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SAMMANFATTNING 
Inledning/Bakgrund: Alla barn ska ha rätt till fritid, lek, rekreation och vila. Det ser dock 

annorlunda ut i verkligheten och barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll deltar i 

lägre grad i fritidsaktiviteter än övriga barn. Detta är oroväckande och kan ha negativa 

effekter på folkhälsan, då det visat sig att fritidsaktiviteter har positiv inverkan på hälsan 

och välmåendet. 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilka eventuella möjligheter och hinder som 

verksamhetsföreträdare från Karlskoga kommun anser sig ha för att skapa förutsättningar 

för fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn i åldrarna 7-18 år. 

Metod: Intervjustudie med sju verksamhetsföreträdare som erbjuder fritidsaktiviteter för 

barn i åldrarna 7-18 år i kommunen. 

Resultat: Resultatet visade att det finns goda möjligheter till ett jämlikt deltagande och en 

förståelse för ekonomiskt utsatta barn i verksamheterna men även att det är svårt att nå ut 

till målgruppen. Resultatet lyfter även fram förutsättningar för barnens deltagande men 

även förutsättningar för verksamheterna. Det framgår också att verksamheterna upplever 

att de i framtiden skulle kunna utvecklas och erbjuda ytterligare möjligheter till 

fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn i Karlskoga.   

Diskussion: Det finns goda förutsättningar till att erbjuda fritidsverksamheter för 

ekonomiskt utsatta barn såväl på vardagar som på lovdagar. Idag görs inga riktade insatser 

för att få dessa barn delaktiga i verksamheterna, vilket vi anser bör förändras för att 

skillnaderna i hälsa mellan barn med olika ekonomisk bakgrund ska minska. Kommunen 

har också en viktig roll i utvecklingen med att stötta verksamheterna på olika sätt. 

Nyckelord: Ekonomiskt utsatta barn, fritidsaktiviteter, hälsa, folkhälsa  



	   3	  

ABSTRACT 
Titel: Leisure Activities for All? – A Qualitative Study about Opportunities and Obstacles 

to Leisure Activities for Economically Disadvantaged Children. 

Introduction/Background: All children should have the right to leisure and play. 

Unfortunately, things are different in the real world. Children who grow up in 

economically disadvantaged households participate to a lower degree in leisure activities 

than other children. This is a disturbing fact that may have negative effects on the public 

health, because scientific studies show that leisure activities have a positive impact on 

health and wellbeing. 

Aim: This study aims to examine possible opportunities and obstacles that representatives 

from both public sector and non-governmental organisations from the municipality of 

Karlskoga consider they have to create conditions for leisure activities for economically 

disadvantaged children aged 7-18 years. 

Method: Interviews with seven representatives from the public sector and non-

governmental organisations that offer leisure activities for children aged 7-18 years. 

Result: There are good opportunities for equal participation and an understanding of 

economically disadvantaged children in leisure activities, but also that it is difficult to 

reach out and capture the target audience.  

Furthermore, it shows that representatives from both sectors feel that in the future they 

could develop and offer additional opportunities for leisure activities for economically 

disadvantaged children in Karlskoga.  

Discussion: There is good potential to provide leisure activities for economically 

disadvantaged children. Today, neither sector specifically target children from 

economically disadvantaged backgrounds to involve them in the activities. Therefore, we 

think this is something that should change so that differences in health between children 

from different economic backgrounds decreases. Finally, the municipality also has an 

important role in the development of supporting relevant sectors in different ways. 

Keywords: Economically disadvantaged children, leisure activities, health, public health   
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1. INLEDNING 
Barns uppväxtvillkor är nära förknippat med deras hälsa och levnadsvanor och påverkas av 

ett flertal faktorer däribland fritidsaktiviteter, relationer till personer i dess omgivning, 

skolan och miljön i bostadsområdet (Regeringen, 2008). Studier har visat att människor 

med lågt ekonomiskt kapital har sämre förutsättningar till god hälsa (Ahnquist, Wamala & 

Lindström, 2012). Dessa tendenser återfinns även vid studier av barns hälsa som visar att 

barn som växer upp under sämre ekonomiska förhållanden ofta har en mer ohälsosam 

livsstil och sämre hälsa än övriga barn (Bremberg, 2011; Ringbäck Weitoft, Hjern, Batljan 

& Vinnerljung, 2008). Hälsa har därmed blivit en klassfråga även i ett jämlikt land som 

Sverige och befolkningens ekonomiska förutsättningar kan ge effekter på både individens 

hälsa och folkhälsan i stort. Enligt Förenta Nationernas (FN) barnkonvention 

(Utrikesdepartementet, 2006) har alla barn rätt till fritid, lek, rekreation och vila. Det är 

konventionsstaternas uppgift att främja barnens rätt till deltagande, samt att uppmuntra till 

att alla barn ska ha samma möjligheter att delta i såväl rekreations- och fritidsverksamhet 

som i kulturell verksamhet. I de nationella folkhälsomålen syftar målområde tre, barn och 

ungas uppväxtvillkor, till att säkra möjligheterna till en trygg och god uppväxt för alla 

svenska barn (Regeringen, 2008). Här beskrivs att fritiden är en av flera betydelsefulla 

faktorer för barn och ungas hälsa. Alla barn ska ha samma möjlighet att delta i 

fritidsaktiviteter men statistik från statistiska centralbyrån (2009a) och 

folkhälsovetenskaplig forskning visar att barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll 

till lägre grad deltar i fritidsaktiviteter än övriga barn (Howie, Lukacs, Pastor, Ruben & 

Mendola, 2010). Detta resultat blir än mer oroväckande när vetenskapliga rön samtidigt 

visar att fritidsaktiviteter har positiv inverkan på människors hälsa och välmående (Barjsa-

Zganec, Merkas & Sverko, 2011; Han & Patterson, 2007; Hertting & Kostenius, 2012). 

Trots att alla barn har rätt till fritid och att fritidsaktiviteter har positiva effekter på hälsan 

finns det ändå barn som måste avstå från detta på grund av ekonomiska skäl. Därför ska vi 

i denna studie undersöka vilka möjligheter och hinder som verksamhetsföreträdare anser 

sig ha för att skapa förutsättningar till fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn i 

Karlskoga. 
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2. BAKGRUND 
Nedan kommer vi redogöra för hur fattigdom och ekonomisk utsatthet definieras och hur 

situationen för ekonomiskt utsatta barn i Sverige ser ut idag. Vi kommer även ta upp hur ett 

liv i ekonomisk utsatthet kan påverka en individs hälsa på olika sätt samt vilken betydelse 

fritidsaktiviteter har för barn och deras hälsa. Slutligen kommer en kort beskrivning av 

Karlskoga kommun, som är den kommun där studien genomförts.   

	  

2.1 Fattigdom och ekonomisk utsatthet 
Miljontals barn världen över lever idag i fattigdom och ojämlikheter i hälsa är ett faktum. 

Ett liv i fattigdom är ofta nära sammankopplat till ohälsa och kan innebära svält, 

sjukdomar och bristande möjligheter till utbildning (Unicef, 2005). Såväl 

Världshälsoorganisationen (WHO) som Förenta Nationerna (FN) ser hälsa som en 

mänsklig rättighet och menar att alla människor har rätt till bästa uppnåeliga hälsa (World 

Health Organization, 2005; Förenta Nationerna, 1966). FN har även formulerat åtta 

milleniemål som syftar till att förbättra livet för världens fattiga och därmed även jämna ut 

hälsoskillnaderna. Att halvera jordens fattigdom och hunger, se till att alla barn får gå i 

grundskola och minska barnadödligheten är tre av de åtta målen som ska vara uppnådda till 

år 2015 (FN:s globala utvecklingsprogram, 2012). Arbetet med de dessa mål hjälper även 

till att förbättra folkhälsan på global nivå. 

 

Det finns olika grader av fattigdom och för de barn som lever i fattigdom ser 

levnadsförhållandena olika ut beroende på vart i världen de lever. Fattigdom kan mätas och 

beskrivas med två olika begrepp, absolut och relativ fattigdom (FN- förbundet, 2012). Den 

absoluta fattigdomen innebär att de grundläggande behoven saknas i vardagen, så som 

bostad, mat, kläder och tillgång till utbildning. Internationellt sett ligger gränsen för den 

absoluta fattigdomen på en dagsinkomst på en dollar, vilket i dagsläget motsvarar ca 6.50 

svenska kronor. Den relativa fattigdomen kan mätas på olika sätt och fastställs oftast 

genom nationella fattigdomsgränser med utgångspunkt i befolkningens 

genomsnittsinkomst (FN- förbundet, 2012). Inom Europeiska unionen (EU) definieras risk 

för fattigdom som att man tjänar mindre än 60 procent av medianinkomsten i det land man 
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bor (Europaparlamentet, 2011). I Sverige används begreppet ekonomiskt utsatta hushåll 

och Statistiska centralbyrån (2009b) definierar det som hushåll som har svårt att klara de 

löpande utgifterna eller saknar kontantmarginal, dvs. som inte kan skaffa fram 15 000 

kronor vid en oförutsedd utgift. De olika graderna av fattigdom gör att ett barn som lever 

under relativt fattiga förhållanden här i Sverige skulle kunna ses som rik och förmögen i 

andra delar av världen.  

	  

2.2 Ekonomiskt utsatta barn i Sverige 
Då detta arbete inriktar sig på barn är det fattigdom ur ett barns perspektiv som vi 

fokuserar på. Barndomen är en betydelsefull tid för en individs framtida hälsa då vanor och 

levnadsmönster som grundläggs här ofta följer med till vuxen ålder (Regeringen, 2008). 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Regeringen, 2008, s. 

21). Det övergripande målet tillsammans med målområde 3 som rör barn och ungas 

uppväxtvillkor är särskilt angelägna för denna studie. Detta på grund av att samhället på 

olika sätt, både i offentlig och ideell regi, kan skapa förutsättningar för en jämlik hälsa, inte 

minst för barn och unga då de själva inte har möjlighet att påverka sina uppväxtvillkor.   

 

Familjers ekonomiska utsatthet för ofta med sig en rad negativa konsekvenser som 

förmedlas vidare till nästkommande generation (Nadioo & Wills, 2007), exempelvis är det 

större risk för ekonomiskt utsatta barn att drabbas av alkoholmissbruk (Ringbäck Weitoft, 

Hjern, Batljan & Vinnerljung, 2008).  Insatser som riktas mot barn och unga i ekonomiskt 

utsatthet kan bryta denna negativa trend (Nadioo & Wills, 2007), vilket kan ge positiva 

effekter på folkhälsan och dess utveckling.	  

 

Begreppet barnfattigdom eller ekonomiskt utsatta barn definierar Rädda Barnen som de 

barn som växer upp i hushåll med låg inkomststandard, lever på försörjningsstöd eller med 

en kombination av dessa två tillsammans (Salonen, 2012). Inkomststandarden räknas ut 

genom att den disponibla inkomsten divideras med en norm för levnadsomkostnader 

(Statistiska centralbyrån, 2012). Denna norm varierar beroende på familjesammansättning 

och består av kostnad för boende, baskonsumtion av bland annat mat och kläder samt 
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möjliga kostnader för barnomsorg och fackföreningar. Med en låg inkomststandard menas 

att familjen har en lägre inkomst än det som krävs för att nå lägsta rimliga standard. 

Försörjningsstöd är en individuellt behovsprövad insats och kan enligt socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) ges till dem som inte själva eller på annat sätt kan tillgodose sina behov. 

