskalas för att tydliggöra kärnan. Materialet blir kortare och lätthanterligare 

för att kunna avskiljas till olika kategorier. För att binda samman den underliggande 

informationen i kategorierna skapades underkategorier för att bidra till den röda tråden 

genom kategorin (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De två huvudkategorierna 

som växte fram var: Barn och vuxna i ett hälsofrämjande aktivitetsprojekt samt att vara 

ledare inom ett hälsofrämjande projekt. Analysprocessen utmärktes av att författarna 

utförde innehållsanalysen var för sig. Därefter jämfördes och diskuterades resultatet tills 

konsensus uppnåddes.  
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Tabell 1, Exempel på kvalitativ innehållsanalys från meningsbärande enheter till 

kategori 

Meningsbärande enheter Kondenserade enheter Underkategori Kategori 

Men vi har alltid prioriterat dom 

barnen som behöver vara där, före 

dom barnen som, bara dom som 

väljer att komma. Så det har varit 

en tydlig uppdelning, har jag 

upplevt. (Informant 4) 

Vi har alltid prioriterat 

barnen som behöver vara 

där och haft en tydlig 

uppdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tydlig 

målgrupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och vuxna i 

ett 

hälsofrämjande 

aktivitetsprojekt 

tanken är att huvudmålgruppen ska 

vara överviktiga barn, tanken är att 

det ska vara fokus på både fysisk 

och psykisk hälsa, att liksom 

försöka hitta en typ av aktivitet, 

som kan, som öka rörelseglädjen, 

att förbättra självkänsla och att 

man hittar en grupp då där man kan 

samverka, bygga upp 

självförtroende… (Informant 4) 

Huvudmålgruppen är 

överviktiga barn. Att hitta 

en aktivitet som kan öka 

rörelseglädjen och 

förbättra självkänslan. 

barn..med övervikt eller 

fetma…men vi har ju väldigt, 

väldigt mycket barn med olika 

funktionsnedsättningar hos oss… 

(Informant 2) 

Projektet har både barn 

med övervikt och fetma 

samt barn med 

funktionsnedsättningar. 

...barn med ADHD, eller 

autismliknande eller den typen av 

diagnoser då så, men från början 

var vi otroligt noggranna med att 

varje gång, det skulle vara samma 

varje gång, det vill säga att när du 

kommer så möts vi i foajén och då 

går vi igenom, alltså då tar vi 

närvaro och så går vi igenom vad 

vi ska göra och vi byter om och har 

samling i simhallen och 

sådär…(Informant 3) 

Det är viktigt att 

upplägget är detsamma 

vid varje aktivitet för att 

barnen ska trivas. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid medicinsk forskning på människor måste omsorgen om dem som är föremål för 

undersökningen alltid gå före vetenskapens och samhällets intressen 

(Helsingforsdeklarationen, WMA, 2013). Det är enbart forskning som kan utföras med 
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respekt för mänskliga rättigheter, människovärdet och grundläggande friheter som kan 

godkännas. Människans välbefinnande och trygghet går före samhällets och 

vetenskapens behov (SFS 2003:460). Författarna har erhållit ett godkänt 

etikprövningstillstånd vid högskolan i Halmstads lokala etikprövningsgrupp inom 

omvårdnad vid akademin för hälsa och välfärd. Diarienummer: UI 2017/1469. 

  

Det finns fastställda principer hur en urvalsprocess får gå tillväga. Dessa innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, begriplighetskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt informationskravet fick deltagarna i 

studien erbjudas kännedom om studiens syfte, upplägg och tänkta genomförande. Detta 

skedde både genom ett skriftligt informationsblad och muntlig information i god tid 

innan intervjuerna genomfördes. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) bygger på 

samtycke och information till deltagarna. Allt material som samlas in får inte nyttjas i 

någon annan avsikt. Deltagarna fick även information om att deras rätt till medverkan är 

frivillig och att de när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta den. De 

fick även skriva på ett informerat samtycke (SFS 1998:204). Intervjuerna spelades in på 

författarnas mobiltelefon, efter intervjun fördes ljudfilen över till författarnas 

inloggningsskyddande dator och raderades från mobiltelefonen. Materialet 

avidentifierades och var endast tillgängligt för författarna. Informanterna informerades 

om att studien publiceras på högskolan i Halmstads digitala vetenskapliga arkiv, 

(DiVA) efter att examinatorn godkänt magisteruppsatsen. När uppsatsen publicerats 

kasserades allt material. 

  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det viktigt att alla parter känner sig trygga med 

vad gäller hantering av data som sker i enlighet med konfidentialitetskravet. Sandman 

och Kjellström (2013) beskriver de etiska principer som berör alla relationer mellan 

människor är: autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen. Det betyder att hänsyn ska tas till människors olika förmåga att förstå 

och att göra sig förstådda. Syftet med inhämtning av kunskap handlar om att förbättra 

och förebygga samt att deltagarnas integritet och värderingar respekteras. 

