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Sammanfattning  
Fysisk inaktivitet är ett utbrett problem i dagens samhälle och förutsättningarna för fysisk 

aktivitet skiljer sig mellan olika grupper. Likaså skiljer sig nyttjandet av idrottsanläggningar 

med vissa underrepresenterade grupper. Därav ter det sig vara av hög samhällsrelevans att 

undersöka hur aktörer i kommunal regi arbetar för att alla ska kunna vara fysiskt aktiva. Syftet 

med studien är därför att belysa förutsättningar för fysisk aktivitet på idrottsanläggningar i 

kommunal regi utifrån ett intersektionellt perspektiv. Intersektionellt perspektiv kan synliggöra 

faktorer som påverkar individers förutsättningar för fysisk aktivitet, såsom utbildningsgrad och 

socioekonomisk status, faktorer som ofta negligeras i hälsoinsatser. I studien har fem 

informanter från olika idrottsanläggningar samt verksamheter intervjuats. Informanterna 

arbetade som enhetschefer, gruppledare eller utvecklingssamordnare och ansågs därav besitta 

relevant kunskap samt erfarenhet. Studiens resultat visade olika aspekter av hur ansvarig 

personal för idrottsanläggningar i kommunal regi arbetar för främja förutsättningarna för att 

alla ska kunna vara fysiskt aktiva. Resultatet innebar tre kategorier, utveckling i samverkan, 

trygghetsfrämjande och tillgänglighetsinriktat arbete. Utveckling i samverkan innebär att 

kommunen samarbetar med olika samhällsaktörer genom olika kommunikationsmedel. 

Kategorin trygghetsfrämjande innefattar riktade insatser åt en ökad trygghetskänsla på 

idrottsanläggningarna och tillgänglighetsinriktat arbete innebär arbetet för att skapa 

tillgänglighet för alla. Studiens slutsats innebär att ansvarig personal lägger stor vikt vid att se 

över förutsättningarna för att alla ska kunna vara fysiskt aktiva men att det samtidigt är en stor 

utmaning som påverkar deras arbete. 

 

 

 

 



   
 

 

Förord  
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Linn Håman för hennes värdefulla bidrag i studien. 

Dina tips och råd har väglett oss i svåra delar av processen. Vi vill även tacka vår kontaktperson 

Ola Salomonsson som har stöttat oss. Ett tack går även ut till alla informanter som frivilligt 

ställt upp på intervjuer.  
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Introduktion 
Hälsa är ett högst aktuellt ämne i dagens samhälle där flertalet faktorer listas som främjande 

eller hämmande för individers hälsostatus. En viktig faktor för en god hälsa är delaktighet som 

yttrar sig i individens förmåga att kunna påverka sin egen livssituation (Folkhälsomyndigheten, 

2017a). Individens förmåga att kunna påverka sin livssituation yttrar sig bland annat genom att 

ha rätt förutsättningar för att vara fysiskt aktiv, med hälsovinster både för den fysiska och 

psykiska hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2006). Idag är bristande fysisk aktivitet en samhällelig 

hälsoutmaning globalt och klassas som en av de främsta riskfaktorerna till för tidig död där fler 

än tre miljoner människor dör årligen (WHO, 2018; WHO, u.å.). Problemet har blivit så 

omfattande att det i vissa delar av världen klassas som en pandemi (Varela et al., 2018). 

 

Ur ett globalt perspektiv har Sverige en god folkhälsa, medellivslängden är hög och 

levnadsstandarden klassas som god (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Hälsan skiljer sig dock 

mellan olika grupper i samhället, där individer med låg socioekonomisk status, hbtq-personer, 

individer med någon form av funktionsvariation och individer av annan etnicitet vanligtvis 

påvisar en sämre självskattad hälsa än den övriga befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2017b; 

Abichahine & Veenstra, 2017). Det finns även stora skillnader när det gäller förutsättningar för 

fysisk aktivitet, exempelvis är idrottsanläggningar bättre anpassade för män än kvinnor och 

individer med funktionsvariation har sämre tillgång till anläggningarna. Likaså skiljer sig 

nyttjandet av idrottsanläggningarna där en underrepresenterad grupp är de av låg 

socioekonomisk status (Liu, 2009; Collins, 2004).  

 

De svenska folkhälsomålen innebär bland annat att alla ska ha rätt till en god hälsa genom 

fysisk aktivitet och delaktighet i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Därav ter det sig 

som högst relevant att synliggöra skillnader i förutsättningar mellan olika grupper, då det i 

förlängningen kan bidra till en mer jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Enligt Statens 

Offentliga Utredningar (SOU) kategoriserar folkhälsoarbete vanligtvis individer i homogena 

grupper, därmed negligeras andra viktiga faktorer som kan påverka individens möjlighet att 

vara fysiskt aktiv såsom etnicitet och utbildningsgrad (SOU, 2014:34). Det är därför av 

betydelse att frångå det snäva synsättet och verka för att skapa förutsättningar utifrån ett vidare 

perspektiv (SOU, 2014:34; Abichahine & Veenstra, 2017). En central aktör med stor 

påverkansmöjlighet för individers hälsa är kommunen. Kommunen ansvarar över att skapa 

förutsättningar för att alla ska kunna vara fysiskt aktiva där ett av ansvarsområdena är att 

tillgodose befolkningens behov av idrottsanläggningar (Riksidrottsförbundet, 2017a). Det 

ställer emellertid krav på samverkan och lärande mellan arbetsledare på kommunen och olika 

aktörer för att tillsammans kunna utveckla kommunal verksamhet som vänder sig till alla. Med 

tanke på att bristande fysisk aktivitet är ett utbrett problem i dagens samhälle och att det finns 

tydliga skillnader i förutsättningarna för fysisk aktivitet mellan olika grupper, så ter det sig ur 

ett hälsofrämjande perspektiv som nödvändigt att vidare utforska detta. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv är det relevant att utforska fältet eftersom lärande är en viktig faktor för att individer 

ska kunna ta till sig samt tillämpa information om fysisk aktivitet. 
 

 

 



   
 

2 
 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa förutsättningar för fysisk aktivitet på idrottsanläggningar i 

kommunal regi utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

 

Frågeställningar 

➢ Hur beskriver personal i ledande funktion att de arbetar för att utveckla verksamheten i 

kommunal regi i samverkan med andra aktörer? 

 

➢ Hur beskriver personal i ledande funktion att de arbetar för att idrottsanläggningar i 

kommunal regi ska kännas trygga och välkomnande för alla? 
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Bakgrund 

Begreppsgenomgång 

 

Hälsa 
Hälsa är ett brett begrepp och dess innebörd skiljer sig inom olika fält. Ur ett holistiskt synsätt 

är det ett samspel mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer som utgör individens hälsa 

(Hallberg, 2010). Hälsofrämjande åtgärder kan främja hälsan både på individ- och gruppnivå, 

där en kombination av olika strategier har visat sig vara den mest tillförlitliga metoden för att 

främja individers hälsa ur ett långsiktigt perspektiv. Det finns flera olika aspekter som påverkar 

individens hälsa, exempelvis dess arv, sociala omkrets och socioekonomiska status (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2017). 

 

Fysisk aktivitet 
En aspekt som kan bidra till en god hälsa är fysisk aktivitet och kan sammanfattas som all typ 

av rörelse som ger ökad energiomsättning. Det innefattar bland annat fritidsaktiviteter såsom 

motion, gymträning, idrott, promenader och cykling, men även arbetsuppgifter av fysiskt 

krävande slag (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2011). Effekten av den fysiska aktiviteten 

beror på dess intensitet, duration och frekvens, tillsammans utgör de den totala träningsdosen. 

Ju högre dos som en individ uppnår, desto större blir effekten (Yrkesföreningar för Fysisk 

Aktivitet, 2011; Eime, Harvey, Charity, Casey, Westerbeek & Payne, 2017). Sveriges 

nationella rekommendationer för fysisk aktivitet innebär att alla vuxna bör vara fysiskt aktiva 

i minst 150 minuter av måttlig intensitet eller minst 75 minuter av hög intensitet per vecka. 

Barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Fysisk aktivitet ger flertalet hälsovinster för de som uppnår ovanstående 

rekommendationer, bland annat en lägre risk för att drabbas av typ2- diabetes, övervikt, hjärt- 

och kärlsjukdomar, demens och cancer. Likaså främjar fysisk aktivitet människans livskvalité, 

kognition och immunförsvar (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2016). 

 

Utveckling och lärande 
I studien är utveckling och lärande begrepp som är starkt relaterade till varandra. En lärande 

verksamhet kännetecknas av att individer och grupper ständigt lär samt utvecklas. En sådan 

utveckling kan dels ske genom att olika delar av verksamheten samverkar internt och dels 

genom en samverkan med andra nätverk samt aktörer. Vidare bör lärandet utgå från individers 

behov och uppmärksammade problem. Ett lärande uppstår när individen får vara aktiv genom 

att pröva olika ideer samt förslag på lösningar på de uppmärksammade problemen. Individens 

aktiva handling ligger sedan som grund för reflektion, vilket ses som en bidragande faktor till 

att lärande ska kunna uppstå. För att en verksamhet ska kunna utvecklas krävs en förmåga att 

kunna lära av misstag, likaså är det viktigt att det är socialt accepterat att begå misstag 

(Bruzelius & Skärvad, 2017). Ovanstående faktorer är bidragande för att ett lärande ska uppstå 

samt för att en verksamhet ska utvecklas. 
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Tidigare forskning och aktuellt kunskapsläge 

Internationellt finns det begränsat med forskning vad gäller fysisk aktivitet utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. De studier som hittills har genomförts har haft ett tydligt fokus på 

målgruppen kvinnor, mer specifikt på vad som hämmar eller främjar deras benägenhet att vara 

fysiskt aktiva (Jörgensdotter-Wegnelius & Petersson, 2018; Cortis, 2009). Intersektionellt 

perspektiv i samband med forskning har även utforskat hur idrottsföreningar arbetar för att 

behålla medlemmar (Lindgren, Annerstedt & Dohlsten, 2017). Annan forskning som anses vara 

relevant synliggör vilka faktorer på idrottsanläggningar som främjar fysisk aktivitet samt social 

inkludering av olika grupper i samhället (Çelİk, Sezer, Karadag, Savucu, Tel & Çelikel, 2017; 

Eime et al., 2017; Borgers, Vanreusel, Vos, Forsberg & Scheerder, 2015). Det faktum att 

området är begränsat har inneburit att äldre forskning som är relevant har inkluderats. 