Försörjningsstödet består dels av skäliga boendekostnader och dels av en norm för 

konsumtion av bland annat livsmedel, lek och fritid, kläder, hygien och förbrukningsvaror. 

Ett barn som lever i en familj med låg inkomststandard och/eller med försörjningsstöd 

räknas då leva i barnfattigdom eller räknas som ett så kallat ekonomiskt utsatt barn. 

 

I Sverige har frågan om barn och fattigdom lett till en stor debatt som uppmärksammats i 

media de senaste åren. Det finns de som menar att det inte finns någon barnfattigdom i 

Sverige i jämförelse med den globala fattigdomen (Segerfeldt, 2012). Samtidigt uttrycker 

FN:s barnrättskommitté (2009) sin oro för den ökade andelen fattiga barn i Sverige och 

uppmanar den svenska regeringen till att ta fram och utveckla en handlingsplan för att 

försäkra att inga barn ska behöva leva i fattigdom. Det har lagts ett flertal motioner som 

föreslår att en nationell handlingsplan mot barnfattigdom ska införas och att den ska utgå 

från FN:s barnkonvention (Liljevall, 2012; Lundh Sammeli et al., 2012; Hägg, 2012). Det 

föreslås också att en nationell handlingsplan bland annat bör innehålla ökad rätt till 

barnomsorg på obekväm arbetstid, satsning på kultur- och musikskolan, rätt till heltid och 

en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Det har dock ännu inte fattats något beslut 

om en nationell handlingsplan mot barnfattigdom i Sverige. 

 
Rädda Barnen har följt barnfattigdomens utveckling i Sverige sedan 1990-talet. År 1997 

var året med den hittills högsta andelen fattiga barn i Sverige, då hela 22,3 procent av 

barnen levde i fattiga familjer. Tio år senare hade andelen minskat till 10,9 procent vilket 

motsvarar 210 000 barn och är den lägsta siffran sedan Rädda Barnen började med sin 

kartläggning (Salonen, 2012a). Denna siffra har ökat de senaste åren och färska siffror från 

Rädda Barnens visar att år 2010 levde 242 000 barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Detta är 

ändå en liten minskning från 2009 års statistik vilket innebär en brytning i den negativa 

trenden (Salonen, 2012b). Till de mest utsatta grupperna hör barn till ensamstående, barn 

med utländsk bakgrund och barn som bor i storstadskommuner. Konsekvenserna av att 

leva i ekonomiskt utsatta hushåll i Sverige kan bland annat innebära att barnen måste avstå 
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från avgiftsbelagda fritidsaktiviteter, skolutflykter och nöjen (Rädda Barnen, 2012a). 

  

2.2.1 Hälsa hos ekonomiskt utsatta barn 
Enligt en systematisk sammanställning (Bremberg, 2011) om svenska barn och ungas 

sociala förutsättningar och olikheter i hälsa är det vanligare med både fysiska och psykiska 

hälsoproblem bland dem som lever under mindre socialt gynnsamma förutsättningar. De 

sociala förutsättningarna baseras här på föräldrarnas yrke, utbildningsnivå och inkomst. 

Även andra studier visar att hälsan är sämre hos barn som vuxit upp under mindre 

ekonomiskt och socialt gynnsamma förhållanden. Exempelvis är hälsan sämre hos de barn 

som vuxit upp i familjer med ett långvarigt försörjningsstöd jämfört med dem som vuxit 

upp i familjer som inte mottagit långvarigt försörjningsstöd (Ringbäck Weitoft, Hjern, 

Batljan & Vinnerljung, 2008). Dessa barn löper större risk att vårdas för alkohol- och 

drogmissbruk och det är dessutom fler av barnen som vuxit upp med försörjningsstöd som 

endast når grundskoleutbildning eller kortare jämfört med de barn som vuxit upp i familjer 

utan bidrag. Då utbildningsnivå är starkt förknippat med hälsa (Socialstyrelsen, 2009) är 

detta ett resultat som kan påverka barnens framtida mående. Personer som endast når 

grundskoleutbildning eller kortare har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört 

med de som har gymnasial och eftergymnasial utbildning (Socialstyrelsen, 2010). Det 

finns även studier som visat att mer än 20 procent av de barn som vuxit upp i familjer med 

långvarigt försörjningsstöd själva hade mottagit försörjningsstöd som unga vuxna 

(Ringbäck Weitoft, Hjern, Batljan & Vinnerljung, 2008).  

 

2.2.2 Förslag på åtgärder  
Rädda Barnen arbetar aktivt kring barnfattigdomsfrågan i Sverige och för att driva frågan 

framåt har de tagit fram en rad olika förslag som de vill att beslutsfattare ska ta hänsyn till 

(Rädda Barnen, 2012b). De vill bland annat se såväl en nationell som kommunala 

handlingsplaner mot barnfattigdom, förskola på obekväma arbetstider och avgiftsfria 

skolor, vilket innebär att barnen exempelvis inte ska behöva betala för utflykter eller 

liknande. Rädda Barnen vill vidare att varje kommun ska erbjuda meningsfulla och 

kostnadsfria fritidsaktiviteter, som kulturskola och fritidsgårdar samt erbjuda barnen 
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kostnadsfria aktiviteter under skolloven. Även Majblomman, som också arbetar aktivt med 

barnfattigdomsfrågan, har tagit fram konkreta förslag på åtgärder som kommuner och 

stadsdelar kan arbeta med för att bekämpa barnfattigdomen och stötta ekonomiskt utsatta 

barn i deras vardag (Majblommans riksförbund, 2012). Flera av förslagen liknar de som 

Rädda Barnen också har tagit fram med bland annat avgiftsfria skolor och att aktiviteter 

ska vara öppna och kostnadsfria för alla barn.  Detta är förslag på åtgärder som syftar till 

att förbättra situationen för de barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. 

 

2.3 Fritid och fritidsaktiviteter 
Nedan följer definitioner av fritid och fritidsaktiviteter samt hur deltagande i 

fritidsaktiviteter kan påverka den enskilda individens hälsa och välmående på olika sätt 

och därmed även folkhälsan.  

 

2.3.1 Vad är fritid? 
Fritiden är den del av dygnet och veckan som är fri från åtaganden, förpliktelser och 

nödvändigheter så som arbete, måltider och sömn (Nationalencykolpedin, 2012; Hurd & 

Anderson, 2012). Det handlar också om den tid som barn inte spenderar i skolan eller på 

fritidshem innan och efter skolan. Fritiden är en stor del av barn och ungas vardag och kan 

fungera som en skyddsfaktor såväl som en riskfaktor för barns hälsa. Fritiden kan bland 

annat fungera som ett komplement i ett redan välfungerande liv, där den stärker 

kompetenser och bidrar till ett ökat välbefinnande (Ungdomsstyrelsen, 2007). Den kan 

också ha en reparerande, bekräftande och kompenserande effekt i ett mindre 

tillfredsställande liv. För en del ungdomar kan fritiden vara höjdpunkten i vardagen då de 

får tillfälle att utvecklas inom sina intresseområden. För andra är situationen den motsatta 

och fritiden kan istället bli en riskfaktor och upplevas som bekymmersam, vilket kan bero 

på att det är då som ensamhet och negativa känslor träder fram. Den kan också förstärka 

redan existerande svårigheter i tillvaron som oro och ångest, dålig självkänsla och asocial 

utveckling (Ungdomsstyrelsen, 2007).  

 



	   13	  

2.3.2 Vad är fritidsaktiviteter? 
De aktiviteter som barn och vuxna sysselsätter sig med eller engagerar sig i på fritiden 

kallar vi fritidsaktiviteter. Det är alltså aktiviteter som inte är arbetsrelaterade, involverar 

hushållssysslor eller nödvändigheter som sömn och måltider (Hurd & Anderson, 2012). 

Människor engagerar sig i fritidsaktiviteter av olika anledningar som exempelvis 

avslappning, utveckling, tävling och njutning. Det är dock svårt att gemensamt identifiera 

exakt vilka aktiviteter som räknas som fritidsaktiviteter då individers avsikter och intressen 

för olika aktiviteter skiljer sig åt. 

 

Då det finns många olika sorters fritidsaktiviteter går det att kategorisera dem i 

organiserade och oorganiserade fritidsaktiviteter för att skilja dem åt. Organiserade 

fritidsaktiviteter struktureras av vuxna och har specifika mål (Fletcher, Nickerson & 

Wright, 2003). Exempel på sådana aktiviteter är deltagande i idrottsutövning, 

musiklektioner och scouting. Oorganiserade fritidsaktiviteter sker mer spontant på initiativ 

från barnen själva och kan innebära umgänge med vänner och syskon, läsa, lyssna på 

musik eller delta i spontan lek. Organiserade fritidsaktiviteter kan även beskrivas som 

aktiviteter som sker tillsammans med andra barn i samma ålder, har en vuxen ledare och 

träffar på en regelbunden tid minst en gång i veckan (Mahoney & Stattin, 2000). 

Organiserade och oorganiserade fritidsaktiviteter är två begrepp som syftar till att beskriva 

olika typer av aktiviteter som sker på barnens fritid. 

 

2.3.3 Fritidsaktiviteter, hälsa och välmående 
 Vad människor väljer att göra på sin fritid kan påverka deras hälsa. Genom att delta i olika 

fritidsaktiviteter utvecklas sociala relationer, positiva känslor och erfarenheter som 

tillsammans bidrar till ökat välbefinnande och självupplevd hälsa (Barjsa-Zganec, Merkas 

& Sverko, 2011; Han & Patterson, 2007). Deltagande i fritidsaktiviteter kan även dämpa 

stress och de upplevda effekterna av stress samtidigt som det också hjälper till att bygga 

upp immunförsvaret (Han & Patterson, 2007).  

  

 Att ägna sig åt olika typer av fysisk aktivitet är en vanligt förekommande fritidsaktivitet 

idag. En fysiskt aktiv fritid har ett positivt samband till välmående medan en stillasittande 
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fritid med tv-tittande och tv-spel har en motsatt effekt (Holder, Coleman & Sehn, 2009). 

Det är även konstaterat att barn som deltar i organiserade fritidsaktiviteter flera gånger per 

vecka har bättre självupplevt välmående och anser till högre grad att de har ett bra liv än de 

barn som deltar i organiserade fritidsaktiviteter mindre än en gång per vecka (Hertting & 

Kostenius, 2012). Effekten kan alltså variera beroende på vilken typ av aktivitet det rör sig 

om, samt i vilken utsträckning deltagandet sker. 

 

2.3.4 Fritidsaktiviteter och sociala relationer 
Sociala relationer är en viktig del i människors liv. Studier visar att fritidsaktiviteter kan ha 

inverkan på barns relationer till familj och vänner (Fletcher, Nickerson & Wright, 2003; 

Howie, Lukacs, Pastor, Reuben & Mendola, 2010; Hertting & Kostenius, 2012; Mahoney 

& Stattin, 2000). Bland annat har det visat sig att de barn som deltar i organiserade 

fritidsaktiviteter några gånger per vecka upplever att de har fler vänner och även närmre 

relation till dem än de barn som deltar mindre än en gång per vecka i någon organiserad 

fritidsaktivitet (Hertting & Kostenius, 2012).  

