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Sammanfattning 

Bakgrund/Syfte: Ett av Folkhälsoinstitutets 11 målområden är fysisk aktivitet, målområdet 

innefattar att främja fysisk aktivitet bland befolkningen. Ett steg i detta arbete är att 

rekommendera fysisk aktivitet 30-60 minuter om dagen. Hallands Idrottsförbund bedriver 

olika projekt för att kunna erbjuda barn med särskilda behov möjlighet att bli fysiskt aktiv i en 

idrottsförening i samarbete med bland annat Barn och ungdoms psykiatri, Region Halland och 

habiliteringen. Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av fysisk aktivitet som 

hälsofrämjande metod för barn och ungdomar med särskilda behov. 

Metod: En kvalitativ metod användes och 6 intervjuer genomfördes på olika arbetsplatser 

bland personer som jobbar med hälsofrämjande åtgärder och insatser för barn och ungdomar. 

Intervjuerna transkriberades från ljudfil till text och analyserades till en temaanalys. 

Resultat: Temaanalysen resulterade i tre olika teman. Det första temat var betydelsen av barn 

och ungdomars hälsofrämjande arenor, här visade det sig att skolan och föreningslivet är de 

två viktigaste arenorna för att nå ut till barn och ungdomar med hälsofrämjande arbete. Det 

andra temat var motivation och stöd till barn och ungdomar där det framkom att motiverande 

samtal är en tänkbar metod för att motivera äldre barn till fysisk aktivitet. Stöd från 

omgivningen är även en viktig komponent för att motivera barn och ungdomar till fysisk 



 
 

aktivitet. Det tredje temat var hinder och behov i arbetet. Här beskrevs fördelar och nackdelar 

inom det aktuella området exempelvis hur ekonomin kan vara ett hinder både för föräldrar 

och föreningar. Det framkom även att kompetensen hos de ledare som arbetar med barn och 

ungdomar behövs utvecklas. 

Implikation: Vi vill med hjälp av denna studie belysa olika hinder och behov samt vad som är 

viktigt att tänka på inom det hälsofrämjande arbetet med barn och ungdomar exempelvis 

utökade resurser inom föreningslivet och stöd från omgivningen. Ett steg i att hitta tänkbara 

lösningar för att gagna fortsatt arbete inom det aktuella området är att underlätta för föräldrar 

att erbjuda sina barn fysisk aktivitet genom ekonomiskt och praktiskt stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Title Physical activity as a health promotion action, a qualitative study from the 

prescriber's perspective 

Authors Jonas Arlid, Nicklas Nilja & Nina Olofsson 

 

Section School of Health Sciences, Halmstad University, Box 823, 301 18 Halmstad 

 

Supervisor Maria Nyholm 

 

Date Autumn 2013 

 

Number of pages 16 

 

Keywords children and adolescents, club activities, Health promotion, physical activity, 

school 

Abstract 

Background/Aim: One of the Public Health Institute 11 objectives are physical activity, the 

target area includes promoting physical activity among the population. One step in this work 

is to recommend physical activity 30-60 minutes a day. Halland Sports Association runs 

various projects to provide children with special needs the opportunity to be physically active 

in a sports club in collaboration with the Child and adolescent psychiatry, Region Halland and 

habilitation section. The study aims to describe the experiences of physical activity health 

promotion approach for children and adolescents with special needs. 

Method: A qualitative approach was used and six interviews were conducted at various sites 

among persons who work with health promotion and interventions for children and 

adolescents. The interviews were transcribed from audio file into text file and analyzed for a 

theme analysis. 

Results: Thematic analysis resulted in three themes. The first theme was the importance of 

child and adolescent health promotion arenas, here it was found that school and club activities 

was the two main venues for reaching out to children and youth with health promotion. The 

second theme was motivation and support for children and adolescents where it was revealed 

that motivational interviewing is one possible method to motivate older children to physical 

activity. Support from the environment is also a key component to motivate children and 

youth to physical activity. The third theme was barriers and needs. Here were described 

advantages and disadvantages in the relevant field such as how the economy can be a barrier 



 
 

for both parents and associations. It also emerged that the skills of the leaders who work with 

children and young people need to develop. 

Implication: We want with the help of this study highlight the various barriers and needs and 

what is important to consider in the health promotion work with children and adolescents. For 

example: increased resources in the voluntary sector and support from the environment. A 

step in finding possible solutions for the benefit of continuing work in the area in question is 

making it easier for parents to provide their children's physical activity through financial and 

practical support. 
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Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2013) ökar den fysiska inaktiviteten allt mer bland barn och ungdomar 

vilket bekräftar hur viktigt det är att främja den fysiska aktiviteten hos denna grupp för att 

skapa sunda och hälsosamma förutsättningar i livet och för att främja utvecklingen av deras 

olika motoriska och kognitiva färdigheter (Folkhälsoinstitutet, 2013). I det hälsofrämjande 

arbetet är det även viktigt att skapa stödjande miljöer för att barn och ungdomar ska känna 

stöd och trygghet från sin omgivning. Begreppet stödjande miljöer för hälsa handlar om de 

fysiska och sociala aspekterna av vår omgivning och innefattar var människor bor, deras 

lokalsamhälle, deras hem, skola och arbetsplats. Begreppet innefattar även olika dimensioner 

exempelvis fysiska, sociala, ekonomiska och politiska, dessa dimensioner är viktiga att tänka 

på vid insatser som syftar till att skapa stödjande miljöer (Pellmer& Wramner, 2009). 

En viktig aspekt i hälsofrämjande arbete för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och 

ungdomar är att skapa stödjande miljöer i form av att utveckla och stötta föreningslivet samt 

att öka utbudet av dessa aktiviteter för barn med särskilda behov exempelvis barn med 

olika neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar som ADHD eller ADD (Kristén, 2003). Det 

svenska föreningslivet fyller en viktig funktion i vårt samhälle för befolkningen i allmänhet 

men det har en särskilt viktig funktion för samhällets barn och ungdomar. En anledning till 

detta är att idrotten kan erbjuda en plats där barn och ungdomar kan samlas och uppleva 

känslan av samhörighet. De erbjuds även möjlighet att få känna glädje och lust i att röra på sig 

(Riksidrottsförbundet, 2013). 

