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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att allt fler individer är fysiskt inaktiva och att utövandet 

av spontanidrott minskar. Samtidigt slutar hälften av alla ungdomar som är 15 år eller äldre 

med sitt deltagande i föreningsidrott. Inom svensk idrott finns en vision om att alla ska kunna 

delta i idrott. En av faktorerna som gör att detta just är en vision i dagsläget är att svensk idrott 

inriktar sig förmycket på tävlingsdelen. En annan faktor är den ekonomiska barriären och de 

höga kostnaderna för idrottsutrustningen, som är nödvändig för utövandet. En verksamhet som 

gör det möjligt för individer att helt gratis låna idrottsutrustning är Fritidsbanken, vilket denna 

studie handlar om. Den teoretiska referensramen som denna studie utgår ifrån är 

Bronfenbrenners Ecological systems theory. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar i 15-22 årsåldern upplever 

Fritidsbanken som verksamhet och mer specifikt vilka ungdomarna som kommer dit är, deras 

upplevelse av att låna idrottsutrustning, samt hur de tycker att Fritidsbanken ska utvecklas. 

Metod: I denna studie användes kvalitativa intervjuer för att samla in data. Det var åtta stycken 

deltagare som var i åldrarna 15-22 år och som har lånat idrottsutrustning från Fritidsbanken 

minst en gång. 

Resultat: Huvudresultaten i studien är att de unga låntagarna alla på något sätt är intresserade 

av att utöva idrott, antingen spontant med kompisar eller att genom delta i någon form av 

föreningsidrott. Den främsta anledningen till att ungdomarna lånar idrottsutrustning på 

Fritidsbanken är ekonomiska, det kostar för mycket att köpa ny idrottsutrustning. De känslor 

som beskrivs i samband med Fritidsbanken är mestadels positiva och det verkar vara en 

verksamhet som betyder mycket för dessa ungdomar. Vidare vill de unga låntagarna att 

Fritidsbanken ska synas mer och då framför allt på sociala medier, att öppettiderna ska variera 

mer, samt att Fritidsbanken ska utökas genom större eller fler lokaler. 

Slutsats: Fritidsbanken är en verksamhet som bidrar till ett ökat hälsofrämjande arbete i 

samhället genom att ge individer större möjligheter att vara fysiskt aktiva, samt att utöva idrott 

spontant på sin fritid. Detta gäller inte minst ekonomiskt, eftersom att det är gratis att låna 

idrottsutrustning. 

 

Nyckelord: Fritidsbanken, fysisk aktivitet, hälsofrämjande arbete 

  



 
 

Abstract 

 

Background: Previous research shows that more and more individuals are physically inactive 

and that the exercise of spontaneous sports is reduced. At the same time, half of all adolescents 

who are 15 years or older end their participation in organized sports. There is a vision within 

The Swedish Sport Federation (RF) that everyone can participate in sports. One of the factors 

that make this a vision at present is that sports in Sweden focuses too much on the competition 

part. Another factor is the economic barrier and the high costs of the sports equipment that are 

necessary for the exercise. An organization that allows individuals to borrow equipment 

completely free of charge is Fritidsbanken, which this study is about. The theoretical 

framework, from which this study is based on, is Bronfenbrenner’s Ecological Systems theory. 

Purpose: The purpose of this study is to examine how 15-22 years old adolescents are 

perceiving Fritidsbanken as an organization and more specific who the adolescents that borrow 

sports equipment are, their experience of borrowing sports equipment and how they want 

Fritidsbanken to develop. 

Method: In this study, qualitative interviews were used to collect data. There were eight 

participants aged 15-22 who have borrowed sports equipment from Fritidsbanken at least once. 

Result: The main results of the study are that the young borrowers are in any way interested in 

exercising sports, either spontaneously with friends or by participating in any form of organized 

sports. The main reason why adolescents borrow sports equipment at Fritidsbanken are 

economical, it costs too much to buy new sports equipment. The feelings described in 

connection with Fritidsbanken are mostly positive and it seems to be an organization that means 

a lot for these adolescents. Furthermore, the young borrowers want Fritidsbanken to be more 

visible, especially in social media, have more varied opening hours, and they want 

Fritidsbanken to be expanded through larger or more room. 

Conclusion: Fritidsbanken is an organization that contributes to increased health promotion in 

society, by giving individuals greater opportunities to be physically active, as well as exercising 

sports spontaneously in their spare time. This includes not at least economically, as it is free to 

borrow sports equipment. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion  

Föreningsidrotten fick i Sverige sitt genombrott i början av 1900-talet och har sedan dess varit 

en del av många människors liv. År 1914 var 63 000 personer registrerade medlemmar i någon 

av Sveriges idrottsföreningar och idag är antalet medlemmar över tre miljoner. 

Riksidrottsförbundet vill att alla idrottsföreningar som de ansvarar för ska följa deras egen 

värdegrund om alla barns rätt att få delta i idrotten oavsett varifrån de kommer eller hur deras 

ekonomiska situation ser ut (Lindroth, 2011; Riksidrottsförbundet 2009a; 2015; 2017a). 

 

Även om det finns ett uttalat mål om att alla barn och ungdomar har rätt till att delta i 

föreningsidrotten finns det faktorer som kan sätta stopp för detta. En av dessa är kostnaderna 

för idrottsutrustningen som hela tiden ökar enligt rapporter från Riksidrottsförbundet (2004; 

2009b). Den totala kostanden skiljer sig mellan olika idrotter, men det blir i genomsnitt 980 

kronor per år (år 2009) för de studerade idrotterna (Riksidrottsförbundet, 2009b). För att hålla 

kostnaderna nere föreslår Riksidrottsförbundet (2004) att fler ska ärva idrottsutrustningen som 

krävs för den aktuella idrotten. 

 

Samtidigt finns det andra alternativ för de barn och ungdomar som inte vill idrotta i en förening. 

Både den kommersialiserade idrotten, som främst bedrivs för att tjäna pengar och som på senare 

tid har vuxit fram till ett alternativ till föreningsidrotten (Wagnsson & Augustsson, 2015) samt 

spontanidrotten, som snarare har minskat (Coakley, 2009; Engström, 2004). Bland den svenska 

befolkningen i åldern 16-84 år är det cirka två tredjedelar av befolkningen som uppfyller 

rekommendationerna om att vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan (Statens 

folkhälsoinstitut, 2013; Andersson, 2014). Samtidigt visar en studie (Carlman, Wagnsson & 

Patriksson, 2013; Telama & Yang, 2000; Wagnsson, 2009) att cirka hälften av de ungdomar 

som idrottar i föreningar och är i åldern 15-22 år slutar eller har slutat med den idrott de har 

utövat. Om en individ idrottar eller utövar någon form av fysisk aktivitet eller inte kan till stor 

del bero på hur miljön runt omkring individen ser ut, samt påverkan av bland annat föräldrar, 

vänner eller kultur (Bronfenbrenner, 1979; 1992; 2005; 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998; 

2006). 

En verksamhet som riktar sig till alla, som lånar ut idrottsutrustning för inomhus- och 

utomhusaktiviteter gratis och som dessutom ökar förutsättningarna för en aktiv fritid, samt finns 
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i den närliggande miljön för en allt större del av Sveriges befolkning, är Fritidsbanken 

(Fritidsbanken, 2017). 

 

1.2 Fritidsbanken 

Fritidsbanken kan beskrivas som ett bibliotek, men lånar istället för böcker ut idrotts- och 

friluftsutrustning för både inomhus- och utomhusaktiviteter. Verksamheten startade år 2013 i 

Deje, Värmland och har nu spridit sig till stora delar av landet. Vem som driver verksamheten 

på de olika orterna är varierande (Fritidsbanken, 2017).  

Fritidsbankens syfte är att ge inspiration och möjlighet till ökad spontanidrott, fysisk aktivitet 

samt en aktivare fritid. Vidare är verksamhetens syfte även att ta tillvara på idrotts- och 

fritidsutrustning som inte längre används, så att andra istället kan få nytta av den. Det finns 

också ett stort fokus på miljön genom att den utrustning som kommer in har skänkts, både av 

privatpersoner och av idrottsföreningar. Det kan vara allt från utrustning som nästan inte har 

använts till sådant som är lite slitet, men inte sönder. Vad det finns för utrustning på 

Fritidsbanken varierar mellan olika verksamheter och beror på vilken utrustning som skänks 

(Fritidsbanken, 2017). 

För Fritidsbanken är det viktigt att vem som helst ska få låna idrottsutrustning i två veckor och 

att det ska vara helt gratis. Fritidsbanken har tilldelats flera olika priser inom miljö, återvinning, 

barnidrott samt initiativ. De finns även på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram 

(Fritidsbanken, 2017). Sedan 2016 samarbetar Fritidsbanken även med Riksidrottsförbundet 

(Riksidrottsförbundet, 2017b). 

Det är denna verksamhet som kommer att undersökas djupare i denna studie, där fokus 

kommer att vara hur ungdomar i åldern 15-22 år upplever Fritidsbanken som verksamhet. 

Detta är intressant att undersöka, främst på grund av att kostanden för idrottsutrustning och 

deltagande i idrott överhuvudtaget blir allt dyrare. Det kan även vara intressant att undersöka, 

eftersom att spontanidrotten har minskat.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar i Mellansverige upplever Fritidsbanken 

som verksamhet. Mer specifikt är syftet att undersöka vilken idrottsbakgrund dessa ungdomar 
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har, deras upplevelse av att låna idrottsutrustning och hur de tycker att Fritidsbanken ska 

utvecklas. 

 

- Hur ser idrotts- och motionsbakgrunden ut för ungdomarna som besöker Fritidsbankens 

verksamhet i Mellansverige? 

- Hur upplever ungdomar att det är att låna idrottsutrustning på Fritidsbanken? 

- På vilket sätt anser ungdomar att Fritidsbanken bör utvecklas?   
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2. Bakgrund 

Här redovisas begrepp som är relevanta för denna studie att presenteras. Dessa är Hälsa, 

Hälsofrämjande arbete, Fysisk aktivitet, Föreningsidrott, Svensk idrotts värdegrund, 

Spontanidrott och Kommersialiserad idrott. Socioekonomi redovisas som en underrubrik till 

begreppet hälsa.  

 

2.1 Hälsa 

En klassisk definition av hälsa kommer från Världshälsoorganisationen (WHO) (1948): ”Health 

is a complete state of physical, mental and social well-being, and not merely the absence of 

disease or infirmity” (refererat i Downie, Tannahill & Tannahill, 1996; Korp, 2004; Rydqvist 

& Winroth, 2008; Svensson & Hallberg, 2010; Hedström, 2017). Denna definition har sedan 

dess varit en viktig riktlinje för det fortsatta hälsofrämjande arbetet eftersom att det ger en 

helhetsbild av begreppet hälsa, som både handlar om fysisk, psykisk och social hälsa (Downie 

m.fl.1996; Korp, 2004). WHO (1986) kommer senare fram till att hälsa är en individs resurs i 

sin vardag, istället för en individs mål i livet. Hur en individs hälsa är, påverkas både av sociala 

och personliga resurser. En god hälsa bidrar till en positiv utveckling för individen. År 1997 

kommer WHO fram till att hälsa är en mänsklig rättighet, som gör att individen på ett socialt 

och ekonomiskt plan kan leva tryggt. 

 

Det finns många olika faktorer som påverkar en individs hälsa. Tillsammans kallas dessa 

Hälsans bestämningsfaktorer och utgör olika skikt. I det innersta skiktet, det som ligger närmast 

individen, finns faktorer som inte går att påverka som ålder, kön och arv. Dessa faktorer är 

unika för varje individ och speciellt det genetiska arvet påverkar hur en individs förutsättningar 

för att utvecklas på ett visst område ser ut. I nästa skikt finns faktorer såsom socialt stöd och 

sociala nätverk med bland annat familj och kompisar. Hur individens närmaste relationer ser ut 

påverkar till stor del hälsan och måendet. Om relationerna är bra mår individen bra och får 

uppleva positiva känslor såsom tillit, gemenskap, trygghet och bekräftelse. Är relationerna 

däremot mindre bra kan känslor som ensamhet upplevas (Dahlgren & Whitehead, 1991; 

Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

I nästa skikt inom Hälsans bestämningsfaktorer finns faktorer som utgör en individs livsstil och 

fritid som individen kan påverka själv. Dessa är till exempel fysisk aktivitet, sömn och matvanor 

som påverkar både individens resurser och hälsa på sikt. Även välbefinnandet påverkas av dessa 
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faktorer. I det näst yttersta skiktet ingår faktorer såsom boende, utbildning, arbete, hälso- och 

sjukvård, samt fritid och kultur. Dessa faktorer kan individen inte påverka i lika stor 

utsträckning, eftersom att det handlar om utbudet som finns i miljön runt omkring när det till 

exempel gäller fysisk aktivitet. Det kan handla om tillgång till idrottshallar, idrottsföreningar 

och inte minst idrottsutrustning (Dahlgren & Whitehead, 1991; Winroth & Rydqvist, 2008). 

Genom att låna ut idrottsutrustning bidrar Fritidsbanken som verksamhet till att fler individer 

för möjlighet att utöva idrott i sin vardag (Fritidsbanken, 2017). Det yttersta skiktet består av 

miljö och samhällsekonomiska strategier, vilka indirekt kan påverka en individs hälsa. Exempel 

på det kan vara hygieniska förbättringar, politiskt styre och lagstiftningar (Dahlgren & 

Whitehead, 1991; Winroth & Rydqvist, 2008). Fritidsbanken bidrar även till att skapa hälsa på 

lika villkor för alla, eftersom att vem som helst får komma till verksamheten och låna 

idrottsutrustning gratis (Fritidsbanken, 2017).  