 

Även barns sociala kompetens har ett samband med fritidsaktiviteter. Detta baserat på 

vårdnadshavarnas upplevelser av barnens sociala kompetens, vilket visar att de barn som 

deltar i både i idrottsverksamhet och i någon annan föreningsverksamhet har signifikant 

högre social kompetens än de barn som inte deltar i någon aktivitet på fritiden. Den sociala 

kompetensen har visat sig genom att det är mindre troligt att barn som inte deltar i någon 

aktivitet på fritiden försöker lösa konflikter eller visar respekt för lärare och grannar 

(Howie, Lukacs, Pastor, Ruben & Mendola, 2010).  Även när resultatet baseras på lärares 

upplevelser av barns sociala kompetenser visade det sig att de barn som var involverade i 

organiserade idrottsverksamheter hade högre social kompetens och psykosocial mognad än 

de barn som inte var involverade i sådana aktiviteter (Fletcher, Nickerson & Wright, 

2003).  

 

Det finns även ett samband mellan barns fritidsaktiviteter och relationen till föräldrarna. 

Föräldrar till barn som var delaktiga i organiserade fritidsaktiviteter rapporterade högre 

grad av tillit till sina barn än föräldrar vars barn var involverade i oorganiserade 
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fritidsaktiviteter. Då barnen deltog i någon organiserad aktivitet uppgav föräldrarna också i 

högre utsträckning att de uppmuntrade sina barn och ville att de ska vara delaktiga i någon 

verksamhet (Mahoney & Stattin, 2000). Det har även visat sig att barn med lågt deltagande 

i fritidsaktiviteter, det vill säga de som deltar mindre än en gång per vecka, också upplever 

mindre uppmuntran från sina föräldrar att lyckas bra i skolan, jämfört med barn som 

regelbundet deltar i organiserade fritidsaktiviteter (Hertting & Kostenius, 2012).  

 

2.3.5 Fritidsaktiviteter och asocialt beteende 
Organiserade och oorganiserade fritidsaktiviteter har olika inverkan på barns beteenden 

(Mahoney & Stattin, 2000). Deltagande i välorganiserade fritidsaktiviteter är 

sammankopplat till lägre nivåer av exempelvis kriminalitet, aggressivitet, bruk av alkohol 

och droger samt avbrutna studier i jämförelse med deltagande oorganiserade 

fritidsaktiviteter. De menar att problemet med asociala beteenden inte handlar om huruvida 

barn är engagerade i en aktivitet eller inte, utan att det snarare beror på vilken sorts 

aktivitet de deltar i och med vem. Av de som deltog i oorganiserade fritidsaktiviteter var 

det högre andel som angav att de umgicks med äldre vänner, att deras vänner presterade 

dåligt i skolan, var ute sent samt hade blivit gripna av polisen. 

 

2.3.6 Fritidsaktiviteter och skolprestationer 
Det finns även ett samband mellan barns fritidsaktiviteter och deras prestationer i skolan. 

Det har visat sig att barn som är involverade i olika organiserade fritidsaktiviteter, i detta 

fall ej sport, har bättre skolbetyg jämfört med de barn som inte deltog i denna typ av 

aktiviteter (Fletcher, Nickerson & Wright, 2003). Lärarna rapporterade också att dessa 

barn hade högre akademisk kompetens. Det finns även forskning som pekar på att fysisk 

aktivitet och deltagande i idrottsföreningar är associerat med högre medelbetyg och bättre 

skolprestationer (Fox, Barr-Anderson, Neumark-Sztainer & Wall, 2010).  

 

Som tidigare nämnt kan fritiden även vara en riskfaktor för barn och det finns forskning 

som visar att för högt deltagande i fritidsaktiviteter kan ha negativ påverkan på barns 

upplevelse av skolan. Det har visat sig att högt deltagande i fritidsaktiviteter, fem till sju 
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gånger per vecka, har ett samband med att barn upplever skolan som svår (Herrting & 

Kostenius, 2012). Dessa barn känner också mer press av skolarbetet än barn med färre 

fritidsaktiviteter. Det kan därför vara av vikt att hitta en balans i sin fritid för att på bästa 

sätt kunna tillgodogöra sig de positiva effekter som fritidsaktiviteter bidrar till. 

 

2.3.7 Fritidsaktiviteter och ekonomisk status 
Statistik visar att alla barn inte har samma möjligheter till fritidsaktiviteter, vilket till stor 

del beror på deras levnadsförhållanden. De barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll, 

med ensamstående föräldrar, i arbetarhushåll och barn med utlandsfödda föräldrar deltar i 

lägre grad i organiserade fritidsaktiviteter än andra barn (Statistiska centralbyrån, 2009a). 

Som Rädda Barnens rapport visar är det också barn från dessa förhållanden som oftare 

lever i barnfattigdom (Salonen, 2012).  

 

Även forskning har visat att barn i ekonomiskt utsatta hushåll inte deltar i organiserade 

fritidsaktiviteter i samma grad som barn från mer gynnsamma förhållanden (Howie, 

Lukacs, Pastor, Ruben & Mendola, 2010). Liknade resultat visar även att de barn som har 

ett lågt deltagande i fritidsaktiviteter oftare lever i sämre socioekonomiska förhållanden, 

exempelvis att de lever i två olika hem eller att den ena föräldern är arbetslös (Herrting och 

Kostenius, 2012). De förhållanden barnen lever och växer upp i kan alltså ha påverkan på 

deras möjligheter till fritidsaktiviteter. 

 

2.4 Geografisk betydelse 
Skillnaderna mellan de fattigaste och rikaste barnen ser olika ut i olika kommuner och 

stadsdelar i Sverige. Det är i storstäderna som barnfattigdomen är värst med både 

boendesegregation och ekonomiskt utanförskap (Salonen, 2012) men även i mindre städer 

finns det segregerade stadsdelar där ekonomiskt utanförskap är ett problem. Fattigdom i 

Sverige är idag kopplad till arbetsmarknads- och utbildningspolitiken och till en individs 

möjlighet att få ett jobb och försörja sig och sin familj (Lundh Sammeli et al., 2012). Detta 

är något som inte en enskild kommun själv kan styra över utan är en fråga som till stor del 

ligger på nationell nivå. Däremot kan kommuner aktivt arbeta kompensatoriskt och rikta 
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stöd för att främja hälsan och höja det enskilda barnets levnadsvillkor och minska de 

negativa effekterna som kan uppstå av att växa upp i ekonomiskt utsatthet (Angelin & 

Salonen, 2012). Detta skulle kunna göras bland annat genom avgiftsfri skola och att 

erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter som Rädda Barnen (2012b) förespråkar.  

 

2.4.1 Karlskoga kommun och dess folkhälsoarbete 
Karlskoga kommun har knappt 30 000 invånare och ligger vid sjön Möckeln i Värmland 

men tillhör Örebro län (Karlskoga kommun, 2012a). Den naturnära kommunen präglas av 

ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter och har ett rikt föreningsliv (Karlskoga 

kommun, 2012a; Karlskoga kommun, 2012b). År 2010 tog kommunfullmäktige beslut om 

en ny vision för framtidens Karlskoga. Visionens övergripande ambition är ett livskraftigt 

och dynamiskt Karlskoga år 2020 (Karlskoga kommun, 2012c).  

 

Folkhälsoarbetet i Karlskoga kommun styrs av en gemensam folkhälsonämnd för 

Karlskoga och Degerfors kommuner, dock arbetar båda kommunerna med enskilda 

folkhälsomål och handlingsplaner. Karlskogas folkhälsopolitiska plan 2012-2015 

(Karlskoga – Degerfors kommuner, 2012a) är kommunens närmsta styrdokument som ska 

ge struktur och långsiktighet i det kommunala folkhälsoarbetet och grundar sig i den 

gemensamma folkhälsopolitiska policyn (Karlskoga – Degerfors kommuner, 2012b). De 

prioriterade målområdena som formuleras i planen är delaktighet och inflytande, 

ekonomisk och social trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor och alkohol, narkotika, 

doping, tobak och spel. Några av de mål som finns är bland annat att skapa nya och 

utveckla redan befintliga mötesplatser och verka för ökad jämlikhet i hälsa. Ytterligare mål 

är att arbeta för samverkan mellan aktörer som arbetar för att stödja barns uppväxt samt att 

öka förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar. För att 

folkhälsoplanens mål och kommunen vision ska uppnås är det en förutsättning att det sker 

ett samarbete mellan såväl politiker och tjänstemän som övriga befolkningen och att detta 

arbete sker med både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv (Karlskoga – Degerfors 

kommuner, 2012a). Folkhälsonämnden har även formulerat en gemensam barn- och 

ungdomspolitisk policy för kommunerna som riktar sig till alla människor under 25 år. 

Policyn utgör en gemensam plattform för det övergripande barn- och ungdomspolitiska 
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arbetet i kommunerna och åtgärder eller åtaganden ska utformas i enlighet med policyn 

(Karlskoga – Degerfors kommuner, 2012c).  

 

De ovan nämnda lokala styrdokumenten tillsammans med regionala styrdokumenten, de 

elva nationella folkhälsomålen, barnkonventionen och ytterligare nationella och 

internationella policys utformar basen för folkhälsoarbetet i Karlskoga kommun 

(Karlskoga – Degerfors kommuner, 2012a).    

 

2.4.2 Ekonomiskt utsatta barn i Karlskoga 
Utvecklingen av barnfattigdomen i Karlskoga har haft en negativ trend mellan åren 2007-

2010 (Salonen, 2012). År 2010 levde ca 5550 barn i Karlskoga och hela 880 av dessa levde 

i ekonomiskt utsatta hushåll. Det innebär att dessa barn levde i familjer som antingen hade 

en låg inkomststandard, mottog försörjningsstöd eller en kombination av dessa två 

tillsammans. Trots att Karlskoga är en kommun som ligger relativt bra till i jämförelse med 

många andra kommuner är barnfattigdom ändå ett aktuellt ämne med tanke på att ca 15 

procent av barnen år 2010 levde i ekonomiskt utsatta familjer.  

 

Idag finns det ingen uttalad prioritering eller mål i de kommunala folkhälsopolitiska 

styrdokumenten som riktar sig just mot ekonomiskt utsatta barn. Däremot riktar 

kommunen sina prioriteringar mot ekonomisk och social trygghet samt barn och ungas 

uppväxtvillkor (Karlskoga – Degerfors kommuner, 2012a; Karlskoga – Degerfors 

kommuner, 2012b; Karlskoga – Degerfors kommuner, 2012c), vilka utgör två stora delar i 

begreppet barnfattigdom. I april år 2012 lades en motion till kommunfullmäktige i 

Karlskoga om att införa en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom. I motionen 

föreslogs det att kommunfullmäktige ska uttala att barnfattigdomen i Karlskoga ska 

minskas och på sikt avskaffas samt att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att utforma en handlingsplan mot barnfattigdomen i Karlskoga (Frisk, 2012). 

Kommunfullmäktige (Karlskoga kommun, 2012d) biföll motionen i november 2012 och 

gav även kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie kring barnfattigdomen i 

Karlskoga. Detta i likhet med vad som gjorts i Örebro, där en förstudie ligger till grund för 

utvecklingen av en handlingsplan mot barnfattigdom (Örebro kommun, 2012). Då beslutet 
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om att införa en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Karlskoga i nuläget är 

såpass nytt finns ännu inga ytterligare uppgifter att finna i frågan. 

 

2.5 Problemformulering 
Barn som växer upp under sämre ekonomiska förhållanden har ofta en mer ohälsosam 

livsstil och sämre hälsa än övriga barn, något som kan ha en negativ inverkan på 

folkhälsan. År 2010 levde 242 000 svenska barn i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket kan 

innebära att barnen bland annat måste avstå från avgiftsbelagda fritidsaktiviteter. Statistik 

och forskning visar att barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer deltar i 

fritidsaktiviteter i lägre grad än övriga barn, detta samtidigt som FN:s barnkonvention slår 

fast att alla barn har rätt till fritid och lek och att det är konventionsstaternas uppgift att 

främja barnens rätt till deltagande och arbeta för att alla barn ska ha samma möjligheter att 

delta i fritidsaktiviteter.  

