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Abstrakt 

Problemområde: 

Trots att Växjö kommun genomfört flera satsningar som främjar idrottsverksamheter så 

lyckas de ändå inte nå ut till alla ungdomar. En problematik är att medborgarnas delaktighet 

och inflytande saknas i kommunens planerings-, genomförande och styrningsfas. Kommunen 

är intresserad av att utforska i vilken omfattning ungdomar vill vara delaktiga samt vad de har 

för önskemål gällande fritidsutbudet. 

Syfte: 

Syftet med studien är att analysera hur Växjö kommun kan öka ungdomars delaktighet och 

inflytande i tätorten Lammhult genom utformningen av idrottsutbudet i deras utemiljöer. I 

synnerhet kommer studien analysera vilka önskemål de ungdomar som är fysiskt inaktiva idag 

i åldrarna 13 – 16 har idrottsmässigt i tätorten Lammhult. 

Metod: 

Vid genomförandet av vår studie valde vi att använda en kvalitativ forskningsmetod då vi 

ansåg att den var mest lämpad. Den insamlade data har hämtats in med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer. Urvalet kom att vara ett populationsurval där tätorten Lammhult 

valdes ut samt ungdomar efter deras livsstilssituation. 

Resultat: 

Studiens resultat påvisar att det finns ett intresse hos ungdomarna i Lammhult att vara 

delaktiga samt att involveras i idrottsprojekt som berör deras egna fritidsutbud. Resultatet 

tyder även att ungdomarna i Lammhult inte är fysiskt inaktiva på grund av lathet eller ovilja 

utan snarare på grund av ett bristfälligt fritidsutbud. I studiens analyskapitel belyses 

potentiella utvecklingsförslag till Växjö kommun.  
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer det presenteras vad studien avser handla om, varför studien genomförs 

samt bakgrundsfakta. I detta kapitel kommer även studiens syfte och frågeställningar att 

presenteras.  

 

1.1 Introduktion 

Våren 2014 ställdes en förfrågan till de ansvariga för Coaching & Sport 

Managementprogrammet vid Linnéuniversitetet, Växjö. Förfrågan kommer från Växjö 

kommuns kultur- och fritidsförvaltning som ville ha hjälp att analysera hur kommunen kan 

förbättra ungdomars inflytande och delaktighet till samhället genom utformningen av 

fritidsutbudet. Enligt kommunen är den nuvarande dialogen med ungdomar är bristfällig och 

de upplever en kunskapslucka gällande ungdomarnas intresse av att vara delaktiga i politiska 

beslut och önskemål vad gäller deras fritidsutbud.  

 

När vi fick höra projektbeskrivningen blev vi omedelbart intresserade av att få veta mer. Vi 

bokade in ett möte med kommunen för att få en mer utförlig beskrivning.  Under mötet 

upplevde båda studenterna att den mer detaljerade projektbeskrivningen var ett intressant 

ämne för examensarbetet. Vi båda är aktiva inom idrottsrörelsen och har kännedom över 

vilken betydelse idrotten har vad gäller att integrera människor med varandra och till 

samhället. För oss är idrotten en plats som präglas av gemenskap och respekt och skulle 

därför kunna vara ett användbart verktyg vid samhälleliga projekt.  

 

Mer ingående handlar det om att göra en förstudie som åsyftar till att vara behjälplig för 

Växjö kommuns framtida arbete inom området. Vår förhoppning är att skapa ett användbart 

material som kommunen fördelaktigt ska kunna använda. Då projektbeskrivningen utarbetats 

av Växjö kommun så förekom det önskemål gällande studiens målgrupp samt geografiska 

plats. Kommunens önskemål var fysiskt inaktiva ungdomar mellan 13-16 år i tätorten 

Lammhult, Växjö. 
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1.2 Bakgrund 

En av idrottens mest betydelsefulla funktioner i samhället är demokratisk fostran. Idrotten kan 

vara en plats där barn och ungdomar utbildas och fostras inom bland annat målsättningar och 

egen utveckling (Peterson, 2005). Idrottsrörelsen är den största folkrörelsen i Sverige och 

innefattar cirka 3.3 miljoner medlemmar. Riksidrottsförbundet (RF) arbetar utifrån fyra 

värdegrunder som bland annat innefattar demokrati & delaktighet (Idrotten vill, 2009). RF:s 

idéprogram Idrotten vill (2009) anser att syftet med att idrotta i stor utsträckning handlar om 

att utvecklas kulturellt, psykiskt, fysiskt och socialt. Intresset för idrott bland befolkningen är 

stor, skäl som anges är ofta att det är kul, viktigt för hälsan och skapar möjlighet till social 

samvaro och framgång (Ungdomsstyrelsen, 2005).  