 

Idrottsanläggningar och fysisk aktivitet 
Forskning pekar på att det finns ett positivt samband mellan idrottsanläggningars kvalitet samt 

kvantitet och befolkningens benägenhet att vara fysiskt aktiva (Çelİk et al., 2017; Eime et al., 

2017). Kvaliteten yttrar sig bland annat genom att det finns en variation av olika sorters fysiska 

aktiviteter som kan utövas på idrottsanläggningen och ett brett utbud har visat sig främja 

befolkningens vilja att nyttja idrottsanläggningen (Çelİk et al., 2017; Borgers et al., 2015). Det 

finns även ett samband mellan tillgången i antal idrottsanläggningar och hur fysiskt aktiva 

individer är. Individer som har tillgång till fyra eller fler idrottsanläggningar inom en radie av 

en kilometer från hemmet tenderar att vara mer fysiskt aktiva än de som inte har tillgång till ett 

lika stort utbud av idrottsanläggningar (Eriksson, Arvidsson och Sundquist, 2012). En viktig 

aktör inom fältet idrottsanläggningar och fysisk aktivitet är politiker. De bör engagera sig i 

förutsättningar för att befolkningen ska kunna vara fysiskt aktiva, bland annat genom att ha en 

tydlig strategi då de planerar att bygga nya idrottsanläggningar (Çelİk et al., 2017). Det framgår 

även att politiker bör bredda sitt synsätt på hur fysisk aktivitet kan utövas och se till olika 

gruppers behov. Det är exempelvis likväl så viktigt att se till motionärer och möjligheter för 

dem att utöva fysisk aktivitet som det är att se till friskvårdsanläggningar avsedda för 

idrottsutövare (Borgers et al., 2015). Det är i linje med Riksidrottsförbundets (2018) 

värdegrunder som innebär att alla ska ha rätt att utifrån sina individuella förutsättningar vara 

fysiskt aktiva. 

 

Idrottsanläggningar och förutsättningar för deltagande 
Idrottsanläggningar listas som en av de främsta miljöerna för att främja fysisk aktivitet samt 

social inkludering av individer. Begreppet inkludering i samband med fysisk aktivitet innebär 

att anpassa omgivningen och miljön för att alla individer ska kunna vara delaktiga 

(Riksidrottsförbundet, 2003). Trots det visar forskning att förutsättningarna för fysisk aktivitet 

på idrottsanläggningar skiljer sig mellan olika grupper samt att det finns särskilda grupper som 

är underrepresenterade i nyttjandet av idrottsanläggningar (Liu, 2009; Collins, 2004). En 

underrepresenterad grupp med sämre förutsättningar är individer som har låg socioekonomisk 

status. Det beror främst på att idrottsanläggningar kostar pengar att nyttja i form av 

entrébiljetter, material och utrustning. Likaså innebär det en kostnad att ta sig till och från 

anläggningarna och individer som inte har råd att köra bil eller åka kollektivtrafik har därmed 

inte samma möjlighet att nyttja idrottsanläggningsutbudet. Andra faktorer som listas som 

hämmande för de av låg socioekonomiskt status är att de vanligtvis arbetar på sämre arbetstider 

samt att de vanligtvis har svårare att avsätta tid för fysisk aktivitet (Liu, 2009). 
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Forskning ger förslag på olika förbättringsåtgärder som kan genomföras för att främja individer 

med specifika behovs möjlighet att vara fysiskt aktiva. En främjande åtgärd är att 

idrottsanläggningarna erbjuder specialanpassade program samt att det finns tydlig information 

om sporter samt aktiviteter som olika individer kan medverka i utifrån deras personliga 

förutsättningar. En viktig aspekt är även att anställda på idrottsanläggningarna är kompetenta 

och därmed kan ge stöd och hjälp om det skulle behövas. Det kan i förlängningen öka individers 

självkänsla samt benägenhet att delta i olika idrottsaktiviteter. För att öka underrepresenterade 

gruppers fysiska aktivitet så listas även gratis kollektivtrafik till och från anläggningarna som 

en främjande åtgärd (Liu, 2009). Likaså bör anläggningars geografiska plats tänkas över när de 

planeras att byggas och när på dygnet de är öppna (Liu, 2009; Collins, 2004). 

 

Intersektionalitet och fysisk aktivitet 
Utmaningen för praktiker av det intersektionella perspektivet innebär att kritiskt granska de 

normativa föreställningar som finns i samhället, hur kategorier som kön, etnicitet och 

funktionsförmåga samspelar i en successiv konstruktion av över- samt underordning. Det är 

även viktigt att ha i åtanke att det vanligtvis är stora skillnader på kvinnors och mäns 

förutsättningar i samhället. Skillnaderna finns även inom könen, därav bör särskilda insatser 

inte endast definiera individer utefter kön utan istället ta hänsyn till andra egenskaper som 

utmärker individen. (SOU, 2014:34). I Sverige ska all idrott erbjuda en glädje samt gemenskap, 

demokrati och delaktighet. Alla ska ha rätt att utifrån sina förutsättningar vara delaktiga i olika 

sorters fysisk aktivitet oavsett nationalitet, etnicitet, religion, kön, ålder eller fysiska samt 

psykiska förutsättningar (Riksidrottsförbundet, 2017b), värdegrunder som är starkt besläktade 

med intersektionellt perspektiv. 

 

Forskning i svensk kontext visar att kvinnor med utländsk härkomst är mindre benägna att vara 

fysiskt aktiva på grund av olika kulturella aspekter. En hämmande faktor som framkommit är 

att det i deras hemland vanligtvis inte är socialt accepterat för kvinnor att träna på gym. Det 

innebär i många fall att kvinnor av annan härkomst inte heller känner sig välkomna på gymmen 

i Sverige och därmed inte nyttjar dem. Likaså yttrade kvinnorna att de inte hade tillräckligt med 

kunskap samt en avsaknad av självkänsla för att utföra fysisk aktivitet i olika sociala kontexter 

(Jörgensdotter-Wegnelius & Petersson, 2018). Kvinnor av annan härkomst tenderar även i 

större utsträckning än män att anpassa sin fysiska aktivitet efter andra vardagsaktiviteter, vilket 

innebär att fysisk aktivitet inte alltid prioriteras. Idrottsanläggningar listas som en av de främsta 

faktorerna till exkludering i samband med fysisk aktivitet, därav behövs det fler strategier för 

hur kvinnor från andra kulturer kan inkluderas. Främjande åtgärder rekommenderas där olika 

aktörer spelar en avgörande roll, exempelvis kan politiker i samverkan med 

anläggningsansvariga öka kvinnornas känsla av integritet genom att se över hur 

omklädningsrummen är uppbyggda där en främjande åtgärd är att särskilda omklädningsbås 

och duschbås sätts upp (Cortis, 2009). Andra förslag på förbättringsåtgärder är att kvinnorna 

får socialt stöd och en möjlighet att medverka i olika gruppdiskussioner, det kan i förlängningen 

resultera i att deras självkänsla att utföra fysisk aktivitet i olika sociala kontexter ökar 

(Jörgensdotter-Wegnelius & Petersson, 2018). För att locka besökare kan 

idrottsanläggningarna dessutom samarbeta med olika samhällsorganisationer som finns 

tillgängliga för den specifika målgruppen (Cortis, 2009). 

 

Intersektionellt perspektiv har även tillämpats i studier som undersökt unga vuxnas benägenhet 

att fortsätta vara fysiskt aktiva i anknytning till idrottsföreningar. För målgruppen finns det 

specifika faktorer som främjar deras vilja att fortsätta med en idrott. Den främsta faktorn är 

social samhörighet som främjas genom vänskap, gemenskap samt genom emotionell support 

från tränare. Det är viktigt att tränaren sätter individen i centrum och ser till dess specifika 
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behov samt intressen, oavsett vilken bakgrund, ambition eller färdighet individen har. Det kan 

i förlängningen resultera i en trygghetskänsla för de unga vuxna. En annan viktig aspekt är att 

idrott är öppen för alla, likaså bör idrott delge samtliga lika stor möjlighet att vara fysiskt aktiva. 

Idrotten bör organiseras efter unga individers behov och intressen, något som det i vissa 

idrottsföreningar finns tydliga brister. Vissa idrottsklubbar har exempelvis inte utvecklat 

aktiviteter som möjliggör inkludering av individer med någon form av funktionsvariation 

(Lindgren, Annerstedt & Dohlsten, 2017). 

 

Lärande i samverkan  
En bidragande faktor till både individuell och organisatorisk utveckling är att det finns goda 

förutsättningar till lärande (Bruzelius & Skärvad, 2017). I studiens kontext, idrottsanläggningar 

i kommunal regi, ter sig lärande vara en viktig faktor för att individer ska kunna ta till sig samt 

tillämpa information, därav anses det vara relevant för studien att presentera fakta för hur ett 

lärande uppstår samt hur individer utvecklas i samverkan. Det finns begränsad forskning 

gällande lärande på idrottsanläggningar samt fysisk aktivitet. Därav kommer forskning om 

lärande och utveckling utifrån andra kontexter presenteras. I kommunal regi är flera olika 

aktörer involverade i idrottsanläggningar, vilket innebär att mycket av lärandet och 

utvecklingen sker i samverkan. Lärande i en organisation eller i en social kontext beskrivs 

genom att individen och organisationen ständigt lär och utvecklar samt förnyar sig. Två av de 

främsta förutsättningarna som lyfts fram för ett lärande i en organisation är att individen får 

feedback samt att individen får utrymme till att utforska och pröva nya metoder. Det innebär 

att det finns utrymme att göra misstag och att det är socialt accepterat inom arbetsgruppen 

(Bruzelius & Skärvad, 2017).  