  

Fritiden är en stor del av barn och ungas vardag och kan fungera som en skyddsfaktor 

såväl som en riskfaktor. Effekterna av fritidsaktiviteter kan dock variera och beror till stor 

del på vilken sorts aktivitet det rör sig om, aktivitetens struktur och i vilken utsträckning 

deltagandet sker. Deltagande i fritidsaktiviteter har visat sig ha positiva effekter på barns 

sociala förmågor, skolprestationer samt deras hälsa och välmående, medan en passiv fritid 

istället kan ha negativa effekter. Ett sätt att förbättra situationen för ekonomiskt utsatta 

barn skulle kunna vara att varje kommun erbjuder och understödjer meningsfulla och 

kostnadsfria fritidsaktiviteter, som kulturskola och fritidsgårdar samt erbjuda barnen 

kostnadsfria aktiviteter under skolloven. För att undvika att barn ska tvingas avstå från att 

delta i organiserade fritidsaktiviteter handlar denna studie om att undersöka vilka 

möjligheter och hinder som finns för att erbjuda fritidsaktiviteter, både i kommunal och 

ideell regi, till ekonomiskt utsatta barn.  
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3. SYFTE 
Denna studie syftar till att undersöka vilka eventuella möjligheter och hinder som 

verksamhetsföreträdare från Karlskoga kommun anser sig ha för att skapa förutsättningar 

för fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn i åldrarna 7-18 år. 

 

4. METOD 
Studien utgår från en kvalitativ forskningsprocess med intervju som metod. Vi har gjort sju 

halvstrukturerade intervjuer med företrädare från olika verksamheter som erbjuder 

fritidsaktiviteter för barn i åldrarna 7-18 år i kommunen. Genom intervjuerna har vi fått ta 

del av informanternas upplevelser, åsikter och idéer om vilka möjligheter och hinder som 

de anser sig ha för att skapa fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn. På vår insamlade 

data har en kvalitativ innehållsanalys gjorts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En 

kvalitativ innehållsanalys ger oss möjligheten att tolerera tvetydigheter och motsägelser 

och ger oss också möjlighet till flera olika giltiga förklaringar (Denscombe, 2009; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

  

4.1 Urval 
De sju informanterna till studien har valts dels genom ett subjektivt urval men även genom 

ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 2009), vilket beskrivs vidare under rubriken 4.1.1 

Urvalsprocess. Då vi medvetet sökte en bredd i studien handplockade vi verksamheter som 

bedriver olika typer av fritidsaktiviteter för barn i åldrarna 7-18 år. Det fanns dock inget 

krav att de skulle erbjuda aktiviteter för alla i dessa åldrar utan verksamheten kunde riktas 

till en specifik åldersgrupp inom detta spann. Vi valde åldrarna 7-18 år för att avgränsa vår 

studie samt på grund av att tidigare forskning om fritidsaktiviteters effekter främst är gjord 

på barn i dessa åldrar. De valda verksamheterna i vår studie är kulturskola, bibliotek, 

idrottsfritids, scouter och idrottsförening. Utöver dessa verksamheter har vi även intervjuat 

en representant från fritidsgård samt en skolfritidsledare som är engagerad i barn och 

ungdomars fritid. De två sistnämnda representerade även den verksamhet som bedrivs på 

lägergården Knapped.  
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4.1.1 Urvalsprocess 
För att identifiera de verksamheter som skulle inkluderas i studien har vi använt oss av 

Karlskoga kommuns hemsida. Även en strategisk tjänsteman inom Karlskoga kommun 

med insikt om fritidsaktiviteter och kultur- och föreningsförvaltningen har hjälpt till att 

identifiera lämpliga verksamheter. Genom kommunens hemsida fick vi en överblick av 

vilka olika typer av fritidsverksamheter som finns i kommunen. Där kunde vi identifiera att 

kulturskola, bibliotek och fritidsgårdar erbjöd fritidsaktiviteter för barn i vår åldersgrupp. 

Genom ett subjektivt urval (Denscombe, 2009) inkluderades dessa verksamheter då vi 

ansåg att de bedrev aktiviteter som kunde engagera många barn med olika intressen. Även 

verksamheten på lägergården Knapped identifierades via Karlskoga kommuns hemsida. 

Denna verksamhet är inkluderad i studien men representeras inte av en enskild informant 

utan istället av skolfritidsledaren och representanten från fritidsgården då båda dessa är 

involverade i Knappeds verksamhet.  

 

När vi kontaktade den kommunala tjänstemannen presenterade vi de verksamheter vi redan 

funnit samt frågade efter ytterligare verksamheter som kunde ge en bredd och andra 

perspektiv till denna studie. Där igenom, via ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 

2009), fick vi kännedom om idrottsfritids och en engagerad skolfritidsledare som anses 

vara en viktig länk i kommunens arbete med barn och unga. Tjänstemannen kunde även 

hjälpa oss med namn på kontaktpersoner till några av verksamheterna. För att få ett bredare 

perspektiv på vilka möjligheter och hinder som finns för att skapa förutsättningar till 

fritidsaktiviteter i kommunen sökte vi även efter verksamheter som bedrivs ideellt i form 

av föreningar. Vi var intresserade av föreningar som kunde erbjuda olika typer av 

aktiviteter vilket gjorde att vi valde en idrottsförening och en scoutförening. För att välja 

idrottsförening kontaktade vi kultur och föreningsförvaltningen för att få en uppfattning 

om vilken typ av idrott som engagerade flest barn och unga i kommunen. Utifrån detta 

valde vi en förening inom denna idrott som erbjöd verksamhet för både pojkar och flickor i 

åldrarna 7-18 år.  
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När det gällde val av informanter i respektive verksamhet var det viktigaste att de var väl 

insatta i och hade en god kännedom om verksamheten de representerade. Fokus låg 

därmed inte på dem själva som personer utan på deras insikt i verksamheten.  

  

4.2 Genomförande och datainsamling 
Efter att verksamheter och kontaktpersoner identifierats togs en första kontakt via mail. I 

mailet bifogades ett informationsbrev (se bilaga 1) som utformats med de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002) som grund, där vi presenterade oss själva, vår studie 

och varför vi kontaktat dem. I brevet informerade vi även om att deltagandet var frivilligt, 

konfidentiellt, att intervjun skulle spelas in och hur lång tid den beräknades ta. Vi lämnade 

även kontaktuppgifter till oss och vår handledare för att informanterna skulle ha möjlighet 

att ställa frågor. Detta gjordes ur ett etiskt perspektiv men även för att informanterna skulle 

få veta vad forskningen handlade om och vad som förväntades av dem, vilket ökade 

möjligheterna till att de skulle delta i studien (Gillham, 2008). Fick vi inget svar via mail 

eller telefon inom några dagar ringde vi upp dem i hopp om att boka in tid för en intervju, 

vilket vi även informerat om i brevet. Där bad vi även att de skulle hänvisa oss vidare till 

andra personer om de inte hade möjlighet att delta själva. Det ledde i ett fall till att vår 

första kontakt hänvisade oss vidare till en annan person som var bättre insatt i 

verksamheten för barn och unga. En annan hänvisade oss vidare då denna person själv inte 

hade möjlighet att delta. Av de tillfrågade verksamheterna tackade samtliga ja till att delta i 

studien.  

 

Datainsamlingen skedde via sju halvstrukturerade intervjuer med företrädare från tidigare 

nämnda verksamheter. Genom att använda en halvstrukturerad intervju ställs samma 

huvudfrågor till alla informanter vilket säkerställer att likvärdiga delar täcks samtidigt som 

informanten ges tillfälle att tala fritt (Gillham, 2008). Vi valde att göra halvstrukturerade 

intervjuer då de rymmer både struktur och flexibilitet vilket passade studiens syfte då vi 

ville att informanterna skulle kunna få tala fritt utifrån vårt förutbestämda ämne. 

 

Vi utformande en intervjuguide bestående av ett antal öppna frågor med tillhörande 

underfrågor. För att testa intervjuguidens funktion genomfördes en pilotstudie med en 
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informant i en liknande roll som studiens avsedda informanter. Pilotstudien ledde till en 

revidering av guiden där frågor togs bort, lades till och omformulerades för att skapa ett 

bättre fokus. Dessutom gjordes en förändring i intervjuguidens struktur där vi istället för 

ett antal öppna frågor skapade fyra teman med varsin huvudfråga. Dessa huvudfrågor 

formulerades på ett sådant sätt att de gav informanten mer utrymme för att tala fritt kring 

temat men innehöll också underfrågor som vi kunde använde oss av för att försäkra oss om 

att vi skulle få liknande information från alla informanter (se bilaga 2). De underfrågor 

som ställdes varierade beroende på vad informanterna själva tog upp och vad vi ytterligare 

var intresserade av att veta för att svara på vårt syfte. Intervjuguiden bestod av en 

inledningsfråga om hur verksamheten ser ut och följdes sedan av frågor om verksamhetens 

möjligheter, hinder och framtida behov för att bedriva fritidsaktiviteter för ekonomiskt 

utsatta barn. I intervjuguiden hade vi också en ruta med exempel på följdfrågor som vi 

kunde använda oss av för att få informanterna att förtydliga och utveckla sina tankar. 

Dessa frågor var i sig inte relevanta för studien utan fungerade som ett hjälpmedel för oss 

som intervjuare. 

 

För att underlätta för informanterna valde vi att ta oss till dem när det var dags att 

genomföra intervjuerna. I samband med att datum och tid bokades tillfrågades även 

informanterna om de hade tillgång till en plats där vi kunde sitta ostört. Vid varje 

intervjutillfälle började vi med att presentera oss själva, vår studie och studiens syfte. Innan 

själva inspelningen påbörjades informerade vi återigen om att deltagandet var frivilligt, 

konfidentiellt och om rätten att avbryta sin medverkan. Vi frågade även informanten om 

samtycke till inspelning, berättade om hur det inspelade materialet skulle hanteras och hur 

själva intervjun skulle gå till. Att klargöra syfte och form för intervjun är viktiga delar för 

att skapa en god och avslappnad atmosfär så informanten kunde tala öppet om ämnet 

(Denscombe, 2009; Gillham, 2008).   

 

Vi var båda två delaktiga vid varje intervju men med olika roller. En person höll i intervjun 

medan den andra satt med och lyssnade och kunde fylla i med frågor om något saknades. 

Då vi höll i tre respektive fyra intervjuer vardera var detta även ett sätt att försäkra oss om 

att intervjuerna skulle bli likvärdiga trots olika intervjuare. Den som lyssnade hade också 

möjlighet att kontrollera att intervjuguidens alla delar täcktes. 
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4.3 Dataanalys 
För att förbereda vår insamlade data för analys skrevs varje inspelad intervju ut ordagrant 

av den författaren som ansvarade för intervjun, vilket gav oss den textmassan som utgör 

vår analysenhet. Texten analyserades sedan med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Innehållsanalysen har en induktiv ansats vilket 

innebär att vi inte utgår från ett redan utarbetat kodningsschema utan att texten analyseras 

förutsättningslöst. Analysens första del bestod i att läsa igenom analysenheten för att få en 

helhetsbild och därefter diskuterade och reflekterade vi över det huvudsakliga innehållet. 