 

2.1.1 Socioekonomi 

Socioekonomi eller socioekonomiska grupper handlar om hierarki och klassindelning som sker 

i samhället (Statistiska centralbyrån, 2017). Hur den socioekonomiska statusen ser ut hos en 

individ beror främst på tre viktiga faktorer. Dessa är utbildning, arbete och inkomst och 

representerar socioekonomi bättre tillsammans än var för sig (White, 1982). Socioekonomi 

handlar även om social status. En individ som har en lägre socioekonomisk status har också ett 

mindre socialt nätverk jämfört med individer som har högre socioekonomisk status (Kamphuis, 

Van Lenthe, Giskes, Huisman, Brug, & Mackenbach, 2008). Ett annat sätt att mäta 

socioekonomisk status på är vad individen har för resurser såsom boendeform och tillgång till 

bil, sommarstuga och båt (Blomdahl, 1990; Blomdahl & Elofsson, 2006). Coakley (2009) 

menar att individer som har samma socioekonomiska status eller befinner sig i samma 

samhällsklass har liknande möjligheter att uppnå god ekonomi och makt i samhället. Även 

socioekonomisk status är en faktor som har en inverkan på individens hälsa (Kamphuis, m.fl., 

2008). För de som har en hög socioekonomisk status är detta en fördel jämfört med de som har 

en lägre socioekonomisk status. 

 

De individer som har liknande socioekonomisk status i ett samhälle har ofta liknande 

värderingar om hur människan borde leva sitt liv (Bourdieu, 1984,1992). De med lägre 

socioekonomisk status har ofta lägre motivation till att utöva fysisk aktivitet och har även en 

negativ inställning till det, jämfört med den grupp som har en högre socioekonomisk status. 

Grupper med låg socioekonomisk status har sämre tilltro till sin förmåga. Många av dessa 
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individer utövar därför ingen, eller väldigt lite fysisk aktivitet. (Kamphuis, m.fl., 2008). 

Fritidsbanken bidrar till att även individer med låg socioekonomisk status kan idrotta på sin 

fritid, eftersom att verksamheten vänder sig till alla individer och det är gratis att låna 

idrottsutrustning (Fritidsbanken, 2017).  

 

2.2 Hälsofrämjande arbete 

Definitionen för hälsofrämjande arbete, eller hälsopromotion, har diskuterats bland flera olika 

forskare. Bunton och Macdonald (2002) anser att hälsofrämjande arbete handlar om att förbättra 

hälsan genom samspel mellan individ och samhälle. De menar även att förutsättningar för det 

hälsofrämjande arbetet beror på sociala och politiska bakgrunder. Andra som har definierat vad 

hälsofrämjande arbete är Green och Kreuter (1999), som utgår mer utgår från ett ekologiskt 

perspektiv. De anser att det innebär att utifrån de förutsättningar som finns i omgivningen arbeta 

för att förbättra hälsan. Dessa kan vara kultur, villkor, samt de människor som berörs och det 

är dessa faktorer som avgör vad målet för det hälsofrämjande arbetet är, samt vad som är möjligt 

att göra. Det viktigaste är att respektera individerna som deltar. Korp (2004) menar att 

hälsofrämjande arbete är en social rörelse där det kan finnas tecken på ideologi. 

 

Efter den första konferensen om hälsofrämjande arbete som WHO höll 1986, kom 

organisationen fram till att det är individens livsvillkor som avgör grunden för ett 

hälsofrämjande arbete. Dessa villkor är bland annat fred, utbildning, att ha någonstans att bo, 

att ha tillräckligt med mat, inkomst, rättvisa och jämlikhet. Vidare menar WHO (1986) att det 

sedan måste skapas förutsättningar för att möjliggöra för en bättre fysisk, psykisk och social 

hälsa genom insatser som är individinriktade, samt att skapa samarbeten mellan olika aktörer. 

Ett exempel på detta är Fritidsbanken som genom sin verksamhet skapar förutsättningar för alla 

individer att kunna hålla på med någon form av fysisk aktivitet på sin fritid genom att gratis 

låna ut idrottsutrustning (Fritidsbanken, 2017). Sedan 2016 samarbetar de med 

Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundet, 2017b).  

 

Hälsofrämjande arbete innebär att sätta in insatser som har en positiv påverkan på hälsan, att 

fokusera på faktorer som ökar hälsan. Dessa kan fokusera på antingen individer, en grupp, eller 

en hel befolkning och handlar om samspelet mellan individen, miljön runt omkring eller 

livsvillkoren (Rydqvist & Winroth, 2008). 
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För att kunna arbeta hälsofrämjande behövs en form av analys av hur läget är just nu för att 

sedan kunna bestämma hur det fortsatta arbetet ska se ut. Det kan vara allt från en 

hälsoprofilbedömning till en enkät (Rydqvist & Winroth, 2008). Att göra en 

hälsoprofilbedömning kan för en individ skapa motivation till att förändra sin livsstil 

(Andersson, 2014). Som utgångspunkt är det även viktigt att ställa sig frågor som handlar om 

var hälsa skapas, hur hälsa skapas, vad som främjar hälsa och hur den egna hälsa kan förbättras. 

Det måste även finnas en bakomliggande idé att utgå ifrån, om det handlar om att förebygga 

ohälsa eller främja hälsa. Nästa steg är att sätta upp mål som passar till den tänka målgruppen. 

Det kan handla om en ökad medvetenhet, att påverka sin egen hälsa i positiv riktning, eller att 

utveckla strategier för en ökad hälsa i samhället. För att som individ kunna påverka sin hälsa 

och förändra sin livsstil behövs motivation (Rydqvist & Winroth, 2008). 

 

Inom hälsofrämjande arbete, eller hälsopromotion, nämns även begreppet delaktighet. I detta 

fall syftar det till att de individer som på något sätt deltar i det hälsofrämjande arbetet ska känna 

att de kan vara med och påverka utvecklingen (Epp, 1986; Korp, 2004; Moulton & Frankish, 

2006; WHO, 1986). Delaktighet är något som denna studie tar upp i samband med intervjuerna 

som utförs tillsammans med de unga låntagarna, där de får möjlighet att berätta hur de upplever 

Fritidsbanken och hur de anser att verksamheten ska utvecklas. Detta för att de ska få tillfälle 

att delge sina åsikter och vad de anser är viktigt.  

 

2.3 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är omfattande som begrepp och inkluderar alla former av rörelse som ger en 

ökad energiomsättning. Det kan innebära muskelaktivitet såsom promenader, trädgårdsarbete, 

motion, träning och friluftsliv (Caspersen, Powell & Christenson, 1985; CDC, 1997; Mattsson, 

Jansson & Hagströmer, 2015). Alla individer som inte är sängliggande utövar någon form av 

fysisk aktivitet, men mängden fysisk aktivitet varierar mellan olika individer (Caspersen, 

Powell & Christenson, 1985). 

 

Viktiga aspekter när det gäller fysisk aktivitet är begrepp som frekvens, duration och intensitet. 

Med frekvens menas hur ofta den fysiska aktiviteten sker, med duration menas hur länge den 

fysiska aktiviteten pågår och med intensitet menas hur ansträngande den fysiska aktiviteten är. 

Alla dessa faktorer har påverkan på hur resultatet blir efter fysisk aktivitet. För att fysisk 

aktivitet ska ge goda hälsoeffekter bör detta ske regelbundet, eftersom att effekten av fysisk 

aktivitet sitter i flera dagar och därefter minskar den. När det gäller hur länge fysisk aktivitet 
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ska pågå ger det bättre effekt ju längre den pågår. Det går även att dela in den fysiska aktiviteten 

i flera perioder under en dag, bara den sammanlagda tiden blir tillräcklig. För att kunna förbättra 

och bibehålla god kondition är det betydelsefullt att den fysiska aktiviteten som sker är intensiv, 

även om hälsofrämjande effekter också sker vid längre intensitet (Berg & Ekblom, 2015; 

Andersson, 2014). 

 

Fysisk aktivitet främjar den fysiska hälsan genom förbättring av den fysiska kapaciteten, vilket 

minskar risken för kroniska sjukdomar och förtidig död. De sjukdomar som regelbunden fysisk 

aktivitet motverkar är främst de vanligaste folksjukdomarna, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

typ 2-diabetes, benskörhet och vissa cancersjukdomar. Fysisk aktivitet har även positiva 

psykiska effekter och då framförallt långvarig stress i vardagen. Det har även positiv inverkan 

på ångest, oro, nedstämdhet, depression, koncentrationen och minnet (CDC, 1997; Jonsdottir 

& Lindegård Andersson, 2015; Klarlund Pedersen, 2010; Andersson, 2014). 

 

I Sverige finns det rekommendationer för hur mycket fysiskt aktiv en individ ska vara för att 

det ska få en hälsofrämjande effekt. Dessa bygger på en amerikansk rekommendation från 

experter inom medicin, fysiologi och epidemiologi, samt en rapport om fysisk aktivitet av 

Statens folkhälsoinstitut. Dessa rekommendationer innebär att alla som är 18 år och äldre ska 

vara fysisk aktiv i minst 150 minuter i veckan sammanlagt, vilket betyder cirka 30 minuter per 

dag. Detta ska ske med måttlig eller hög intensitet. Rekommendationer för högintensiv fysisk 

aktivitet är 75 minuter i veckan. Detta kan spridas ut på minst 10 minuter per gång, bara den 

sammanlagda tiden per dag eller vecka blir tillräcklig. Vad gäller fysisk aktivitet för kondition 

bör detta utföras cirka tre dagar i veckan, cirka 20-30 per gång och fysisk aktivitet för de stora 

muskelgrupperna bör utföras minst två gånger i veckan. För barn och ungdomar är 

rekommendationen att vara ännu mer fysisk aktiv (Berg & Ekblom, 2015; Klarlund Pedersen, 

2010; Andersson, 2014). 

 

2.4 Föreningsidrott 

Föreningsidrott är en form av organiserad idrott och är Sveriges största folkrörelse. Så många 

idrottsföreningar som finns i Sverige och övriga Norden finns inte någon annanstans i världen. 

Föreningsidrotten i Sverige kallas ofta för den ”skandinaviska” eller ”nordiska” modellen och 

är en självständig folkrörelse. Det innebär att idrottsföreningarna bygger på demokrati, ideellt 

ledarskap, den är dynamisk, öppen för alla, en del av samhällsutvecklingen, finns i hela landet 

och i alla sociala skikt, samt att den är självständig. Även om svensk idrott är självständig 
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samarbetar den med både staten och den aktuella kommunen. De får även bidrag från dessa. På 

många orter är det idrotten som samlar befolkningen. Det finns cirka 20 000 idrottsföreningar i 

Sverige. Dessa är alla medlemmar av distriktsidrottsförbund och specialidrottsförbund. Det är 

Riksidrottsförbundet (RF) som håller ihop svensk idrott (Riksidrottsförbundet, 2017c). 

 

Även om alla idrottsföreningar är medlemmar av RF och de ska bygga sin verksamhet på en 

speciell värdegrund och vision (RF, 2009a; 2015) har de en viss frihet när det gäller hur just 

deras idrottsförening ska vara utformad och inriktad mot (Ekblom, Engström, Hinic, Johnson, 

Redelius & Ryberg, 2007). Vissa idrottsföreningar prioriterar rörelseglädje och välmående, 

medan för andra idrottsföreningar är det viktigt att fokus ligger på tävling och prestation 

(Coakley, 2009; Ekblom m.fl., 2007). Hur en idrottsförening utformas kan bland annat bero på 

föreningskultur, anläggningar och tävlingssystem (Ekblom m.fl., 2007). 

 

Med faktorn föreningskultur menar Ekblom m.fl. (2007) att det finns en speciell föreningsanda 

som genomsyrar hela verksamheten. Det kan vara att låta alla spela istället för att låta de bästa 

göra det. När det gäller faktorn om tillgång till anläggningar har kommuner ett stort ansvar att 

se till att det finns, vilket har stor betydelse för vilka idrotter som finns tillgängliga att utöva på 

lokal nivå (Ekblom m.fl., 2007; Fahlén och Aggestål, 2011). Det finns sällan plats för alla, 

vilket gör att ledaren oftast måste prioritera vilken inriktning idrottsföreningen ska ha. Hur 

tävlingssystemet ser ut påverkar också hur idrottsverksamheten riktar in sig. För idrotter som 

använder sig av ett seriespel där lag kan flyttas upp eller ner beroende på placering efter 

säsongens slut, betyder det ofta att fokus på resultat är det som präglar idrottsföreningen. Då är 

risken stor för att bara de bästa får spela (Coakley, 2009; Ekblom m.fl., 2007). 

 

Organiserad idrott och föreningsidrott har blivit en stor del av vardagen för många, speciellt för 

barn och ungdomar. Detta gäller inte bara i Sverige, utan även i andra delar av världen (Coakley, 

2009). Fritidsbanken erbjuder med sin verksamhet att idrotta spontant och prova på olika 

idrotter, vilket gör att de fångar upp de individer som inte vill idrotta organiserat i förening. Att 

fler individer får chans att prova på idrott genom att låna idrottsutrustning kan även gynna 

föreningsidrotten genom att de får fler medlemmar om individen bestämmer sig för att fortsätta 

med en idrott som den provar på. (Fritidsbanken, 2017). Även denna verksamhet är medlem av 

Riksidrottsförbundet och får bidrag därifrån (Riksidrottsförbundet, 2017b).  
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2.5 Svensk idrotts värdegrund 

När det talas om begreppet svensk idrott menar Riksidrottsförbundet (RF) (2009a; 2015) att det 

handlar om ett samlingsnamn för alla idrottsförbund, samt deras medlemsföreningar och 

därmed alla som är involverade i föreningsidrotten i Sverige. Visionen är att göra svensk idrott 

till den bästa i världen och det gäller på många olika plan. RF (2009a; 2015) har därför 

tillsammans med dess medlemmar genom rapporten Idrotten vill sammanställt denna 

värdegrund som Sveriges idrottsföreningar ska bygga sin verksamhet utifrån. 

 

Enligt RF (2009a; 2015) ska Sveriges idrottsföreningar bygga på respekt och människors lika 

värde. Därför ska svensk idrott bygga på FN:s Barnkonvention, FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Svensk idrott vill att människor ska utvecklas på ett positivt sätt (RF, 2009a; 2015). Fysisk 

utveckling ska ske på ett positivt sätt genom att träna och utveckla kroppen för att må bra och 

kunna prestera bättre både inom idrotten och i vardagen. Psykisk utveckling som kan ske genom 

idrotten är att det sätts upp mål för både prestationer, förbättring av teknik, samt resultat. Det 

kan även ske genom att individen kämpar och försöker prestera det bästa, samt att testa nya 

gränser. Det kan göra att individen får erfarenheter som gör att den klarar av vardagen utanför 

idrotten på ett bra sätt. För den sociala utvecklingen inom idrotten har gemenskap och 

kamratskap en stor betydelse, vilket hindrar utanförskap och kan göra att individen känner sig 

trygg. Att individen lär sig det sociala samspelet, samt att respektera andra är också en del av 

den sociala utveckling som kan ske inom idrotten. RF (2009a; 2015) menar också att kulturell 

utveckling sker inom idrotten då idrottsföreningar genom sin verksamhet samlar olika individer 

och blir som en identitet för den lokala orten. 