 

Forskning visar att det är fördelaktigt med ett öppet klimat där det uppmuntras att erfarenheter 

och upplevelser delas med gruppen. Vare sig det är lyckade eller misslyckade åtaganden anses 

de vara främjande för gruppens gemensamma lärande att sådana erfarenheter delas (Albinsson 

& Arnesson, 2012). Lärande i samverkan beskrivs som ett effektivt sätt att utveckla den 

nuvarande kunskapsnivån. Lärandet på arbetsplatser behöver inte heller alltid vara uppstyrt 

eller strukturerat  (Bhardwaj, Kavitha, Gupta & Ibrahim, 2015). Samtidigt finns det forskning 

som menar att det är viktigt att lärprocessen består av en tydlig struktur samt ett mål som alla i 

gruppen är överens om. Det framgår även att det är viktigt att varje individ tar ett eget ansvar 

över lärandet (Roseth, Johnson & Johnson, 2008). För att kunna tillgodose den kunskap som 

genereras i ett projekt på arbetsplatsen beskrivs förmågan att utvärdera och analysera projekt. 

Här finns det vissa brister som innebär att lärprocesser på arbetsplatsen inte alltid utvärderas 

eller analyseras (Brulin, Sjöberg & Svensson, 2009). Individen i ledarroll spelar en avgörande 

roll för lärandet på arbetsplatsen där ett pedagogiskt ledarskap listas som en viktig förutsättning 

för arbetsplatsutveckling. Ett pedagogiskt ledarskap innebär bland annat att ledaren är lyhörd 

för medarbetarnas åsikter och att tid avsätts åt reflektion (Albinsson & Arnesson, 2012). 

Teoretisk referensram 

Aktivitetsteori 

För att tolka och diskutera hur verksamheterna utvecklas i samverkan med andra 

samhällsaktörer när det gäller att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet för alla kommer 

aktivitetsteori användas (Se figur 1). Aktivitetsteori har sitt ursprung från den sociokulturella 

teorin om lärande och beskriver lärprocessen som uppstår för individen i kontakt med grupper 

samt nätverk av människor. Den generella modellen av aktivitetssystem beskriver alla 
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handlingarna som riktade mot ett mål inom en organisation, grupp eller nätverk vilket i  

modellen benämns som objekt. I studien är objektet verksamhetsutveckling och resultatet är att 

det ska finnas förutsättningar för alla att vara fysiskt aktiva. Den ansvariga personalen som 

arbetar för att uppnå målet är subjekt, de som är i närmaste omgivningen och delar samma 

riktning och mål benämns som gemenskap. De resurser eller fysiska föremål som används för 

att uppnå verksamhetsutveckling samt fysisk aktivitet för alla benämns som verktyg. 

Arbetsfördelning och regler utgör vem i gruppen som gör vad och vilka riktlinjer eller lagar 

som arbetet måste följa (Engeström, 2011). En aspekt som behövs ha i åtanke när aktivitetsteori 

tillämpas är att det eventuellt kan uppstå hinder mellan olika komponenter som på något sätt 

påverkar processen. Aktivitetsprocessen bör därav ses som föränderlig där hinder kan uppstå 

och komponenter behöver korrigeras (Engeström, 2001).  

 
Figur 1. Aktivitetsteori och dess komponenter (Engeström, 2011 s.91). 

Intersektionellt perspektiv 

Kommunens uppdrag att skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara fysiskt aktiva kan 

förstås genom intersektionellt perspektiv. Det intersektionella perspektivet ses som ett 

fördelaktigt analysverktyg, eftersom det möjliggör en fördjupad kunskap för flertalet olika 

egenskaper som definierar individer. Likaså är det fördelaktigt eftersom det möjliggör en mer 

komplex samt dynamisk förståelse för fenomenet (Brah & Phoenix, 2004). Det finns ett särskilt 

behov samt en relevans i samhället av att analysera hinder och möjligheter i fler kategorier än 

kön (SOU, 2014:34). Det kan bidra till att ojämlikheter i hälsa mellan olika grupper synliggörs 

(Abichahine & Veenstra, 2017). Det intersektionella perspektivet kan även förtydliga om 

kommunen arbetar mot någon specifik målgrupp eller om någon målgrupp negligeras. 

 

Det intersektionella perspektivet är rotat ur 1800-talets kvinnorörelse samt den amerikanska 

svarta frihetsrörelsen. Begreppet aktualiserades i slutet av 1980-talet och myntades av 

juridikprofessorn Kimberley Crenshaw. Hon synliggjorde det förtryck och den underordning 

samt diskriminering som uppstod i korsningen av kön, klass, sexualitet och ras likväl som den 

vita medelklassdominans som pågått under en lång tid (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007; 

SOU, 2004:34; Edgren, 2013). Intersektionellt perspektiv är ett komplext begrepp, människor 

har sedan det myntades lagt in sin egen värdering i begreppet, vilket i förlängningen har 

inneburit att det fått en rad olika innebörd. Begreppet har dock på senare tid fått en mer enad 

definition, numera används begreppet för att synliggöra de olika positioneringar som formar 

det vardagliga livet samt de olika maktpositioner som är centrala för individer i samhället 

(Phoenix & Pattynama, 2006). Maktpositioner och förutsättningar för individer i olika 

samhällsfrågor speglas även i förutsättningar för fysisk aktivitet, därav ses teorin som 

fördelaktig i studien. 
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Makt och förtryck är två centrala begrepp i det intersektionella perspektivet som förklarar 

individens möjlighet eller hinder i samhället. De los Reyes och Mulinari (2005) skriver att det 

intersektionella perspektivet kan förklara  hur makt och ojämlikhet inkluderas i uppfattningar 

om egenskaper, såsom vithet, manlighet, kön, klass och etnicitet. Perspektivet synliggör hur 

individuella handlingar, normer och rutiner skapar makt. Makt medför i förlängningen en 

utsatthet samt en ojämlikhet för vissa individer samt grupper i samhället. Makt kan inte 

reduceras till en fråga om kön, klass eller etnicitet, inom varje kategori finns särskilda 

egenskaper som utmärker individen (De los Reyes & Mulinari, 2005). Det innebär att varje 

specifik kategori inte är separerad från de andra utan att de samverkar, transformerar samt ger 

betydelse åt varandra (Mattsson, 2015). Kategorin kvinnor kan exempelvis inte förstås som en 

homogen grupp eftersom könsrelationer inte tillräckligt utförligt beskriver hur ojämlikhet 

uppstår och hur makt utövas i samhället. Andra faktorer, såsom utbildningsgrad, etnicitet och 

inkomst, blir i sammanhanget viktigt och om de negligeras så kan det få negativa effekter (SOU, 

2014:34).  

 

Insikten om att det finns olikheter i samhället i form av makt och förtryck har varit en 

bidragande faktor till att allt fler forskare samt praktiker har valt att analysera arbetslivet och 

dess hierarkier utifrån det intersektionella perspektivet (SOU, 2014:34). Ett centralt begrepp 

vid analyser som tillämpar det intersektionella perspektivet är klassificeringssystem, som 

förklarar hur samhället kategoriserar individer i grupper utifrån egenskaper såsom kön, 

sexualitet, etnicitet och funktionsnormalitet. Tillsammans utgör individer med lika 

klassificering ett nätverk. Nätverket i sin tur styr vilken status individen har samt påverkar vilka 

möjligheter eller begränsningar som individen har i samhället (Mattsson, 2015). Individens 

möjligheter eller begränsningar påverkar även dess förutsättningar att vara fysiskt aktiva i 

anknytning till idrottsanläggningar eftersom vissa prioriteras medan andra negligeras. 

Perspektivet har mottagit viss negativ kritik i olika samhällsdebatter samt artiklar. Den främsta 

kritiken är riktad mot den metod som används för att kartlägga diskriminering eller obalans i 

makt. Analyser som använder sig av intersektionellt perspektiv öppnar upp för en mängd 

sammansättningar av kategorier, där exempelvis kön, etnicitet, ålder och sexualitet kombineras 

till subkategorier. Det innebär en oändlig mängd olika kategorier att ta hänsyn till i 

inkluderande analyser, något som får begreppet att verka ohanterbart att genomföra korrekt 

(Lykke, 2003). Likaså blir det som praktiker svårt att värdera vilken kategori som bör 

prioriteras och som därmed ska ges företräde framför andra kategorier (SOU, 2014:34). 

Metod 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Studien tar sin utgångspunkt i social konstruktivism som innebär att samhället är konstruerat i 

ett socialt samspel mellan människor. Social konstruktivism ansågs vara fördelaktig eftersom 

den kan öka förståelsen för hur individer konstruerar innebörden av makt och underordning i 

den sociala kontext som de vistas i (Thorèn-Jönsson, 2017). Ovanstående faktorer är centrala 

inom intersektionellt perspektiv, något som stärker valet av teoretiskt utgångspunkt. 

Design 

Studien bygger på en explorativ design som valdes för att kunna utforska relationer mellan 

olika fenomen (Johansson, Nyman & Josephsson, 2017). Den utforskande infallsvinkeln är 

fördelaktig eftersom området förutsättningar för fysisk aktivitet på idrottsanläggningar är 
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begränsat. Studien utgick även från en abduktiv ansats, vilket innebär att en vald teori 

inspirerade sättet att se på fenomenet. Den abduktiva ansatsen möjliggjorde att vi konstant 

kunde pendla mellan data och relevanta teorier, vilket innebar att vi kunde göra jämförelser 

mellan empiri och teori. Vårt förhållningssätt innebar att vi var öppna för den insamlade datan 

utan att på något sätt avvisa tidigare kunskap inom fältet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). 

Studiens Kontext 

Studien sker i samverkan med en förvaltning som har hand om anläggningsfrågor. De har bistått 

med en kontaktperson som hjälpt till att få kontakt med nyckelpersoner på anläggningar i 

kommunen. Samverkan med förvaltningen har även inneburit att de har fått ta del av 

studieresultatet. Kommunen har som mål att samtliga invånare i ska kunna vara fysiskt aktiva 

samt ha en god hälsa. De fokuserar på att tillgodose invånarnas behov i relation till fysisk 

aktivitet, exempelvis genom att ge stöd till föreningslivet, hyra ut lokaler samt förnya befintliga 

idrottsanläggningar. Kommunen driver dessutom utredningar samt projekt med fokus på hälsa. 

I kommunens drift finns det 23 idrottshallar och 29 gymnastiksalar, samtliga är tillgängliga för 

allmänheten att hyra. Utöver idrottsanläggningarna finns det även olika kostnadsfria alternativ, 

exempelvis flertalet utegym och motionsspår med belysning utplacerade runt om i kommunen. 