Hallands Idrottsförbund bedriver olika projekt i samarbete med olika idrottsföreningar och 

Region Halland för att kunna erbjuda barn med särskilda behov möjlighet att bli fysiskt aktiva 

i en idrottsförening. Målet med detta samarbete är att skapa en meningsfull verksamhet för 

barn och ungdomar med särskilda behov genom att erbjuda anpassade aktiviteter för de barn 

och ungdomar som är i behov av detta. Viktiga mål med detta projekt är även att kunna 

erbjuda barn och ungdomar möjligheten att prova olika typer av aktiviteter utan 

prestationskrav samt att kunna erbjuda föreningar stöd och resurser för att kunna utveckla sin 

verksamhet (Hallands Idrottsförbund). Därmed är föreliggande studie intressant då vi har valt 

att undersöka upplevelser och erfarenheter bland personer som arbetar för att främja det 

fysiska och psykiska välbefinnandet bland barn och ungdomar genom olika 

hälsofrämjandeprojekt och insatser.  
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Bakgrund 

Folkhälsovetenskapligt perspektiv 

Folkhälsoarbetet syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom bland befolkningen. På 

uppdrag av statens folkhälsoinstitut bedrivs idag många olika projekt och åtgärder inom 11 

olika områden. Folkhälsoarbete innefattar systematiska insatser för att förbättra människors 

livsvillkor. Folkhälsoarbetet syftar även till att främja god och jämlik hälsa samt att ge 

kunskap och underlätta hälsosamma levnadsvanor (FHI, 2013).  

 

Enligt Ottawa Charter ska hälsofrämjande arbete bidra till den process som möjliggör för 

människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa. Det står även att hälsa är ett positivt 

begrepp som betonar sociala och personliga resurser samt fysisk kapacitet. Ett av Sveriges 11 

målområden är fysisk aktivitet. Syftet med detta målområde är att öka den fysiska aktiviteten 

bland befolkningen med hjälp av olika insatser och projekt. Enligt folkhälsoinstitutet innebär 

fysisk aktivitet att utföra en aktivitet av måttlig intensitet i cirka 30 minuter (FHI, 2013). För 

barn är rekommendationen minst 60 minuter, och då ska det innefatta både måttlig och hård 

träning. Ytterligare ett målområde inom folkhälsoarbetet är barns och ungas uppväxtvillkor. 

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp inom hälsofrämjande arbete på grund av att deras 

uppväxtvillkor påverkar de förutsättningar som bidrar till fysiskt och psykiskt välbefinnande 

(FHI, 2013).  

 

Hälsa och välbefinnande 

 Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom (WHO,1948). Definitionen av välbefinnande är dock diffus på grund av 

att det råder oenighet i ämnet. Trots oenigheten är det flesta överens om att välbefinnande kan 

definieras som ett tredimensionellt begrepp som innehåller livstillfredsställelse och tar hänsyn 

till kognitiva bedömningar i ens liv exempelvis kärlek, arbete och familjeliv samt positiva 

känslor som lycka och glädje. Även negativa känslor som nedstämdhet och ångest lyfts fram i 

definitionen av välbefinnande (Diener et al., 1999). 

 

Enligt Lennart Nordenfelt är hälsa och välbefinnande en subjektiv upplevelse. För att en 

individ ska känna hälsa och välbefinnande krävs förmåga att kunna nå vitala mål och befinna 

sig i ett positivt mentalt tillstånd. Ett positivt mentalt tillstånd skapas, påverkas och förändras 
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av individens yttre och inre tillstånd som i sin tur påverkas av fysisk styrka, hälsa, psykisk 

styrka, karaktärsegenskaper, böjelser och intressen (Nordenfelt, 1991). Detta tyder på att 

begreppet välbefinnande är komplext och kräver ett holistiskt perspektiv inom hälsofrämjande 

arbete.  

 

Barn och ungdomars hälsa 

Enligt barnkonventionen är ett barn varje människa under 18 år (Unicef, 2013).  Barn och 

ungdomars spontana idrottande har minskat drastiskt de senaste åren. Man har även sett 

samband mellan social gemenskap, självkänsla och självtillit och hälsa. Detta tyder på att 

personer som börjar träna i grupp eller i föreningar blir mer fysisk aktiva än tidigare och det 

bidrar även till gemenskap och en känsla av tillhörighet (Riksidrottsförbundet, 2009). 

En studie på Huddinge universitetssjukhus visar att var fjärde tioåring är överviktig, det är en 

sexfaldig ökning de senaste 25 åren. Det är oerhört alarmerande menar Claude Marcus, 

barnläkare och professor vid Karolinska Universitetssjukhuset, som även bedriver flera olika 

forskningsprojekt som strävar efter att hjälpa barn och unga samt deras familjer att få ett 

hälsosamt liv utan övervikt (Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

I Sverige ser man en ökning av psykiska besvär exempelvis oro, nedstämdhet, sömnbesvär, 

trötthet och huvudvärk bland Sveriges barn och ungdomar. Det finns även uppgifter som 

indikerar att depression leder till ökat behov av sjukvård. Detta gör barn och ungdomar till en 

viktig målgrupp inom hälsofrämjande arbete som bör prioriteras (FHI, 2013).  

Man har kunnat se i studier att barn som är fysiskt aktiva har en högre nivå av självförtroende 

och har fler vänner. Resultat visar även på att barn som är fysiskt aktiva har lättare för 

matematik och att lära sig språk (Mjaavatn& Gundersen, 2005). 

 

Enligt folkhälsorapporten (2011) står folkhälsoarbetet inför stora utmaningar i framtiden. Två 

av de områden som är särskilt viktiga att arbeta med i framtiden är de ungas psykiska ohälsa 

och övervikt och fetma. För att förbättra de ungas psykiska ohälsa krävs förebyggande 

insatser på många plan, särskilt inom landstinget där det finns möjlighet att tidigt ta emot 

ungdomar som är i behov av hjälp. När det gäller övervikt och fetma krävs kraftfulla åtgärder 

framför allt från sjukvården i form av rådgivning och stöd (Folkhälsorapporten 2011).  
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En rapport gjord i Stockholms län visar att psykisk ohälsa, allergisjukdomar och 

övervikt/fetma är vanliga långvariga besvär hos barn. Bland alla tioåringar i länet är ca 20 

procent överviktiga och detta beror främst på bristande fysisk aktivitet (Riksidrottsförbundet, 

2009). I rapporten står det även att fysisk aktivitet i alla former är bra för barns och 

ungdomars hälsa och utveckling, både motoriskt och för förmågan till inlärning. Detta tyder 

på att det är viktigt att öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar med hjälp av 

olika hälsofrämjande insatser.  