 

De fyra pelarna som svensk idrotts värdegrund utgår ifrån är glädje och gemenskap, demokrati 

och delaktighet, allas rätt att vara med, samt rent spel (RF, 2009a; 2015). Glädje och gemenskap 

är en viktig del eftersom att det för många är en stor drivkraft och anledning till att hålla på med 

idrott. I en idrottsförening ska alla kunna må bra, ha roligt och kunna prestera på sin topp. Att 

svensk idrott är demokratisk och att alla ska vara delaktiga betyder att alla som är medlemmar 

har lika mycket värde och lika mycket att säga till om, oavsett bakgrund. Denna värdegrund 

bygger också på jämställdhet. Värdegrunden om allas rätt att vara med betyder att oavsett 

nationalitet, religion, etiskt ursprung, kön, ålder, sexuell läggning eller fysiska och psykiska 

förutsättningar ska kunna och få vara med i idrottsföreningarnas verksamheter. Rent spel 

innebär att idrottare ska kunna tävla på lika villkor och hålla sig till regler och andra 
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överenskommelser, samt ha en god etik och moral. Det betyder också att svensk idrott ska 

arbeta emot doping och annat fusk, mobbing, trakasserier och våld, samt dålig ekonomi. Detta 

ska ske både inom och utanför idrotten (RF, 2009a; 2015). 

 

Att ha god kunskap om miljömedvetenhet är viktigt för svensk idrott (RF, 2009a; 2015). Detta 

eftersom att alla människor är beroende av frisk luft och att miljön i naturen och närområdet är 

bra. För att inte sätta för mycket avtryck i miljön försöker svensk idrott att så mycket som 

möjligt anpassa sin verksamhet till att ha en positiv inverkan på miljön. Det kan även handla 

om att resorna som görs i samband med träning och tävling ska vara så miljövänliga och 

trafiksäkra som det går. För de som har sin idrottsplats i naturen gäller allemansrättens regler. 

Fritidsbanken är en verksamhet som har ett miljötänk genom att de lånar ut idrottsutrustning 

som är begagnad, men fullt användbar och som annars skulle ha slängts (Fritidsbanken, 2017).  

 

2.6 Spontanidrott 

Enligt Blomdahl, Elofsson och Åkesson (2012), Högman och Augustsson (2017) och Karlstads 

kommun (2017) betyder spontanidrott att utöva idrott, lek, motion eller tävling i en grupp eller 

ensam. Det finns ingen officiell tränare, instruktör eller lärare som anordnar aktiviteterna. Det 

är deltagaren som själv organiserar aktiviteten, samt sätter egna regler och utformar den. Många 

barn föredrar denna form av idrott framför organiserad tävlingsidrott (Coakley, 2009). Att få 

fler människor att spontanidrotta och prova på nya idrottsgrenar är ett av Fritidsbankens syften 

(Fritidsbanken, 2017). 

 

2.7 Kommersialiserad idrott 

Enligt Nordstedts svenska ordbok (1999) betyder kommersialisering att göra en viss förening, 

företag eller organisation, till exempel idrotten, till en affärsverksamhet som syftar till att vara 

vinstdrivande. Detta skulle kunna betyda att den kommersialiserade idrotten bedriver idrott 

främst för att tjäna pengar på sin verksamhet och inte som föreningsidrotten som gör det främst 

för sina medlemmar. Exempel på kommersialiserad idrott kan vara idrottsföreningar som har 

bolagiserats eller privata gym (Peterson, 2004). Det kan även vara idrottsläger inom olika 

idrotter för barn och ungdomar på deras lov eller en blandning mellan kommersiell och 

traditionell idrott där det främst är idrottsföreningarna själva som bedriver denna verksamhet 

(Wagnsson & Augustsson, 2015). 
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Faktorer som skiljer den kommersiella idrotten från den traditionella föreningsidrotten är att 

lederna inom den kommersiella verksamheten får lön för det arbete som utförs, medan inom 

föreningsidrotten är ledarskapet huvudsakligen ideellt. Detta menar Wagnsson och Augustsson 

(2015) leder till att majoriteten av föräldrar till barn som är involverade i någon form av 

kommersiell idrott anser att det går att ställa högre krav på dessa ledare än de ledare som finns 

inom föreningsidrotten. Olika sorters krav verkar annars vara det som föräldrar har åsikter om 

när det gäller kommersiell idrott. Det som anses vara positivt är att det krävs mer disciplin och 

att barnet oftare når sitt mål inom den kommersialiserade idrotten. De negativa aspekterna 

verkar dock vara dominerande. Föräldrarna anser att den är mer stressande på olika sätt, det 

finns en ökad risk för utanförskap på grund att den kommersiella idrotten i många fall kostar 

mer än vad föreningsidrotten gör, samt att föräldrarna verkar pressa sina barn mer än inom 

föreningsidrotten (Wagnsson & Augustsson, 2015). Till skillnad från den kommersiella idrotten 

bidrar Fritidsbanken till att alla individer får möjlighet att kunna idrotta på sin fritid, eftersom 

att det är gratis att låna idrottsutrustning. Detta motverkar utanförskapet (Fritidsbanken, 2017).    
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3. Tidigare forskning 

 

Det finns inga tidigare studier gjorda på Fritidsbanken när det gäller upplevelser av dess 

verksamhet. Däremot finns det en studie på hur aktiva barn och ungdomar är på sina raster 

under skoltiden och jämförelser bland annat mellan elever som tar med sig eller lånar 

idrottsutrustning på rasterna, samt de som inte gör det. Det finns även en studie som handlar 

om ekonomiska barriärer när det gäller deltagande i fysisk aktivitet bland vuxna med låg 

socioekonomisk status. En annan studie tar upp barns upplevelser från idrottsskolans 

verksamhet, medan en annan studie berör ungdomars erfarenheter av organiserad spontanidrott. 

Ytterligare en studie handlar om ”den Skandinaviska idrottsmodellen” och ”idrott för alla”. Alla 

dessa studier presenteras nedan. 

 

I en australiensk studie som gjordes av Ridgers, Timperio, Crawford och Salmon (2013) var 

syftet att undersöka kopplingar mellan ett antal individuella-, beteendemässiga-, sociala- och 

policyfaktorer, samt ungdomars uppmätta fysiska aktivitet och stillasittande tid under raster i 

skolan. I de individuella faktorerna ingår bland annat kön, socioekonomisk status och BMI. I 

de beteendemässiga faktorerna ingår att vara fysisk aktiv på rasten, att ta med sig 

idrottsutrustning och att låna idrottsutrustning. Sociala faktorer inkluderar support från vänner 

och familj. Majoriteten av alla ungdomar som deltog i studien hade nästan en och en halvtimme 

rast totalt varje dag, vilket ingår i policyfaktorn. Resultaten visar att majoriteten av tjejerna i 

studien var stillasittande på rasterna, medan killarna var mer fysiskt aktiva. Ungdomarna i de 

högre åldersgrupperna (11-12 år) var mindre engagerade i fysisk aktivitet på rasterna och då 

speciellt tjejer, än ungdomarna i de lägre åldersgrupperna (10-11 år). Studien visade även att de 

som tog med sig någon form av idrottsutrustning till skolan i högre grad var fysisk aktiva än de 

som inte gjorde det. När dessa faktorer skulle mätas igen på samma ställe, men två år senare 

hade inga av dessa resultat förändrats (Ridgers, m.fl., 2013). Att låna idrottsutrustning från 

Fritidsbanken kan bidra till att ungdomar utövar mer fysisk aktivitet både i skolan och på 

fritiden.  

 

En annan studie handlar om ekonomiska barriärer som är relaterade till deltagande 

idrottsaktiviteter (Steenhuis, Nooy, Moes & Schuit, 2009). Resultatet i studien visar att 

majoriteten av deltagarna upplevde att det var ett ekonomiskt hinder för dem att delta i 

idrottsaktiviteter på deras fritid. Att bekosta medlemskapet på det ställe som de ville utöva 
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fysisk aktivitet ansåg de vara ett större hinder än att kunna bekosta eventuella kläder och 

utrustning som behövdes, även om dessa faktorer också var stora hinder. Detta eftersom att de 

kunde tänka sig att köpa kläder och utrustning i second hand affärer. De deltagare i studien som 

hade barn var däremot mer villiga att spendera pengar på idrottsaktiviteter för deras barn än sig 

själva. Majoriteten av deltagarna svarade också att de inte kunde utöva den idrottsaktivitet som 

de ville på grund av kostnad. En del utövar en annan form av idrott som inte är lika dyr som till 

exempel löpning, medan andra inte utövar någon form av fysisk aktivitet överhuvudtaget. 

Många av studiens deltagare ansåg sig kunna delta i fysisk aktivitet om det fanns någon form 

av rabatt på medlemskapet, men bara cirka hälften var intresserade av att utöva någon form av 

fysisk aktivitet om det samtidigt fanns ett villkor på att de måste vara aktiva minst en gång i 

veckan (Steenhuis, m.fl., 2009). Genom att Fritidsbankens verksamhet finns behöver ekonomi 

inte längre vara en faktor för att individer ska kunna vara fysisk aktiva på sin fritid.  

 

I en studie om upplevelser om idrottsskolan som verksamhet av Carlman (2015) visar resultaten 

att det till viss del är andra barn som deltar i idrottsskolan än de som deltar i den regelmässiga 

föreningsverksamheten. Synen på idrott skiljer sig exempelvis mellan de barn som deltar i 

idrottsskolan och de som deltar i den ordinarie idrottsverksamheten, vilket också gör att ledarna 

måste anpassa sig till detta. Det framkom även att det i idrottsskolan utvecklades en miljö där 

barnens prestation framhölls, detta med hjälp av både barn och ledare. Det gjorde att en del barn 

kände sig exkluderade från de övriga. De barn som enligt Carlman (2015) tyckte om 

idrottsskolan som verksamhet var generellt mindre idrottsintresserade och fortsatte därmed inte 

med någon idrott efter idrottsskolan. De barn som redan var idrottsintresserade upplevde att 

idrottsskolan gjorde att de fick ett ännu större idrottsintresse. Idrottsskolans syfte är precis som 

ett av Fritidsbankens syfte, att individer ska kunna testa på idrotter som de inte har provat förut 

för att se om det är något att satsa vidare på.  

 

Vidare finns det en studie av Högman och Augustsson (2017) som undersöker ungdomars 

erfarenheter av organiserad spontanidrott. Resultaten visar att ungdomarna inte upplever 

organiserad spontanidrott och annan organiserad idrott på samma sätt. Inom den organiserade 

spontanidrotten var det huvudsakliga syftet att ha roligt, medan det i annan organiserad idrott i 

lika hög utsträckning inte handlade om det. Där handlade det istället mer om prestationsförmåga 

och engagemang, även om ungdomarna också beskrev denna form av idrott som rolig. Vidare 

är upplevelsen i den organiserade spontanidrotten att ledarna är trevliga och att dessa inte 

fokuserar på ungdomarnas prestation, medan det fanns upplevelser från ungdomar som hade 
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deltagit i organiserad idrott att dessa ledare är tuffa och lägger fokus på att ungdomarna ska 

prestera bra (Högman & Augustsson, 2017). Precis som den organiserade spontanidrotten 

bidrar Fritidsbanken till att öka spontanidrottandet med det främsta syftet att det ska vara roligt 

att idrotta.  

 

Det finns även en studie av Skille (2011) som handlar om den skandinaviska idrottsmodellen, 

där resultat visar att modellen är mer inkluderande än andra idrottsmodeller i andra länder, men 

den exkluderar fortfarande individer. En faktor som gör att den utesluter individer från idrotten 

är att många slutar under ungdomsåren. Enligt studien (Skille, 2011) finns det skillnader mellan 

socioekonomiska grupper, där medelklassen gynnas och det är en högre andel av dessa 

ungdomar som stannar kvar inom idrotten. En annan faktor som gör att den skandinaviska 

idrottsmodellen är uteslutande är att det är svårt att uppnå ”idrott för alla” på grund av policys 

och riktlinjer som modellen följer och därmed även idrottsföreningarna. En av dessa är att det 

bland annat läggs mycket fokus på tävlingsdelen, vilket studien anses missgynna visionen om 

”idrott för alla” (Skille, 2011). Fritidsbanken är en verksamhet som medverkar till ”idrott åt 

alla” eftersom att vem som helst får komma dit och låna idrottsutrustning, vilket bidrar till att 

fler individer ha möjlighet att utöva någon form av idrott på fritiden.     
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4. Teoretisk referensram 

 

4.1 Ecological systems theory (EST) 

EST utgår ifrån hur en individs miljö runt omkring ser ut genom fem olika delar (cirklar) som 

är inneslutna i varandra. I den innersta cirkeln finns individen själv och sådant som är specifikt 

för just den, till exempel ålder, kön samt hälsa. Det första skiktet utanför individen kallas för 

mikrosystem. Här finns individens närmaste omgivning och de människor som individen 

interagerar med i verkligheten. Det kan till exempel vara föräldrar, syskon, vänner och lärare. 

Miljön som mikrosystemet inkluderar kan då vara i hemmet, i skolan, hemma hos vänner och 

på platser där fysisk aktivitet kan utövas. På denna nivå lär sig barn bland annat sina vanor, och 

sin kapacitet. Mindre barn utvecklas genom att lära sig att observera, samt att uppleva och delta 

i en interaktion mellan två olika mikrogrupper, till exempel barnets mamma och barnets pappa 

(Bronfenbrenner, 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006; Salem Press Encyclopedia of 

Science, 2016). 

 

Det andra skiktet i EST kallar Bronfenbrenner (2009) för mesosystem. Där finns relationer 

mellan olika mikrosystem. Det kan vara att föräldrarnas attityd kring idrott kan påverka barnets 

syn på fysisk aktivitet. Om bilden av fysisk aktivitet är negativ är risken stor att barnet inte vill 

vara med på idrottslektionerna i skolan eller vill utöva fysisk aktivitet på fritiden 

(Bronfenbrenner, 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006; Salem Press Encyclopedia of 

Science, 2016). 