Material och idrottsutrustning finns att låna från en nyöppnad fritidsbank. Det finns lagar och 

förordningar som kommunen måste förhålla sig till, särskilt relevant i studien är 

diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen innebär bland annat att ingen individ skall 

missgynnas, och därmed behandlas sämre än någon annan, på grund av exempelvis kön, 

identitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionsvariation eller ålder (SFS 2008:567). Kommunen 

i studien förhåller sig till diskrimineringslagens riktlinjer genom att upprätthålla en 

jämställdhetsplan vart tredje år innehållandes information om tilltänkta åtgärder som ska 

genomföras nästkommande tre år. 

Urval 

I studien har ett ändamålsenligt urval tillämpats som innebär att deltagare valdes ut på grund 

av specifika egenskaper (Denscombe, 2016). De specifika egenskaperna yttrade sig genom 

inkluderingskriterier. Ett kriterium var att de skulle arbeta på en relevant arbetsplats utifrån 

studiens syfte, likaså skulle de ha en ledande roll på sin arbetsplats samt vara väl insatta i 

aktuella arbetsmetoder och därmed besitta nödvändig kunskap samt erfarenhet. Urvalet av 

informanter gjordes för att få en bred variation när det gäller förutsättningar för fysisk aktivitet 

för alla. Valet av informanter initierades genom att välja relevanta idrottsanläggningar, därefter 

identifierades individer som hade ledande roller på respektive idrottsanläggning. I processen 

fick vi vägledning av kontaktpersonen i kommunen som bistod med kunskap om vilka individer 

som lämpade sig för studien. Samtliga informanter kontaktades först genom ett email 

innehållandes information om syftet med studien samt hur den skulle genomföras. Likaså 

innehöll emailet en förfrågan om individens deltagande i studien. Totalt kontaktades åtta 

individer, varav sex tackade ja till en medverkan. De individer som tackade ja till att medverka 

kontaktades sedan via telefon. Studiens genomförande sammanföll med ett världsmästerskap 

vilket innebar vissa rekryteringssvårigheter. Tilltänkta informanter hade centrala roller i 

mästerskapet och hade därav inte möjlighet att medverka. Likaså innebar det att en individ som 

tackat ja avbröt sin medverkan i samband med studiens genomförande. Det resulterade i att det 

i studien totalt ingick fem informanter. Urvalet bestod av en någorlunda jämn fördelning mellan 
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könen där tre informanter var män och två var kvinnor. Antalet år inom yrket varierade från ett 

och ett halvt år till 11 år (Se tabell 1). 

  

 

Tabell 1. Informanter 

 Kön Befattning År inom yrket 

Informant 1 Man Gruppledare idrottsanläggning 1,5 år 

Informant 2 Kvinna  Enhetschef gym 1,5 år 

Informant 3 Kvinna Enhetschef idrottsanläggning 6 år 

Informant 4 Man Enhetschef kommun 11 år 

Informant 5 Man Anläggningsutvecklare kommun 2 år 

      

Datainsamling 

Data samlades in genom fem enskilda intervjuer som utgick från en semistrukturerad 

intervjuguide. En fördel med att den semistrukturerade intervjuguiden är att den gav oss en 

flexibilitet att styra samtalet, därmed ökade chansen för att frågeställningarna skulle besvaras 

utförligt. Likaså möjliggjorde den semistrukturerade intervjuguiden att informanten kunde 

utveckla sina synpunkter (Denscombe, 2016). För att få svar på frågeställningarna så 

formulerades öppna frågor med utrymme för följdfrågor samt vidareutveckling av svaren. 

Intervjuguiden innehöll 14 frågor med fokus på hur ansvarig personal arbetar utifrån ett 

intersektionellt perspektiv (Se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes av oss båda men vi turades 

om att vara samtalsledare. Den av oss som inte höll i intervjun hade möjlighet att flika in med 

följdfrågor och funderingar. Exempel på följdfrågor var ”kan du berätta mer” och ”kan du ge 

ett exempel”. För att informanterna skulle känna sig bekväma fick de bestämma tid och plats 

för genomförandet av intervjun, samtliga intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats och 

tog mellan 30-45 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobilapplikation för att 

möjliggöra en transkribering av materialet. Likaså kunde vi med hjälp av inspelningen 

minimera risken för att vi skulle missa något nödvändigt material (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2015) 

Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer transkriberades i ett separat dokument. För att öka förståelsen för materialet 

genomförde vi transkriberingen själva, likaså möjliggjorde det att vi redan under 

transkriberingen kunde påbörja en viss del av tolkningsarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Eftersom studiens forskningsområde är begränsat så valdes en kvalitativ innehållsanalys 

med en abduktiv ansats för att tolka materialet. Det innebär att vi kunde vara empirinära med 

materialet samt möjliggjorde för oss att få nya insikter i ämnet. Likaså innebar det att de 

kategorier som användes i resultatet skapades utifrån materialet istället för att utgå från i 

förhand konstruerade kategorier (Hsieh & Shannon, 2005; Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). Studiens abduktiva ansats möjliggjorde att vi vid studiens analys kunde pendla mellan 

empiri och teori (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Svensson, 2015; Höglund-Nielsen 

& Granskär, 2017). Likaså har teorier efter hand valts ut när ett behov uppstått. 
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Först togs meningsbärande enheter ut som svarade på studiens syfte samt frågeställningar. 

Meningsbärande enheter är en konstellation av ord, meningar eller budskap som innehåller 

aspekter av den ursprungligt yttrade meningen (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). De 

meningsbärande enheterna kondenserades för att bli mer hanterbara samt för att minimera 

risken för att väsentligt material skulle gå förlorat. Analysen fortsattes genom sätta specifika 

koder på de kondenserade meningsenheterna, koden beskrev kort meningens innehåll och var 

relaterad till studiens syfte (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Johansson, Nyman & 

Josephsson, 2017). Nästa steg i processen var att jämföra koderna utifrån likheter och skillnader 

och sortera dessa i preliminära kategorier. Vi var noga med att säkerställa att data inte skulle 

passa in i mer än en kategori och därmed bli överlappande (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). Sammanlagt blev det sex preliminära kategorierer, vilka bearbetades samt diskuterades 

och konstruerades slutligen till tre kategorier och sju underkategorier. Underkategorierna 

innebar att vi fick en beskrivande överblick av materialet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). Se tabell två för exempel på databearbetnings- samt analysprocess. I ett sista steg 

tolkades de empiriskt nära kategorierna utifrån ett intersektionellt perspektiv samt 

aktivitetsteorin. 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocess från intervjuer. 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

 

Under största delen av 

dygnet är vi bemannade, det 

är alltid någon som hälsar 

välkommen, alltid med ett 

leende 

Alltid någon som 

hälsar 

välkommen 

Välkomnande 

förhållningssätt 

Trygghetsfrämjande 

Vi vill att det ska vara så 

tillgängligt som möjligt. Vi 

skapar tillgänglighet för alla 

grupper och alla får ta del av 

det. Att man kan boka på 

nätet så blir det tillgängligt 

för alla åldrar. 

Så tillgängligt 

som möjligt. 

Skapar 

tillgänglighet för 

alla grupper. 

Specialinriktat 

projekt  

Tillgänglighetsinriktat 

arbete 

Vi försöker va lyhörd till de 

som bokar hos oss och de 

föreningar som är aktiva om 

hur vi ska kunna utveckla 

eller anpassa för att ge dem 

bättre förutsättningar att 

kunna genomföra deras idrott 

eller verksamhet. 

Försöker vara 

lyhörd till 

kunderna. Skapa 

goda 

förutsättningar. 

Dialog Utveckling i 

samverkan 
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Etiska principer 

Studien har utgått från de forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet tillgodosågs genom att 

samtliga deltagare både muntligt och skriftligt fick ta del av ett missivbrev. Missivbrevet 

innehöll information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att intervjupersonerna 

när som helst under intervjun hade möjlighet att avbryta sitt deltagande  (Se bilaga 1). För att 

tillgodose nyttjandekravet innehöll missivbrevet information om hur resultatet i studien skulle 

användas, nämligen att det endast skulle användas i denna uppsats. Samtliga deltagare har 

behandlats med konfidentialitet, vilket innebär att deras namn samt var de arbetar inte skrivits 

ut i rapporten (Vetenskapsrådet, uå). Samtliga deltagare fick ge sitt samtycke att medverka i 

studien, vilket gjordes för att tillgodose samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, uå). 

Resultat 
Resultatet visade att den ansvariga personalen ansåg att det var viktigt att skapa förutsättningar 

för att alla individer ska kunna vara fysiskt aktiva. Tre kategorier av olika aspekter av att skapa 

förutsättningar för fysisk aktivitet identifierades informanternas intervjusvar. Kategorierna var 

utveckling i samverkan, trygghetsfrämjande och tillgänglighetsanpassat arbetssätt (Se figur 2). 

 

    
 

Figur 2. Sammanställning av kategorier samt underkategorier. 

 

Utveckling i samverkan 

Kategorin utveckling i samverkan beskriver den ansvariga personalens tankar och åsikter om 

hur de arbetar i samverkan med olika aktörer när det gäller att skapa förutsättningar för fysisk 

aktivitet som riktar sig till alla. Kategorin är uppbyggd av tre underkategorier, politiskt 

samverkan och styrning, delge information och samordnare. Den ansvariga personalen belyser 
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vikten av att de har ett samarbete med olika inblandade aktörer. De beskriver att det är viktigt 

att de får ta del av allmänhetens åsikter för att de ska kunna bedriva sitt arbete på ett konstruktivt 

sätt och för att de ska kunna utvecklas. Vidare berättar de att samverkan med olika aktörer är 

en viktig aspekt av deras arbete. 

 

Politisk samverkan och styrning 
Den ansvariga personalen berättar att de hela tiden samverkar med olika politiska instanser 

samt att det finns politiska riktlinjer som styr deras arbete. Det framkommer att 

idrottsanläggningar först och främst ska tillgodose barn och ungdomars behov. Det innebär 

enligt den ansvariga personalen att de måste ha ett tydligt fokus på vad som främjar eller 

hämmar barn och ungdomars möjlighet att vara fysiskt aktiva. 