 

Fysisk aktivitet och barn  

För barn är rekommendationen minst 60 minuter av fysisk aktivitet per dag, och då ska det 

innefatta både måttlig och hård träning. Att vara fysiskt aktiv är viktigt på grund av att det kan 

förebygga typ-2 diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma, sjukdomar i rörelseorganen, cancer och 

psykisk ohälsa (FHI, 2013). I studier har man sett att 52% av Sveriges befolkning uppnår 30 

minuter måttlig fysisk aktivitet men att endast 1% uppnår 30 minuters fysisk aktivitet med 10 

minuters sammanhängande träning (Karolinska institutet, 2007). Enligt Azevedo, et al.(2006) 

finns det en bra chans att bidra till hälsosammare beslut i sin livsstil som vuxen om man haft 

en fysisk aktiv barndom. Man kan även se att ungdomar och barn som varit fysisk aktiv i unga 

år får bättre benhälsa, minskad risk för bröstcancer och stillasittande beteende senare i livet. 

Studien visar även att självförtroende ökar om individen är mer fysiskt aktiv. 

 

Fysisk inaktivitet är alltmer vanligt bland dagens vuxna och ungdomar på grund av att de 

spenderar mer tid framför tv, dator eller har stillasittande jobb. Detta leder i sin tur till olika 

typer av hälsoproblem som övervikt och diabetes. Fysisk inaktivitet kan även leda till 

psykiska besvär exempelvis depression och ångest. Idrott och fysisk aktivitet är en viktig 

skyddsfaktor mot ohälsa och värdet av idrott/fysisk aktivitet är många, exempelvis minskad 

dödlighet i hjärt-kärl- sjukdomar och minskad utveckling av åldersdiabetes. De fördelar som 

är särskilt viktiga bland barn är bättre koncentrationsförmåga, stimulerar barns sociala och 

mentala utveckling och bidrar till ökad inlärningsförmåga. Genom att skapa förutsättningar 

för ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar minskar risken för att utveckla ohälsa i 

vuxen ålder (Riksidrottsförbundet, 2009). 

”Rörelse är en omistlig del i barns motoriska, sociala och personliga utveckling. Rörelse har 

en grundläggande betydelse för energibalans, fysisk prestation och för kroppsutveckling” 

(Riksidrottsförbundet idrotten vill upplaga 7, 2009). 
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Fysisk aktivitet är en effektiv behandlingsmetod för att förebygga ohälsa med flera positiva 

effekter utan några direkta biverkningar. De positiva effekterna av fysisk aktivitet är bland 

annat att det är avstressande, ångestdämpande, ger ett ökat självförtroende, bättre sömnvanor, 

ökad energi och minskar risken att utveckla exempelvis hjärt- kärl sjukdomar(Marcus & 

Forsyth, 2003). Resultat visar även att regelbunden träning och fysisk aktivitet ger fördelar 

som en större psykisk styrka, bättre kroppsuppfattning, positiva känslor och bättre 

humör(Berger, Pargman & Weinberg, 2002)(Biddle&Mutrie, 2005). 

 

Hälsofrämjande åtgärder  

Konceptet fysisk aktivitet på recept är baserat på fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (FYSS). FYSS är en manual i form av en bok som sammanfattar 

betydelsen av fysisk aktivitet och hur det kan användas för att förebygga och behandla olika 

sjukdomstillstånd (FHI, 2013). Den första upplagan av FYSS gavs ut 2003, sedan dess har 

boken utvecklats och är i dag ett etablerat begrepp inom hälso- och sjukvården och är en 

kunskapsbas för de yrkesgrupper som arbetar med att främja fysisk aktivitet i den svenska 

befolkningen. Utgivningen av FYSS bygger på ett samarbete mellan Statens Folkhälsoinstitut 

och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). YFA är en fristående delförening i Svensk 

Idrotts medicinsk Förening (SIMF) och består av olika yrkeskategorier som vill främja fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS, 2008). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR), kan ordineras på vårdcentral av läkare, sjuksköterska eller 

sjukgymnast och är ett instrument som förskrivare kan använda sig av för att öka fysisk 

aktivitet bland befolkningen. FaR innebär att patienter blir ordinerade fysisk aktivitet utifrån 

ett individanpassat perspektiv med hjälp av individuella samtal med en förskrivare. Det 

innebär även att patienten får en rörelseaktivitet som är anpassad efter deras kapacitet och 

önskemål och innefattar organiserade aktiviteter eller en aktivitet som patienten bedriver på 

egen hand. 

 

Enligt en studie av Englund et.al (2011) bidrar FaR till ökad fysisk aktivitet vilket gör FaR till 

ett viktigt instrument inom hälso-och sjukvård. Ökad fysisk aktivitet bidrar även till att 

individen mår bättre, känner sig gladare och sover bättre. FaR syftar till att stimulera individer 

till att röra på sig mer frekvent och på så sätt förebygga sjukdom. 
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I en tidigare utförd studie (Ekvall Hansson, Ovhed & Persson, 2010) med syftet att göra 

utskrivandet av fysisk aktivitet på recept mer attraktivt för läkare kunde man se att antalet 

utskrivna recept på fysisk aktivitet ökade markant om en sjukgymnast kopplades in som 

läkaren kunde skicka ärendet vidare till. På så sätt slapp läkaren tidskrävande samtal med 

patienten vilket ökade antalet utskrivna recept. Vid samtal mellan patient och sjukgymnast 

diskuterades val av aktivitet, duration och intensitet. Med FaR finns även vissa nackdelar 

exempelvis har metoden en relativt låg status, den betraktas med misstro, har brist på rutiner 

och inga tydliga riktlinjer. Läkarna pratar ofta med sina patienter om en ökad fysisk aktivitet 

men de skriver sällan ut recept på fysisk aktivitet (Brorsson, Ekvall, Hansson, Persson, Troein 

& Strandberg, 2013).  

 

Problemformulering 

Bristande fysisk aktivitet hos barn och ungdomar blir allt vanligare, speciellt bland barn med 

särskilda behov och funktionsnedsättningar, vilket kan leda till olika former av fysisk och 

psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet minskar risken för övervikt, högt blodtryck och diabetes samt 

bidrar till minskade psykiska besvär som oro och ångest, sömnproblem och depression. Flera 

studier tyder på att barn och ungdomar behöver öka sin fysiska aktivitet för att minska risken 

att utveckla dessa negativa konsekvenser av bristande fysisk aktivitet. Med hjälp av denna 

studie vill vi undersöka eventuella brister samt fördelar i arbetet med fysisk aktivitet bland 

barn och ungdomar med särskilda behov. Studien görs i samarbete med Hallands 

idrottsförbund med förhoppning om att de kan få nytta av resultatet i sin verksamhet.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd 

för barn och ungdomar med särskilda behov. 