Utifrån detta delade vi in texten i två domäner som framträdde i textens struktur, 

möjligheter och hinder. Tillsammans identifierade vi meningsenheter i samtliga intervjuer 

med utgångspunkt från de två domänerna. Nästa steg i processen var att kondensera och 

koda varje enskild meningsenhet. För alla sju intervjuer gjorde vi denna process 

tillsammans och diskuterade hur de olika koderna skulle formuleras för att stämma överens 

med meningsenheternas innebörd. Tabell 1 visar hur analysprocessen gått till med exempel 

på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier.  

 

När alla meningsenheter kodats inledde vi kategoriseringsprocessen. Vi jämförde då alla 

koderna med varandra, där vi särskilt sökte efter likheter och skillnader för att dela in dem 

i kategorier. Denna del i processen karaktäriserades av diskussioner om hur koderna på 

olika sätt kunde bilda lämpliga kategorier och underkategorier. Genom att jämföra 

innehållet i och mellan olika kategorier slogs vissa ihop, togs bort och förändrades för att 

slutligen leda fram till fyra kategorier och 11 underkategorier (se tabell 2).  

 

Det är även möjligt att fortsätta analysprocessen ytterligare ett steg genom att abstrahera 

kategorier och underkategorier till teman och underteman (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). De teman som växer fram basers på textens helhet, kategoriernas 

innehåll och forskarnas tolkningar av det latenta innehållet. Denna sista del i 

analysprocessen rymdes dock inte inom ramen för ett examensarbete på denna nivå och har 

därför inte genomförts.  
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Tabell 1.  Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

underkategorier och kategorier från innehållsanalys. 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Och hinder som 
sagt det är kanske 
många barn som 
vi inte når och 
som inte kommer 
hit men som. För 
informationen når 
dem kanske inte. 

Barn kanske 
inte kommer hit 
på grund av att 
informationen 
inte når dem. 

Nå ut med 
information. 

Sprida information Nå ut  

Problemet är ju att 
nå de här barnen 
som inte... Ja, som 
vi egentligen 
vänder oss till. 
Det är jättesvårt 
alltså 

Problemet är att 
nå de barnen vi 
vänder oss till. 

Svårt att nå 
”rätt” barn. 

Nå rätt grupp 

Vi jobbar ju för att 
det ska vara öppet 
för alla oavsett 
ekonomisk 
bakgrund och så. 

Öppet för alla 
oavsett 
ekonomisk 
bakgrund. 

Öppet för alla. Jämlikt deltagande Förutsättningar 
för deltagande 
 

Vi uttrycker det 
väldigt tydligt, vi 
är den jämlika 
föreningen... Vi 
vill inte att någon 
ska sluta. 

Vi är en jämlik 
förening och 
vill inte att 
någon ska sluta.  

Ingen ska sluta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   26	  

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 
 
Kategorier Underkategorier 

Nå ut Sprida information 
Nå rätt grupp 
Vägar att nå ut 

Förutsättningar för deltagande Jämlikt deltagande 
Kostnadsmedvetenhet i verksamheten 
Förståelse för ekonomiskt utsatta barn 
Ekonomiska hinder för barnen 

Förutsättningar för verksamheten Ekonomiska förutsättningar 
Fysiska förutsättningar 
Ledare  
Direktiv för utveckling 
 

Framtida utveckling  

 
 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Vi har under studiens gång beaktat de fyra forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I det skriftliga informationsbrevet samt innan intervjuernas start 

har deltagarna i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet blivit informerade 

om studien och dess syfte samt om deltagandets villkor. Vi har då informerat om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Deltagarna informerades även om att deltagandet var konfidentiellt och att endast vi samt 

vår handledare skulle ta del av det insamlade materialet. Det insamlade materialet har i 

enlighet med nyttjandekravet endast använts till studiens ändamål och kommer inte lämnas 

till utomstående.  
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5. RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet från vår studie, som beskriver vilka eventuella möjligheter 

och hinder som verksamhetsföreträdare från Karlskoga kommun anser sig ha för att skapa 

fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn. Resultatet presenteras utifrån de kategorier vi 

fått fram genom analysen av vårt datamaterial. Kategorierna som presenteras i resultatet är 

nå ut, förutsättningar för deltagande, förutsättningar för verksamheten och framtida 

utveckling. Resultatet presenteras utifrån varje kategori med citat från intervjuerna.  

	  

5.1 Nå ut 
Sprida information, nå rätt grupp och vägar att nå ut beskriver tillsammans hur 

verksamhetsföreträdarna upplevde olika svårigheter i att nå ut till deltagarna men att de 

även kunde se möjliga vägar att gå för att lyckas med detta.  

 

5.1.1 Sprida information 
Det upplevdes svårt att sprida och få fram information om verksamheten och dess innehåll 

till barn och föräldrar. I vissa fall kunde informanter uppleva att utbudet som verksamheten 

erbjöd inte kändes till av deras målgrupp. De ansåg även att om informationen kunde 

spridas bättre skulle fler kunna ta del av verksamheten. 

 

”Hinder som sagt det är kanske många barn som vi inte når och som inte 

kommer hit men som… för informationen når dem kanske inte.” Informant tre 

 

Några av dem pekade också på att information som ges till barn i skolan inte alltid når 

ända fram till föräldrarna vilket kan påverka deltagandet. Detta tydliggjordes när informant 

fem berättade om ett specifikt tillfälle när hon istället för att lämna blanketter till eleverna i 

skolan skickade information om verksamheten direkt hem till några föräldrar och upplevde 

då att det gav bättre respons. Även en annan informant upplevde att det var lättare att nå 

föräldrarna om informationen skickades direkt hem till dem. 
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”… dem fick jag adressen till och skickade direkt hem… jag märkte att där 

hörde alla tre av sig på något vis.” Informant fem 

 

5.1.2 Nå rätt grupp 
Resultatet visar vidare att informanterna inte bara upplevde det svårt att nå ut med 

information utan i vissa verksamheter fanns även svårigheter i att nå ut och få med barnen 

från den avsedda målgruppen i verksamheten. Några informanter upplevde att barnens 

deltagande många gånger kunde bero på föräldrarnas intresse och engagemang för 

verksamheten. En informant uttryckte sin oro för att det bara skulle vara barn till aktiva 

föräldrar som deltog i verksamheten. En annan informant beskrev hur de försökt nå ut till 

föräldrar via föräldramöten i skolan men upplevde att de föräldrar som de ville få kontakt 

med inte fanns där vilket försvårade möjligheterna att nå dem.   

 

”Problemet är ju att nå de här barnen som inte… Ja, som vi egentligen vänder 

oss till. Det är jättesvårt alltså.” Informant fem 

 

5.1.3 Vägar att nå ut 
Trots att det upplevdes svårigheter i att sprida information och nå den avsedda målgruppen 

uttryckte informanterna förslag på olika vägar att gå för att lyckas med detta, vilket är 

karaktäriserande för denna underkategori. Det var via nätverk och personliga möten med 

bland annat barn och deras föräldrar, via skolan där alla barn nås och via samverkan med 

olika aktörer, exempelvis svenska för invandrare (SFI) för att lättare nå barn med utländsk 

bakgrund. Det framträdde tydligt att personliga möten, kontakter och nätverk ansågs vara 

den mest effektiva metoden för att nå ut, sprida information och få med fler deltagare i 

verksamheterna. 

 

”Ibland så, det räcker inte alltid att annonsera och så vidare, utan det är mer 

mun till mun metoden, att man måste söka upp... nu gäller det ju ungdomar i det 

här fallet, men även föräldrar kanske. Det bästa är att få träffa dem själv och 
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prata. Det gäller att nå ut och påminna också att, så att man vågar ta steget och 

komma också.” Informant sju 

 

5.2 Förutsättningar för deltagande 
Jämlikt deltagande, kostnadsmedvetenhet i verksamheten, förståelse för ekonomiskt utsatta 

barn och ekonomiska hinder för barnen  beskriver tillsammans förutsättningar för 

deltagande i verksamheterna.  

 

5.2.1 Jämlikt deltagande 
Något som alla verksamheterna hade gemensamt var att de eftersträvade en verksamhet 

som skulle vara tillgänglig för alla, även ekonomiskt utsatta barn. Däremot gjordes inga 

extra eller specifika insatser för att få dessa barn delaktiga.  

 

”Du vet att vi tänker nog aldrig så tror jag. Att vi ska finnas till för barn, just 

den gruppen utan jag tror vi tänker ju alltid… vi ska ju finnas till för alla alltid.” 

Informant tre 

 

Några av informanterna pekade på att deras verksamheter såg alla som jämlika oberoende 

på ekonomisk bakgrund och menade att alla har samma rätt och deltar på samma villkor i 

verksamheten.  

 

”Alla har ju samma möjlighet att komma med idéer och vi försöker tillmötesgå 

så mycket som möjligt, gör vi ju då också. Så att vi vill att alla ska ha samma 

utrymme [… ] oavsett ekonomisk bakgrund.” Informant fyra 

 

5.2.2 Kostnadsmedvetenhet i verksamheten 
Inom vissa verksamheter fanns en kostnadsmedvetenhet och det arbetades mot att hålla 

kostnader nere för att göra verksamheten tillgänglig för så många barn som möjligt. 
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Exempelvis genom att erbjuda kostnadsfria aktiviteter, subventionera avgifter samt ge 

möjlighet till att hyra eller låna material.  

 

”Det är ju inget som vi ska tjäna på utan det ska gå ihop, vi ska göra det på ett 

bra sätt men så många som möjligt ska ha möjlighet att åka med.” Informant två 

 

5.2.3 Förståelse för ekonomiskt utsatta barn 
Trots att vissa verksamheter är kostnadsfria så finns det dem som måste ta en avgift för att 

få verksamheten att gå runt. Resultatet visar ändå på att det finns en förståelse för 

ekonomiskt utsatta barn och att verksamheterna många gånger är beredda att göra 

undantag för att inte utesluta dessa barn. Flera informanter beskrev hur de har anpassat 

betalning av avgifter och löst ekonomiskt problematiska situationer för att barn inte ska 

behöva avstå på grund av ekonomiska skäl. 

 

”Man skickar ut ett inbetalningskort och ett brev till föräldrar och skickar med 

hem och sen betalar inte alla alla år och det är ingen större... man gör inte så 

stor sak av det. En del kan man påminna, en del kan man liksom känna lite att 

’äh, jag säger inget’.” Informant två   

 

”Vi var på (specifik aktivitet) fem dagar förra året. Alla var med men alla 

betalade inte.”  Informant ett 

 

I de avgiftsbelagda verksamheterna uttryckte informanterna en svårighet i att ta upp frågan 

om ekonomi med deltagande barn och deras föräldrar. Detta framförallt på grund av att det 

är ett känsligt ämne och att de inte ville att berörda individer skulle känna sig utpekade. En 

informant beskrev hur de instiftat ett stipendium för att kunna erbjuda hjälp på ett diskret 

sätt. En annan uttryckte vikten av att vara lyhörd och lyssna efter den egentliga innebörden 

i det föräldrar sa för att kunna ta hänsyn till deras situation. 

 



	   31	  

“´Jag är ju ensamstående mamma´ kan det heta och då får man ju lyssna lite 

noga med vad det är det de vill säga då. Ja, det är lite granna en signal på att de 

kanske inte har det så lätt med att göra alla saker.” Informant ett 

 

Även i de verksamheter utan avgiftsbelagda aktiviteter upplevdes det svårt att veta hur de 

skulle arbeta mot en grupp utan att riskera att peka ut dem. Detta på grund av att det är ett 

känsligt ämne samtidigt som det inte alltid är självklart vilka som ingår i den utsatta 

gruppen. 