 

Resultat 

Genomförandet av studien resulterade i två huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier: Barn och vuxna i ett hälsofrämjande aktivitetsprojekt samt att vara 

ledare i ett hälsofrämjande projekt (Tabell 2). 
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Tabell 2. Resultatets huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Barn och vuxna i ett hälsofrämjande 

aktivitetsprojekt 
En tydlig målgrupp 
Tillgänglighet i ett fysiskt aktivitetsprojekt 
Samhörighet i ett fysiskt aktivitetsprojekt 

Att vara ledare i ett hälsofrämjande projekt 

 

Ett aktivitetsprojekt med fri ingång och låg 

tröskel 
Att arbetet influeras av kunskap och utveckling 
Att ha betydelsefulla egenskaper som ledare 

 

Barn och vuxna i ett hälsofrämjande aktivitetsprojekt  

En tydlig målgrupp 
Samtliga informanter poängterade att det alltid var en väldigt tydlig huvudmålgrupp i 

projektet. “Upplägget har varit att främja dom barnen som vi prioriterat och det har 

varit barn med behov av extra stöd, barn med övervikt och barn med behov av aktivitet” 

(Informant 4). Anledningen till att projektet startade var ett uppdämt behov av att främja 

fysisk aktivitet hos inaktiva barn med övervikt eller fetma i en kommun i Hallands län. 

Under projektets uppstart deltog ett stort antal barn, men poängen med projektet var inte 

att konkurrera med andra föreningsverksamheter eller skolans idrott. Genom att utesluta 

alla tävlingsmoment, blev målgruppen snävare vilket i sin tur gav bättre fokus på de 

barn som behövde stöttningen som mest, beskrev en del informanter. 

  

Tanken med projektet, upplyste merparten av informanterna, var att barnen skulle 

uppleva en fristad hos dem och det var väsentligt att barnen ville återkomma till 

aktiviteterna som anordnades: “...det ska vara fokus på både fysisk och psykisk hälsa, 

att liksom försöka hitta en typ av aktivitet, som kan, öka rörelseglädjen, att förbättra 

självkänsla och att man hittar en grupp då där man kan samverka, bygga upp 

självförtroende…” (Informant 4). Några informanter ansåg att åldersspannet var något 

snävt och menade att även yngre barn kunde deltaga, då de barnen hade en högre 

motivationsförmåga och därför var mer mottagliga. Äldre barn var omvänt mindre 

benägna att motiveras, vilket ledde till en mer komplicerad väg in i 

föreningsverksamheter efter projektet: “Vi haft något barn som till och med inte ens nio 

år fyllt, 8 år som har varit med, just för att dom har tillhört den kategorin där vi känner 

att, eller men där har man har rekommenderats av skolsköterskan…” (Informant 4). 
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En del informanter beskrev att det inte var uppenbart innan projektets uppstart vilka 

barn som bäst skulle passa in i projektet, vilket till viss del försvårade planeringen av 

aktiviteterna. Att aktiviteterna skulle passa de deltagande barnen bäst, spelade en central 

roll, enligt flera informanter. Ett fåtal informanter nämnde att barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD eller barn inom 

autismspektrumet, behövde extra tydliga ramar för att vilja vara med på aktiviteterna. 

Detta tryckte ledarna extra hårt på i början. De vidareutvecklade även att barnen och 

ledarna var noga med att ha samma upplägg kring aktiviteterna varje gång för allas 

trygghet: 

  

...barn med ADHD, eller autismliknande eller den typen av 

diagnoser då så, men från början var vi otroligt noggranna med att varje 

gång, det skulle vara samma varje gång, det vill säga att när du kommer så 

möts vi i foajén och då går vi igenom, alltså då tar vi närvaro och så går vi 

igenom vad vi ska göra och vi byter om och har samling i simhallen och sådär 

och berättar vad vi ska göra och sådär och så kör vi en stund och så tar man 

upp barnen igen och berättar återigen vad vi ska göra så att det blir lite 

ordning och reda liksom för att då skapar det, tror vi då, en trygghet eh, och 

att man även har roligt så att säga utifrån den tryggheten då (Informant 3). 

 

Tillgänglighet i ett fysiskt aktivitetsprojekt 
En del informanter uttryckte att ett bra samarbete och ett tillvägagångssätt att upptäcka 

barn med behov av extra stöttning, krävde ett engagemang från samtliga aktörer. En klar 

inspirationskälla, menade informanter, var samarbetet med en liknande verksamhet i 

Västra Götalands län. Några informanter belyste vikten av en tät och bra 

kommunikation med skolsköterskor, kuratorer, en Barn- och ungdomsmottagning i en 

kommun i Hallands län samt vårdnadshavare. En del informanter poängterade även att 

det har varit ett bra samarbete mellan projektet och skolorna. “jag tycker vi har väldigt 

god kontakt med skolor och personal” (Informant 2). En del informanter betonade att 

idrottslärare och skolsköterskor hade fångat upp barnen som behövde stöttning och 

informerat om projektet till barnen. En informant nämnde även att barn kom på remiss 

från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller från en Barn- och ungdomsmottagning i 

en kommun i Hallands län: “Då är det viktigt med tydliga roller, som jag ser det, vad är 

vårdens uppgift vad är skolans uppdrag och vad är vårat uppdrag i det hela.” 

(Informant 3). 

  

Några informanter som varit delaktiga i projektet, hade haft i uppdrag att informera på 

skolor och kommuner om projektets upplägg. De hade då en förhoppning om att nå ut 

till ännu fler barn. De vidareutvecklade att det var av stor betydelse att få ut information 

till alla aktörer samt ha ett kontinuerligt utbyte med varandra. En informant berättade att 
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informationsdistributionen bestod av mail, internpost och informationsträffar. En del 

informanter beskrev att när föräldrarna inte riktigt kunde få barnen på rätt spår, gällande 

fysisk aktivitet, fanns det väldigt ofta stöttning från de olika aktörer: “...mycket kontakt 

med vårdnadshavare, vad dom behöver, med skolan hur det har funkat där, så liksom.” 