 

Metod 

En kvalitativ datainsamlingsmetod valdes i form av intervjuer med hjälp av en intervjuguide 

som utformats i samarbete med Hallands idrottsförbund(HIF). Syftet med intervjuerna var att 

få ett inifrånperspektiv av fysisk aktivitet som hälsofrämjande metod för barn och ungdomar 

med särskilda behov. För att på ett bra sätt belysa upplevelser av det arbete som främjar fysisk 
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aktivitet bland dessa barn och ungdomar. Intervjuerna präglades av en öppen interaktion 

mellan informant och respondent och frågorna var så lågt strukturerade som möjligt vilket gav 

respondenten möjlighet att tolka frågan fritt, se bilaga ett. En lågt strukturerad intervju gav 

även respondenten möjlighet att ställa följdfrågor som i sin tur ska leda till ökad kunskap 

inom området(Olsson och Sörensen, 2011). 

 

Informanter 

Hallandsidrottsförbund har ett utbrett kontaktnät av personer som har erfarenhet av 

hälsofrämjande arbete för barn. Informanterna valdes ut med hjälp av HIF, dessa informanter 

valdes ut med anledning av att de kunde ge fördjupad information och kunskap inom det 

område som var aktuellt för denna studie och på så sätt var urvalet ett bekvämlighetsurval 

(Olsson och Sörensen, 2011). Sammanlagt valdes sex personer som kontaktades via 

telefonsamtal och e-mail. Samtliga Informanter arbetar med olika hälsofrämjande insatser för 

barn och ungdomar. Informanterna som valdes ut arbetade inom Barn och ungdomspsykiatrin 

(BUP), Habiliteringen, HIF, Barnkliniken och Halmstad Högskola. Informanterna bestod av 

fem kvinnor och en man i åldrarna 30 till 60 år. Informanterna fick ett informationsbrev och 

ett skriftligt informerat samtyckes formulär innan intervjuerna genomfördes (bilaga 2 och 3). I 

informationsbrevet framgick syftet med studien samt om de etiska principerna som innefattar 

bland annat rätten att avbryta medverkan och att allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

 

Datainsamling 

Instrumentet som användes vid de kvalitativa intervjuer som genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide som utformades i samarbete med HIF. De intervjufrågor som ställdes berörde 

frågor om erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet som hälsofrämjande metod för barn, 

samt vad som anses vara hälsofrämjande åtgärder för barn och hur det ska utformas och 

tillämpas för att bli så hälsofrämjande som möjligt. Intervjuguiden innehöll en öppningsfråga, 

två introduktionsfrågor, två övergångsfrågor och tre nyckelfrågor samt en avslutande fråga. 

Exempel på de frågor som ställdes var:  

 Hur upplever du att arbeta med fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd? 

 Vilken är din uppfattning om hur man skall motivera barn och ungdomar till fysisk 

aktivitet? 
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Om informanterna gav ett svar som inte var tillräckligt tydligt ställdes följdfrågor för att få 

mer information. Intervjuerna spelades in med en digital ljudinspelare och en av forskarna 

ställde frågor från intervjuguiden samtidigt som den andra forskaren förde fältnoteringar. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplats i Halmstad Kommun 

hösten 2013 och varade ca 20-40 minuter per tillfälle.  

 

Databearbetning och analys 

Det första steget i databearbetningen var att intervjuerna transkriberades vilket innebär att 

intervjuerna skrevs ner ordagrant tillsammans med fältnoteringar. Textmaterialet bearbetades 

ytterligare för att urskilja meningsbärande enheter. Utifrån de meningsbärande enheterna 

skapadessedan koder som i sin tur bildade tre övergripande teman. De övergripande teman 

som framkom användes till resultatet i studien (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Etik 

Vi valde att informera intervjupersonerna om grundläggande etiska frågor som rör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet. Vi utformade ett följebrev tillsammans med HIF 

där det framgick grundläggande information om projektets syfte, uppläggning, vad 

medverkan innebar och att deltagandet var frivilligt med rätt att avbryta medverkan när som 

helst. Vi samarbetade med HIF som i sin tur samarbetade med region Halland och vi fick 

hjälp av dem med urval av intervju personer och med att utveckla en frågeguide. Allt insamlat 

material förvarades så att inga obehöriga kunde ta del av informationen. 

 

Resultat 

Betydelsen av barn och ungdomars hälsofrämjande arenor 

Den arena som ansågs viktigast bland informanterna att jobba med fysisk aktivitet som 

hälsofrämjande åtgärd var skolan, man ansåg att barnen spenderade mycket tid där och att 

man kunde påverka både deras fysiska aktivitet och kosthållning. Informanterna tog även upp 

att det var viktigt att jobba i skolan för att skapa en stödjande miljö inom denna arena som 

bidrar till hälsofrämjande förutsättningar för barn och ungdomar.  

 ”Jag tycker man ska jobba i skolan, det är absolut det stället där alla barn tillbringar mest 

tid. Så där tycker jag man ska fånga upp alla barn, och skapa en skola för alla.” 
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En informant tyckte att begreppet en hälsofrämjande skola var viktigt att jobba efter. Det 

räcker inte med att ha idrott en gång i veckan utan allting man görs i skolan ska ha en 

hälsofrämjande inriktning. Detta innefattade inte bara ämnet idrott och hälsa utan även att 

maten i skolan samt raster och undervisning skulle integreras tillsammans för att få en mer 

hälsofrämjande inriktning. Informanterna menade även att det var viktigt för barnen att de var 

fysiskt aktiva varje dag exempelvis genom gympa, utevistelse eller simning (Nadioo & Wills, 

2009).  

Informanterna tog även upp föreningslivet och vården som viktiga arenor att jobba 

hälsofrämjande i för barn. Föreningslivet ansågs ha många fördelar men även brister och 

informanterna tyckte att man skulle utöka den anpassade idrotten i föreningarna. 

Informanterna ansåg att man skulle arbeta förebyggande med fysisk aktivitet för att undvika 

att barn och ungdomar hamnar inom vården i onödan. 

 

Motivation och stöd till barn och ungdomar 

Vid intervjuerna framkom att stöd från omgivningen och motiverande samtal är två viktiga 

delar för att främja och motivera barn och ungdomar till fysisk aktivitet. 