 

Det tredje skiktet kallas för exosystem. Här finns faktorer som barnet själv inte kan påverka. 

Det kan vara hälsa och sociala tjänster, bostadsområdet, det lokala samhället, företag och 

massmedia. Ett exempel kan vara att om ett barn har missbrukande föräldrar tas det omhand av 

socialtjänsten. Barnet orsakade inte missbruket, men det har en påverkan på barnet och dess 

mikrosystem (Bronfenbrenner, 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006; Salem Press 

Encyclopedia of Science, 2016). 

 

I EST kallas det fjärde skiktet för makrosystem. Detta är det bredaste skiktet och kan innehålla 

många olika faktorer såsom hur kultur, subkultur, religion, etnisk grupp och social klass ser ut 

där barnet bor. Detta påverkar barnets värderingar och möjligheter i livet, men kan förändras 

över tiden. Barnet kan till en viss grad påverka dessa förändringar. Från början kanske miljön 
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runt omkring inte anser att barnet ska utöva någon form av fysisk aktivitet, men när barnet har 

vuxit upp och kan göra egna val finns det en möjlighet att individen anser att fysisk aktivitet på 

många sätt är positivt (Bronfenbrenner, 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006; Salem 

Press Encyclopedia of Science, 2016). 

 

Ett skikt som Bronfenbrenner senare la till kallas för chronosystem och är tidsbaserad. Den 

består av förändringar eller fortlöpande mönster i individens sociala interaktioner. Barnet har 

inte samma typ av vänskap, ansvar och konflikter som när det har vuxit upp och blivit tonåring. 

Skillnaderna påverkas delvis av biologi där individen har en mer utvecklad hjärna som tonåring 

än som barn och kan därför som tonåring lösa mer komplexa problem än som barn. Enligt EST 

påverkar även förändringar i miljön barnets relationer samt deras upplevda inverkan på andra 

(Bronfenbrenner, 1992; 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006; Salem Press 

Encyclopedia of Science, 2016). 

 

Denna studie kommer att ha Ecological systems theory (EST) som teoretisk referensram och 

därmed som utgångspunkt i analys och diskussion. Teorin kan hjälpa till att förstå vilka faktorer 

som påverkar varför en individ på något sätt utövar eller vill utöva fysisk aktivitet. Det kan vara 

individen själv, föräldrar eller vänner som påverkar hur fysisk aktiv individen är. Media kan 

påverka om eller hur en individ utövar fysisk aktivitet. Kulturen som råder där individen bor, 

eller den socioekonomiska statusen har också en inverkan. Dessa faktorer kan även bidra till 

förståelsen för varför individer väljer att besöka Fritidsbanken och nyttja dess verksamhet. 

Fritidsbanken som verksamhet är en del av Bronfenbrenners exosystem (Bronfenbrenner, 1979; 

1992; 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006; Salem Press Encyclopedia of Science, 

2016).         
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5. Metod 

 

5.1 Design 

Datainsamlingsmetoden i denna studie var kvalitativa intervjuer. Detta eftersom att syftet och 

frågeställningarna handlar om att få fram individers upplevelser om Fritidsbanken som 

verksamhet samt deras idrottsbakgrund, deras syfte med att låna idrottsutrustning och hur de 

upplever att Fritidsbanken ska utvecklas. Målet var att genom de kvalitativa intervjuerna få 

förståelse för upplevelser och känslor samt få svar som skiljer sig från varandra och är unika. 

Vidare var målet att få fram djupa reflektioner och mycket information från ett få antal 

deltagare. Intervjuformen som genomfördes kan beskrivas som öppet riktad, då det finns en 

intervjuguide med öppna frågor inom valda teman och det är individens upplevelser som 

undersöks. Studien är utforskande. Med hjälp av kvalitativa intervjuer går det som intervjuare 

att tolka personen som intervjuas och det som händer runt omkring i samband med 

intervjutillfällena. Denna studie har inslag av hermeneutisk vetenskapsteori, vilket innebär att 

det finns en strävan efter förståelse och tolkning (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Silverman, 2013; Trost, 2010). 

 

5.2 Urval 

Innan det slutgiltiga urvalet skedde besöktes Fritidsbankens miljö för att kunna se vilka det är 

som besöker Fritidsbanken och nyttjar dess verksamhet (Hassmén & Hassmén, 2008). Urvalet 

för denna studie blev åtta stycken ungdomar i åldern 15-22 år som en eller flera gånger har varit 

och lånat idrottsutrustning på Fritidsbanken på två olika orter i Mellansverige. Detta eftersom 

att det är många i den åldersgruppen som slutar eller har slutat att delta i organiserad idrott 

(Carlman, m.fl., 2013; Telama & Yang, 2000; Wagnsson, 2009). Den första kontakten med den 

undersökande åldersgruppen togs när de besökte Fritidsbanken för att låna eller lämna tillbaka 

utrustning. Då tillfrågades de om de kunde tänkas att ställa upp på en intervju. I samband med 

detta skedde tre stycken intervjuer. Vidare skedde insamling av data via Fritidsbanken på en 

folkhögskola i Mellansverige. Där gjordes tre stycken intervjuer. De två återstående 

intervjuerna skedde med en bekant, samt en ungdom som denne bekant känner. 

 

Urvalsmetoden för denna studie blev därför bekvämlighetsurval, då de som blev 

intervjupersoner som var på plats på Fritidsbanken i en ort i Mellansverige och på en 

folkhögskola i Mellansverige när deltagarna till studien skulle väljas. De uppfyllde även de 



19 

 

kriterier som fanns för att kunna bli deltagare, samt att de samtyckte till att bli intervjuade och 

de krav som fanns runt omkring. En annan urvalsmetod som också användes i denna studie är 

snöbollsurval (Hassmén & Hassmén, 2008; Silverman, 2013; Trost, 2010), då den bekante som 

deltog kände en annan person inom studiens åldersgrupp som lånar idrottsutrustning på 

Fritidsbanken och som kunde ställa upp på en intervju.  

 

5.3 Intervjuguide 

Innan intervjuerna skulle genomföras förbereddes en intervjuguide (se bilaga 2), där teman 

skapades och specifika frågor utformades. Det skapades fyra olika temaområden med 

bakgrundsfrågor, introduktionsfrågor, nyckelfrågor och avslutningsfrågor. De intervjufrågor 

som ställdes utformades med koppling till studiens syfte och frågeställningar. Dessa 

temaområden och intervjufrågor var noga genomtänkta, samt även ordningen på dem. Detta för 

att det under intervjusituationen skulle kännas bekvämt och naturligt för deltagarna. I början av 

intervjun ställdes frågor där deltagarna fick beskriva sig själva och sin idrottsbakgrund. Efter 

det fick de besvara nyckelfrågor som rörde åsikter om Fritidsbanken som verksamhet. Det 

betyder att de frågor som är minst känsliga placerades i början av intervjuguiden, medan de 

frågor som kan ses som mer känsliga placerades mer i slutet. Frågorna är öppna för att 

intervjupersonerna skulle få fram så mycket om möjligt av sina egna tankar och uppfattningar. 

Det togs även hänsyn till ordningen på frågorna i intervjuguiden, då de sattes så att deltagarna 

i studien skulle känna att de kom i en naturlig ordning och inte kännas besvärliga eller krångliga. 

Om inte detta tas hänsyn till kan det skada kvalitén på intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Trost, 2010). 

 

5.4 Genomförande 

När intervjuguiden var gjord, gjordes flera besök på några av Fritidsbankerna i Mellansverige, 

men de som till slut deltog i studien hade varit på Fritidsbanken på två olika orter i 

Mellansverige. När kontakten med deltagarna togs, genomfördes fem av de åtta intervjuerna 

direkt på plats. I ett fall skedde intervjun i ett enskilt rum i Fritidsbankens lokaler, två av dessa 

intervjuer skedde i biblioteket på folkhögskolan, en intervju skedde utomhus på en lugn plats i 

folkhögskolans miljöer och en intervju i en tom idrottshall. Med resterande tre deltagare 

bestämdes en tid och plats för intervjun som genomfördes vid ett senare tillfälle. En av dessa 

intervjuer skedde på en lugn plats i ett stadsbibliotek och de två resterande skedde i ett grupprum 

i biblioteket på ett universitet. Platserna för samtliga intervjuer valdes med hänsyn till att det 

skulle finnas så lite störningsmoment som möjligt, i form av ljud eller eventuella åhörare. Alla 
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intervjuer genomfördes i en miljö där dessa individer hade befunnit sig förut, vilket gjorde att 

de hade en större möjlighet att känna sig trygga i samband med intervjutillfällena. Detta kan 

medföra att deltagarna öppnar sig mer och att intervjuerna lättare flyter på (Kvale & Brinkmann, 

2014; Trost, 2010). 

 

Samtliga intervjuer varade mellan 15-30 minuter där längden varierade mellan de olika 

deltagarna. Vid intervjutillfället delades ett informationsbrev ut till samtliga deltagare. 

Innehållet i detta brev beskrev vad studien handlade om, hur lång tid intervjun skulle ta och vad 

som gällde rent etiskt. En noggrannare beskrivning på etiska aspekter som denna studie 

behandlar finns i avsnittet Etiskt förhållningssätt (Trost, 2010). 

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobilen. Detta eftersom att det är en fördel att 

kunna lyssna på det som sägs och det som händer under intervjun igen. Det kan finnas detaljer 

vid intervjutillfällena som inte läggs märke till, vilket gör att andra aspekter av något kan 

komma fram under analysen av intervjumaterialet. En annan fördel med att spela in intervjun 

är att det är lättare att koncentrera sig på vad intervjupersonerna säger under intervjun och det 

som sägs. En nackdel med att spela in intervjun kan dock vara om intervjupersonen tycker att 

det är påfrestande att bli inspelad. Det kan medföra att deltagaren inte vill öppna sig lika mycket 

och kanske därmed inte får allting sagt (Trost, 2010). 

 

Det främsta problemet som uppstod i samband med studien var att det var svårt att få deltagare 

att ställa upp på intervjuer. Det krävdes mycket ansträngning, men till slut uppfylldes de antal 

deltagare som önskades. Ett annat problem var att ljudnivåerna runt omkring blev höga efter ett 

tag under intervjuerna som genomfördes på folkhögskolans bibliotek. Detta eftersom att 

klasserna fick rast. Detta kan enligt Trost (2010) medföra att deltagarna i dessa två intervjuer 

blev störda av det som hände runt omkring, vilket kan ha gjort att de inte ville berätta mer än 

vad som var nödvändigt för dem och därmed inte fick allt sagt. En deltagare berättade efter 

intervjutillfället att hen ansåg sig blivit störd av att bli inspelad. Innan intervjun genomfördes 

godkändes detta dock. Enligt Trost (2010) kan detta vara en nackdel för studien, eftersom att 

intervjupersonen kan välja att inte säga allt som var tänkt från början. Intervjupersonen menade 

dock att hen ville göra ett bra intryck och svara så bra som möjligt på frågorna, just för att det 

som sades spelades in. Med detta menade intervjupersonen att hen ville svara så tydligt som 

möjligt på frågorna då hen ansåg sig vara dålig på att uttrycka sig på svenska.  

 



21 

 

5.5 Databearbetning 

När intervjuerna var färdiga gjordes först en transkribering av alla intervjuer för att kunna 

påbörja bearbetning och analys av datan som samlats in. Det innebär att intervjumaterialet 

skrevs ner ordagrant i text, samt att tonfall, kroppsspråk och annat redovisades i den mån det 

gick för att det som sades och skedde under intervjuerna skulle få en så rättvis spegling som 

möjligt. Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger. I transkriberingen antecknades pauser, 

skratt, gestikulerande, oavslutade meningar, samt mumlande för att intervjuskeendet skulle 

återges på ett rättvist sätt (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

När transkriberingen var gjord plockades nyckelord ut ur den skriva texten. De gemensamma 

nyckelorden sammanfogades och kategorier skapades genom detta. Därefter kunde en analys 

göras där mönster, gemensamma nämnare, samt avvikelser mellan intervjudeltagarna hittades. 

Kategorierna blev sedan till teman som anges som rubriker i resultatdelen (Hassmén & 

Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

 

5.6.1 Validitet 

För att validiteten ska kunna säkerställas i en kvalitativ intervjustudie menar Trost (2010) och 

Hassmén och Hassmén (2008) att det är viktigt att intervjuguiden innehåller frågeområden och 

intervjufrågor som är relevanta för att få fram resultat som är av betydelse för att få svar både 

på studiens syfte och frågeställningar. Detta uppfylldes då det innan intervjutillfällena 

sammanställdes en intervjuguide med noga igenomtänkta teman och frågor utifrån syfte och 

frågeställningar. 

 

För att studien ska få hög validitet är det även viktigt att lägga ner mycket tid på insamlingen 

av data för att få en djupare uppfattning av intervjupersonernas perspektiv, deras språk och 

synsätt. Att låta deltagarna i studien bygga upp ett förtroende och känna trovärdighet för den 

som intervjuar är en viktig faktor. Detta för att studien ska kunna få mer innehållsrika och 

korrekta uppgifter, vilket ger en högre validitet (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Dessa perspektiv uppfylldes då mycket tid lades ner i samband med 

intervjutillfällena, tolkningen av dem, samt analysen. Innan inspelningen av intervjuerna 

började, lades tid ner för småprat om annat än det som intervjufrågorna handlade om. Det kan 

få intervjupersonen att bli mer avslappnad och känna en trygghet, samt få ett ökat förtroende 
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med den som intervjuar. Då finns de möjlighet för att intervjupersonen öppnar sig mer 

(Høigaard & Jørgensen, 2002). 

 

Under forskningsprocessen är det en förutsättning att hela tiden föra en kritisk reflektion till det 

som görs och skrivs för att få en hög validitet (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

5.6.2 Reliabilitet 

I kvalitativa studier kan det enligt Hassmén och Hassmén (2008) och Trost (2010) vara svårt 

att mäta reliabiliteten, eftersom att den oftast mäts i kvantitativa studier då jämförelser och 

mätningar görs, medan det i kvalitativa studier undersöks om tankar, känslor, upplevelser och 

beteende. För att ändå uppfylla kravet på reliabilitet är det viktigt att den som intervjuar lägger 

märke till kroppsrörelser, tonfall och ansiktsuttryck. Det gjordes vid alla intervjutillfällen i 

denna studie, vilket ger mer tillförlitlighet till studien (Trost, 2010). 