(Informant 3). Ett par informanter påpekade att andra typer av aktörer som knöts 

samman med projektet var kulturinstitutioner. Två av informanterna berättade att barnen 

hade besökt biblioteket och konsthallen men även varit på olika 4H-gårdar (4H-gårdar, 

u.å.). Informanterna poängterade att det var viktigt att det fanns ett bra samarbete med 

olika aktörer för att barnen skulle få prova på olika fysiska aktiviteter, och fick uppleva 

olika miljöer: “...barnen själva är ju så smarta, dom vet ju, dom har ju lärt sig, ”ja men 

om du sitter bredvid mig…osså kan vi bara tälja lite grann kanske?” (Informant 2). 

  

Informanterna förklarade att aktiviteterna låg tidsmässigt i nära anslutning till skolans 

slut, för att barnen skulle kunna gå till aktiviteterna direkt från skolan och inte behöva 

åka hem mellan. En informant menade att det ibland kunde vara en utmaning för en del 

barn att ta sig ut igen från hemmet efter att de väl hade kommit hem. Några informanter 

ansåg att en del av barnen inte hade förmågan eller vågade att gå ensamma mellan 

skolan och platserna där aktiviteterna bedrivs. Ett par informanter uppgav att det ibland 

kunde vara svårt att motivera barnen när de inte ville deltaga och då kunde det behövas 

lite extra stöttning från andra aktörer inom samarbetsnätverket. Några informanter 

berättade att barnen uppskattade oftast de fysiska aktiviteterna väldigt mycket och 

återkom därför gång efter gång. De beskrev att det var därför väldigt viktigt att skapa en 

god relation till barnen vilket i sin tur bidrog till att de kände sig trygga. Några 

informanter tog upp att barnen ibland fick hjälp att komma till aktiviteterna, där ledare 

eller kuratorer antingen skjutsat eller gått med dem: “...att kunna hämta eller hjälpa till 

med transporter till, så det är en väldigt viktig bit om man faktiskt ska göra en 

utvärdering, att det går inte bara att planera en verksamhet som är bra i sig för dom 

här barnen…” (Informant 7). 

  

En utmaning som vissa informanter belyste var att samarbetet med de olika aktörerna i 

nätverket ibland var svåra att upprätthålla. Det kunde exempelvis vara ett motiverande 

samtal mellan ett barn och skolsköterskan som behövde bearbetas och stöttas. 

Informanterna vidareutvecklade tankarna om att det alltid fanns en önskan om att bli 

bättre på att samarbeta för barnens skull och för deras uppföljning. Vissa informanter 

menade också att för att få fler barn till projektet så fanns en vilja att aktörerna gentemot 

skolorna hade kunnat vara ännu mer inarbetade och tydliga: “när man inte har något att 

göra när verksamheten är stängd, skolan är stängd, allting och då blir det ju liksom att 

det rigga upp, hur gör vi detta...” (Informant 1). 
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Samhörighet i ett fysiskt aktivitetsprojekt 

Informanterna uttryckte att barnen i projektet behövde trygghet, stöd och känslan av 

tillhörighet till en grupp. De menade även att det var av stor betydelse att dessa barn 

fick känna en ökad rörelseglädje och förbättrad självkänsla. Merparten av informanterna 

upplevde att projektet skapade ett sammanhang som gjorde att barnen kände en 

gemenskap i gruppen. Alla informanter förklarade att flertalet barn hade olika 

förutsättningar och behov. Några barn hade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

några barn hade någon fysisk funktionsnedsättning, övervikt eller fetma eller så var det 

barn som endast ville ha en ökad sysselsättning, vilket ledde till att 

gruppsammansättningen blev väldigt olikartad. Men enligt en del informanter bidrog det 

till att gruppen normaliserades, och barnen fick en tillhörighet och en plats där de kunde 

vara sig själva. 

  

Många av informanterna vidareutvecklade att projektet blev som en fristad där barnen 

som ibland kände sig utanför, fick en plats där de kunde göra roliga aktiviteter och 

känna samhörighet och delaktighet i en grupp. “För att möjliggöra att dom skulle kunna 

va med. Och dom var väldigt, väldigt nöjda. Det var ju otroligt bra för dom. Allihopa 

som var med då var fantastiskt nöjda med det. Så det var väldigt betydelsefullt” 

(Informant 7). Vikten av att dessa barn fick en tillhörighet och ett socialt umgänge, då 

en del av barnen befann sig i ett utanförskap, framhölls av informanter. Projektet bidrog 

till att självförtroendet hos barnen ökade och de upplevde förbättrad självkänsla, 

beskrev flera informanter. Ingen specifik uppföljning av barnen skedde, däremot 

kontaktades de om de uteblev från aktiviteter, poängterade vissa informanter. En del 

barn hade en önskan om att komma in i föreningsverksamheter, vilket var något ledarna 

kunde vara behjälpliga med, menade några informanter. Dessa olika typer av 

uppföljningar var väldigt uppskattade av barnen och föräldrarna, enligt informanterna: 

“så att man inte släpper dom när dom är för gamla för Junior, utan det finns en 

uppföljning efteråt med dom.” (Informant 6). 

  

Många informanter vidareutvecklade erfarenheten och tankar om att en del barn som 

deltog i projektet hade provat på föreningsverksamheter, men känt att de inte passade in. 