 

 

Hela vår verksamhet går ut på att ge barn och ungdomar mellan 5-20 år 

förutsättningar för att vara fysiskt aktiva eftersom det politiska uppdraget 

ligger där. (IP5) 

 

Vidare berättar de att det sker en samverkan med kommunpolitiker när det ska genomföras 

förbättringar på idrottsanläggningar samt när nya idrottsanläggningar planeras att byggas. De 

beskriver att samverkan dels sker genom att de får en budget att förhålla sig till, men även att 

kommunpolitiker medverkar under processen. Samverkan med kommunpolitiker lyfts fram 

som något positivt där en anställd yttrar att det ger deras verksamhet ett stöd samt en möjlighet 

att utvecklas. 

 

Delge information 
Den ansvariga personalen beskriver även olika arbetsmetoder som används för att kunna sprida 

samt få till sig information från kunder. En arbetsmetod som lyfts fram är enkätundersökning, 

där särskilda frågor riktade mot specifika områden har ställts. Den feedback som togs emot 

användes exempelvis för att göra anpassningar på anläggningar, vilket ansågs vara en 

bidragande faktor till en främjad verksamhetsutveckling. För att möjliggöra att 

idrottsföreningarna och utövarna får tillgång till information beskrev en ansvarig personal att 

de använder sig av ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller bland annat information om 

kommande event, framtida projekt och information om idrottsanläggningsutbudet i kommunen. 

En ansvarig personal beskrev vikten av att använda sig av effektiva kanaler för att möjliggöra 

informationsspridning samt för att utveckla verksamheten tillsammans med de som nyttjar 

anläggningarna. För att skapa en dialog med aktörer så beskriver den ansvariga personalen olika 

tillvägagångssätt. En ansvarig personal berättar att de inom kommunen kontinuerligt träffar 

föreningsordföranden från föreningar där behov samt förbättringsförslag framkommer. En 

annan ansvarig personal berättar att det i skötseln av anläggningarna sker ett samarbete mellan 

olika gruppledare, att de samtalar med varandra om olika förbättringsförslag samt hjälper 

varandra under hektiska perioder.   

 

Vi samarbetar med andra/../det kan vara så att vi hjälper varandra om 

det är mycket/../genom att prata med varandra. (IP1) 

 

Samordnare 
Den ansvariga personalen berättar att informationsutbyten med olika aktörer har resulterat i 

insikten att det finns individer som inte nyttjar anläggningar i samma utsträckning och därav är 

i behov av riktade insatser. En målgrupp som beskrivs som underrepresenterad är de individer 

som bor i ett socioekonomiskt utsatta bostadsområden. För att nå ut till den målgruppen så 
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framkommer det att en integrationssamordnare har anställts, något som har fått positiva resultat 

och som även kommer att fortsätta i framtiden. Den ansvariga personalen beskriver 

samordnaren som en brygga till individerna i de olika områdena och att samordnaren har 

möjlighet att skapa en bra relation till individerna något som beskrivs ha saknats förut. En 

ansvarig personal berättar även att föreningar förses med en kontaktperson från kommunen som 

ska finnas tillgänglig vid behov. 

 

De mål vi arbetar utifrån är att ge förutsättningar /.../ och även det vi 

kan för föreningar och jobbar så att de kan inkludera så många som 

möjligt. Vi förser även föreningarna med en kontaktperson för att 

underlätta samarbetet samt skapa en dialog. (IP5) 

Trygghetsfrämjande 

Kategorin innefattar det som den ansvariga personalen beskriver i deras arbetssätt som 

främjande för deltagarnas känsla av trygghet. Kategorin bygger på två underkategorier, 

samarbete för trygghet och välkomnande förhållningssätt.  

 

Samarbete för trygghet 
Den ansvariga personalen beskriver att de arbetar i ett nära samarbete med olika verksamheter 

och föreningar för en främjad trygghetskänsla. De förklarar att det utifrån behov genomförs 

olika insatser med representanter från olika aktörer, exempelvis genom trygghetsvandringar. 

Trygghetsvandringarna genomförs i samarbete med berörda föreningar, olika instanser från 

kommunen, polis, räddningstjänst och fritidsledare. Avsikten med vandringarna är att 

undersöka åtgärder som ska bidra till en ökad känsla av trygghet till de som vistas på 

idrottsanläggningarna. En ansvarig personal gav ett exempel på en trygghetsvandring som 

genomförts nyligen. Ett behov av att se över en fotbollsanläggnings yttre miljö hade uppkommit 

på grund av att flertalet utövare och åskådare inte kände sig trygga. De hade under en längre 

tid uppmärksammat inbrott i bilar samt skadegörelse och vid trygghetsvandringen så framkom 

det att problemet berodde på att det fanns ett buskage som skymde sikten mellan fotbollsplanen 

och parkeringen. I samråd med olika inblandade aktörer så bestämdes det att buskaget skulle 

tas bort, vilket enligt den ansvariga personalen bidrog till en ökad trygghetskänsla. 

 

Om man tittar på hallarna så är det ju så att tryggheten avspeglar sig i 

hur många som vågar gå till anläggningen. Det är en utmaning som vi 

jobbar med, exempelvis genom att se över den offentliga miljön med 

belysning och liknande för att det ska kännas tryggt. (IP4) 

 

Välkomnande förhållningssätt 
Den ansvariga personalen berättar även om att de arbetar utifrån ett välkomnande 

förhållningssätt och att det bidrar till en ökad känsla av trygghet för besökarna. Det beskrivs 

genom deras bemötande gentemot besökare där en viktig faktor som lyfts fram är att de genom 

sitt kroppsspråk välkomnar alla. Likaså beskrivs det som viktigt att anläggningen i största 

möjliga utsträckning är bemannad. En specifik metod som lyfts fram av en informant handlar 

om att samtlig personal ska bemöta kunder med ett välkomnande kroppsspråk. 

 

Under största delen av dygnet är vi bemannade, det är alltid någon som 

hälsar välkommen, alltid med ett leende. Vi kallar det LÖN, leende, ögon 

och nick. Vi går runt i gymmet och pratar med medlemmar för att få det 

att kännas som hemma. Alla ska veta vilka vi är, man ska inte var osynlig 

på gymmet utan alla ska se en. (IP3) 
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Ett välkomnande förhållningssätt beskrivs även utifrån personalens förmåga att se individers 

kulturella olikheter. En ansvarig personal berättar att de har sett över sin rekryteringsprocess 

och att de numera ser till personliga egenskaper utöver erfarenhet eller specifika färdigheter. 

 

Där tittar vi på språk, andra kulturer. Det bidrar till en trygghet för 

besökarna. (IP2) 

 

Tillgänglighetsinriktat arbetssätt 

Kategorin tillgänglighetsinriktat arbetssätt innehåller de idéer och tankar som den ansvariga 

personalen yttrar som viktiga för att skapa tillgänglighet och därmed inkludera alla individer i 

fysisk aktivitet. Kategorin består av två underkategorier, brett utbud av idrottsanläggningar 

och specialinriktade projekt.  

 

Brett utbud av idrottsanläggningar 
Den ansvariga personalen beskriver att ett brett utbud av anläggningar är en viktig förutsättning 

för att alla ska kunna vara fysiskt aktiva. De förklarar att det är av hög samhällsrelevans att 

arbeta inkluderande, där alla samhällsgrupper ska ha möjlighet att delta i olika former av fysisk 

aktivitet. För att tillgodose olika målgruppers behov så beskrivs kommunens arbete som innebär 

att de kontinuerligt undersöker samt analyserar vilka behov som finns eller som i framtiden 

kommer att finnas. Analysen ligger sedan som grund för de insatser som genomförs samt för 

nybyggnation av idrottsanläggningar. Vidare berättar en ansvarig personal att sådana analyser 

har legat som grund för olika projekt samt åtgärder som har genomförts, där ett exempel som 

lyfts fram är kommunens fritidsbank. Det framkommer att fritidsbanken är ett projekt som de 

arbetar aktivt med och att avsikten var att locka nya deltagare till idrotter, att alla ska ha 

möjlighet att prova på och att det inte ska bli några kostnader att utöva fysisk aktivitet. Särskilt 

främjande för tillgängligheten framställs det faktum att det finns mycket tider att boka lokaler 

och hallar, att det är god service gällande bokningar och att det finns tillgång till 

idrottsutrustning och material. En ansvarig personal som arbetar i kommunal regi berättar att 

de i kommunen anser att tillgängligheten är god och att utbudet av idrottsanläggningar är “brett. 

 

Det gäller att ha ett utbud som passar alla åldrar. Så att man ska kunna 

komma, dels för rekreation, men även när det gäller fritid, simkunnighet 

och motion. (IP2) 

 

Specialinriktade projekt 
Den ansvariga personalen berättar om olika specialinriktade projekt som genomförs för att öka 

tillgängligheten för alla individer. De beskriver att de arbetar utifrån ett tydligt målgruppsfokus, 

där olika projekt bedrivs under året för att främja olika individers möjlighet att var fysiskt 

aktiva. En målgrupp som flera av den ansvariga personalen talar om är pensionärer, där ”prova 

på” tillfällen har skapats för att de ska kunna testa olika aktiviteter. Den ansvariga personalen 

berättar att sådana insatser, utöver en främjad fysisk aktivitet, även kan resultera i en ökad 

känsla av gemenskap. En aspekt som lyfts fram som avgörande för individers möjlighet till 

inkludering i fysisk aktivitet är att erbjuda visst ekonomiskt stöd. De pratar specifikt om de 

individer som klassas som socioekonomiskt utsatta och att det genomförs flera olika projekt 

mot den målgruppen. Ett projekt som beskrivs är att de har rabatterat vissa tider med avsikt att 

erbjuda möjligheten för alla att delta i fysisk aktivitet. Den ansvariga personalen berättar att de 

olika projekten har resulterat i att fler har kunnat nyttja anläggningen och att de har fått in 

individer som annars inte hade kommit dit. 
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Ett tydligt mönster som framkommer i den ansvariga personalens intervjusvar är att individer 

med någon form av fysisk funktionsvariation är i särskilt behov av individanpassningar. Den 

ansvariga personalen berättar att de i samråd med handikappsrådet ser över förutsättningarna 

på idrottsanläggningarna och att de genomför förbättringar då ett behov har uppstått. Några 

exempel som beskrivs innebär särskilda framkomlighetsåtgärder riktade mot en ökad 

tillgänglighet, där exempelvis hissar samt trösklar korrigerats. Likaså framkommer det att 

material och utrustning köps in, vilket de menar ha ökat möjligheten för individer med någon 

form av funktionsvariation att kunna vara fysiskt aktiva. 