Stöd från omgivningen innefattar stöd från skola, föräldrar och ledare samt att barnen känner 

trygghet och stöd från sina föräldrar. För att detta ska vara möjligt är det även viktigt att i så 

stor utsträckning som möjligt involvera föräldrar i barnens aktiviteter.  

 

”... Det ser jag mycket att när man jobbar med barn och ungdomar att man måste jobba 

mycket genom föräldrarna. Så är föräldrarna trygga och vet att det här någonting som 

faktiskt kan funka för just deras barn så tror jag också det kan vara en poäng.” 

 

Motiverande samtal är också ett sätt att motivera barn och ungdomar till fysisk aktivitet, det 

bidrar till att föräldrarna blir delaktiga och framförallt till att barnen känner sig delaktiga i ett 

beslut om att bli mer fysiskt aktiv. 

 

”Att man träffar familjen och barnen innan, ha ett motiverande samtal och så att barnet blir 

delaktig också i det här beslutet att man ska börja på någonting” 

”Men motiverande samtal överlag tror jag är jätte viktigt. Och det tror jag är bra för 

föräldrarna också för att få föräldrarna trygga… 
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Hinder och behov i arbetet 

Detta tema beskriver informanternas bild av hinder och behov i arbetet med hälsofrämjande 

insatser och projekt för barn. Ekonomi och tidsbrist bland föräldrarna diskuterades som 

främsta hinder. 

Vissa informanter beskriver att föräldrar många gånger inte har råd att erbjuda sina barn 

lämpliga fritidsaktiviteter på grund av för höga avgifter och materialkostnader. Informanterna 

beskriver även att tidsbrist bland föräldrarna bidrar till bristande fysisk aktivitet på fritiden 

bland barn, exempelvis genom att föräldrar inte har tid att skjutsa sina barn till olika 

aktiviteter.  

 

”Det är väldigt viktigt att de har föräldrarnas stöd. Att de förstår hur viktigt det här, är hur 

viktig denna delen är i behandlingen så man kan få föräldrarna att skjutsa barnen till 

aktiviteterna så det inte är det som hindrar att det blir av”  

 

”Ekonomi, jag är så trött på det men det är något som ställer till det för det är ju inte billigt.” 

 

Informanterna diskuterade hur fysisk aktivitet och idrott inriktat på tävling. De aktiviteter som 

utformas bör även vara mindre tävlingsinriktade och bygga på glädje för att locka barn och 

ungdomar till fysisk aktivitet.  

 

”Ledarna är utbildade i idrottsvärlden och det sitter långt bak i ryggmärgen att idrotten 

handlar mycket till stor del av tävling och prestation” 

 

Vid intervjuerna framkom att det behövs ett ökat utbud av anpassade aktiviteter för barn och 

ungdomar samt anpassade utbildningar för de ledare som jobbar med barn och ungdomar som 

har särskilda behov. Vid utformning av hälsoprojekt för att exempelvis öka den fysiska 

aktiviteten bland barn och ungdomar med en funktionsnedsättning är det viktigt att tona ner 

tävlingsmomentet för att de barnen ska kunna delta i aktiviteter utan att känna den press som 

tävlingsmomentet skapar. Ledarna ansågs behöva en mer gedigen utbildning i bemötande och 

behandling av barn med särskilda behov. Föreningarna behöver mer stöd för att kunna utbilda 

fler ledare som är viktigt för att kunna tillgodose behovet av anpassade aktiviteter. 
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”Det behöver inte vara precis på samma sätt för alla barn, det behöver inte se likadant ut” 

”För det ska ju vara mycket det här med glädje och nyfikenheten och även att det är 

ansträngande” 

 

”Nu vet jag inte hur mycket HIF har kommit igång med det men jag tror det är viktigt att man 

ger ledarna kunskap kring bemötande och inte bara diagnoserna utan även hur man ska 

bemöta barn med särskilda behov” 

 

Diskussion  

Metod diskussion 

För att besvara syftet som var att undersöka upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet 

som hälsofrämjande metod för barn och ungdomar med särskilda behov valdes en kvalitativ 

metod. Den kvalitativa metoden valdes för att på ett tydligt sätt beskriva upplevelser och 

erfarenheter hos informanterna av fysisk aktivitet som hälsofrämjande metod för barn och 

ungdomar. Eftersom vi ville undersöka upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet som 

hälsofrämjande metod för barn och ungdomar hade en kvantitativ metod inte bidragit med den 

typ av djupa och mångfacetterade information som vi ville få in. 

 

I samarbete med HIF konstruerades en intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer. 

Frågorna var lågt strukturerade och standardiserade för att få så djup information inom det 

valda området som möjligt.  Insamling av data gjordes under en bestämd tidsperiod och 

intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervjutillfälle. Detta är viktigt för att stärka 

tillförlitligheten som även innefattas av en öppen dialog inom forskarteamet.  

För att stärka giltigheten var det en fördel för oss att få informanterna handplockade genom 

vår samarbetspartner HIF. Detta gjorde att studien fick en bra grund och att informanterna 

kunde bidra med relevant information till vår studie. Vi fann intervjuguiden bristande 

gällande vissa frågeställningar, en del av frågorna gick in i varandra vilket ledde till att vi inte 

fick tillräckligt med ny information inom vissa områden för att besvara vårt syfte. Vissa 

frågor kan vidareutvecklas och modifieras för att vidga resultatet och ge en ännu mer 

fördjupad kunskap inom området. Vid varje intervjutillfälle närvarade två forskare var av en 

ledde intervjun och den andra förde fältnotat. Inspelningen av intervjun skedde med en digital 
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ljudinspelare samt ett digitalt tidtagarur för att fältnotaten skulle bli exakta. Fördelen med 

denna metod var att det gav oss möjlighet att kunna beskriva en bild av hur intervjupersonen 

svarade på frågorna. 

 

För att intervjupersonen skulle känna sig bekväm närvarade endast två av tre forskare vid ett 

intervjutillfälle och detta gjorde att samtliga intervjuer kändes lättsamma med bra klimat. 

Samtliga intervjuer gjordes inne på kontor eller samtalsrum vilket ledde till att det inte fanns 

några vidare störningsmoment utifrån. De informationsblad och samtyckesblad där 

information om deras rättigheter fanns, skickades ut till informanterna och ansågs lätta att 

förstå och blev alla signerade (Olsson & Sörensson, 2011).  