Informanterna menade att den främsta orsaken var att barnen kände sig utanför eller inte 

kunde uppfylla de prestationskrav som fanns. Vissa informanter uppgav att barn som 

tidigare varit aktiva inom föreningsverksamheter hade slutat för de känt sig åsidosatta 

eller saknade tävlingsinstinkten. Ett flertal informanter inom projektet menade att i 

deras projekt fanns inga vinnare eller förlorare, alla barn var med och deltog utefter 

egna förutsättningar. Flera av informanterna framhöll att alla aktiviteter var frivilliga 

där barnen själv fick avgöra om de ville deltaga eller endast vara åskådare. Fokus låg 
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dock ständigt på fysisk aktivitet och rörelseglädje. Det förekom inga tävlingsmoment 

eller prestationskrav, poängterade flera informanter: 

  

...det är bara roligt och gemenskap, att man ska få en plats där man kan vara sig 

själv, att man får bli arg och man får bli ledsen, man får inte orka, man får vara 

med, man får titta på, man får göra någonting annat, att barnen får vara barn 

(Informant 4). 

 

Att vara ledare i ett hälsofrämjande projekt 

Ett aktivitetsprojekt med fri ingång och låg tröskel  

Alla informanter var tydliga med att det var en fri ingång och låg tröskel för deltagande 

i projektet och det var något väldigt positivt för barnen och föräldrarna. Det innebar i 

sin tur att det kunde vara svårt att veta hur många barn som skulle komma. Men att 

aldrig riktigt veta hur många barn som skulle deltaga vid varje tillfälle, var en del av 

tjusningen med projektet, ansåg en del informanter. En annan informant beskrev att det 

var viktigt att kunna fokusera på de barn som mest behövde det: “Man får ju inte tänka 

antal utan kanske tänka kan vi hjälpa någon så är det jättebra.” (Informant 5). I början 

av varje termin var det ett större antal barn som deltog men efterhand försvann en del 

barn och gruppen blev mindre, nämnde en informant. Ett fåtal informanter uppgav att en 

del barn undrade hur många barn som skulle komma vid nästa aktivitet, vilket var svårt 

att svara på. Syftet var alltid att främja målgruppen. Det hade diskuterats inom projektet 

huruvida det skulle vara öppen ingång eller inte då en del barn saknade stöd att boka 

aktiviteter hemifrån: “...det finns folk som inte har råd att gå på aktiviteter, det är ju 

alltid så att det är anmälningsavgifter och startavgifter och allt det där...” (Informant 

5). I nuläget krävs därför ingen föranmälan. Alla informanter poängterade vikten av att 

projektet är kostnadsfritt, då flertalet barn antagligen skulle utebli annars. Reglering av 

antalet barn och eventuell avgift för projektet var en ledningsfråga, menade ett par 

informanter. 

 

Att arbetet influeras av kunskap och utveckling  
En del informanter beskrev att det varit en del fortbildningstillfällen för ledarna under 

projektets gång. “...ledarna som jobbar med det, har ju utbildning i motiverande 

samtal...” (Informant 2).  Men flera av ledarna i projektet hade erfarenhet från andra 

arbetsplatser och verksamheter med barn som kom väl till pass i det här projektet. En av 

ledarna som varit tränare inom föreningsverksamheter, menade dock att det kan vara en 

utmaning att komma från tävlingsmomenten. En annan ledare hade arbetat på en skola 

för barn med särskilt stöd och behov, där det arbetats mycket med gruppdynamik och 

barn med olika funktionsnedsättningar. Ledarna som hade haft aktiviteter i simhallen 
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var utbildade simlärare. En del ledare vidareutvecklade att de hade haft med sig en del 

kunskap från en liknande verksamhet i Västra Götalands län. Det var av stor betydelse 

att alla ledarna hade bra ledaregenskaper samt en bra ledarutbildning, framhöll flera 

informanter. En utmaning som en del informanter beskrev var att upptäcka passande 

aktiviteter till projektets målgrupp och även att undvika tävlingsmomenten och istället 

fokusera på själva rörelseglädjen. 

 

Att ha betydelsefulla egenskaper som ledare 

Flera informanter beskrev hur grundläggande ledarrollen var hos ledarna som arbetade 

med barnen. De menade att ledarna bör vara engagerade och bidra till rörelseglädje och 

lekfullhet hos barnen. En del informanter upplevde att barnen kände mer trygghet och 

glädje av att få vara med i projektet. De flesta informanter ansåg att det var väsentligt att 

samarbetet mellan ledarna fungerade väl, och att de kunde känna sig trygga med 

varandra. Eftersom arbetet med barnen ofta innebar en extra utmaning i och med att 

situationer eller konflikter kunde uppstå under aktiviteterna, var det viktigt att ledarna 

kunde lita på varandra, poängterade några informanter. En del ledare hade varit med 

under planeringen av aktiviteterna med barnen, vilket resulterade i ett större 

engagemang och fördjupad kunskap. “...att vi har bra ledare och försöker ha samma 

ledare under längre perioder, för det skapar ju relation så klart och att vi samarbetar 

kring varje barn...” (Informant 2). Vid utformandet av aktiviteterna fanns det tid för 

reflektion och möjlighet att finna det bästa upplägget för målgruppen, berättar ett par 

informanter. Informanterna beskrev att detta kan ha varit en bidragande faktor till att 

projektet blev så omtyckt av både barn och föräldrar. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Trost (2010) beskriver att kvalitativa studier oftast anses som mindre aktningsvärda än 

kvantitativa studier. De ses ofta som förstadier till kvantitativa studier, eller en metod 

för att undersöka behovet av vidare forskning i vilken resultaten går att räkna eller mäta. 