 

”Hur jobbar man mot en grupp så den inte känner sig utpekad tänker jag på... 

alltså hur ska jag nå dem, det sitter jag och funderar på. De kanske redan är 

här… en del” Informant tre 

 

5.2.4 Ekonomiska hinder för barnen 
Några av de deltagande verksamheterna tar ut en avgift av sina deltagare. Det finns en 

förståelse och vilja att hjälpa dem som har svårt att betala samtidigt har inte 

verksamheterna möjlighet att öppet erbjuda stöd till alla som inte har råd. Detta leder till 

att det finns dem som blir uteslutna så länge det kostar något.  

	  

”Så länge det kostar så är det ju så att vissa är uteslutna.” Informant sex 

	  

5.3 Förutsättningar för verksamheten 
Förutsättningar för verksamheten inbegriper fysiska förutsättningar, ekonomiska 

förutsättningar, ledare och direktiv för utveckling. Dessa förutsättningar beskriver 

omständigheterna för att verksamheterna ska kunna erbjuda fritidsaktiviteter.  

 

5.3.1 Fysiska förutsättningar 
Tillgången till lokaler var en förutsättning som kom upp i flera av intervjuerna och för 

vissa verksamheter upplevdes det som ett hinder att inte ha tillgång till lokaler i den mån 

de önskade. Andra var däremot mycket nöjda med sina lokaler och såg dem som en 
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tillgång för verksamheten. Att ha bra lokaler upplevdes vara en förutsättning för att kunna 

bedriva och utveckla sin verksamhet. 

 

”Det är väl att bibehålla eller förbättra lokaler och så, så att vi har det, kan 

vara där.” Informant sju 

 

5.3.2 Ekonomiska förutsättningar 
Resultatet visar vidare att det fanns skilda uppfattningar bland informanterna om hur 

ekonomiska medel påverkar deras verksamhet. Det fanns informanter som uttryckte att 

pengar var ett problem och att avgifter för deltagarna var ett måste för att verksamheten 

skulle gå runt. Medan andra upplevde att pengar inte var ett hinder och att de kunde 

erbjuda bra verksamhet med de medel de hade även om mer resurser alltid är önskvärt. 

 

”Man kan önska mer pengar, det kan man alltid göra. Men ändå jag tycker att vi 

kan… med de pengar vi har så ror vi runt med det, så att vi kan erbjuda en bra 

fritidsverksamhet.” Informant fyra 

 

5.3.3 Ledare 
Tillgången till ledare upplevdes i flera verksamheter, framförallt i ideella verksamheter, 

som ett problem och ett behov för verksamhetens utveckling. Det upplevdes svårt att 

engagera ledare och i några fall ledde det till att ledarresurserna begränsade deltagarantalet. 

Det uttrycktes även av andra informanter att deras verksamhet skulle kunna engagera fler 

barn men att det då även behövdes fler vuxna runt omkring.  

 

”Och jag tror, ja man kan få med ännu mer men det handlar ju också om att 

man måste vara några fler vuxna.” Informant sju 

 

”Det är för lite ledare som vill engagera sig. Så är det.” Informant två 
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5.3.4 Direktiv för utveckling 
Några utav de kommunala verksamheterna uttryckte även att kommunala direktiv kan 

påverka utvecklingen av verksamhetens utbud och därmed främja deltagandet för 

ekonomiskt utsatta barn. De beskrev hur de bland annat fått i uppdrag om att utveckla 

lovverksamhet och utöka utbudet i sin fritidsverksamhet för barn och unga och att detta är 

något som kan fortsätta utvecklas så länge de får kommunala direktiv.  

 

”Det gäller att få dem som bestämmer, som vi har valt, de folkvalda att säga 

´det här vet vi också är så viktigt, det här måste vi satsa på´” Informant sex 

 

5.4 Framtida utveckling 
Kategorin framtida utveckling beskriver informanternas tankar och uppfattningar om hur 

verksamheterna kan utvecklas i framtiden. Informanternas upplevelser var att det fanns 

mycket potential och möjligheter i verksamheterna. Flera av dem ansåg att det fanns goda 

möjligheter i att utveckla lovverksamheterna i kommunen på olika sätt. Exempelvis genom 

att utnyttja lägergården Knapped i större utsträckning på alla lov vilket skulle kräva 

ytterligare kommunalt stöd.  

 

”Det finns idéer på det men det har också med att göra om kommunen lyckas ro 

i hand det här och köpa det här (Knapped) då för att utvecklas lite… Så att det 

går att vidareutveckla otroligt mycket.” Informant fyra 

 

Kommunen nämndes vid ett flertal tillfällen under intervjuerna när informanterna berättade 

om sina verksamheters utvecklingsmöjligheter. De upplevde att det fanns idéer och 

möjligheter till utveckling inom deras verksamheter och att kommunen har en viktig roll i 

att förverkliga utvecklingen. 

 

”… får vi ett sånt uppdrag då... Då är vi på. Och vi har jättebra, alltså våra 

lärare vet precis vad de skulle göra… ” Informant sex 
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Det var flera av informanterna som också beskrev en vilja i att sprida verksamheterna så att 

fler barn skulle kunna få ta del av de aktiviteter som finns idag. Det handlade då både om 

att sprida verksamheten geografiskt i kommunen men också om att utveckla den för att 

locka och fånga upp en bredare grupp av barn. Det uttrycktes en önskan om att utveckla 

verksamheterna på olika sätt för att locka de barn som inte nåddes eller deltog idag. Bland 

annat genom att erbjuda aktiviteter med inspiration från andra kulturer eller att kunna 

erbjuda annat än den ordinarie verksamheten. En informant beskriver hur hennes 

verksamhet skulle kunna utvecklas för att erbjuda fritidsaktiviteter till fler barn än de som 

är delaktiga idag. 

 

”Vi kan ju upptäcka ibland att det liksom hänger lite gäng utanför som inte är 

med, men de har kompisar som är med och då blir de på gården. Alltså även om 

man inte har, kan vara med här då så skulle man ju önska att det var någon 

slags fritidsgård i huset så man kunde hänga här i alla fall.” Informant sex 

 

Det beskrevs också att samverkan med andra aktörer var ett sätt att utveckla 

verksamheterna. En informant upplevde att de skulle kunna samverka mer med barn och 

låta dem ha inflytande över den verksamhet som var ämnad för dem.  

 

”För det skulle vi också kunna jobba mer med, barns eget inflytande över, vad 

ska vi ha liksom på fritiden här.” Informant tre 

 
Det kom även förslag på att samverkan med exempelvis föreningar eller skolor för att nå 

samma målgrupp fast ur ett annat perspektiv och därmed locka fler deltagare. I något fall 

nämndes även barnkonventionen som ett möjligt hjälpmedel i utvecklingen av just 

fritidsaktiviteter för barn med små ekonomiska resurser. Den skulle då kunna fungera som 

en utgångspunkt i olika projekt. 
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6. DISKUSSION 
Denna studie syftade till att undersöka vilka eventuella möjligheter och hinder som 

verksamhetsföreträdare i Karlskoga kommun ansåg sig ha för att skapa förutsättningar för 

fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn i åldrarna 7-18 år. Resultatet visade på att det 

finns goda möjligheter till ett jämlikt deltagande och en förståelse för ekonomiskt utsatta 

barn men även att det är svårt för verksamheterna att nå ut och fånga upp den målgruppen 

utan att riskera att peka ut dem. Resultatet visar också att kommunen har en viktig och 

avgörande roll i hur utvecklingen av fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn kommer 

se ut. 

 

6.1 Finns goda möjligheter 
Vi anser att det finns goda möjligheter till att erbjuda fritidsaktiviteter i Karlskoga 

kommun till ekonomiskt utsatta barn då resultatet visar att alla verksamheter eftersträvade 

ett jämlikt deltagande oavsett ekonomisk bakgrund. Kommunalt styrda verksamheter, 

ideella verksamheter, verksamheter med avgifter och avgiftsfria verksamheter, det hade 

ingen betydelse utan alla verksamheterna försökte stötta deltagarna på bästa sätt vilket vi 

anser förstärker möjligheterna till fritidsaktiviteter för denna grupp barn. Resultatet visade 

även att det finns en förståelse i verksamheterna för ekonomiskt utsatta barn. Dels genom 

att de försöker hålla kostnader nere för att så många som möjligt ska kunna delta och dels 

genom att stötta deltagare i den mån de kan med exempelvis reducerade avgifter och 

material. Detta ser vi som fördelaktigt då deltagande i fritidsaktiviteter kan leda till ett 

flertal olika positiva effekter så som bättre självupplevt välmående och mer välutvecklade 

sociala relationer (Hertting & Kostenius, 2012). I och med att verksamheterna försöker 

stötta sina deltagare ekonomiskt tycker vi att det ökar möjligheterna för ekonomiskt utsatta 

barn att delta i fritidsaktiviteter. Om fler barn får åtnjuta de positiva effekter som 

fritidsaktiviteter för med sig anser vi att det kan påverka och ge positiva effekter på 

folkhälsan. Inte minst med tanke på att de vanor som grundläggs i barndomen ofta följer 

med i vuxen ålder (Regeringen, 2008; Nadioo & Wills, 2007). Dock upplevde vi att den 

ekonomiska stöttning som verksamheterna erbjöd endast nådde de barn som redan var en 

del av verksamheten och inte de barn som stod utanför på grund av den ekonomiska barriär 
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som finns. Samtidigt har vi en förståelse för att det är svårt att hjälpa alla och är medvetna 

om att så länge det finns avgifter så är vissa barn tyvärr uteslutna.  

	  
Verksamhetsföreträdare i kommunen upplevde också att det fanns goda förutsättningar för 

en bra och kostnadsfri lovverksamhet. Detta är något vi håller med om samtidigt som vi 

tycker att den bör utvecklas. Ett konkret och tydligt exempel på en lovverksamhet som vi 

anser kan utvecklas är den verksamhet som idag bedrivs på lägergården Knapped. 

 

Idag används Knapped främst till kostnadsfri verksamhet de fyra första veckorna av 

sommarlovet och drivs av fritidsgårdarna i samarbete med socialförvaltningen samt kultur- 

och föreningsförvaltningen (Karlskoga kommun, 2012e). Denna kostnadsfria 

lovverksamhet går i linje med vad Rädda Barnen (2012b) vill att varje kommun ska 

erbjuda för att förbättra situationen för ekonomiskt utsatta barn. I utvecklingen av Knapped 

och den verksamhet som bedrivs där spelar kommunen en viktig roll då informanter 

berättat att det finns kommunala planer på att köpa lägergården och vidareutveckla 

verksamheten som finns där. Vår uppfattning är att den verksamhet som bedrivs på 

Knapped ger bra möjligheter till fritidsaktivitet för ekonomiskt utsatta barn på sommarlov 

och vi tror att det finns potential att utveckla verksamheten. Då informanter upplevde att 

det bedrivs en bra verksamhet på Knapped idag anser vi att fler barn ska få ta del av den. 

Dels genom att erbjuda verksamhet under hela sommarlovet och även på andra lov, men 

också genom att barn från flera åldersgrupper ska få delta. Förslagsvis skulle Knapped 

kunna vara öppet under hela sommarlovet och då erbjuda verksamhet för olika åldrar under 

olika perioder. Detta skulle också kunna fungera på övriga lov. På så sätt får fler barn ta 

del av den verksamheten som finns utan deltagarna ska uppleva att det blir för stort 

åldersspann dem emellan.  

 

6.2 Svårt att nå ut till målgruppen 
Resultatet visade att de flesta verksamheterna i studien inte gjorde några särskilda eller 

riktade insatser för att fånga upp och få med ekonomiskt utsatta barn i sin verksamhet. 