 

Vi vill att det ska vara så tillgängligt som möjligt. Vi skapar 

tillgänglighet för alla grupper och alla får ta del av det. (IP 5) 

 

Ansvarig personal beskriver att de upplever vissa utmaningar med de specialinriktade 

projekten. De berättar att det är svårt att arbeta inkluderande för alla målgrupper, särskilt svårt 

beskrivs arbetet att nå ut till de som inte har samma förutsättningar som den övriga 

befolkningen. Den ansvariga personalen beskriver att ett stort fokus inom kommunen ligger på 

att skapa förutsättningar för att alla ska kunna nyttja anläggningsutbudet och därmed vara 

fysiskt aktiva. 
 

Det finns verkligen ett behov av att se över förutsättningarna. Det är en 

utmaning för oss och vi tittar på hur vi ska lösa det/.../Det handlar om att 

skapa förutsättningar/../ till en grupp som inte har samma 

förutsättningar. (IP 2) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I studien genomfördes fem intervjuer med utvalda informanter. Ambitionen var att genomföra 

sex till åtta intervjuer, men på grund av avhopp i rekryteringsprocessens slutskede fick vi 

revidera vår ursprungside. En svaghet med att antalet intervjuer begränsades är att materialet 

inte nått den variation som avsågs. Mängden intervjuer kan dock anses tillräcklig för att ett 

mönster i svaren ska kunna utläsas, vilket innebar att en studien uppnådde en viss form av 

mättnad (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Fler intervjuer hade dock kunnat visa på en 

bredare variation. Studiens ändamålsenliga urval innebar att informanterna valdes ut på grund 

av särskilda egenskaper som gjorde dem lämpliga för studien, i form av kunskap och erfarenhet 

(Denscombe, 2016). Därmed kunde de ge utförliga svar, likaså representerade de 

idrottsanläggningarna på ett bra sätt, kriterier som främjar studiens tillförlitlighet (Graneheim 

& Lundman, 2004). En aspekt som stärker materialet är att särskilda inkluderingskriterier 

styrde urvalet av informanter, där arbetsplats, erfarenhet och kunskap var viktiga faktorer. 

Inkluderingskriterierna möjliggjorde även att informanterna skulle kunna besvara frågorna. En 

annan faktor som anses styrka studiens material är det faktum att informanterna representerar 

olika idrottsanläggningar i kommunen, på så sätt blev det en spridning av olika sorters 

idrottsanläggningar. Något som ses som en styrka i efterhand är att informanterna bestod av en 

jämn fördelning mellan könen. Det innebär att vi fick ta del av olika sätt att arbeta för att skapa 

förutsättningar för fysisk aktivitet på idrottsanläggningar. 

 

En aspekt som har stor påverkan på utfallet av intervjuer är hur intervjufrågorna formuleras 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Vi avsatte mycket tid åt att formulera frågorna på ett 
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tydligt samt lättförstått sätt, men självfallet finns det vissa delar som hade kunnat vara bättre. 

En kritisk reflektion är att vi borde ha testat frågorna i en pilotintervju, det hade eventuellt 

resulterat i att intervjufrågornas begriplighet ökat. Vi ser det dock inte som något problem som 

innebar några förluster i studien. Under intervjuerna uttrycktes inte några svårigheter att förstå 

frågorna, likaså var vi noga med att informanterna skulle ges tillräckligt med tid åt att begrunda 

svaren, faktorer som enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) främjar intervjun. En annan 

styrka i studien är genomförandet av intervjuerna där informanterna fick välja tid och plats. 

Avsikten var dels att vi skulle anpassa oss efter deras schema, men även att de skulle känna sig 

bekväma i intervjusituationen (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Samtliga intervjuer 

genomfördes på informanternas respektive arbetsplats under deras arbetstid. Det resulterade i 

att samtalet behöll ett professionellt fokus samt att irrelevanta samtalsämnen i största möjliga 

mån undveks (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Informanternas bekvämlighet i 

intervjusituationen främjades av det faktum att vi försökte anpassa vårt språk. Vår intention var 

att vi inte på något sätt skulle verka dömande utan att informanterna fritt skulle kunna beskriva 

deras tankar och åsikter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att språket spelar en 

central roll i intervjusituationen där intervjuaren kan styra samtalet genom att ha en god samt 

vänlig ton.  

 

Det faktum att vi var två intervjuare ses som en positiv faktor eftersom det möjliggjorde att en 

av oss kunde fokusera på frågorna i intervjuguiden medans den andra kunde inta en mer passiv 

roll och fundera på vad som hade varit relevant för oss att veta mer om. Vi är dock införstådda 

med att det fanns en risk för att en ojämn maktbalans skulle uppstå på grund av  att vi var två 

som genomförde intervjuerna, något som kan ge en hämmande effekt på resultatet (Svensson 

& Ahrne, 2015). För att undvika en ojämn maktbalans mellan intervjuare och informant 

ansvarade en av oss för intervjun och ställde frågorna från intervjuguiden. Den andra intog en 

mer passiv roll och ställde följdfrågor vid behov för att undvika att informanten skulle känna 

sig underlägsen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

 

Giltighet, Tillförlitlighet och Överförbarhet 
Studiens trovärdighet avspeglas i dess giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet. Giltigheten 

i studien anses vara hög eftersom resultatet speglar studiens syfte samt frågeställningar. En 

aspekt som stärker giltigheten är det faktum att informanterna noga valdes ut utifrån flertalet 

inkluderingskriterier. Likaså var det fördelaktigt att det fanns en spridning av informanter, då 

det innebär att forskningsfrågorna besvaras utifrån olika infallsvinklar. Giltigheten främjades 

även av valet av datainsamlingsmetod, där intervjuer ses som fördelaktigt för att få en bred bild 

av fenomenet (Graneheim & Lundman, 2004). Vid tolkning av intervjuer kan det uppstå vissa 

komplikationer. Ett problem är att den som tolkar resultatet gör en felbedömning samt lägger 

in sin egen värdering i det som sagts (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det innebär i vår 

studie att de citat som synliggörs i resultatet kan ha misstolkats och därmed gett en missvisande 

bild. Vi har dock noga diskuterat med varandra och med handledare för att undvika sådana 

misstolkningar. 

 

Det faktum att vi genomförde alla delar av studien tillsammans ses som en styrka. På så sätt 

undvek vi i största möjliga mån att våra ställningstaganden skulle variera, faktorer som främjar 

studiers tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). En aspekt som kan ha varit hämmande 

för tillförlitligheten är att samtliga informanter inte fick samma följdfrågor. Det kan ha 

inneburit att de svarade mer eller mindre utförligt på vissa frågor, något som kan ha gett en 

missvisande bild (Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarheten i studien syftar till om 

resultatet kan överföras till andra kontexter eller grupper (Graneheim & Lundman, 2004). 

Studien anses ha en relativt god överförbarhet då det finns en tydlig beskrivning av urvalet av 
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deltagare, hur datainsamlingen samt analysen genomförts samt förutsättningar i studiens 

kontext. En viktig aspekt att ha i åtanke är att det är läsaren som bedömer studiens överförbarhet 

till andra kontexter (Graneheim & Lundman, 2004). Studien genomfördes i kommunal regi, 

därav är det möjligt att resultatet ska kunna tillämpas i kommuner med liknande förutsättningar. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att belysa förutsättningar för fysisk aktivitet på idrottsanläggningar i 

kommunal regi utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

 

Utveckling genom samverkan med andra aktörer 
Resultatet kommer diskuteras utifrån aktivitetsteori där delar av empirin sätts i teorins olika 

komponenter för att öka förståelsen över hur verksamheten arbetar för att utvecklas (Se figur 

3). 

 
Figur 3. Aktivitetsteori med delar av studieresultatet. 

 

I relation till aktivitetsteori kan verksamheternas utveckling förstås genom en samverkan 

mellan olika komponenter. En förutsättning för att verksamheten ska nå fram till ett resultat är 

att det sker ett effektivt samt obehindrat utbyte mellan de olika komponenterna, där olika 

faktorer kan främja eller hämma utvecklingen (Engeström, 2001). Utbytet som beskrivs i 

resultatet indikerar att det sker ett obehindrat utbyte i verksamheterna. Samtidigt framkommer 

information som pekar på att det kan vara en stor utmaning för ansvarig personal att utveckla 

en gemensam riktning och mål. Det beror på att det finns flera olika aspekter som påverkar vad 

som bör prioriteras i deras dagliga arbete, likaså är verksamheternas riktning och mål 

föränderliga och skiftar i takt med samhällets utveckling. Detta anses indikera att det är viktigt 

att verksamheterna kontinuerligt ser över sina rutiner samt att de aktivt arbetar för att samtliga 

anställda arbetar mot samma riktning och mål. Ansvaret över att bestämma verksamhetens 

riktning och mål vilar enligt aktivitetsteori på den ansvariga personalen och deras agerande får 

effekter på verksamhetens utvecklingspotential. En viktig komponent för att en gemensam 

riktning och mål ska uppnås är att det sker ett utbyte av information genom effektiva verktyg 

(Engeström, 2001). Verktygen yttrar sig i resultatet genom olika kommunikationsmedel, där 

det mest utmärkande är dialog. Dialog yttrar sig internt genom att ansvarig personal diskuterar 

olika aspekter av deras arbete, något som möjliggör ett samarbete samt ett kunskapsutbyte. Det 

går i linje med tidigare forskning som belyser vikten av att olika delar av verksamheten 
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samarbetar samt delar med sig av erfarenheter och kunskap, något som i förlängningen kan 

bidra till ett lärande i verksamheten (Albinsson & Arnesson, 2012). Utöver ett internt utbyte av 

information yttrar sig även dialog med olika samhällsaktörer. Ansvarig personal beskriver att 

de förser föreningar med en kontaktperson som finns tillgänglig vid behov. Kontaktpersonen 

ansvarar för att en dialog med föreningsrepresentanter ska uppstå. Det faktum att 

verksamheterna samverkar med olika aktörer kan resultera i att kunskapsnivån utvecklas och 

att ett lärande i uppstår (Bhardwaj, Kavitha, Gupta & Ibrahim, 2015). 