Polit och Beck (2010) poängterar dock att eftersom läsaren av en kvalitativ studie inte 

erbjuds insamlingsmaterialet i sin helhet, utan enbart forskarens tolkning av detta, 

betraktas metoden som begrundande (Polit & Beck, 2010). När syftet skapades blev en 

kvalitativ ansats mest passande. Syftet var att belysa ett fysiskt aktivitetsprojekt riktat 

till barn i åldrarna 9-13 år, ur de involverade vuxnas perspektiv och att kvantifiera sådan 

information hade varit både problematisk och väldigt tidskrävande. På grund av att det 

kvantitativa tillvägagångssättet analyserar samband mellan variabler, är den kvalitativa 

metoden dessutom mer tillförlitlig vid undersökning av egenskaper och de särskilda 

upplevelserna hos människor. Syftet var således att få en inblick i hur vuxna inom ett 
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fysiskt aktivitetsprojekt riktade till barn, beskrev och upplevde unika händelser, inte hur 

ofta. Som Trost (2010) påpekar, behöver den kvalitativa datainsamlingen dock inte 

utesluta eventuella samband om några sådana skulle upptäckas (Trost, 2010). 

 

Urvalet av informanter har verkan på giltigheten av resultatet. Det ska klargöras att 

urvalsgruppen, med sju medverkande informanter totalt, var för få för att resultatet kan 

anses som representativt ur statistisk mening. Kvale och Brinkman (2014) poängterar 

emellertid att antalet intervjudeltagare är beroende av studiens syfte vid kvalitativ 

metod, vilket betyder att författarna ska intervjua det antalet personer som krävs för 

ändamålet (Kvale & Brinkman, 2014). Om fler intervjuer hade genomförts hade 

resultatet eventuellt kunnat bli ännu bredare. Det hade därför varit intressant, gällande 

geografisk spridning, att genomföra studien inom fler liknande projekt. 

  

Studiens genomförbarhet försvårades av faktorer som tidsbrist och författarnas 

oerfarenhet av kvalitativa undersökningar. För att kompensera för detta har 

rekommendationer kring urvalsprocessen följts väldigt noga. Trost (2010) beskriver att 

det är viktigt att skapa förtroende hos informanterna, vilket genererar ärliga svar (Trost, 

2010). Trots urvalsgruppens storlek fanns det ändå en stor bredd i informanternas 

erfarenheter. Även om informanterna har olika roller inom projektet menar författarna 

att det är styrkor som ger resultatet flera olika infallsvinklar. Det upplevdes även som 

positivt att informanterna var lämpligt fördelade erfarenhetsmässigt. Det stärker även 

studiens tillförlitlighet att bortfallet var relativt litet och att det redovisas. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver att informanter inom olika åldrar, kön och med 

varierande erfarenheter ökar möjligheter att belysa syftet från olika håll, vilket kan ge 

en bredare variation av det undersökta syftet. 

 

Olsson och Sörensen (2011) framhåller att ett bra resultat av intervjuerna är beroende av 

att studiens syfte och problemformulering är tydliga innan start, vilket i föreliggande 

studie uttrycktes klart. Kvale och Brinkman (2014) menar att det bästa sättet att bli bra 

på att intervjua är att intervjua (Kvale & Brinkman, 2014). Det var något som lades 

märke till under datainsamlingens gång. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att 

öppna frågor ger informanterna plats för egna tolkningar som då speglar dennes 

erfarenheter och värderingar. Det är inte frågorna som ska vara specifika, utan vad 

informanten försöker berätta. Trost (2010) upplyser att det är väsentligt att reflektera 

över platsens inverkan på intervjun och svaren (Trost, 2010). Det var viktigt att 

tillgodose informanterna trygghet och att de var ostörda under samtalen, dock kan det 

ha förekommit störningsmoment som exempelvis att informanten befinner sig på sin 

arbetsplats under intervjun. 
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Intervjuerna genomfördes med en författare per intervju. Enligt Trost (2010) finns det 

både positiva och negativa aspekter med en intervjuare närvarande (Trost, 2010). 

Intervjuarens kvalifikationer är väsentlig då intervjuaren är forskningsverktyget (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vid utskriften av intervjuerna framkom det att vissa svar möjligen 

hade kunnat utvecklats ytterligare om intervjuaren hade väntat med att ställa nästa fråga 

efter att informanten blivit tyst. Trost (2010) tar upp att det är viktigt att våga vänta ut 

tystnaden ett tag, då informanten hinner fundera över frågan även efter svaret (Trost, 

2010). Det är något som kan ses som en svaghet på grund av oerfarenhet hos författarna 

av att intervjua. Det hade varit en fördel för resultatets tillförlitlighet om intervjuerna 

hade pågått under en längre tid. Polit och Beck (2010) menar att semistrukturerade 

intervjuer vanligtvis är väldigt långa. En svårighet med långa intervjuer är dock att 

informationen blir svårt att hantera, speciellt då intervjuaren är oerfaren (Polit & Beck, 

2010). Efter genomförda intervjuer blev det tydligt att liknande information återkom i 

svaren och att materialet var betydelsefullt för studiens syfte. 

 

Graneheim och Lundman (2004) skildrar att tillförlitligheten av resultatet blir större 

genom en ingående beskrivning av analysprocessen, det ökar även trovärdigheten på 

studien då läsaren får möjlighet att bedöma tolkningen av materialet. Polit och Beck 

(2010) menar att transkriberingen av intervjuerna är en väsentlig del i analysprocessen. 

För att inte viktig information ska gå förlorad är det nödvändigt att författarna undviker 

att lägga in egna värderingar i tolkandet. Analysprocessen ska vara lätt för läsaren att 

följa (Polit & Beck, 2010). En tabell som visar analysprocessen visuellt infogades 

därför under metoddelen (Tabell 1). 