De resultat som framkommit i vår studie ligger till grund för vidare forskning. För att 

resultatet ska vara överförbart på en större population och på så sätt bli mer generaliserbart 

krävs ett större urval av informanter och en studie med kvantitativ metod. Vi har även tänkt på 

överförbarhet i studien genom att vara tydliga när det gäller datainsamling och analysprocess.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det fanns både positiva och negativa upplevelser och erfarenheter. De 

positiva delarna handlade om att arbetet ansågs vara viktigt och roligt. De negativa delarna 

präglades framförallt av diverse hinder, exempelvis ekonomi och bristande stöd från 

omgivningen. Informanterna beskrev även att det fanns brister i utbudet av anpassade 

aktiviteter för barn med särskilda behov samt brister i utbildning av ledare. Samtliga 

informanter var överens om att skolan var en av de viktigaste arenorna när det gäller att fånga 

upp barn som hade ett ökat behov av fysisk aktivitet. Föreningslivet och vården nämndes även 

som viktiga arenor där det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med hjälp av 

anpassad fysisk aktivitet. För att motivera barn och ungdomar till fysisk aktivitet ansågs det 

vara viktigt med stöd från omgivningen och motiverande samtal främst för de äldre barnen.  

 

Betydelsen av barn och ungdomars hälsofrämjande arenor 

Samtliga informanter var överens om att skolan var den viktigaste arenan i det hälsofrämjande 

arbetet för barn och ungdom. Skolan varden plats där alla barn samlades varje dag och det var 

lätt att fånga upp alla och få dem delaktiga (Naidoo& Wills, 2009). Ytterligare en anledning 

till att skolan var en viktig arena var på grund av att barnen på ett naturligt sätt kunde utveckla 

och träna på olika kompetenser exempelvis problemlösningsförmåga samt social och 
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emotionell förmåga som var viktiga skyddsfaktorer mot ohälsa (FHI, 2013). Föreningslivet är 

en annan viktig arena för barn och ungdomar. Att gå med i en förening ska vara enkelt och 

lättillgängligt för en familj. Att prova på en ny aktivitet ska inte behöva vara en för stor 

ekonomisk investering utan alla ska ha chansen att prova på en aktivitet oavsett 

socioekonomisk bakgrund. Idrotten är något som ska vara tillgängligt för alla och 

gemenskapen barn får i föreningslivet är en viktig del i deras utveckling (Idrotten vill, 2009). 

 

Motivation och stöd till barn och ungdomar 

Majoriteten av informanterna ansåg att motiverande samtal kunde vara ett bra sätt att motivera 

de äldre barnen och ungdomarna till ökad fysisk aktivitet. Motiverande samtal är en 

samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

förändringsprocesser framförallt när det gäller livsstilsrelaterade faktorer exempelvis alkohol, 

tobak, droger, kost, fysisk aktivitet och spel. Motiverande samtal kan användas inom hälso-

och sjukvård, socialtjänst, psykiatri och skola för att främja motivation och 

beteendeförändring. Att motiverande samtal kan vara en effektiv metod i arbetet att främja 

fysisk aktivitet bekräftas av en studie som belyser många olika fördelar med motiverande 

samtal (Miller & Rose, 2009). Ytterligare en faktor som är viktig i arbetet med att motivera 

barn och ungdomar till fysisk aktivitet är stöd från omgivningen. Forskning tyder på att 

mycket stöd från omgivningen, främst från föräldrar samt hög socioekonomisk status främjar 

barn och ungdomars deltagande i föreningslivet (Eime et.al 2013). Ett av Folkhälsoinstitutets 

målområden är barns och ungas uppväxtvillkor. Med hjälp av detta målområde vill FHI skapa 

goda förhållanden under barn och ungdomsåren på grund av att det har stor betydelse för både 

den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Inom detta målområde bedrivs även olika 

projekt för att barn ska känna ett ökat stöd från sin omgivning exempelvis genom att utveckla 

olika metoder för föräldrastöd som syftar till att förbättra relationen mellan barn och deras 

föräldrar (Folkhälsoinstitutet, 2013). 

 

Hinder och behov 

Ekonomiska hinder är vanligt förekommande både inom föreningar som vill utveckla sin 

verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov och bland föräldrar som ska stå för 

materialkostnader och diverse förenings avgifter. De olika socioekonomiska förutsättningar 

som påverkar familjer bidrar till bristande jämlikhet inom hälsoområdet och vilka 
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förutsättningar samt möjligheter barn har till fysisk aktivitet därför är det viktigt att ge de 

ekonomiskt utsatta familjerna extra stöd för att främja hälsa och fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen, 2013). Detta tillsammans med det faktum att dessa barn ofta har dyra 

medicinska kostnader bidrar till en ansträngd ekonomi vilket kan leda till att barnens föräldrar 

inte har råd att erbjuda sina barn att delta i de aktiviteter de önskar. En genomgående åsikt 

bland informanterna är att det krävs mer utbildning av ledare för att kunna hjälpa barn med 

särskilda behov när de kommer till en förening. 

 

Ett annat tydligt hinder är bristande engagemang och ointresse bland barnens föräldrar när det 

gäller exempelvis skjuts till och från aktiviteter. En gemensam uppfattning hos informanterna 

var att ledarna i de aktuella föreningarna behöver mer stöd och bättre utbildning främst när det 

gäller bemötandet av de barn och ungdomar som har särskilda behov men även när det gäller 

hur man bör utforma anpassade aktiviteter för dessa barn och ungdomar. Enligt Lars 

Kristén(Hallberg, 2010) har barn med funktionshinder inte lika stora möjligheter till lek, 

rörelse, idrott, fritidsaktiviteter och hälsa som jämnåriga utan funktionshinder. Att anpassad 

fysisk aktivitet är viktigt bekräftas även av forskning inom området som visar att anpassad 

fysisk aktivitet har hälsofrämjande effekter, ger ökad livskvalitet och ökade 

livsförväntningar(Hallberg, 2010). 