Med hänsyn till tidigare forskning och statistik, som visar på att ekonomiskt utsatta barn 

deltar i fritidsaktiviteter i lägre grad än övriga barn (Howie, Lukacs, Pastor, Ruben & 
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Mendola, 2010; Statistiska centralbyrån, 2009a), anser vi att det kan vara en nackdel att 

inte rikta insatser för att dessa barn ska bli delaktiga i större utsträckning.  

 

Genom att ha en folkhälsostrategi med specifika insatser som syftar till att öka deltagandet 

i fritidsaktiviteter bland dessa barn skulle skillnaderna kunna jämnas ut. Detta skulle även 

kunna leda till att hälsoskillnader mellan barn med olika ekonomisk bakgrund minskar som 

en följd av de positiva effekter som fritidsaktiviteter kan ha på hälsan. Deltagande i 

fritidsaktiviteter kan exempelvis leda till ökat psykiskt välmående, dämpad stress och 

dämpade effekter av stress (Han & Patterson, 2007). Det är även sammankopplat till lägre 

bruk av alkohol och droger samt avbrutna studier (Mahoney & Stattin, 2000), något som 

förekommer oftare bland barn som vuxit upp i ekonomiskt utsatta hushåll (Ringbäck 

Weitoft, Hjern, Batljan & Vinnerljung, 2008). Riktade insatser mot utsatta grupper ses 

även som ett effektivt och rättvist sätt att tillgodose hälsorelaterade behov, bland annat då 

inte alla människors behov kan tillfredsställas med det allmänna stödet (Naidoo & Wills, 

2007). Den negativa sidan med riktade insatser kan vara att det då läggs en större resurs på 

en mindre grupp individer och att det finns en viss orättvisa i det. Vi anser dock att det i 

det här fallet är viktigt att göra riktade insatser för att sprida information, fånga upp och få 

med den här gruppen med ekonomiskt utsatta barn så de verkligen blir en del av 

verksamheterna.  

 

För att de här barnen ska bli delaktiga i fritidsaktiviteter i större utsträckning är det en 

förutsättning att de vet om vilka möjligheter som finns. Resultatet visar att verksamheter 

upplevde det svårt att nå ut med information om sina verksamheter men också framför allt 

att nå ut till just den här gruppen barn och deras föräldrar. Det handlar alltså om att hitta en 

kommunikationskanal för att nå målgruppen på bästa sätt, vilket varierar beroende på 

vilken typ av information som ska spridas och vem den är riktad till (Nadioo & Wills, 

2007). Verksamheterna ansåg exempelvis att personliga kontakter och möten var en 

effektiv metod för att nå ut och sprida information samtidigt som skolan ansågs vara en 

arena där alla barn nås. Därmed skulle föräldramöten på skolan kunna vara ett tillfälle där 

information når alla föräldrar, vilket en verksamhet använt sig av. Dock upplevdes det som 

att de föräldrar verksamheten ville nå inte var närvarande vilket visar att det inte var en 

lämplig kommunikationskanal i detta fall.  
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Verksamheter såg även en möjlig väg att gå för att nå barn med utländsk bakgrund, som 

utgör en stor del av gruppen ekonomiskt utsatta barn (Salonen, 2012), via samverkan med 

SFI. Genom att samverka med SFI tror vi att det kan utvecklas en kontakt mellan 

verksamheter och föräldrar med utländsk bakgrund som skulle kunna vara en möjlig 

kommunikationskanal för just den gruppen. Via samverkan med SFI skulle information om 

vilka olika fritidsverksamheter som bedrivs i kommunen kunna anpassas utifrån de 

språkkunskaper deltagarna och deras föräldrar har. Detta är en kommunikationskanal som 

inte kan nå alla i målgruppen ekonomiskt utsatta barn och deras föräldrar men det är en 

väg att nå gruppen med utländsk bakgrund. Då en del i definitionen av ekonomiskt utsatta 

hushåll är att familjen mottager försörjningsstöd (Salonen, 2012), innebär det att de redan 

har en kontakt med socialtjänsten. Därför anser vi att det skulle vara lämpligt att använda 

sig av denna redan befintliga kontakt för att sprida information om möjligheter till 

fritidsaktiviteter för barnen. Detta skulle kunna vara ett komplement till samverkan med 

SFI för att nå fler ekonomiskt utsatta familjer och inte bara den gruppen med utländsk 

bakgrund. 

 

6.3 Kommunen - en viktig länk 
Från resultatet framgick det att kommunen kan spela en viktig roll i utvecklingen av 

fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn på olika sätt. Kommunen har ett ansvar för 

barns välfärd och kan arbeta förebyggande med bland annat fritidsverksamheten, som 

skulle kunna ha en betydande roll för ekonomiskt utsatta barns långsiktiga och vardagliga 

levnadsvillkor (Angelin & Salonen, 2012) men även för folkhälsan i stort. Enligt 

barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2006) är det konventionsstaternas uppgift att 

främja barnens rätt till deltagande i fritidsaktiviteter, samt att uppmuntra till att alla barn 

ska ha samma möjligheter att delta i såväl rekreations- och fritidsverksamhet som i 

kulturell verksamhet. Med tanke på att Karlskoga kommun har barnkonventionen som en 

av utgångspunkterna för sitt folkhälsoarbete (Karlskoga – Degerfors kommuner, 2012a) 

anser vi att de har ett ansvar i att se över på vilka olika sätt de kan bidra till förbättrade 

möjligheter för ekonomiskt utsatta barn att delta i fritidsaktiviteter.  
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Som ovan nämnts upplevde verksamheterna svårigheter när det gäller problematiken att nå 

ut till barn och föräldrar i denna grupp utan att riskera att peka ut dem. Vi anser att 

kommunen skulle kunna hjälpa verksamheterna med denna problematik genom att hitta bra 

kommunikationskanaler som inte är utpekande där ekonomiskt utsatta barn och deras 

föräldrar nås med den information och det budskap som finns. Detta är också något som 

Majblomman (2012) har som åtgärd för kommuner att arbeta med och de menar att 

kommunen har ett ansvar i att se till att dessa barn har en uppfattning om vad som erbjuds 

och att information inte bara sprids via internet då dator inte ska ses som en självklarhet.  

Det framgick även i resultatet att det fanns mycket tankar och idéer om hur verksamheter 

kan utvecklas men också att kommunala direktiv kan vara avgörande för hur denna 

utveckling ska se ut. Då flera av de inkluderade verksamheterna bedrivs i kommunal regi 

så styrs dem av kommunala direktiv, exempelvis har kulturskolan fått i uppdrag från 

kommunen att utveckla sin lovverksamhet. Detta ser vi som positivt men vi anser också att 

det bästa vore om kulturskolans verksamhet var helt kostnadsfri för barn vilket också 

Rädda Barnen (2012b) vill se. Detta är en åtgärd som kräver stora investeringar och ett 

alternativ skulle kunna vara att erbjuda kostnadsfri lovverksamhet. På så vis uppnås delvis 

Rädda Barnens mål om kostnadsfri kulturskola och bidrar även till ökade möjligheter till 

gratis lovverksamhet vilket ger fler barn möjlighet till sysselsättning de dagar det inte är 

skolan. Som tidigare nämnt har kommunen även en viktig roll i utvecklingen av 

lägergården Knapped och den verksamhet som bedrivs där.  

 

Kommunen skulle kunna påverka de ideella föreningarna, exempelvis genom bidrag med 

öronmärkta pengar som syftar till att integrera ekonomiskt utsatta barn i fritidsaktiviteter. 

Dessutom skulle kommunen även kunna stötta verksamheterna i att samverka med 

varandra så att de kan ta vara på varandras kunskaper och färdigheter samt att det också 

främjar ett mer heltäckande perspektiv på problemet (Nadioo & Wills, 2007). Då 

samverkan var något som verksamheterna såg som en möjlig väg för utveckling i de 

aktiviteter som de erbjuder anser vi att kommunen bör stötta dem i det arbetet på olika sätt. 

Det skulle bland annat kunna vara genom att skapa tillfällen där verksamheter får 

möjlighet att möta varandra, skapa nätverk och eventuellt inleda ett möjligt samarbete. 

 



	   40	  

Kommuner har goda möjligheter att arbeta mot barnfattigdom och till att främja hälsan hos 

de barn som lever i ekonomisk utsatthet. Det är dock viktigt att insatser samordnas 

strategiskt och präglas utifrån ett barnperspektiv, något som är kommunens ansvar 

(Angelin & Salonen, 2012). Vi anser därför att kommunens roll framför allt är att stötta 

och ge verksamheterna bästa förutsättningar för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter för 

ekonomiskt utsatta barn. Det skulle kunna vara en strategi som bland annat innehåller 

riktlinjer som verksamheterna ska förhålla sig till men också förslag på olika 

kommunikationskanaler som verksamheterna kan använda sig av. 

	  

6.4 Metoddiskussion 
För att svara på vårt syfte genomförde vi en kvalitativ studie med halvstrukturerade 

intervjuer som metod. Vi ansåg att detta var en lämplig metod då vi ville undersöka 

verksamhetsföreträdarnas egna tankar, upplevelser och åsikter om vilka eventuella 

möjligheter och hinder som de anser sig ha för att erbjuda fritidsverksamheter för 

ekonomiskt utsatta barn. En kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod att använda vid 

analys av transkriberade intervjuer och ger oss möjligheter att identifiera skillnader och 

likheter i texten och därmed beskriva variationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).  

  

En alternativ metod att använda kunde vara att göra en enkätundersökning. Den främsta 

fördelen vi ser med det är att vi då hade kunnat inkludera ett större urval av verksamheter 

och fått en bredare överblick (Ejlertsson, 2005), av möjligheter och hinder till 

fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn i Karlskoga. Via en enkät finns dock inte 

samma möjligheter till att ta del av deltagarnas upplevelser, åsikter och tankar som är 

möjligt med intervjuer. Med intervjuer finns även goda möjligheter till att ställa följdfrågor 

och be informanten om förtydliganden, vilket inte är möjligt med enkäter. Då studiens 

syfte var att undersöka vilka eventuella möjligheter och hinder som 

verksamhetsföreträdare i Karlskoga kommun ansåg sig ha för att skapa förutsättningar för 

fritidsaktiviteter för ekonomiskt utsatta barn i åldrarna 7-18 år, ansåg vi dock att det 

lämpade sig bäst med att använda intervjuer som metod.  

  



	   41	  

Det finns många olika verksamheter i Karlskoga som bedriver fritidsaktiviteter för barn i 

åldrarna 7-18 år och de som ingår i vårt urval kan inte sägas representera alla dessa. I vårt 

urval är fem verksamheter kommunala och två är ideella föreningar. Dessa representerar 

tillsammans ett brett utbud av fritidsaktiviteter som kan intressera många olika barn. De 

två ideella verksamheterna kan dock tillsammans inte representera hela den folkrörelse 

som bedriver fritidsaktiviteter för barn i kommunen och därför finns det en frånvarande 

röst som inte blir hörd i denna studie. Då flertalet av de inkluderade verksamheterna finns 

även på andra orter, anser vi att studiens resultat skulle kunna vara överförbart till 

kommuner i liknande storlek som Karlskoga. Överförbarheten kan dock variera beroende 

på hur motsvarande verksamheter är uppbyggda och ser ut i andra kommuner. Enligt 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012) är det dock slutligen upp till läsaren själv att 

bedöma studiens överförbarhet baserat på hur studien är skriven. Vi anser att vi ger goda 

möjligheter för läsaren att bedöma överförbarheten då vi genomgående är noggranna i vår 

beskrivning av viktiga faktorer så som urval, genomförande, datainsamling och analys. 