 

Med reliabilitet menas också att den som intervjuar alltid ska få samma svar på en fråga, även 

om den ställs vid olika tillfällen. Trost (2010) anser att det inte går att göra på samma sätt vid 

intervjuer, eftersom att människan hela tiden är en del av en process där den får nya intryck, 

ställs inför nya situationer och erhåller nya erfarenheter. 

 

En annan faktor att tänka på för att öka reliabiliteten i studien så mycket som möjligt är 

precision. Det betyder att den som intervjuar inte förstår vad intervjupersonen menar förrän den 

har kontrollerat det. Detta gjordes med hjälp av följdfrågor, där intervjudeltagaren kunde 

förklara sina svar på ett djupare sätt. Därmed kunde den som intervjuade få ännu mer förståelse 

för vad som sades under intervjuerna. I slutet av samtliga intervjuer ställdes en öppen fråga där 

intervjupersonerna kunde lägga till ytterligare tankar om så önskades (Trost, 2010). 

 

För att ytterligare få högre reliabilitet på studien är det betydelsefullt att tänka på att den som 

utför intervjuerna är själva mätinstrumentet och på så sätt till stor del påverkar hur hög 

reliabiliteten i studien kommer att bli (Kvale & Brinkmann, 2014). Den som intervjuar måste 

därför tänka på hur frågorna ställs, samt hur de som intervjuas tolkas. Detta uppfylldes också, 

eftersom att följdfrågor ställdes och sammanfattningar gjordes för att säkerställa att 

intervjupersonerna har tolkats på rätt sätt (Trost, 2010). 
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5.7 Etiskt förhållningssätt 

Denna studie tar hänsyn till etiska förhållningssätt genom att informationskravet uppfylldes på 

så sätt att de som deltog i studien fick information kring studiens specifika syfte och hur 

intervjuerna kommer att användas efteråt. Samtyckeskravet uppnåddes i samband med att 

deltagarna godkände sin medverkan i studien genom intervjuerna. De fick information om att 

det är frivilligt att svara på alla frågor under intervjun, samt att de har rätt att avbryta intervjun 

när de vill. Det är ett tillvägagångssätt som rekommenderas (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale 

& Brinkmann, 2014; Silverman, 2013; Trost, 2010; Vetenskapsrådet, 2009). 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna i studien innan intervjun fick reda på 

att deras identiteter inte kommer att avslöjas på något sätt. Intervjupersonerna fick även reda på 

hur de skulle bli presenterade i studien. Innan intervjuerna genomfördes informerades det att 

det som kan knyta deltagaren till dess identitet bara skulle användas i forskningssyfte. Detta 

står även i informationsbrevet som alla deltagare fick (se bilaga 1), vilket gör att nyttjandekravet 

uppnåddes. De personliga uppgifterna om deltagarna undanhölls på ett sätt så att ingen annan 

kunde ta del av det. Längden på intervjuerna, som sattes i samband med att informationsbrevet 

skrevs, hölls innanför den satta gränsen. Att överskrida den uppskattade tiden är etiskt inkorrekt 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014; Silverman, 2013; Trost, 2010; 

Vetenskapsrådet, 2009). 
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6. Resultat 

Nedan presenteras de resultat som framkom i och med intervjuerna som genomfördes med unga 

låntagare av Fritidsbanken. Deltagarna presenteras genom att beskrivas som Intervjuperson 1 

(IP1), Intervjuperson 2 (IP2), Intervjuperson 3 (IP3), Intervjuperson 4 (IP4), Intervjuperson 5 

(IP5), Intervjuperson 6 (IP6), Intervjuperson 7 (IP7) och Intervjuperson 8 (IP8). Vilken 

intervjuperson som har fått vilket nummer beror på när intervjun skedde. Den som blev 

intervjuad först blev Intervjuperson 1 och den som intervjuades sist blev Intervjuperson 8. De 

teman som valdes i samband med att databearbetningen gjordes blev följande: Idrottsbakgrund, 

verksamhet och utlåning, samt utveckling av verksamheten. 

 

6.1 Idrottsbakgrund 

Resultatet visar att det som är gemensamt för de allra flesta som deltog i denna studie är att de 

tycker om att idrotta på sin fritid. De har någon form av idrottsbakgrund, antingen inom 

föreningar eller spontant med kompisar. Alla individer som intervjuades, utom IP8, spelade 

fotboll när de var yngre. IP2, IP6 och IP7 spelade i föreningar, medan IP1, IP3, IP4 och IP5 

spelade spontant med kompisar på gatan eller i området där de växte upp. IP8 som inte höll på 

med fotboll tränade istället karate, samt spelade pingis och badminton. Om sina upplevelser 

kring idrott som barn och varför det blev just dessa idrotter berättar IP8: 

 

Karate var när jag var väldigt liten och det var väl för att jag hade ett syskon som också började med 

det samtidigt och sedan hade min mamma även gjort det när hon var liten. Då tyckte mamma att det 

var bra för disciplin och självförsvar säkert. Så då fick jag också gå där. Sedan så kände jag väl att 

”enough is enough”, jag fick väl nog. Sedan började jag på pingis istället för jag tyckte att det kändes 

roligare. Det var väldigt kul tyckte jag. Med sedan så blev det mycket tävlingsinriktat och sådana 

grejer… tävlingar och sådant… Så var det även att tiderna var så sena, det slutade någonting nio 

eller tio på kvällen och jag var liksom 12 år, så jag kände liksom ”nej!”. Sedan badminton för att det 

också var kul. Bättre tider, men sedan efter ett tag så slutade jag (Intervjuperson 8). 

 

IP8 berättar alltså att den första idrotten hen började med var på grund av förälderns vilja. 

Allteftersom att IP8 blev äldre kunde hen välja mer själv, vilket gjorde att idrottandet blev mer 

på hens egna villkor. IP7 berättar om sin idrottsbakgrund inom en fotbollsförening och även 

om varför hen slutade med det och numera spelar med ett korpenlag: 

 

Jag spelade fotboll tidigare, innan gymnasiet och slutade på grund av att det var många vänner som 

slutade, det började bli så seriöst, det började ta upp så mycket tid. Jag kände liksom att jag ville ut 
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och röra mig igen, men jag vill inte liksom ha det här… liksom match, jättehård träning. Jag vill ta 

det liksom på min nivå. Ta det lite lugnt, bara liksom känna gemenskapen av fotbollen. Ha det mer 

som en rolig grej vid sidan av (Intervjuperson 7). 

 

IP7 säger att fotboll är en idrott som passar hen, men att det var föreningens värderingar som 

inte riktigt gjorde det, vilket gjorde att hen började spela med ett annat lag som motsvarade 

önskemålet. Faktorn att många vänner slutade spelade också in. IP7 berättar även om varför det 

blev just fotboll som hen började med: 

 

Det var populärast, hade flest vänner som började med det. Det var liksom de stora klubbarna som 

spelade fotboll. Visst, det är mycket hockey, men i mitt umgänge så var det mycket fotboll som 

dominerade så det blev naturligt att det blev fotboll (Intervjuperson 7).  

 

IP7 menar således att individer i hens omgivning spelade fotboll, vilket även ledde till att hen 

började med det. IP1 säger att hen som barn spelade fotboll utomhus med sina kompisar, men 

att det samtidigt var en svår uppväxt: 

 

Det fanns ingenting där jag bodde. Det fanns inte ens sådana saker som att gå till ett gym, ingenting, 

det finns ingenting. Jag måste hjälpa min pappa och min mamma var hemma när min pappa jobbade. 

Det var inte så lätt, men… (Intervjuperson 1). 

 

IP1 berättar alltså att det inte fanns mycket plats för idrott under hens uppväxtförhållanden, 

både när det gäller individer i hens närhet och den miljö som fanns runt omkring. 

 

Samtliga intervjupersoner säger att de fortfarande håller på med någon form av idrott eller 

fysisk aktivitet på fritiden. För IP2, IP6 och IP7 är det alltjämt fotboll i förening som är det 

roligaste, även om IP7 numera spelar med ett korpenlag. IP2 berättar om sitt fotbollsutövande: 

 

Jag är aktiv i en fotbollsförening och sedan utöver det så kommer jag troligen att vara med att driva 

en nystartad fotbollsförening här i xxx. Så jag kommer att ha en roll… ja i stort sett vilken jag vill, 

men jag får se hur mycket tid jag har… beroende hur mycket tid jag har så kommer jag att ta den 

roll som behövs för mig (Intervjuperson 2). 

 

IP2 säger att hen själv spelar fotboll och att hen kommer att bli involverad i en fotbollsförening 

som nyligen startats. IP2 talar även om hur ofta hen hinner att spela fotboll i sin förening: 
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Det är mycket i skolan och sedan har jag ett jobb vid sidan av skolan… det är egentligen satt tre 

gånger i veckan, träning, och sedan match en gång i veckan. Nu börjar säsongen, denna vecka som 

kommer. Så det är 3-4 tillfällen, men jag hinner inte… just nu har jag till exempel inte hunnit att 

träna på två månader. Jag fick spela någon match ändå. Så det har varit väldigt begränsat. Så är det 

mycket i perioder beroende på hur mycket jobb jag har, men jaa, jag försöker så gott jag kan. Om 

det är en gång i veckan, men det var längesedan jag hade liksom tre dagar i veckan jag kunde träna 

och sedan match, det var längesedan. Nu med skola och jobbet som jag har fått som xxx 

(Intervjuperson 2). 

 

IP2 säger således att hen inte hinner spela fotboll med sin förening så ofta som hen vill just nu 

på grund av andra faktorer som tar upp tid, såsom skola och arbete. IP6 säger att hen förutom 

att spela fotboll även tycker om att gå till gymmet på sin fritid: 

 

Gym… om inte skolan kommer emellan så gymmar jag typ nästan varje dag, alltså minst fyra gånger 

i veckan i alla fall. I fotbollen har jag två fasta dagar som är träning och sedan en dag som är match. 

Så tre dagar fotboll och minst fyra dagar på gymmet (Intervjuperson 6). 

 

IP6 berättar att hen lägger ner mycket tid på att idrotta under sin fritid, även om hen också 

menar att skolan kan göra att det blir färre träningstillfällen. IP1, IP3, IP4, IP5 och IP8 håller 

alla på med någon form av spontanidrott på fritiden, antingen för sig själva eller med sina 

kompisar och ofta med utrustning som de har lånat på Fritidsbanken. Det är allt från fotboll, 

innebandy, badminton, styrketräning och dans till skidor och skridskor på vintern. IP5 berättar 

vad hen tycker är roligast: 

 

Jag är magdansare, så jag brukar dansa nästan varje dag. Jag brukar antingen dansa, eller springa 

eller gå med min pojkvän. Det är allt typ. Jag gör inte så mycket på fritiden, men det som jag gör 

tycker jag väldigt mycket om (Intervjuperson 5). 

 

IP5 berättar att hen inte har så mycket fritid, men när hen väl har det ser hen till att idrotta och 

göra andra saker som hen är intresserad av. 

 

Hur vardagsmotionen ser ut för intervjupersonerna varierar från individ till individ, men både 

IP6 och IP7 säger att de har blivit mycket latare sedan de fick körkort. IP2 tar ofta bilen även 

om det är korta sträckor, medan IP7 ändå säger sig cykla till skolan varje dag och ibland även 

till fotbollsträningarna. IP6 berättar om sin vardagsmotion: 
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Det har blivit mycket mindre av det, sedan jag skaffade körkort. Jag bor typ vid xxx och när jag ska 

typ till Konsum så tar jag alltid bilen. Så jag har blivit dålig med det där med vardagsmotion. Jag 

åker bil till gymmet ibland för att springa. Det låter roligt, men det är så (Intervjuperson 6).  

 

IP6 menar alltså att hen oftast tar bilen, även för kortare sträckor. IP8 berättar att hen ibland 

promenerar på fritiden och ibland även går eller cyklar till arbetet. På arbetet går hen hela tiden 

dock. IP5 har förutom skolan också två olika arbeten som är efter skolan. Hen säger att hen är 

beroende av cykel eftersom att hen inte har något körkort och det är ganska långt mellan de 

båda jobben, samt skolan och hemmet. IP5 säger: 

 

Ja, varje dag. Varje dag. Jag brukar cykla varje, varje dag. det är mycket viktigt för mig, för jag har 

inget körkort och jag har ingen bil heller. Så det är bättre att cykla och så är det miljövänligt! 

Egentligen, om jag har jättebråttom så tar jag buss. Annars cyklar jag (Intervjuperson 5).  

 

För IP5 är alltså cykeln ett sätt att ta sig fram och nödvändig för att klara av vardagen som den 

ser ut just nu. Vardagsmotionen får IP5 utan att tänka på det. Vidare när det gäller 

vardagsmotionen bland deltagarna säger sig IP3 promenera eller cykla till skolan varje dag. För 

IP4 beror det på vädret, ibland blir det en promenad till centrum och ibland blir det bussen. Till 

skolan promenerar hen dock alltid. För IP2 går det i perioder. På sommaren cyklar hen ofta till 

träning och arbete, men under de kallare årstiderna är det bil eller buss som gäller. Sedan kan 

det även bli promenader i skogsmiljö på fritiden. IP1 tar ofta bussen när hen ska någonstans 

och väljer hissen framför trapporna. IP1 berättar: 

 

Ibland använder jag hissen och när hissen inte kommer måste jag gå. Då använder jag trapporna. Jag 

bor på xxx och jag om det finns buss till centrum så tar jag den. Om den inte finns måste jag planera. 

Jag använder bussen helt, det blir ingen promenad, ingenting (Intervjuperson 1). 

 

För IP1 blir det inte mycket vardagsmotion på grund av att hen tar bussen nästan överallt och 

väljer att använda hiss om det finns. Det finns inte mycket utrymme för promenader. 