 

De flesta informanterna tycker även att idrotten i föreningslivet behöver bli mindre 

tävlingsinriktat och bygga mer på glädje och nyfikenhet för att man ska kunna locka fler till 

att bli mer fysiskt aktiva, det passar inte alla barn att ha ett tävlingsmoment. För många barn 

och ungdomar kan tävlingsmomentet ha en negativ inverkan på deras självförtroende, 

framförallt för barn med särskilda behov exempelvis halvsidesförlamning eller 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det faktum att tävlingsmomentet är viktigt att tona 

ner styrks av en forskningsrapport där resultatet visar att många ungdomar slutar att vara 

fysiskt aktiva på grund av att man inte har känt sig lika bra i förhållande till andra vid olika 

aktiviteter, kraven ökar ofta och träningen blir hårdare vilket leder till att många barn och 

ungdomar slutar på grund av att det upplevs jobbigt när andra blir bättre medan man själv inte 

hänger med i utvecklingen (Svensk Idrottsforskning, 2007). Vid intervjuerna framkom att vid 

utformning av projekt bör man tänka på att utöka det individanpassade utbudet av fysisk 

aktivitet inom föreningslivet. Detta bekräftas även i en avhandling där det poängteras att 

idrottsföreningar bör vidga sitt utbud av aktiviteter för att kunna främja anpassade fysiska 
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aktiviteter. För att detta ska vara möjligt krävs utökat ekonomiskt stöd för de föreningar som 

bedriver denna typ av aktiviteter för barn och ungdomar (Kristén, 2003).  

 

Enligt vissa informanter är fysisk aktivitet på recept (FaR), ett bra sätt att öka den fysiska 

aktiviteten för barn och ungdomar i allmänhet (Statens Folkhälsoinstitut, 2013) men fysisk 

aktivitet på recept tillämpas inte för barn med funktionsnedsättningar utan deras behov kräver 

stöd och bra organisation (Vetenskap och hälsa, 2011). Forskning visar även att FaR är ett bra 

instrument för att förändra beteendemönstret kring fysisk aktivitet till det bättre och som i sin 

tur leder till ökad fysisk aktivitet (Ekdahl, Gard, Persson & Romè, 2009).  
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Konklusion 

De huvudsakliga resultat som framkom presenterades i form av tre teman: barn och 

ungdomars hälsofrämjande arenor, motivera barn och ungdomar till fysisk aktivitet samt 

hinder och behov. Utifrån dessa teman visade det sig att informanterna anser att skolan är den 

viktigaste arenan inom hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. De ansåg även att stöd 

från omgivningen är en viktig komponent i arbetet att främja fysisk aktivitet samt att 

motiverande samtal kan vara ett bra sätt att motivera de äldre barnen. Inom temat hinder och 

behov framkom att det krävs ett utökat utbud av anpassade aktiviteter för att öka fysisk 

aktivitet bland barn med särskilda behov, föreningslivet behöver även mer resurser för att 

kunna tillgodose detta behov. De ledare som arbetar med barn inom föreningslivet behöver 

även mer stöd och utbildning för att vidga sin kompetens som i sin tur ska leda till ökade 

möjligheter att skapa aktiviteter för alla barn.  

 

Implikation 

I studien framkom att det finns olika hinder och behov inom arbetet med fysisk aktivitet bland 

barn och ungdomar särskilt inom arbetet med det anpassade utbudet. För att hitta lösningar på 

dessa hinder och behov krävs vidare forskning. Det krävs även ett utökat samarbete mellan 

föreningslivet, skolan och de yrkesgrupper som möter och arbetar med barn och ungdomar 

som har olika former av funktionsnedsättningar för att öka deras möjligheter till fysisk 

aktivitet. Studien kan även vara en ögonöppnare när det gäller hur viktigt det är att utveckla 

föräldrars engagemang och delaktighet i barnens aktiviteter. Studien är gjord i samarbete med 

Hallands Idrottsförbund och kan ligga till grund för deras fortsatta arbete med att utveckla 

barn och ungdomsidrotten då den belyser hinder och behov inom olika områden som berör 

barn och ungdomars idrottsutövande. Resultaten som framkommit i denna studie kan i 

framtiden ligga som grund för fortsatt projekt inom ämnet fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar med särskilda behov. Dessa projekt kan rikta in sig mer på skolan och föreningsliv 

som arenor då denna studie visar att det här finns goda möjligheter att nå ut till barn och 

ungdomar. 



   
 

Referenslista 
 

Azevedo, M., Hallal, P., Victora, C. & Wells, J. (2006).Adolescent physical activity and 

health. Springer International Publishing,36,12. 

 

Berger, B., Pargman, D. & Weinberg, R. (2002). Foundations of exercise psychology. 

Morgantown: Fitness Information Technology, Inc, U.S. 

 

Biddle, S. & Mutrie, N. (2005). Psychology of physical activity. London: Routledge. 

 

Brorsson, A., Ekvall, Hansson, E., Persson, G., Strandberg, E-L. & Troein, M.  (2013). 

Physical activity on prescription (PAP) from the general practitioner’s perspective – a 

qualitative study. BMC family practice, 14,128. 

 

Cerin, E. & Leslie, E. (2008).How socio-economic status contributes to participation in 

leisure-time physical activity, SocialScience&Medicine, 66,12. 

 

Diener, E. & Biswas-Diener, R. (2001). Will money increase subjective well-being? Social 

Indicators Research, 50, 119-169. 

 

Eime, R.M., Harvey, J.T., Craike, M.J., Symons, C.M.& Payne. (2013). Family Support and 

ease of access link socio-economic status and sports club membership in adolescent girls: a 

mediation study, Int J BehavNutrPhys Act, 10, 50. 

 

Englund, E., Jong, M.C., Lundberg, K., Sjöling, M. & Westman, A. (2011). Effectiveness of 

motivational interviewing and physical activity on prescription on leisure exercise time in 

subjects suffering from mild to moderate hypertension, BMC Research Notes, 4,352. 

  

Erwin, P. (2007). Svensk Idrottsforskning. Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan. Hämtad 

2013-09-24 från 

http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2007/3%204_2007/SVIF%200734%20s06-

09.pdf 

 

Ekdahl, C., Gard, G., Persson, U. & Romé, A. (2009). Physical activity on prescription 

(PAP): costs and consequences of a randomized, controlled trial in primary healthcare. Scand 

J Prim Health Care, 27, 216-222. 

 

Ekvall-Hansson, E., Ovhed, I. & Persson, G. (2010).Simplified routines in prescribing 

physical activity can increase the amount of prescriptions by doctors, more than economic 

incentives only: an observational intervention study. BMC research notes, 3,304. 

 

Hallberg, L.(red) (2010). Hälsa & livsstil: forskning & praktiska 

tillämpningar.Studentlitteratur, Lund. 

 

Karolinska institutet. (2007). Assessment of Health-Enhancing Physical Activity at Population 

Level. Stockholm: Karolinska institutet. 