  

Vi var båda närvarande vid samtliga sju intervjuer men turades om att vara den som ledde 

intervjun, vilket innebar att vi genomförde tre respektive fyra intervjuer vardera. Detta 

ökar studiens tillförlitlighet då det var ett sätt att försäkra oss om att intervjuerna skulle bli 

likvärdiga trots två olika intervjuare, samt att den av oss som satt med som åhörare hade 

möjlighet att kontrollera att intervjuguidens alla delar täcktes och kunde fylla i med frågor 

om något saknades. I och med att vi båda varit närvarande vid alla intervjuer innebar det 

även att vi hade en förståelse för all insamlad data, till skillnad från om vi genomfört 

intervjuerna var för sig. Vid analys av vår insamlade data upptäckte vi dock att det fanns 

tillfällen där vi som intervjuare hade kunnat ställa fler följdfrågor för att få informanterna 

att utveckla sina tankar ytterligare. Med mer erfarenhet hade vi eventuellt fått ut mer 

information och material att bearbeta men det är svårt att säga om och hur det skulle 

påverkat studiens resultat.  

  

Hela analysprocessen genomfördes av båda författarna tillsammans. En fördel med 

kvalitativ innehållsanalys är att den kan anpassas till forskarens kunskap och erfarenhet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) och därför lämpade sig väl för oss att använda. 

Analysprocessen inleddes med att meningsenheter lyftes fram, kondenserades, kodades 
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och delades in i kategorier samt underkategorier. Samtliga steg i processen 

karakteriserades av diskussioner och reflektioner mellan författarna om olika möjliga 

tolkningar, vilket ökar studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vi 

har strävat efter att inga data ska passa in i mer än en kategori, men som även Lundman & 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver kan detta vara svårt att tillgodose och det kan finnas 

en risk att vi har missat detta i något fall. Däremot har ingen data som svarat på syftet har 

uteslutits. Analysen har utgått från en induktiv ansats. Dock upplevde vi vissa svårigheter 

att helt förutsättningslöst analysera texten, vilket kan bero på att vi utgått från en 

intervjuguide som tydligt präglas av vårt syfte och att det var svårt att gå ifrån dessa frågor 

i analysen. Enligt den litteratur som vi använt som utgångspunkt för vår analys (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012) skulle kategorier och underkategorier kunna abstraheras 

ytterligare en nivå för att skapa teman och underteman. Det är alltså möjligt att göra vidare 

analyser av vårt material, vilket dock inte rymdes inom ramen för detta examensarbete. 

  

Studiens giltighet stärks genom att vi i metodavsnittet noga beskrivit hur urval, 

datainsamling och analys gått till, vilket enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) 

också ger läsaren möjlighet att själv bedöma giltigheten. Läsaren ges även tillfälle att 

bedöma tolkningarnas giltighet genom att vi presenterat citat från intervjuerna i resultatet, 

samt genom av vi visar ett exempel (se tabell 1) av hur kondensering, kodning och 

kategorisering gått till.  

	  

Begreppen överförbarhet, tillförlitlighet och giltighet som diskuteras ovan, bidrar 

tillsammans till studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det är 

även värdefullt för studiens trovärdighet om någon som är insatt både i forskning och i 

studiens ämne granskar om de tolkningar av koder och kategorier som gjorts är rimliga och 

överensstämmer med textens innehåll. Vi har vid några tillfällen diskuterat med vår 

handledare och hur tolkningar ska göras, dock har ingen fullständig genomgång av det 

analyserade materialet gjorts. En sådan genomgång skulle kunna stärka studiens 

trovärdighet ytterligare. 
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7. SLUTSATSER 
Karlskoga kommun har goda möjligheter i att erbjuda fritidsaktiviteter för ekonomiskt 

utsatta barn. Det finns fungerande sommarlovsverksamhet som också skulle kunna 

utvecklas för att fler barn ska få ta del av den. Får verksamheterna ett bra stöd från 

kommunen skulle de kunna erbjuda ännu bättre möjligheter till fritidsaktiviteter för dessa 

barn. Det handlar då bland annat om stöd i att hitta en bra kommunikationskanal som inte 

är utpekande så att dessa barn och deras föräldrar nås med information men också om att 

kommunen hjälper verksamheterna med riktlinjer att förhålla sig till när det gäller 

ekonomiskt utsatta barn. Detta är åtgärder som kan öka deltagandet för ekonomiskt utsatta 

barn, vilket på sikt kan ge positiva effekter på folkhälsan i kommunen. 

 

För att främja jämlikt deltagande i fritidsaktiviteter anser vi att det behövs vidare forskning 

i detta ämne som bland annat kan stödja kommuner i deras beslutsfattande. Då det i denna 

studie upplevdes problematiskt att nå ut till målgruppen föreslår vi att det genomförs 

vidare forskning om huruvida denna grupp nås eller ej. En kvantitativ enkätstudie som 

riktas mot ekonomiskt utsatta familjer skulle kunna ta reda på om den information som 

sprids av verksamheter når dem eller om det är som vårt resultat pekar på, att information 

inte når ut till dem. En sådan studie skulle även kunna följas upp med en kvalitativ 

intervjustudie som undersöker hur ekonomiskt utsatta familjer själva ser på denna fråga. 

Den skulle kunna visa deras perspektiv och upplevelser av att ingå i en utsatt grupp samt 

svara på hur de upplever att information når eller inte når dem och hur de anser att de på 

bästa sätt skulle nås.   
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BILAGA	  1	  
	  
Till:	  Förnamn	  efternamn	   	   	   	   Datum	  
	  
Hej,	  
	  
Vi	  är	  två	  studenter	  på	  Örebro	  Universitet	  som	  skriver	  vårt	  examensarbete	  i	  ämnet	  
folkhälsovetenskap.	  Vi	  vänder	  oss	  till	  dig	  som	  är	  (roll	  inom	  verksamheten)	  då	  vi	  ska	  
göra	  en	  studie	  inom	  området	  barnfattigdom	  och	  intervjua	  olika	  
verksamhetsföreträdare.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att undersöka vilka	  möjligheter	  och	  
hinder	  som	  verksamhetsföreträdare	  i	  Karlskoga	  kommun	  anser	  sig	  ha	  för	  att	  skapa	  
möjlighet	  till	  fritidsaktiviteter	  för	  ekonomiskt	  utsatta	  barn	  i	  åldrarna	  7-‐18	  år.	  Med	  
ekonomiskt	  utsatta	  barn	  menar	  vi	  barn	  i	  familjer	  med	  låg	  inkomststandard	  och/eller	  
försörjningsstöd.	  Vi	  har	  identifierat	  olika	  verksamheter	  i	  Karlskoga	  som	  vi	  vill	  
fördjupa	  oss	  i	  och	  därför	  vill	  vi	  gärna	  träffa	  dig	  för	  en	  intervju	  som	  beräknas	  ta	  30-‐45	  
minuter.	  
	  
Deltagandet	  i	  intervjun	  är	  frivilligt	  och	  du	  har	  rätt	  att	  avbryta	  din	  medverkan	  när	  som	  
helst.	  Intervjuerna	  kommer	  att	  spelas	  in	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  uppfatta	  allt	  som	  sägs.	  
Det	  inspelade	  materialet	  kommer	  endast	  vi	  och	  vår	  handledare	  att	  ta	  del	  av	  och	  
materialet	  kommer	  att	  raderas	  efter	  studiens	  avslut.	  Dina	  uppgifter	  kommer	  att	  
behandlas	  konfidentiellt,	  vilket	  betyder	  att	  ditt	  namn	  inte	  kommer	  nämnas	  eller	  
lämnas	  ut.	  	  
	  
Vi	  hoppas	  att	  du	  har	  möjlighet	  att	  delta.	  Får	  vi	  inget	  svar	  via	  mail	  eller	  telefon	  
kommer	  vi	  att	  ringa	  upp	  dig	  inom	  några	  dagar	  i	  hopp	  om	  att	  kunna	  boka	  in	  en	  tid	  för	  
intervju	  i	  början	  av	  december.	  Kan	  inte	  du	  själv	  delta	  skulle	  vi	  uppskatta	  om	  du	  kunde	  
hänvisa	  oss	  till	  någon	  annan	  inom	  din	  verksamhet	  som	  vi	  kan	  intervjua	  istället.	  	  
	  
Har	  du	  några	  frågor	  var	  vänlig	  kontakta	  oss	  eller	  vår	  handledare	  via	  mail	  eller	  telefon.	  
	  
Maria	  Synnerdahl	   	   Sara	  Gustavsson	  
Telefonnummer	   	   Telefonnummer	  
Mailadress	   	   	   Mailadress	  
	  
Karin	  Fröding	  (Handledare)	  
Telefonnummer	  
Mailadress	  
	  
Tack	  på	  förhand.	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
Maria	  Synnerdahl	  och	  Sara	  Gustavsson	   	  
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BILAGA 2 
	  
INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrund 
Kan du berätta om hur verksamheten ser ut? 

- Avgifter 

- I vilken utsträckning 

- Aktiviteter 

- Målgrupp 

o Åldrar  

o Kön 

o ”Klass” Socioekonomisk status 

o Familjesammansättning 

o Etnicitet 

- Hur vet barn och föräldrar om att er verksamhet finns? 

 

Möjligheter 
Vilka möjligheter anser du att er verksamhet har till att skapa fritidsaktiviteter för 

barn med små ekonomiska resurser? 

 

- Tas hänsyn till barns ekonomiska situation? 

o Diskuteras frågan om barns ekonomiska situation i er verksamhet? 

o Finns det någon policy? 

o Reducerad medlemsavgift 

o Stöd till materialkostnader 

o Om ett barn slutar på grund av ekonomiska skäl, hur hanterar ni det? 

 

- Vilka outnyttjade resurser finns för att utveckla möjligheter till fritidsaktiviteter för 

barn med små ekonomiska resurser? 

 

Tips!	  

• Kan	  du	  berätta	  lite	  mer	  

om….?	  

• Vad	  innebär....?	  

• Vilken	  betydelse	  har….?	  

• Hur	  tänker	  du….?	  

• Skulle	  du	  kunna	  ge	  ett	  

exempel….?	  

• Kan	  du	  utveckla….?	  

• Vad	  menar	  du	  när	  du	  

säger….?	  
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- Görs något särskilt för att barn med små ekonomiska resurser ska bli delaktiga i er 

verksamhet? 

o Om ja  

§ Vad görs?  

§ Fungerar det?  

o Om nej  

§ Finns det behov till det?  

§ Hur skulle ni kunna göra?   

 

- Finns det kostnadsfria aktiviteter, hur ser de ut? 

 

- Hur ser er verksamhet ut under skollov? 

o Extra verksamhet 

o Avgifter 

o Hur får barn och föräldrar reda på att er lovverksamhet finns? 

o Skulle verksamheten kunna utvecklas under skollov? 

 

Hinder 
Vilka hinder anser du finns för att er verksamhet ska kunna erbjuda/utveckla 

möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn med små ekonomiska resurser? 

- Ekonomiska hinder 

- Tillgång till lokaler 

- Tillgång till personal 

- Vilka hinder finns det för verksamhet på skollov? 

 

Framtid 
Vilka behov anser du att er verksamhet har för att i framtiden kunna utveckla 

möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn med små ekonomiska resurser? 

- Kommunens roll? 

- Behov och möjligheter till samverkan? 
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Övrigt 
Finns det något mer du vill berätta som inte kommit upp än? 