 

6.1.1 Sammanfattning och analys 

De som deltog i denna studie tycker alla om att idrotta på sin fritid och har på olika sätt gjort 

detta under sin uppväxt. En del som medlemmar i olika idrottsföreningar, andra spontant med 

kompisar. Enligt Bronfenbrenner (1979; 1992; 2005; 2009) och Bronfenbrenner och Morris 

(1998; 2006) är det ofta någon i individens närhet (i mikrosystemet) som är den avgörande 
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faktorn för vilken sorts idrott individen väljer att börja med, som det var för IP1. Även faktorer 

som det lokala samhället och kulturen som råder (exo- och makrosystemet) kan vara avgörande 

för vilken sorts idrott individen väljer, vilket det var för både IP7 och IP8. Vidare berättar både 

IP7 och IP8 att en faktor som påverkade att de valde att sluta i sina respektive idrottsföreningar, 

var att det blev för mycket tävlingsinriktning. Enligt Skille (2011) är detta en orsak till att det 

är svårt för de skandinaviska länderna att uppnå visionen om ”idrott för alla”. 

 

Resultatet i denna studie visar vidare att dessa individer utövar någon form av fysisk aktivitet 

på sin fritid, men slår även fast att det är tiden som påverkar hur ofta de är fysisk aktiva. 

Intervjupersonerna nämner att skola och arbete är faktorer som har en inverkan på hur mycket 

fritid de har och därmed hur mycket tid de kan lägga på att vara fysisk aktiva. Bronfenbrenner 

(1992; 2005; 2009) och Bronfenbrenner och Morris (1998; 2006) menar att det hela tiden sker 

förändringar i individens vardag och i miljön (chronosystemet). Individen utvecklas hela tiden 

och så även interaktionen med andra individer och med samhället, vilket kan leda till att 

individen får andra intressen eller väljer att prioritera exempelvis skola och arbete före fysisk 

aktivitet för att de anser att det är viktigare för dem själva. 

 

Enligt Bronfenbrenner och Ecological systems theory (EST), har miljön runt omkring betydelse 

för hur ofta en individ väljer att vardagsmotionera. Det som påverkar kan vara hur det ser ut i 

bostadsområdet eller på boendeorten, men påverkan kan också komma från människorna i 

individens närhet, sig själva, eller kulturen som råder (Bronfenbrenner, 1979; 1992; 2005; 2009; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998; 2006).  

 

6.2 Verksamhet och utlåning 

Deltagarna i denna studie har mycket positiva upplevelser och erfarenheter av Fritidsbanken 

som verksamhet samt av att låna idrottsutrustning. I intervjuerna berättar de om sina personliga 

beskrivningar av verksamheten, vad den har för betydelse för dem och hur de känner sig när de 

kommer dit. IP3 och IP4 beskriver idrottsutrustningen som finns på Fritidsbanken och att det 

går att låna vad som helst av det, medan IP1 beskriver den alltid trevliga personalen. 

Beskrivningen från IP6 omnämner betydelsen för den egna ekonomin genom att pengar kan 

sparas. Även IP5 och IP7 nämner att Fritidsbanken är en plats som hjälper individer ekonomiskt 

genom att de kan låna istället för att köpa. IP7 säger: 
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Jag skulle beskriva det som att det är en plats som fungerar lite som ett bibliotek, att de lånar ut 

sportgrejer till dig under en begränsad tid och som du kan ha gratis. Jag tycker att det är en plats 

som hjälper folk som kanske inte har råd. Samtidigt så finns det ju miljöfaktorer som spelar in. Det 

är liksom… behöver inte skapa en ny hockeyklubba när man kan låna en hockeyklubba. Jag tycker 

att det är ett bibliotek för sport helt enkelt (Intervjuperson 7).  

 

Förutom den ekonomiska aspekten beskriver IP7 Fritidsbanken som en miljövänlig verksamhet, 

att inget nytt material behöver framställas och att det är som ett bibliotek. Även IP2 och IP7 

beskriver det som ett bibliotek. När det gäller Fritidsbankens betydelse för intervjupersonerna 

varierar detta från individ till individ. För IP8 betyder det positiva känslor medan det för IP1 

betyder att det är en verksamhet som hjälper individen att få en meningsfull fritid. För IP5 

betyder Fritidsbanken en verksamhet som räddade hen när hen tillfälligt behövde hjälp att klara 

av vardagen genom att hen kunde låna en cykel. Betydelsen för IP2 och IP7 är att det ger en 

möjlighet att testa på olika idrotter som de annars kanske inte skulle ha gjort. Såhär beskriver 

IP2 Fritidsbanken: 

 

Det betyder en möjlighet att få prova på till exempel golf, det har jag provat på en gång. Det tyckte 

jag var jättekul, men det är alldeles för dyrt och här finns det ju golfutrustning som jag kan komma 

hit och låna. Så det betyder ”wow” möjlighet att prova på det jag inte hade kunnat för att det är för 

dyrt helt enkelt. Så möjligheter, det är vad det betyder för mig. Möjligheter att prova på 

(Intervjuperson 2).  

 

IP2 beskriver alltså att det annars kan vara för dyrt att prova på olika idrotter, men att det nu 

finns en möjlighet för alla att komma till Fritidsbanken och göra det. IP3, IP4 och IP6 har inte 

nämnt någon speciell betydelse som Fritidsbanken har för dem. När det gäller känslan som 

intervjupersonerna får när de besöker Fritidsbanken finns det en del likheter mellan de olika 

individerna, men det finns även vissa skillnader. IP1, IP3, IP4, IP5, IP6 och IP7 berättar alla att 

de uppskattar personalen som finns på Fritidsbanken och att de alltid är trevliga och 

välkomnande. IP4 säger också att han kan fråga vad som helst om utrustningen utan att det 

känns dumt och att hen känner sig som hemma på Fritidsbanken. IP1 känner även en trygghet 

när hen besöker Fritidsbanken: 

 

Jag känner att det är en plats som är trygg för mig. När jag har varit där har de sagt ”varmt 

välkommen” varje gång. De är snälla… och de säger ingenting, de bara säger ”varsågod, du kan ta 

den bara” och de hjälper till. Jag kan bara säga ”tack” till dem för att de fixade en plats som 

Fritidsbanken (Intervjuperson 1). 
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IP1 menar att hen blir väl omhändertagen när han är på Fritidsbanken, vilket verkar göra att hen 

är tacksam gentemot Fritidsbanken för att de finns. IP2 kan inte riktigt förstå att det finns 

individer som har haft allt det som finns på Fritidsbanken hemma hos sig, men anser att det är 

bra att denna utrustning nu kommer till användning. IP8 menar att hen är glad och förväntansfull 

vid ett besök på Fritidsbanken: 

 

Jag känner mig glad och förväntansfull att se om jag hittar det jag vill ha och vad som finns i utbudet. 

Det varierar ju lite ibland. Ibland har det kommit in lite nya grejer och det är kul att se. Då kan man 

spåna lite nya idéer för framtiden (Intervjuperson 8). 

 

IP8 säger att det alltid är spännande att besöka Fritidsbanken eftersom att det ofta kommer in 

ny idrottsutrustning och det gör att hen får fler idéer på vilken idrott hen vill prova på härnäst. 

 

När det gäller aspekten om varför deltagarna i studien lånar idrottsutrustning på Fritidsbanken 

är de överens, de lånar främst på grund av ekonomi och att det inte kostar att använda 

idrottsutrustningen som finns på Fritidsbanken. Vissa av dessa individer säger att de inte har 

råd att köpa, medan andra anser att det är onödigt att göra det. Speciellt om det handlar om att 

bara använda idrottsutrustningen ett fåtal gånger. IP5 berättar om kostnadsaspekten: 

 

Det kostar ganska mycket att köpa en cykel. Om man vill köpa en begagnad cykel vet man att den 

kommer att vara trasig eller att det saknas någonting, så det är bättre att köpa en ny cykel. En ny 

cykel kostar ju väldigt mycket. Det är jättebra att vi har Fritidsbanken här i xxx. Jag trodde att det 

fanns i andra länder, men jag tycker Fritidsbanken är väldigt bra och väldigt… liksom för oss som 

behöver låna saker. Så det är så (Intervjuperson 5).  

 

IP5 menar att Fritidbanken är bra för de som inte har ekonomin till att köpa ny idrottsutrustning. 

IP7 tänker även på att det finns en miljöaspekt när det gäller att låna från Fritidsbanken, då hen 

anser att det är bättre att idrottsutrustningen återanvänds istället för att det skickas till en soptipp 

när det är fullt användbart. Förutom kostnad menar både IP3 och IP4 att de lånar 

idrottsutrustning för att testa på. IP4 berättar: 

 

Om man vill prova något, det är bättre än att köpa något. Det kostar mycket. Till exempel om jag 

tycker om fotboll och börjar spela… och sedan efter en dag så struntar jag i det. Varför köpa? Det 

är bättre att låna och prova. Om jag gillar det mycket så kanske man kan köpa eget (Intervjuperson 

4).  
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IP4 menar alltså att det är bättre att kunna prova på olika idrotter genom att låna gratis på 

Fritidsbanken istället för att köpa utrustning direkt. IP3 lägger även till en hälsoaspekt, förutom 

kostnadsaspekten och att testa på. IP3 säger: 

 

Jag vill testa på. Jag lånade en skateboard också förra veckan för att testa. Sedan lämnade jag tillbaka 

den. Det är bra för hälsan och det är bra för min ekonomi också. Då behöver jag inte köpa. Man kan 

inte köpa allt man önskar eller vill, men kan låna. Det är bra (Intervjuperson 3).  

 

IP3 säger att det både gynnar hälsa och ekonomi, då hen kan låna idrottsutrustning istället för 

att köpa när hen ska testa på olika idrotter. 

 

Intervjudeltagarna ger blandade svar när det kommer till frågan om de kan tänka sig att låna 

idrottsutrustning på Fritidsbanken för att delta i någon form av organiserad idrott, till exempel 

föreningsidrott. IP1 kan inte tänka sig att låna för det syftet. Hen berättar: 

 

Jag tänker inte låna där för att spela i ett lag. Jag lånar där för att det känns bra och med mina 

kompisar ”for fun”. Som att spela fotboll på fritiden, ”for fun”. Jag vill bara ha en bra fritid 

(Intervjuperson 1).  

 

IP1 vill alltså hellre låna för att ha roligt på fritiden och umgås med sina kompisar. IP3 och IP5 

kan tänka sig att låna idrottsutrustning för att delta i organiserad idrott, IP3 om hen hittar någon 

idrott som hen tycker mycket om och IP5 kan tänka sig att låna utrustning för att vara med i en 

cykelförening. IP4 har inte tänkt på om hen kan tänka sig att delta i någon form av organiserad 

idrott, men anser att hen kan tänka sig att delta i någon form av organiserad idrott om det finns 

någon förening som passar hen både idrottsmässigt och när det gäller färdigheterna. Vissa av 

intervjupersonerna, IP2, IP7 och IP8 ger även blandade svar. De kan alla tänka sig att låna 

idrottsutrustning för att prova på i organiserad idrott, men när de väl har bestämt sig för att 

fortsätta med idrotten köper de hellre utrustning. IP7 berättar: 

 

Ja, speciellt för… nu har jag ju grejer till det, men speciellt om man testar på i början för att se om 

det är roligt för en själv så är det någonting jag verkligen skulle kunna tänka mig att göra. Genom 

att till exempel låna ett par fotbollsskor, ett par benskydd och kunna vara med ett par gånger och se 

liksom ”aah, det här passar verkligen mig!” Då kanske jag väljer att investera i ett par moderna och 

riktiga… riktigt modern utrustning (Intervjuperson 7).  
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IP7 säger alltså att hen anser att det är bra att kunna låna idrottsutrustning för att testa på någon 

form av organiserad idrott under en kort tid, innan hen bestämmer sig för att antingen satsa 

vidare eller prova något annat istället. IP2 och IP8, som också kan tänka sig att låna för att testa 

på organiserad idrott, anser även att lånetiden på två veckor är för kort för att hela tiden kunna 

använda samma sorts utrustning för att vara med i till exempel en idrottsförening. 

 

Deltagarna hyllar Fritidsbanken som verksamhet och har mest positiva erfarenheter och 

upplevelser som de delade med sig. IP4 och IP6 anser att de är bra för att de har så mycket olika 

utrustning att välja på. Dessutom verkar även utrustningen som finns där vara i bra kvalité. IP3 

menar att det är bra för att det är så enkelt att bara gå dit och låna. IP2 anser att det bästa med 

Fritidsbanken är att det är gratis. Hen utvecklar det: 

 

Ja, men just det här att det är gratis, men det kanske jag har sagt? Och att det är till för alla. Det som 

är bra är ju att folk hade slängt grejerna, det har ju legat hemma och skräpat, men här kommer de 

till användning. Just det att det kommer till användning, det är ju fantastiskt. Vad mer? Att det är 

ideellt, inget vinstdrivande. Gratis är jättebra (Intervjuperson 2).  

 

IP2 anser, förutom att det är gratis, att det också är bra att idrottsutrustningen kommer till 

användning. IP7 menar att det är en unik chans att prova på olika idrotter för de som inte kan 

bekosta det själva. Hen berättar: 

 

Ja, jag tycker att deras verksamhet är riktigt, riktigt bra! Jag tycker det ger möjlighet till så många 

människor som kanske inte har möjlighet att testa på olika sporter och idrotter. Speciellt för folk 

som kanske ”ah, men vi tar en dag så åker vi längdskidor”. Då kanske man inte bara vill köpa 

längdskidor för en dag. Då väljer man att låna och det tycker jag är jätte, jättebra (Intervjuperson 7).  

 

IP7 menar då att Fritidsbanken också är en bra verksamhet för individer som vill idrotta 

spontant en dag utan att behöva köpa någon utrustning. IP8 har liknande tankar som IP7. Hen 

säger: 

 

Jättebra, det är fantastiskt! För alla som inte har råd att köpa grejer eller vill, det är perfekt. Bra också 

för till exempel barnfamiljer som kanske inte alltid har pengar till grejer och så, att de kan testa och 

låna grejer (Intervjuperson 8).  
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IP8 anser alltså också att Fritidsbanken gynnar barnfamiljer, så att de har möjlighet att idrotta 

mera genom att låna utrustning. 