 

Kunskapsutbytet främjas även genom verktyg avsedda att få feedback från kunder och aktörer. 

Det nuvarande kunskapsläget beskriver feedback som en viktig del av processen för att 

verksamheten ska kunna utvecklas, något som även kan bidra till ett lärande på arbetsplatsen 

(Bruzelius & Skärvad, 2017). Ansvarig personal belyser vikten av att de får feedback på 

genomförda insatser samt på främjande eller hämmande aspekter på idrottsanläggningarna. Det 

framkommer att det främsta verktyget för att samla information är enkätundersökningar. Å ena 

sidan kan enkätundersökningarna bidra till att ansvarig personal får en ökad insikt i vilka behov 

olika målgrupper har samt vad som är bra eller dåligt på idrottsanläggningarna. Å andra sidan 

når enkätundersökningar endast ut till de som redan är aktiva besökare på 

idrottsanläggningarna, därmed undersöks endast deras behov. Det innebär att individer som 

inte redan är besökare missar chansen att få sin röst hörd, något som anses vara problematiskt. 

En negativ aspekt är att det kan resultera i att nya besökare inte känner sig välkomna eller trygga 

att nyttja idrottsanläggningarna. Det kan innebära att en grupp individer inte representeras i 

nyttjandet av idrottsanläggningarna samt att förutsättningar inte skapas för att alla ska kunna 

vara fysiskt aktiva. I förlängningen kan det bidra till ytterligare klyftor i hälsa mellan olika 

samhällsgrupper, något som listas som ett stort problem i dagens folkhälsoarbete 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b; Abichahine & Veenstra, 2017). Idrottsanläggningar är enligt 

Riksidrottsförbundet (2003) en av de främsta miljöerna för att främja fysisk aktivitet samt 

inkludering av olika individer i samhället. Därav ter det sig vara av hög samhällsrelevans att 

ansvarig personal arbetar för att alla individer ska få sin röst hörd samt att olika behov 

synliggörs. 

 

Utöver insamling av information framgår det i resultatet att ansvarig personal anser att det är 

viktigt att de når ut med sitt budskap och att information finns tillgänglig för alla. I det arbetet 

beskrivs ett nyhetsbrev som skickas ut kontinuerligt. En viktig aspekt att begrunda är vilka 

individer nyhetsbrevet når ut till där en uppenbar risk är att inte alla kan ta del av nyhetsbrevet. 

Det kan leda till ojämlika förutsättningar som i förlängningen kan medföra att individers 

benägenhet att vara fysiskt aktiva skiljer sig. En målgrupp som anses kunna missa relevant 

information är de som inte kan läsa eller förstå det svenska språket. Nyhetsbrevet ges endast ut 

på svenska vilket skapar ett problem för den del av befolkningen som inte har svenska som 

modersmål. Enligt svensk lag ska ingen individ missgynnas eller behandlas sämre än någon 

annan på grund av individuella egenskaper, såsom kön, identitet eller etnicitet (SFS 2008:567). 

Därav ter det sig vara av betydelse att information i olika slag når ut till samtliga. För att 

tillgodose fler individers behov och för att ta hänsyn till kulturella olikheter samt 

språkskillnader så kan det vara fördelaktigt om nyhetsbrevet ges ut på fler språk än svenska. 

Det kan innebära att information når ut till fler samt att fler blir inkluderade i fysisk aktivitet, 

något som går i linje med riksidrottsförbundets (2017b) riktlinjer som innebär att alla ska ha 

lika förutsättningar att vara fysiskt aktiva, oavsett nationalitet, etnicitet, religion, kön, ålder eller 

fysiska samt psykiska förutsättningar. 

 

I resultatet framgår det även att verksamheterna samverkar med kommunpolitiker, främst när 

nya idrottsanläggningar planeras eller byggs. Samverkan med kommunpolitiker lyfts i 
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resultatet fram som främjande för verksamheternas utveckling och ses som en grundläggande 

förutsättning för att samtliga ska kunna vara fysiskt aktiva. Det är i linje med tidigare forskning 

som belyser vikten av att politiker engagerar sig i förutsättningar för fysisk aktivitet (Çelİk et 

al., 2017).  Samtidigt visar forskning att det är viktigt att kommunpolitiker vidgar sitt synsätt 

på fysisk aktivitet och att de därmed ser till fler individers behov  (Borgers et al., 2015). Ur ett 

intersektionellt perspektiv kan ett vidgat synsätt innebära att fler individuella faktorer 

synliggörs (SOU, 2014:34), något som främjar fler individers förutsättningar till fysisk 

aktivitet. Samverkan med politiker yttrar sig även genom det faktum att det finns politiska 

riktlinjer som verksamheterna verkar under. Det kan både främja och hämma verksamheternas 

möjlighet till utveckling, där hämmande faktorer är att det i viss mån begränsar ansvarig 

personals möjlighet att styra arbetet. Likaså kan det begränsa möjligheten till individuellt 

lärande för de individer som arbetar i verksamheterna. Om de inte ges möjlighet att pröva olika 

ideer samt arbetsmetoder så kan deras lärande hämmas (Bruzelius & Skärvad, 2017). Samtidigt 

finns det vissa främjande aspekter av att verksamheterna verkar under politiska riktlinjer. Det 

kan exempelvis innebära en tydlighet där samtliga anställda arbetar mot ett och samma mål, 

något som kan främja utbytet mellan komponenterna i aktivitetsteori. Det kan i förlängningen 

resultera i att verksamheten utvecklas och att målen uppnås (Engeström, 2001). 

 

Trots att det i resultatet beskrivs en samverkan med aktörer så är det viktigt att ha i åtanke att 

det finns en hierarkisk ordning i verksamheterna. Den hierarkiska ordningen innebär bland 

annat att enhetscheferna besitter en stor makt och i slutändan är det individen i ledarroll som 

fattar besluten. Därav ter det sig som viktigt att ledarrollen utgörs av en individ som är lyhörd 

för andra aktörer. Vidare framkom det i resultatet att informanterna inte explicit reflekterade 

över sin egen roll i verksamheten eller hur de påverkar verksamhetsutvecklingen. Det kan 

hämma verksamhetens utveckling eftersom det kan innebära att individen i ledarroll låser sig 

vid vissa arbetsmetoder och därmed inte utvecklar sitt ledarskap. I tidigare forskning listas 

pedagogiskt ledarskap genom lyhördhet och reflektion som två viktiga faktorer för att ett 

arbetsplatslärande ska kunna uppnås (Albinsson & Arnesson, 2012). Därav ter det sig vara 

betydelsefullt för verksamheten att ledaren avsätter tid åt reflektion. Den hierarkiska ordningen 

yttrar sig även genom att det i slutändan är kommunen som fattar de avgörande besluten, varje 

enskild idrottsanläggning kan endast yttra förbättringsförslag eller behov. Det kan vara 

problematiskt på grund av att det eventuellt påverkar idrottsanläggningars förutsättningar till 

utveckling i negativ bemärkelse. Det kan även leda till att idrottsanläggningarna inte kan 

anpassas så alla ska kunna vara fysiskt aktiva där, något som i förlängningen kan få negativa 

aspekter på befolkningens benägenhet att vara fysiskt aktiva. 

 

Trygghet och välkomnande för alla 
Kommunen ska i enlighet med politiska riktlinjer främst verka för att främja barn och 

ungdomars förutsättningar till fysisk aktivitet. Å ena sidan anses det vara positivt att ansvarig 

personal strävar efter att anpassa idrottsanläggningarna för barn och ungdomar eftersom det 

kan öka deras benägenhet att vara fysiskt aktiva. Likaså kan det innebära att specifika insatser 

genomförs som genererar en ökad känsla av trygghet för dem. Å andra sidan visar tidigare 

forskning att barn och ungdomar redan har goda förutsättningar på idrottsanläggningar samt att 

det finns andra målgrupper som är i större behov av riktade insatser (Abichahine & Veenstra, 

2017). En specifik målgrupp som är i stort behov av riktade insatser är individer som bor i 

socioekonomiskt utsatta bostadsområden (Liu, 2009). Målgruppen är utmärkande i resultatet 

och flertalet av den ansvariga personalen belyser vikten av att arbeta med insatser riktade mot 

att främja målgruppens benägenhet att vara fysiskt aktiva. Vidare beskrivs olika insatser som 

genomförs för målgruppen, exempelvis erbjuds ett ekonomiskt stöd som yttrar sig i form av 

rabatterade inträden samt lokalhyror. Utöver rabatterade tider har även en 
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integrationssamordnare anställts inom kommunen som arbetar ute i de socioekonomiskt utsatta 

områdena. Integrationssamordnaren beskrivs av ansvarig personal som en brygga mellan 

kommunen och de socioekonomiskt utsatta områdena och ses som en bidragande faktor till att 

målgruppen ska vara fysiskt aktiv. Individer som bor i socioekonomiskt utsatta områden är 

enligt Liu (2009) och Collins (2004) i särskilt behov av riktade insatser, därav anses det vara 

positivt att ansvarig personal genomför olika insatser för att främja deras benägenhet att vara 

fysiskt aktiva. I resultatet synliggörs även en annan målgrupp som är i behov av riktade insatser 

mot en ökad känsla av trygghet. Målgruppen är individer med någon form av funktionsvariation 

och främjande för deras förutsättningar till fysisk aktivitet beskrivs tillgänglighetsvandringar. 

Tillgänglighetsvandringarna genomförs i samverkan med handikappsrådet och är enligt 

ansvarig personal en bidragande faktor till att målgruppen känner sig bekväma samt trygga att 

nyttja idrottsanläggningarna. Likaså beskriver ansvarig personal att de tagit lärdom av 

tillgänglighetsvandringarna och att de har ökat deras förståelse för målgruppens behov. 