  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det nödvändigt att forskaren till viss del tolkar 

materialet under analysprocessen (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna var överens 

som vad som var väsentligt i relation till studiens syfte, vilket kan ses som en styrka. 

Kategorier och meningsenheter som togs fram var i stort sett lika hos båda författarna, 

vilket även kan ses som en styrka. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att ännu 

ett sätt att styrka giltigheten av studien är att presentera citat från informanterna, vilket 

ökar läsarens tolkning av resultatet och ökar trovärdigheten. För att skydda 

informanternas anonymitet har resultatet skrivits i löpande text med enstaka citat. Delar 

av materialet har dessutom exkluderats eftersom det kan uppfattas som alltför 

utpekande.   

 

Det är endast forskning som kan utföras med respekt för mänskliga rättigheter, 

människovärdet och grundläggande friheter som kan godkännas (SFS 2003:460). 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) bygger på samtycke och information till 

informanterna. Informanterna fick information om studien samt att deras rätt till 

medverkan är frivillig och att de när som helst under studiens gång kunde välja att 

avbryta den (SFS 1998:204). Hänsyn togs till människors olika förmåga att förstå och 
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att göra sig förstådda. Syftet med inhämtning av vetskap handlade om att förbättra och 

förebygga samt att informanternas integritet och värderingar respekterades. 

  

Polit och Beck (2010) menar att forskarens förförståelse kan betraktas som en tillgång 

vid intervjustudier, då den skänker ett djup till samtalet och ger en bättre interaktion 

med informanten (Polit & Beck, 2010). Erfarenhet av att arbeta med barn finns hos båda 

författarna men författarna saknar dock kunskap från liknande fysiska aktivitetsprojekt. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det läsaren som avgör om studiens resultat är 

överförbart. Olsson och Sörensen (2011) framhåller att överförbarheten är en viktig 

aspekt inom trovärdighetens kriterier. Vid en kvalitativ forskningsanalys använder 

författarna ett fåtal informanter för att kunna få en djupare förståelse och kunskap. Det 

gör det svårare att generalisera resultatet för en större population (Olsson & Sörensen, 

2011).  Författarna vågar anta att studiens resultat kan ses som överförbart till andra 

kommuner där grundförutsättningarna är likartade. Faktorer som kan vara avgörande är 

bland annat: barn i utanförskap, inaktiva barn, överviktiga barn eller där det är tydligt 

att barn slutar i olika idrottsföreningar av olika anledningar. 

 

Resultatdiskussion 

I en kommun i Hallands län fanns det ett behov av att främja fysisk aktivitet hos 

inaktiva barn med övervikt eller fetma. Projektet hade från början en väldigt tydlig 

målgrupp, vilka var inaktiva barn i åldrarna 9-13 år, med övervikt eller fetma. 

Eftersom resultatet visade på ett något snävt åldersspann och informanterna menade att 

även yngre barn kunde deltaga, då de barnen hade en högre motivationsförmåga och 

blev därför mer mottagliga. Ortega et al. (2007) studie förklarar att ju tidigare fysisk 

aktivitet introduceras desto större chans är det att barnen fortsätter att vara aktiva längre 

upp i åldern. Ortega et al. (2007) visar att aktivitetsnivån är lägre bland tonåringar 

jämfört med yngre barn. Det styrks även av Ulrich, Burghardt, Lloyd, Tiernan och 

Hornyak (2011) som framhåller att fysisk aktivitet som exempelvis att lära sig att cykla 

i ung ålder kan leda till att barnens hälsa förbättras. Att minska inaktivitetsperioder hos 

barn är avgörande för att öka fysisk aktivitet och minska barnens vikt (Ulrich et al., 

2011).  Det fysiska aktivitetsprojektet har deklarerat en tydlig åldersgräns men, som 

författarna menar att skaparna av projektet blivit begränsade till av bland annat etiska 

skäl. En tanke är ändå att riktlinjen gällande åldrarna eventuellt skulle kunna justeras för 

att möjliggöra fler barns deltagande. Som tidigare nämnts är det viktigt att fånga upp 

dessa barn så tidigt som möjligt, då med hjälp av alla aktörer inom verksamheten. 

I föreliggande studie framgick att det fanns barn med olika funktionsnedsättningar som 

deltog i projektet. En del av informanterna upplevde att gruppdynamiken 
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normaliserades då sammansättningen bestod av barn med olika behov, barn som ville 

röra på sig och förbättra rörelseglädjen, barn med övervikt eller fetma eller barn som 

hade någon form av funktionsnedsättning. För en del barn var det viktigt att det fanns en 

tydlig struktur och att det inte blev för stora grupper. Zhao och Chen (2018) beskriver 

att barn inom autismspektrat som utför strukturerad fysisk aktivitet har lättare att 

integrera med andra barn. Effekten av den fysiska aktiviteten bidrar till att barnen har 

lättare att klara av det sociala samspelet med andra (Zhao & Chen, 2018). Det är 

tvärtemot vad Johansen et al. (2013) hävdar i sin studie där barnen hade svårare att 

interagera med varandra på grund av sina fysiska förutsättningar (Johansen et al., 2013). 