 

Alla intervjupersoner har redan rekommenderat andra de känner att använda Fritidsbanken för 

att låna idrottsutrustning. De flesta av deltagarna kommer även att fortsätta att använda 

verksamheten vidare på deras fritid. IP6 är mer tveksam till om hen kommer att fortsätta att gå 

till Fritidsbanken. Hen anser att verksamheten har ett riktigt bra syfte, men är osäker på om hen 

behöver låna utrustning någon mer gång. IP6 berättar: 

 

Har jag förut behövt låna fotbollsskor eller något när mina har gått sönder dagen innan en match 

eller så, på kvällen när jag har varit ute och tränat. Då har jag bara lånat av kompisar och så. Och 

skidor och så… jag är inte mycket i Branäs och Trysil och sådant så jag… Det är därför jag inte vet 

(Intervjuperson 6).  

 

IP6 menar att hen får låna utrustning från sina kompisar om det är något som går sönder och att 

hen inte vet om det blir mer skidåkning. För IP1 är det självklart att fortsätta att använda 

Fritidsbanken och frågar sig själv varför hen inte skulle fortsätta att göra det. IP2 berättar att 

hen kommer att använda verksamheten i sitt arbete med barn och ungdomar och IP4 menar att 

hen kommer att fortsätta att använda Fritidsbanken tills det inte längre behövs. Hen berättar 

även om sina framtidsplaner när det gäller att låna utrustning på Fritidsbanken och vilka idrotter 

hen vill prova på. IP7 kommer också att fortsätta att gå till Fritidsbanken: 

 

Ja, jag tycker att det har varit så bra. Om jag kommer på någon gång att jag vill testa en sport som 

jag inte har testat förut så är nog min första tanke att jag ska gå till Fritidsbanken, låna, testa på och 

sedan känna ”är det här något jag vill göra vidare, är det någonting jag vill satsa på?”. Om det inte 

är det så ”men vad tur att jag testade på”. Så jag kommer helt klart att gå dit oftare (Intervjuperson 

7). 

 

IP7 menar alltså att hen kommer att gå till Fritidsbanken varje gång hen ska prova på en ny 

idrott. 

 

6.2.1 Sammanfattning och analys 

Flera av intervjupersonerna nämner att Fritidsbanken betyder mycket för dem, inte minst 

ekonomiskt. Fritidsbanken gör att de får möjlighet att prova på idrotter som de aldrig skulle ha 

kunnat annars, eller ger dem möjligheten att överhuvudtaget kunna idrotta på fritiden. Enligt 
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Bronfenbrenner (1979; 1992; 2005; 2009) och Bronfenbrenner och Morris (1998; 2006) är det 

faktorer ur makrosystemet som påverkar om dessa ungdomar har möjlighet att utöva någon 

form av fysisk aktivitet på fritiden. Det kan till exempel vara social klass, kultur och religion. 

Att social klass eller en individs socioekonomiska status har betydelse för om denne håller på 

med idrott på sin fritid, bekräftas av Steenhuis m.fl. (2009) som anser att många med låg 

socioekonomisk status inte har den ekonomiska möjligheten att utöva den form av fysisk 

aktivitet som de själva vill. Ofta är det medlemskap som krävs för dyrt och då är risken stor för 

att de inte håller sig fysiskt aktiva överhuvudtaget (Steenhuis m.fl., 2009). 

 

Liksom organiserad spontanidrott (Högman & Augustsson, 2017) innebär Fritidsbanken en 

verksamhet som syftar till att öka spontanidrottandet där fokus snarare ligger på att individen 

ska ha roligt med den idrottsutrustning som lånas, än att prestationen ska förbättras. För vissa 

av intervjupersonerna är detta en viktig anledning till varför de väljer att låna idrottsutrustning 

på Fritidsbanken. Intervjupersonerna har endast positiva erfarenheter av personalen som arbetar 

på Fritidsbanken, vilket kan jämföras med ledarna i den organiserade spontanidrotten som 

också upplevs som trevliga (Högman & Augustsson, 2017). 

 

Förutom att det gynnar intervjupersonernas ekonomi att låna idrottsutrustning på Fritidsbanken 

är det flera stycken som även använder det för att testa på olika idrotter. En anledning till det 

kan enligt Bronfenbrenner (1992; 2005; 2009) och Bronfenbrenner och Morris (1998; 2006) 

vara att individen som barn börjar med en idrott som då passar dem, men att de med tiden 

förändras och utvecklas som personer. Det kan göra att de tröttnar på den idrott de har utövat 

under en lägre tid och vill prova på något nytt. Att testa på olika idrotter för att se vad som 

passar individen bäst är även idrottsskolans syfte, även om den verksamheten riktar sig mot en 

yngre målgrupp (Carlman, 2015). 

 

Bland intervjupersonerna varierar svaren när det gäller om de kan tänka sig att låna utrustning 

på Fritidsbanken för att delta i organiserad idrott. Detta menar Bronfenbrenner (1979; 1992; 

2005; 2009) och Bronfenbrenner och Morris (1998; 2006) antingen kan bero på att individen, 

när den bestämmer vilken form av fysisk aktivitet den ska hålla på med, påverkas av de som 

står individen närmast. Det kan vara en förälder som anser att en viss form av idrott är bättre än 

en annan, till exempel att föreningsidrott är bättre än spontanidrott. Det kan även vara nära 

vänner som redan håller på med en speciell idrott och därför vill individen börja med samma 

idrott, för att på ett naturligt sätt fortsätta att interagera med dem. 
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Det finns ingen form av idrott som är bättre än den andra, utan detta beror på vad individen 

själv anser är viktigt att få ut av sitt utövande av idrott och annan fysisk aktivitet (Skille, 2011). 

Däremot anser Skille (2011) att ”den Skandinaviska modellen”, som har visionen om ”idrott 

för alla”, i dagsläget inte uppnår detta mål. Detta eftersom att den lägger för mycket fokus på 

tävlingsinriktning. Även om tävlingsaspekten är del av idrotten, finns det andra aspekter som 

är minst lika viktiga för att uppnå målet ”idrott för alla”. För intervjupersonerna är en av dessa 

att ha roligt under sitt idrottande och känna gemenskapen med sina kompisar. 

 

6.3 Utveckling av verksamheten 

Samtliga intervjupersoner, utom en, kom med föreslag på hur Fritidsbanken skulle kunna 

utvecklas för att bli ännu bättre. IP6 ansåg sig ha varit för få antal gånger på Fritidsbanken för 

att kunna säga något om det. Ett av de förslag som kom fram var att Fritidsbanken ska vara mer 

synliga på sociala medier. IP1, IP2 och IP7 ansåg att verksamheten borde finnas på Twitter och 

Instagram, vilket de inte visste redan finns. IP1 anser att de även borde finnas på Snapchat. Hen 

säger: 

 

Det är väl helt klart att synas mer överhuvudtaget. Jag tycker att… jag har pratat om det några gånger 

med vänner och bekanta som aldrig har hört talas om det. Jag tycker att ändå att det är ett bra jobb 

att… det börjar mer och mer… jag hade till exempel aldrig hört talas om det för ett år sedan, så det 

går ju framåt. Ja, helt enkelt att synas mer. Helst på sociala medier (Intervjuperson 7). 

 

IP7 anser alltså att de borde synas mer överhuvudtaget, men framför allt mer på sociala medier. 

IP2 menar att fler enskilda Fritidsbanker också borde ha egna sidor på sociala medier, så att det 

går att se information och händelser om den aktuella Fritidsbanken. Ett annat förslag som kom 

fram bland deltagarna var bättre öppettider på Fritidsbanken. IP3 och IP5 anser att de borde ha 

öppet några fler timmar eller fler dagar. IP5 anser mer specifikt att de även borde variera 

öppettiderna genom att vissa dagar ha öppet på förmiddagen och andra dagar på eftermiddagen, 

då hen känner flera stycken som inte kan besöka Fritidsbanken på den aktuella orten på grund 

av öppettiderna. IP8 menar att Fritidsbanken borde ha öppet en dag på helgen också. Hen 

berättar: 

 

Jag tycker att det är lite dåligt att det inte är öppet på helgen. Det borde vara öppet på lördagar i alla 

fall. För jag menar, de flesta lägger ju sina aktiviteter på helgerna när alla är lediga. I så fall måste 

man ju komma ihåg att låna innan. Visst, man har ju två veckor på sig så man kan ju låna liksom en 
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vecka innan. Det kanske inte blir helt spontant, man måste planera och det är just det… Ibland vill 

man bara kunna göra spontana grejer ”nu ska vi dra ut och åka inlines”, ”ja!”, ”åh, det är stängt 

idag!”, ”vi för göra det en annan dag när vi kommer ihåg”. Då är det faktiskt bra att ha… Alltså det 

behöver inte vara hela dagen liksom på helgen. Några timmar i alla fall borde det vara öppet. Det 

hade ju varit bra (Intervjuperson 8)! 

 

IP8 anser alltså att många lägger sina aktiviteter på helgerna när de är lediga, men att det inte 

går att vara spontan när det gäller att låna idrottsutrustning. Det krävs planering för att göra 

något spontant. Ytterligare ett förslag på vad som kan göra Fritidsbanken till en bättre 

verksamhet enligt intervjupersonerna är att ha fler eller större lokaler, främst för att få plats med 

mera utrustning. IP1 menar att det inte fanns tillräckligt med utrustning för att hen och alla hens 

kompisar skulle kunna låna likadan utrustning samtidigt, medan IP5 anser att det fanns för lite 

cyklar. IP3 menar att placeringen av lokalen var bra eftersom att hen bor nära, men vill också 

se att lokalen är större. Både IP7 och IP2 anser att det antingen ska finnas fler, eller större 

lokaler. IP2 menar att det är fullt överallt i den nuvarande lokalen:  

 

Det borde finnas fler eller större lokaler för att det är fullt överallt. Fritidsbanken behövs på fler 

ställen för att xxx ringer runt för att se om andra har plats för mer utrustning på sina fritidsbanker. 

Så fler eller större lokaler tycker jag (Intervjuperson 2).  

 

IP2 berättar alltså att det inte går att få in mer idrottsutrustning i den befintliga lokalen och att 

chefen för denna fritidsbank försöker att hitta andra fritidsbanker i närheten som kan ta emot 

den utrustning som kommer in. IP7 anser också att det borde finnas en lokal för Fritidsbanken 

mer centralt i staden, så att fler inte ska behöva åka så långt för att besöka Fritidsbanken. IP4 

vill kunna låna en cykel längre än de två veckor som är nu. Hen funderar kring lånetiden: 

 

Det är för kort tycker jag. Jag ska låna en cykel imorgon och jag frågade om man får låna om direkt. 

Han sa att om det inte är någon som behöver cykeln kan jag låna om, men om det är någon som 

pratar om cykeln kanske de ska ha den. Det är ett bra sätt också. Det kanske finns cyklar, men om 

40 stycken behöver cyklar så räcker inte det. Låna två veckor, sedan får andra låna två veckor. Det 

är för kort, men för att det ska räcka för alla är det lagom. För att alla ska ha rätt (Intervjuperson 4).  

 

IP4 anser alltså att lånetiden är för kort, men funderar sedan vidare och kommer fram till att det 

är det mest rättvisa sättet för att alla ska ha en chans att låna. 
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6.3.1 Sammanfattning och analys 

När det gäller vad Fritidsbanken skulle kunna göra bättre eller annorlunda för att utvecklas, ger 

intervjupersonerna flera olika förslag på vad som kan göras. IP1, IP2 och IP7 anser att 

Fritidsbanken borde synas mer och då framför allt på sociala medier. IP3 och IP5 anser att 

öppettiderna borde ändras, då de skulle vilja se att det är öppet fler timmar eller fler dagar och 

IP8 ser gärna att det är öppet en dag på helgen för att det ska gå att låna mer spontant till helgens 

aktiviteter. Andra förslag på hur Fritidsbanken kan bli bättre är enligt IP1, IP2, IP3, IP5 och IP7 

att flytta verksamheten till en större lokal, eller att öppna fler fritidsbanker på samma ort. Detta 

eftersom att de menar att det har kommit in så mycket utrustning att lokalerna håller på att bli 

för små. Förutom dessa förslag på förbättring är alltså resten av upplevelserna positiva. 

 

Enligt Bronfenbrenner (1992; 2005; 2009) och Bronfenbrenner och Morris (1998; 2006) och 

det tidsbaserade systemet, utvecklas individen hela tiden genom sociala interaktioner med andra 

individer och samhället. Detta gäller även för Fritidsbanken då denna verksamhet också är en 

del av samhället och ständigt utvecklas. För att kunna möta individers och samhällets behov 

samt önskemål, är det en förutsättning för Fritidsbanken att ta åt sig den feedbacken som ges 

av dess låntagare.   
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomar i Mellansverige upplever 

Fritidsbanken som verksamhet. Mer specifikt var syftet att undersöka vilken idrottsbakgrund 

dessa ungdomar har, deras upplevelse av att låna idrottsutrustning och hur de tycker att 

Fritidsbanken ska utvecklas. Detta uppfylldes, då intervjuer med ungdomar i denna ålder 

genomfördes där upplevelser utifrån deras perspektiv framkommer. De specifika delar som 

avsågs att undersökas fullföljdes också, vilket gav djupare upplevelser av erfarenheter när det 

gäller Fritidsbanken som verksamhet. Dessa upplevelser bevittnar att Fritidsbanken har en 

betydande roll för de som använder verksamheten. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Utifrån det resultat som framkommer i studien är de allra flesta på något sätt regelbundet fysiskt 

aktiva på fritiden. För majoriteten av studiens deltagare är även vardagsmotionen viktig. 

Samtidigt som det är viktigt för intervjupersonerna att vara fysiskt aktiva medger de att det vissa 

veckor kommer andra saker emellan, såsom arbete och skola, som gör att de inte utövar den 

mängd fysisk aktivitet som de önskar. Vad gäller vardagsmotionen verkar den dock inte 

påverkas anmärkningsvärt av den tidsbrist som intervjupersonerna upplever i samband med 

utövandet av fysisk aktivitet på fritiden. Som Bronfenbrenner (1992; 2005; 2009) och 

Bronfenbrenner och Morris (1998; 2006) antyder förändras ständigt individens vardag på något 

sätt, som exempelvis att det är något i samband med individens arbete som tar längre tid än 

väntat eller att skolarbetet tar upp ovanligt mycket tid. Detta gör att individen måste anpassa 

sig till de tillfälliga faktorer som uppstår och därmed får fritidsaktiviteter som till exempel att 

utöva någon form av fysisk aktivitet komma i andra hand. 