 

Aktuella mätningar visar att det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Det faktum att ansvarig personal beskriver sitt arbete utifrån 

ett uttalat fokus på specifika målgrupper anses kunna bidra till att andra individer i behov av 

förbättrade förutsättningar för fysisk aktivitet negligeras, något som i förlängningen kan bidra 

till ytterligare skillnader i hälsa. Ur ett intersektionellt perspektiv kan även en så pass tydlig 

målgruppsindelning innebära vissa begränsningar samt påverka vilka möjligheter individer har 

i samhället (Mattsson, 2015), exempelvis i förutsättningar till fysisk aktivitet. Likaså kan en så 

tydlig målgruppsindelning innebära att individuella faktorer negligeras, vilket kan få negativa 

effekter på individers förutsättningar till fysisk aktivitet (SOU, 2014:34). Samtidigt inser vi att 

det i verkligheten är svårt att se till alla individuella egenskaper. Det öppnar upp för en oändlig 

mängd kategorier att ta hänsyn till, något som även kritiker till det intersektionella perspektivet 

belyser (Lykke, 2003). Det ter sig dels som svårt att undersöka vilka behov varje individ har, 

likaså anses det vara svårt att genomföra alla korrigeringar som det hade inneburit, särskilt med 

tanke på att det i resultatet framgår att verksamheterna måste förhålla sig till strikta budgetar. 

Vi förstår därav varför ansvarig personal kategoriserar individer i grupper då det möjliggör för 

dem att praktiskt utföra insatser riktade mot särskilt utsatta målgrupper. Ur ett intersektionellt 

perspektiv så ter det sig dock vara viktigt att ansvarig personal noga begrundar vilken målgrupp 

individer bör klassas i samt att de i största möjliga mån tar hänsyn till individers olikheter i 

samhället. 

 

Utöver de riktade insatserna mot en specifik målgrupp indikerar resultatet att individers känsla 

av trygghet samt välkomnande i anknytning till idrottsanläggningar kan främjas genom ett bra 

bemötande. En ansvarig personal beskriver att de i sin rekryteringsprocess inte endast ser till 

kompetens eller färdigheter, utan att det är likväl så viktigt att personalen besitter goda 

språkkunskaper samt en förståelse för individers olikheter. Den ansvariga personalen menar att 

det kan bidra till att fler individer känner sig välkomna att nyttja idrottsanläggningen. En annan 

ansvarig personal beskriver att de på idrottsanläggningen arbetar främjande för besökares 

trygghet samt välkomnande genom sitt kroppsspråk. De försöker alltid att bemöta besökare 

med ett välkomnande kroppsspråk som yttrar sig genom ett leende, en ögonkontakt samt med 

en nick. En annan främjande faktor som yttras är att personal i största möjliga mån finns 

tillgänglig samt att de syns på idrottsanläggningen. För att tillgodose det behovet cirkulerar de 

idrottsanläggningens olika delar med jämna mellanrum samt bemannar receptionen i största 

möjliga utsträckning. Trots främjande åtgärder riktade mot en ökad trygghetsskänsla 

framkommer det i resultatet att det är en stor utmaning för ansvarig personal att tillgodose allas 

behov. Särskilt svårt är det att anpassa insatser som tar hänsyn till flera individuella egenskaper 

samtidigt, såsom kön, ålder, socioekonomisk status och kulturellt ursprung. Ur ett 
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intersektionellt perspektiv kan det innebära att ansvarig personal bidrar till ett normskapande, 

vilket i förlängningen kan innebära att vissa grupper får mer makt samtidigt som andra grupper 

blir förtryckta (De los Reyes & Mulinari, 2005). Det kan få negativa effekter på den förtryckta 

gruppens förutsättningar till fysisk aktivitet och även bidra till ojämlikheter i hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b). Ur ett intersektionellt perspektiv är det därav viktigt att 

ansvarig personal är införstådda med att makt inte kan reduceras till kön, klass eller etnicitet 

samt att varje enskild kategori inte är separerad från de andra (De los Reyes & Mulinari, 2005). 

 

Trots den yttrade utmaningen med att skapa förutsättningar för att alla individer ska kunna vara 

fysiskt aktiva så anser ansvarig personal att kommunens utbud av idrottsanläggningar är bra. 

En faktor som listas som främjande för ett bra idrottsanläggningsutbud är de analyser som 

kommunen kontinuerligt genomför. De har legat som grund för insatser samt det 

utvecklingsarbete som genomförs inom kommunen. Likaså framgår det i resultatet att det finns 

en bred variation mellan olika sorters fysisk aktivitet som kan utföras i anknytning till 

kommunens idrottsanläggningar samt en bra kvalitet på idrottsanläggningarna, faktorer som 

kan främja befolkningens benägenhet att vara fysiskt aktiva (Çelİk et al., 2017; Borgers et al., 

2015). Även fast det verkar finnas goda förutsättningar för att individer ska kunna vara fysiskt 

aktiva i kommunen, så ter det sig vara viktigt att utvecklingsarbetet inte stagnerar. Det innebär 

att ansvarig personal i kommunal regi bör sträva efter att inkludera fler individer i fysisk 

aktivitet, något som ingår i kommunens ansvar (Riksidrottsförbundet, 2017a). Om fler individer 

inkluderas i olika sorters fysisk aktivitet kan en mer jämlik hälsa uppnås, likaså kan det vara 

bidragande faktorer till att de svenska folkhälsomålen ska uppfyllas, vilka innebär hälsa genom 

fysisk aktivitet samt delaktighet i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2017a). 

Slutsats och implikationer 
Studiens slutsats innebär att ansvarig personal på idrottsanläggningar i kommunal regi lägger 

stor vikt vid att se över förutsättningarna för att alla ska kunna vara fysiskt aktiva. En 

grundläggande förutsättning för det är att verksamheterna ständigt strävar efter att utvecklas i 

samverkan med olika aktörer. Som främjande för verksamheternas utveckling framkommer 

olika kommunikationsmedel, både för feedback och informationsspridning. Verksamheterna 

strävar efter att uppfylla kommuninvånarnas behov genom särskilda insatser. Särskilt 

utmärkande i deras arbetssätt är att de utgår från ett tydligt målgruppsfokus med insatser 

avsedda att öka den specifika målgruppens benägenhet att vara fysiskt aktiv. Ur ett 

intersektionellt perspektiv så finns det både främjande och hämmande aspekter i den ansvariga 

personalens arbetssätt. Deras uttalade vilja att främja förutsättningarna för att alla ska kunna 

vara fysiskt aktiva visar på en förståelse för individers olikheter, något som anses kunna bidra 

till att fler ska vilja nyttja det kommunala utbudet av idrottsanläggningar. Verksamheterna 

verkar dock under strikta politiska riktlinjer och det är en stor utmaning för dem att tillgodose 

allas behov. 

 

Våra praktiska implikationer till kommunen är att fortsätta arbeta med att skapa förutsättningar 

för att alla individer ska kunna vara fysiskt aktiva. Det är dock viktigt att de inte har en alltför 

snäv kategorisering av individer utan att de i största möjliga mån riktar fokus åt individers 

individuella egenskaper samt behov. För framtida forskning rekommenderas en vidgad syn på 

området fysisk aktivitet i anknytning till idrottsanläggningar. Det kan vara fördelaktigt att 

undersöka besökares upplevelser i samband med fysisk aktivitet på idrottsanläggningar, det 

hade eventuellt kunnat bidra till en ökad förståelse för hur förutsättningar för alla skapas. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Hälsopedagogiskt program, Halmstad högskola, som nu läser vår sista 

termin. Vi skriver för tillfället vår kandidatuppsats i pedagogik, med fokus på förutsättningar 

för fysisk aktivitet. Syftet med uppsatsen är att belysa hur ansvarig personal arbetar för att skapa 

förutsättningar för att alla ska kunna vara fysiskt aktiva. 

 

Vi kommer att genomföra cirka sex intervjuer med anställda på olika anläggningar i 

kommunen. Därför undrar vi om du har möjlighet att delta i en intervju för att berätta om dina 

erfarenheter. Intervjun förväntas ta 30-45 minuter och vi kommer att genomföra intervjuerna. 

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta deltagandet utan att behöva ge 

en förklaring, likaså är det ok om du inte vill besvara någon specifik fråga. Samtliga intervjuer 

kommer spelas in för att underlätta analysen. 

 

Insamlat material kommer endast att presenteras i uppsatsen. Ditt namn kommer vara 

konfidentiellt, vilket innebär att vi inte kommer skriva ut det i rapporten. 

 

När uppsatsen är klar och godkänd kommer den att publiceras online via Högskolans bibliotek. 

 

Har du några frågor, tveka inte över att kontakta oss! 

 

Ni når oss på: xxxxxxxx 

  xxxxxxxx 

 

Handledare: linn.haman@hh.se 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Joakim & Markus 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

1. Kan du berätta lite om din roll som anställd på...? 

- Hur länge har du jobbat här? 

2. Kan du berätta lite om din bakgrund? Vad har du arbetat med tidigare, har du någon 

utbildning? 

 

Halmstad arena 

1. Vad är det som gör att människor vill använda sig av er anläggning och dess olika 

delar? 

- Finns det något som du anser saknas?  

- Ser du några möjliga förbättringsåtgärder? 

2. Vilka är anläggningens främsta styrkor? Vad är ni bra på? 

3. Hur arbetar ni för att anläggningen ska kännas trygg och välkomnande för alla? 

-Kan du berätta mer? (Specifika strategier?) 

 

Intersektionellt perspektiv  

1. Hur arbetar ni för att anläggningen ska vara tillgänglig för alla? 

2. Är det någon specifik målgrupp ni riktar fokus åt? 

- Pågår det några specifika projekt kring dessa? 

- Vad innebär det och vem driver dem? 

- Hur ser du på andra grupperna i samhället?(kön, ålder, etnicitet) 

- Hur arbetar ni för att attrahera: alla åldrar, män/kvinnor, olika etnicitet... 

3. Har ni på er anläggning gjort några särskilda insatser för alla ska kunna använda sig 

av anläggningen? (Omklädningsrum,handikappramper) 

4. Hur arbetar ni för att inkludera alla i fysisk aktivitet? 

5. Vilka utmaningar finns det med att inkludera alla i fysisk aktivitet? 

6. Vilka styrkor ser ni i sättet som ni arbetar för att inkludera alla i fysisk aktivitet? 

7. Finns det några policyn från Halmstad kommun gällande fysisk aktivitet för alla? 

-Planerar ni ert arbete utifrån dessa? 

-Hur lägger ni upp ert arbete utifrån dessa? 

 

Avslutande fråga 

1. Är det något mer som du vill berätta? 

2. Är det ok att vi återkommer till dig om vi har någon ytterligare fråga? 

 

Tack för ditt deltagande! 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Markus Nilsson

Joakim Lindbom