En positiv effekt av hälsofrämjande projekt, kan vara att alla barn får en möjlighet till 

fysisk aktivitet och förhoppningsvis att rörelseglädjen fortsätter upp i vuxenlivet. En 

utmaning som kan ha uppstått för vissa barn var att grupperna inte var homogena, men 

utifrån vad resultatet påvisade gav det mestadels positiva erfarenheter. Det framgick av 

studien att projektet skapade ett sammanhang för barnen. Informanterna beskrev att 

flertalet barn hade olika förutsättningar och behov. Projektet blev som en fristad för 

barnen som ibland upplevde utanförskap. Barnen fick känna samhörighet, delaktighet i 

grupp, förbättrad självkänsla och ökad rörelseglädje. Watson, Baker och Chadwick 

(2016) menar att homogena grupper medför att barnen inte upplever utanförskap utan 

kan vara sig själva i gruppen.  

 

Studiens resultat poängterade att ett bra samarbete och ett tillvägagångssätt att upptäcka 

barn med behov av extra stöttning, krävde ett engagemang från samtliga aktörer. 

Flertalet informanter upplevde samarbetet mellan projektet och skolorna som bra medan 

ett fåtal informanter hade en önskan om att samarbetet kunde bli tydligare. I resultatet 

uppvisas även vikten av att informationen om projektets upplägg spreds genom olika 

aktörer. I en utvärdering av en liknande verksamhet (Göteborgs kommun, 2015) som 

bedrivs i Västra Götalands län beskrivs bland annat att fler barn deltog i aktiviteterna då 

samarbetet mellan kommunen och de olika kontaktpersonerna förbättrades, framför allt 

samarbetet med skolsköterskorna. Det är viktigt med tydliga ramar och en bra struktur, 

för att verksamheter som involverar flera olika aktörer ska fungera väl. I dessa 

verksamheter är det väsentligt för deltagarna, både för barnen och deras familjer att 

upplägget fungerar bra. Verksamheten är även betydelsefull för de som arbetar kring 

aktiviteterna, att samarbetet är bra och att verksamheten är genomtänkt (Göteborgs 

kommun, 2015). Som Storey et al. (2016) påvisar är ett tydligt samarbete inom 

exempelvis elevhälsa och andra aktörer viktigt för att optimera arbetet för barnen både i 

och utanför skolan (Storey et al., 2016). I det hälsofrämjande arbetet kring barnen är 

elevhälsan av central betydelse, för att motverka livsstilsrelaterad ohälsa (Prop. 

2009/10:165). En tanke kring förbättringsarbete är att skolsköterskan inom elevhälsan 

får en tydligare och större roll och kan ta ett betydande initiativ vid upptäckt av barn 

som avviker från BMI-kurvan men även vid andra kringliggande riskfaktorer.  
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Naidoo och Wills (2011) påpekar även att det finns faktorer som kan få fysisk aktivitet 

mer i fokus såsom undervisning inom ämnet, stödverksamheter och anpassade 

aktiviteter efter behov. Det är viktigt att ha en målinriktad och ett lättillgängligt upplägg 

för att se resultat. En framgångsrik hälsofrämjande strategi verkar vara anpassade 

program som är inriktade på en specifik grupp i en social situation (Naidoo & Wills, 

2011). En hälsofrämjande strategi syftar till att förstärka de resurser som främjar 

individen (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) beskriver att ungdomen är en 

händelserik period med ständig oro, förvirring och utanförskap. Då vissa barn ibland 

saknar den förmåga som krävs för att förmedla sitt utanförskap, skulle det önskas en 

djupare kontakt med skolsköterskorna, som ofta får föra deras talan. En utmaning skulle 

kunna vara ett djupare samarbete mellan elevhälsan och den övriga lärarkåren. 

 

Resultatet från studien framhöll att barn som på något sätt blivit inaktiva fick en chans 

att röra på sig utifrån sina egna förutsättningar. Det framgick att flera av barnen som 

deltog i projektet tidigare varit aktiva inom föreningsverksamheter men på grund av 

olika anledningar slutat. I föreliggande studie av projektet, där barn blev uppmuntrade 

till fysisk aktivitet och fick testa på olika aktiviteter utan krav på prestation, skapades 

både en ökad aktivitetsnivå men också en ökad självkänsla, vilket framgick tydligt i 

resultatet. Slutzky och Simpkins (2009) bekräftar att lagaktiviteter bidrar till ökad 

självkänsla hos barn. Garmy et al. (2014) har också påvisat att barn som spenderar 

mycket tid framför TV:n har en ökad risk att utveckla övervikt eller fetma. Däremot 

menar Rifas-Shiman et al. (2017) att endast genom att minska TV-tittandet inte har 

någon större inverkan på barns viktnedgång och BMI-värde. Rifas-Shiman et al. (2017) 

beskriver att för att motverka övervikt och fetma krävs stöttning från flera olika aktörer, 

där fysisk aktivitet är grundläggande (Rifas-Shiman et al., 2017). Ur ett 

samhällsperspektiv är det fysiska aktivitetsprojekt som studerats därför ett väldigt bra 

alternativ till föreningsverksamheter och en förlängd arm från skolan och dess idrott. 

För att minska risken att fler barn förblir inaktiva och öka risken för övervikt eller fetma 

bör fler liknande projekt påbörjas. Barnsjuksköterskan har en viktigt roll att fånga upp 

dessa barn inom samtliga vårdåtaganden. 