 

Vad gäller utövandet av idrott och fysisk aktivitet bland individerna som deltog i studien, visar 

resultatet att huvudanledningen till att hålla på med någon form av fysisk aktivitet för de flesta 

är att det ger dem glädje, gemenskap med kompisarna och att de mår bra av det. Enligt Skille 

(2011) bidrar ”den skandinaviska modellen”, som idrottsföreningarna ingår i, till exkludering 

av individer. Ett exempel som ges i studien är att för mycket fokus läggs på tävlingsdelen 

(Skille, 2011), medan resultat i en annan studie visar att ungdomar anser att det inom 

föreningsidrotten läggs för mycket fokus på att bedöma individens prestationer (Högman & 

Augustsson, 2017). De individer som inte vill utöva idrott med denna form av fokus tenderar 

att sluta med föreningsidrott (Skille, 2011). 
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För att de individer som väljer att sluta med föreningsidrott, eller för de individer som av någon 

anledning aldrig har varit del av en sådan verksamhet, behövs andra alternativ för att de på 

något sätt ska kunna fortsätta med idrott eller annan form av fysisk aktivitet livet ut. Den 

organiserade spontanidrotten verkar enligt Högman och Augustsson (2017) vara en verksamhet 

som fokuserar på att de som kommer dit ska ha roligt, samt att idrottandet sker på deras egna 

villkor. Denna verksamhet syftar även till att öka spontanidrottandet. Att ha roligt, att som 

individ idrotta på sina egna villkor och att öka spontanidrottandet är även Fritidsbankens syfte 

med sin verksamhet (Fritidsbanken, 2017). Det kan betyda att samma individer söker sig till 

båda dessa verksamheter. Om båda dessa verksamheter finns på samma ort, finns det därför 

goda förutsättningar för samarbete. 

 

Resultatet i denna studie visar att alla individer på något sätt håller på med idrott eller annan 

form av fysisk aktivitet, både idag och under uppväxten. Vilken form av idrott som individen 

håller på med påverkas enligt Bronfenbrenner (1979; 1992; 2005; 2009) och Bronfenbrenner 

och Morris (1998; 2006) antingen av föräldrar eller av kompisar, som står individen nära. Hur 

det ser ut i miljön i bostadsområdet eller i det lokala samhället inverkar också på hur individen 

väljer att utöva idrott, samt vilken form av idrott. Finns det exempelvis fotbollsmål uppställda 

på gräsmattorna i bostadsområdet eller på spontanidrottsytorna gynnar det individer att börja 

intressera sig för, samt utöva fotboll som idrott. Om det dessutom endast finns 

fotbollsföreningar i det lokala samhället bidrar det till att det blir denna form av idrottande som 

dominerar, eftersom att utbudet på orten till stor del styr individens idrottande (Bronfenbrenner, 

1979; 1992; 2005: 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998; 2006; Dahlgren & Whitehead, 1991). 

Samtidigt är det möjligt att individens kompisar också håller på med denna idrott. Även 

kulturen som råder har en inverkan på vilken idrott en individ väljer att utöva. Till exempel kan 

individer välja att utöva den idrott som har flest utövare i landet (Bronfenbrenner, 1979; 1992; 

2005; 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998; 2006). 

 

Intervjupersonerna är överlag positivt inställda när det gäller att låna idrottsutrustning. Enligt 

Ridgers m.fl. (2013) är fler av de individer som lånar eller har med sig idrottsutrustning till 

skolan fysiskt aktiva på rasterna, medan de individer som inte har det är mindre fysiskt aktiva 

under rasterna. Detta tyder på att tillgången till idrottsutrustning kan ses som en viktig faktor, 

även utifrån Hälsans bestämningsfaktorer, i att få fler individer att överhuvudtaget kunna och 

vilja vara fysiskt aktiva på sin fritid. Det innebär att Fritidsbanken bidrar till ett ökat 
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hälsofrämjande arbete i samhället, speciellt på lokal och regional nivå (Bronfenbrenner, 1979; 

1992; 2005; 2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998; 2006; Dahlgren & Whitehead, 1991). 

 

Dessa positiva upplevelser bidrar till att majoriteten av intervjupersonerna kommer att fortsätta 

att använda Fritidsbanken och att de redan rekommenderar det till människor runt omkring dem. 

Det kan enligt Bronfenbrenners teori bidra till att ännu fler, både individer och samhället i stort, 

kommer att känna till Fritidsbanken och dess verksamhet (Bronfenbrenner, 1979; 1992; 2005; 

2009; Bronfenbrenner & Morris, 1998; 2006). Det ökar förutsättningarna för att Fritidsbankens 

koncept kan spridas och att ännu fler får ta del av de positiva upplevelserna.  

 

För flera av studiens deltagare har Fritidsbanken en betydande roll när det gäller att prova på 

eller att överhuvudtaget få utöva idrott på sin fritid. Detta på grund av det ekonomiska 

perspektivet, som de allra flesta av studiens deltagare nämner är en anledning till att de lånar 

idrottsutrustning på Fritidsbanken. Många individer med låg socioekonomisk status anser att 

de inte har möjlighet att kunna hålla på med den form av fysisk aktivitet som de själva vill, 

eftersom att det kostar för mycket och de behöver prioriritera ekonomin på sådant som de anser 

är viktigare (Steenhuis m.fl., 2009). Utifrån denna kunskap går det att dra slutsatsen att 

Fritidsbanken är en verksamhet som behövs i samhället, inte minst ur ett hälsoperspektiv 

(Dahlgren & Whitehead, 1991; Green & Kreuter, 1999). För att öka befolkningens hälsa behövs 

Fritidsbanken, då det för många individer ger en möjlighet att kunna vara fysiskt aktiva på sin 

fritid. För vissa kanske det också är den enda chansen. Därför är det viktigt att en verksamhet 

som Fritidsbanken finns på så många orter som möjligt runt om i landet. Alla har rätt till att 

kunna idrotta på sin fritid (RF, 2009a; 2015). 

 

7.2 Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med kvalitativ metod och mer specifikt genom öppet-riktade 

intervjuer. Detta eftersom att syftet med studien var att få fram förståelser kring upplevelser 

och känslor om Fritidsbanken och dess verksamhet, vilket är den kvalitativa metodens 

utgångspunkt (Hassmén & Hassmén, 2008; Silverman, 2013; Trost, 2010). 

 

För att få hög validitet i denna studie var det viktigt att intervjuguiden skapades innan 

intervjuerna genomfördes, vilket gjordes. Även relevanta frågeområden och frågor för studiens 

syfte och frågeställningar gjordes för att trovärdigheten för studien skulle öka. För att vara säker 

på att de intervjuade blev rätt tolkade och för att få förståelse för deras perspektiv ställdes frågor 
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under intervjuernas gång. Sammanfattningar gjordes även. Mycket tid lades dessutom ner på 

datainsamlingen och dess analys, hela tiden fördes en kritisk reflektion. Dessa faktorer ökar 

studiens validitet (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). 

 

I kvalitativa studier kan det vara svårt att mäta reliabiliteten, eftersom att det mest förekommer 

i kvantitativa studier där jämförelser och mätningar görs. För att studien ändå skulle få hög 

reliabilitet valdes det att noga beskriva utförandet av denna studie. Vidare var det viktigt att 

tänka på att den som utförde intervjuerna påverkade studiens reliabilitet. Därför tänktes det 

noga igenom hur frågorna skulle ställas och hur de som blev intervjuade skulle tolka frågorna. 

Som tidigare nämnt gjordes detta genom att ställa följdfrågor och göra sammanfattningar under 

intervjuernas gång (Hassmén och Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). 

 

I denna studie finns inslag av hermeneutisk vetenskapsteori. Det betyder att varje situation är 

unik och att varje fenomen kan förklaras på ett annat sätt (Brinkmann & Kvale, 2014). 

Generalisering är intressant om den kunskap som framkom i samband med att denna studie 

genomfördes kan beröra alla Fritidsbankens verksamheter i landet och alla verksamheter som 

liknar Fritidsbanken, både i nutid och i framtid. På ett sätt går det att generalisera om att 

kunskapen och upplevelserna om Fritidsbanken som framkom i denna studie skulle kunna 

användas på alla landets fritidsbanker, eftersom att verksamheten fungerar i princip likadant 

överallt. Det som gör att det ändå inte är helt möjligt att studiens nya kunskap kan gälla för alla 

Fritidsbankens- eller liknande verksamheter är att alla individer i 15-22 års ålder i landet inte 

har samma åsikter om Fritidsbanken som urvalsgruppen i denna studie hade. Om det hade varit 

andra deltagare i studien hade de antagligen bidragit med andra upplevelser och erfarenheter 

om Fritidsbanken (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Det som kunde ha gjorts bättre i samband med att denna studie genomfördes var att de intervjuer 

som utfördes i biblioteket på en folkhögskola kunde ha gjorts på en annan, mer avskild plats. 

Detta eftersom att de båda intervjupersonerna som blev intervjuade på denna plats kan ha blivit 

distraherade av den höga ljudnivån och andra störningsmoment som fanns under stora delar av 

intervjutillfällena. Detta kan ha gjort att de inte valde att inte berätta mer än det nödvändigaste 

och därmed kan flera av deras upplevelser om Fritidsbanken inte ha framkommit (Trost 2010). 

Något annat som skulle kunna bli bättre är att en individ som deltog i studien ansåg sig ha blivit 

störd av att intervjun spelades in. Detta framkom dock efter att intervjun var genomförd. Det 

kan betyda att allt som var tänkt att sägas inte framkom under intervjutillfället (Trost, 2010), 
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men intervjupersonen menade att hen ville svara tydligt, eftersom att intervjupersonen ansåg 

sig vara dålig på att uttryck sig på svenska. Det behöver därför inte ha varit en nackdel. 

 

7.3 Framtida forskning 

Som Bronfenbrenner (1992; 2005; 2009) och Bronfenbrenner och Morris (1998; 2006) nämner 

sker en ständig utveckling av både individen och samhället och därmed även av Fritidsbanken. 

För att Fritidsbanken ska fortsätta att utvecklas är det bra om verksamheten tar hänsyn till både 

låntagarens och samhällets förväntningar, samt önskemål. Denna studie undersöker unga 

låntagares upplevelser av Fritidsbanken och därför är det möjligt att en annan målgrupp har 

andra åsikter kring hur de upplever Fritidsbanken och hur de vill att verksamheten ska 

utvecklas. För framtida forskning finns det därför en möjlighet att undersöka hur låntagare i en 

annan åldersgrupp upplever Fritidsbanken som verksamhet. För att få ytterligare ett perspektiv 

på upplevelser av Fritidsbanken skulle eventuella deltagare i en framtida studie kunna vara de 

som arbetar med att driva verksamheten genom att låna ut idrottsutrustning till låntagarna.    
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Eveline Engström och är student på Karlstads universitet, där jag studerar det 

Idrottsvetenskapliga programmet. Jag genomför en studie till mitt examensarbete på 

Fritidsbanken, där syftet är att undersöka ungdomars upplevelse av Fritidsbanken som 

verksamhet. För att få svar på syfte samt frågeställningar kommer det att genomföras intervjuer. 

 

Om du väljer att delta i denna studie kommer jag att kontakta dig inom några veckor för att 

bestämma ett tillfälle då en intervju kommer att genomföras. Denna beräknas att ta cirka 20-30 

minuter. Jag kommer att spela in intervjun för att i rapporten lättare kunna referera till det som 

sägs. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta samt lämna intervjun när du vill utan att det 

innebär något negativt för dig. Informationen som kommer fram i intervjun, samt din identitet, 

kommer att vara konfidentiell. Detta innebär att det bara är jag som kommer att veta att det är 

just du som har blivit intervjuad och att inget som avslöjar din identitet kommer att tas upp i 

rapporten. När studien är färdig kommer resultaten att publiceras på Digitala Forskningsarkivet 

(DiVA). 

 

Har du några frågor om studien kan du ringa eller skicka ett mail till mig eller Christian 

Augustsson som är min handledare och programansvarig på Idrottsvetenskap. 

 

Vänliga hälsningar Eveline Engström 

 

Kontakt: 

Eveline Engström 

Mobil: xxxx-xxxxxx 

Mail: eveline.engstrom@live.se 

 

Christian Augustsson 

Telefon: 054-700 1885 

Mail: christian.augustsson@kau.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Vad gör du på dagarna? (Studerar/arbetar?) 

 Berätta om vad du gör på fritiden! Har du några speciella intressen? 

 Håller du på med någon form av idrott på fritiden? (Vad? Hur ofta? Varför? Organiserad 

eller spontan idrott?) 

 Höll du på med någon form av idrott när du var yngre? (Vad? Hur ofta? Varför? 

Organiserad eller spontan idrott?) 

 Hur ser din vardagsmotion ut? (Gå/cykla till skola/jobb/fritidsaktivitet, gå i trappor 

m.m.) 

 

Introduktion 

 Hur kom du i kontakt med Fritidsbanken första gången? 

 Berätta om vad Fritidsbanken är för dig! 

 Hur ofta besöker du Fritidsbanken? 

 

Nyckelfrågor- Låna utrustning 

 Hur kommer det sig att du lånar idrottsutrustning på Fritidsbanken? (Kostnad, testa på, 

miljöaspekter, förbättrad hälsa m.m.) 

 Vad har du hittills lånat för utrustning? Varför blev det just denna utrustning? 

 Vad vill du få ut av aktiviteten? 

 Kan du tänka dig att låna utrustning för att delta i organiserad idrott? 

 Hur känner du dig när du besöker Fritidsbanken? (Vad är bra/mindre bra?) 

 Vad betyder Fritidsbanken för dig? 

 

Avslutningsfrågor 

 Vad tycker du om Fritidsbanken som verksamhet? Varför? 

 Kommer du att fortsätta att använda Fritidsbanken? 

 Finns det något med Fritidsbanken som skulle kunna bli bättre? (Utveckling) 

 Kan du tänka dig att rekommendera Fritidsbanken till vänner och familj? 

 Finns det något mer du vill berätta eller tillägga? 