 

 

 



 

Karolinska institutets folkhälsoakademi. (2009). Barnen i folkhälsorapporterna, hur mår barn 

och unga vuxna i Stockholms län? Hämtad 2013-09-24 från 

http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-

%20och%20ungdomar/Barnen%20i%20Folkh%C3%A4lsorapporten%202009.2.pdf 

 

Kristén,L. (2003). Possibilities Offered by Interventional Sports Programmes to Childrens and 

Adolescents with Physical Disabilities. Department of Teacher Education 

Centre for Research in Teaching and Learning, 2003:23, 1402-1544. 

 

Marcus, B. & Forsyth, L. (2003).Motivating people to be physically 

active.Champaign:Human Kinetics Publishers. 

 

Miller,W. & Rose, G. (2009).Toward a theory of motivational interviewing. Ampsychol, 

65,297. 

 

Mjaavatn, P.E. & Gundersen, K.A. (2005). Barn-Bevegelse-Oppvekst, Oslo: Akilles. 

 

Johansson, G. (2011). Dietary Advice on Prescription: A novel approach to dietary 

counseling. Int J QualStud Health Well-being. 6,2. 

 

Naaido, J. & Wills, J. (2009). Foundations for Health promotion. Cambridge: Elsevier 

Science Health Science Division. 

 

Nordenfelt, L. (1991). Livskvalitet & hälsa. Teori & Kritik. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 

Region Halland (2013). Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Hämtad 2013-09-24 från 

http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/omrade/folkhalsa/lokalt-

arbete/halmstad/halsoframjande-halso-och-sjukvard/ 

 

Riksidrottsförbundet (2009). Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom. 

Hämtad 2013-09-24 från 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_2618/ImageVaultHandler.aspx 

 

Riksidrottsförbundet (2010). Värdet av fysisk aktivitet. Hämtad 2013-09-24 från 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33194/cf_394/Varf-r_idrott_och_fysisk_aktivitet_-

r_viktigt_f-r_.pdf 

 

Riksidrottsförbundet(2009). Idrottsrörelsens idéprogram, Idrotten vill. Hämtad 2013-12-11 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_32925/cf_394/IdrottenVill_2009_Webbversion.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2011). Folkhälsorapporten. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2013). Barns och ungas hälsa, vård och omsorg, hämtad 2013-12-11 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19016/2013-3-15.pdf 

 

Statens folkhälsoinstitut (2013). Barns och ungas hälsa. Hämtad 2013-10-08 från 

http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/ 

 

Statens folkhälsoinstitut (2013). Fysisk aktivitet. Hämtad 2013-09-24 från 

http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/ 



 

Statens Folkhälsoinstitut (2008). FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling. Hämtad 2013-09-24 från  

http://www.fhi.se/PageFiles/3158/FYSS_08(1).pdf 

 

Unicef (2013). Barnkonventionen. Hämtad 2014-01-14 från http://unicef.se/barnkonventionen 

 

Vetenskap och Hälsa (2011). Barn med cerebral pares vill också ha gympa. Hämtad 2013-09-

24 från http://www.vetenskaphalsa.se/barn-med-cerebral-pares-vill-ocksa-ha-gympa/ 

 

World health organization (2003).WHO definition of health. Hämtad 2014-01-14 från 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 

 

 Intervjuguide 

 

Öppnings frågor: 

- Vad är en hälsofrämjande åtgärd för dig? 

Introduktionsfrågor: 

- Vad anser du är en hälsofrämjande åtgärd för barn? När? Och i vilka sammanhang?  

- Bedriver du idag någon hälsofrämjande åtgärd för barn, hur upplever du det? 

Övergångsfrågor: 

- Vilka erfarenheter har du av fysisk aktivitet som hälsofrämjande, förebyggande eller 

behandlande metod för barn och ungdomar? Ge exempel. 

- Hur upplever du att arbeta med fysisk aktivitet som en hälsofrämjande åtgärd? 

 

Nyckelfrågor: 

- Vad är din uppfattning om hur fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd skulle kunna 

tillämpas för barn? Utformning?  

- Vilken arena anser du är lämpligast i arbetet med hälsofrämjande åtgärder för barn? 

Varför just den arenan? 

- Vilken är din uppfattning om hur man skall motivera barn och ungdomar till fysisk 

aktivitet? (motiverande samtal) 

 

Avslutande frågor: 

- Har du något att tillägga? 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Informationsbrev      

 

Hej! 

 

Vi heter Nicklas Nilja, Jonas Arlid och Nina Olofsson och läser Folkhälsovetenskap på 

Högskola i Halmstad och nu under 2013 kommer vi att skriva en C-uppsats. Vår uppsats är en 

del av ett större projekt och är ett samarbete med Region Halland och Hallands idrottsförbund.  

Syftet med vår undersökning är att beskriva upplevelser och uppfattningar av fysisk 

aktivitet som hälsofrämjande åtgärd för barn.  

Du tillfrågas nu om du vill delta i undersökningen för att samtala om dina uppfattningar om 

fysisk aktivitet som hälsofrämjande metod för barn. Intervjun beräknas ta mellan 30-45 

minuter och spelas in med en digital ljudinspelare. Vi kommer att vara två stycken 

högskoleelever närvarande vid intervjutillfället. Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant och 

analyseras av oss under handledning av Maria Nyholm.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta medverkan. Materialet kommer 

att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig kan ta del av insamlat material.  

Resultatet från intervjun kommer att användas i vår C-uppsats som sedan kommer att 

publiceras i databasen Diva. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Nicklas Nilja    Jonas Arlid 

Enslövsvägen 6b   Bäckagårdsvägen 50 

302 27 Halmstad   302 74 Halmstad 

nicnil11@student.hh.se   jonarl11@student.hh.se 
 

Nina Olofsson   Handledare Maria Nyholm 

Ärlevägen 3    Högskolan i Halmstad 

340 10 Lidhult    301 85 Halmstad 

olonin10@student.hh.se   Maria.Nyholm@hos.hh.se 

 

 



 

Bilaga 3 

                                      Skriftligt informerat samtycke 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlats in, bearbetas och 

förvaras. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta intervjun utan att ange orsak. 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i undersökningen angående ditt arbete med dina 

upplevelser och uppfattningar av fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd för barn. 

 

Informant 

__________________________ 

Ort och Datum 

__________________________ 

Namnunderskrift 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

Intervjuvare/ Student 

 

__________________________ 

Ort och Datum 

 

__________________________ 

Namnunderskrift 

 

______________________ 

Namnförtydligande 



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

Jonas Arlid

Nicklas Nilja

Nina Olofsson