 

Författarnas studie visade att fri ingång och låg tröskel var något projektet satsade 

mycket på. Detta var positivt både för barnen och föräldrarna. Antalet barn varierade för 

varje aktivitetstillfälle, men målet var alltid att främja fysisk aktivitet för inaktiva barn 

med övervikt eller fetma. Det faktum att projektet var kostnadsfritt genererade ett högre 

deltagande. Hilpert et al. (2017) framhåller att en ohälsosam livsstil har inte endast en 

ekonomisk aspekt utan drabbar även andra parter såsom familjen. Hsu och Wickrama 

(2015) menar att låginkomsttagare och familjer med ekonomiska svårigheter är 

riskfaktorer som kan påverka barnens hälsa. Andra faktorer som även kan påverka är 

etnicitet och föräldrar i unga åldrar. Berg Kelly (2014) beskriver att en påtaglig faktor 

som starkt påverkar hälsan är de ekonomiska resurserna. Fattigdom är ett av de största 
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hoten mot god hälsa. Omfördelning av ekonomiska resurser i samhället till mer utsatta 

grupper är en hälsofrämjande åtgärd (Berg Kelly, 2014). Ur ett samhällsperspektiv kan 

familjer med socioekonomiska problem ibland tvingas prioritera bort barnens 

fritidsaktiviteter, eftersom kostnaden blir en alltför stor belastning. Då kan fysiska 

aktivitetsprojekt, likt det författarna studerat, vara ett väldigt bra komplement eller till 

och med en ersättning för barnen. 

Resultatet poängterade vikten av bra ledaregenskaper och att ledarna hade en 

grundläggande ledarutbildning för denna typ av projekt. Det framgick att det var 

väsentligt med engagerade ledare för att bidra till ökad rörelseglädje och lekfullhet hos 

barnen. Detta medförde att barnen upplevde trygghet och glädjen av tillhörigheten, 

poängterade informanterna. Det var även väsentligt att ledarna kunde lita på varandra 

vid aktiviteterna eftersom de hade ett stort ansvar för många barn. Det var även viktigt 

att samarbetet fungerade bra och det fanns en tydlig plan för alla involverade. Berg 

Kelly (2014) framhåller att det svenska folkhälsoarbetet med fokus på prevention, 

tillsammans med de globala lagar och ramar som FN-konventionen och 

barnkonventionen är viktiga, inte minst för barn i utanförskap (Berg Kelly, 2014). 

Författarna förstod det som att en del informanter önskade en tydligare och rakare 

dialog bland samtliga involverade aktörer, för att snabbare kunna identifiera potentiella 

framtida deltagare till projektet. Eftersom alla engagerade aktörer i och kring projektet 

har olika professioner, kan det ses både som en styrka och en svaghet, men 

sammantaget är alla där för barnens bästa. 

 

Resultatet visade flera positiva effekter på inaktiva barn och barn som hade hamnat i ett 

utanförskap, då de fick genomföra aktiviteter utefter sina villkor och där glädje och 

gemenskap låg i fokus. Som barnsjuksköterska är det viktigt att kunna se alla barn och 

anpassa aktiviteter och metoder som passar det enskilda barnet. Ur ett 

samhällsperspektiv finns dessa barn överallt vilket innebär att barnsjuksköterskor alltid 

kommer komma i kontakt med barnen och deras familjer i olika former av 

vårdåtaganden. Genom att ha kunskap om olika metoder och känna till verksamheter 

som det här aktivitetsprojektet, blir uppgiften att kunna informera och styra barnen till 

rätt verksamhet, där barnen kan få hjälp att öka sin aktivitetsnivå och känna 

samhörighet och delaktighet. 

 

Konklusion och implikation 

Resultatet visade att projektet för att främja fysisk aktivitet för stillasittande barn 

skapade ett sammanhang för barnen, stärkte deras självkänsla och ökade deras 

självförtroende. Barnens inställning till fysisk aktivitet uppvisade även ökad lust och 

glädje i att röra sig. Det fanns inga krav eller tävlingsmoment vilket bidrog till att 
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barnen kände sig delaktiga och fick positiva upplevelser. Resultatet uppvisade även 

vikten av engagerade ledare och att de utstrålade glädje för att barnen skulle känna 

trygghet och känna glädjen av att vara med på aktiviteterna. En utmaning i projektet var 

att upprätta aktiviteter som skulle passa alla barn. Barnen med någon 

funktionsnedsättning gjorde det lite extra utmanande då dessa behövde extra stöttning 

och tydlighet. Vid utformandet av aktiviteterna fanns det tid för reflektion och möjlighet 

att finna det bästa upplägget för målgruppen. Informanterna beskrev att detta kan ha 

varit en bidragande faktor till att projektet blev så omtyckt av både barn och föräldrar. 

 

En förhoppning är att studien kan bidra till att belysa de faktorer som berör liknande 

fysiska aktivitetsprojekt för att förebygga arbetet mot övervikt och fetma hos barn. 

Fortsatt forskning behövs inom flera organisationer för att förebygga övervikt och fetma 

hos barn samt vilka riktlinjer som gynnar verksamheterna. 
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Bilaga A 

 

Intervjuguide 

 

Syfte:  Att belysa ett fysiskt aktivitetsprojekt till barn i åldrarna 9-13 år, ur de 

involverade vuxnas perspektiv 

 

Frågor 

1. Hur och på vilket sätt har ni varit delaktiga i projektet? 

2. Kan ni beskriva upplägget med projektet gällande barnen? 

3. Om ni skulle göra om projektet är det något ni skulle vilja bevara och/eller göra 

på annat sätt? 

4. Hur uppfattar ni att barnen har upplevt aktiviteterna? 

5. Finns det något du vill tillägga som vi inte pratat om i intervjun? 

6. Kan vi kontakta dig om något är oklart eller om vi har någon följdfråga? 

 

Följdfrågor 

• Kan du förtydliga... 

• Hur menar du... 

• Kan du utveckla... 

 

/ Louise Bensvik och Richard Leuchovius 
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