 

I politiska sammanhang anses idrott vara en positiv aktivitet i samhället för barn och 

ungdomar. Idrott kan idag användas som en del av politikens målinriktning till att integrera 

ungdomar till samhället (Kelly, 2011). Genom idrotten kan vår förståelse för andra kulturer 

öka, idrotten kan även skapa möjligheter till att integrera invandrare till det svenska samhället 

då idrottens språk är universellt. Oavsett nationalitet, religion och etnisk bakgrund får 

människor möjlighet att lära känna varandra med idrott som utgångspunkt. Idrottsrörelsens 

syfte är att bidra till en ökad förståelse för andra människor värderingar (Idrotten vill, 2009). 

 

År 2009 fick Sverige kritik från FN:s barnrättskommitté angående landets bristfälliga 

delaktighet bland ungdomar. Det visade sig att ungdomar saknade kunskapen gällande deras 

demokratiska rättigheter samt möjligheten till inflytande i samhället (Unicef.se). År 2003 

lämnades en proposition till Sveriges riksdag angående nationella folkhälsomål, den slutliga 

propositionen angående folkhälsomålen stod klart år 2008. Det centrala med folkhälsomålen 

handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar hos den svenska befolkningen för en god 

hälsa. Det första målet är delaktighet och inflytande i samhället. Delaktighet och inflytande 

skapar möjligheter för människor att utveckla sin demokratiska kompetens samt 

självförtroende till att verka för samhällsutvecklingen. Däremot ifall grupper eller individer i 

samhället inte upplever att de kan påverka sina livsvillkor och utveckling kan maktlöshet och 

utanförskap uppstå. Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och delaktighet. 

Folkhälsomålens nionde mål är fysiskt aktivitet (Folkhälsorapport, 2010). En nationell 

rekommendation för fysisk aktivitet är att ungdomar rekommenderas vara fysiskt aktiva minst 

60 minuter per dag (Karlsson, Jansson, Ståhle & Dolck-Lagrell, 2009, s 160).  
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Skulle denna rekommendation efterföljas skulle det innebära en positiv påverkan för 

folkhälsan (Winroth & Rydqvist, 2008, s 109). 

 

De allmänna idrottsverksamheterna i Växjö har en särskild inriktning på ungdomar. I 

rapporten Mångfald i idrotten – fokus på Arenastaden (2013) går det att utläsa att män 

dominerar bland utövare i Växjö, medan personer med utländsk bakgrund är 

underrepresenterade. Enligt Växjö kommuns projektbeskrivning (se bilaga 1) utgår 

integration från att minoriteten ska förenas i majoriteten och förutsätter att skillnaderna 

mellan grupperna är större än likheterna. När det gäller planering och genomförande kan 

svensk politik upplevas som förutsägbar då den har en hierarkisk styresform. Detta medföljer 

till en minskad känsla av äganderätt hos civila aktörer. Vid hierarkisk styresform när det 

kommer till beslut så lämnas det lite utrymme till medborgare för diskussion då beslut oftast 

vägs upp av vetenskaplig kunskap, då ses det som fakta och regel för genomförandet 

(Hofstad, 2013). 

 

1.2.1 Brist i demokratin 

Ahlbäck & Rothstein (2010) menar att en problematik vid beslutsfattande inom den svenska 

politiken är att det sällan anpassas utifrån medborgarnas faktiska behov. Speciella situationer 

kräver särskilda kunskaper för att optimera medborgarnas önskemål. Den bakomliggande 

faktorn till denna begränsade insikt är limiterade resurser hos Sveriges kommuner och 

landsting. Vanligtvis fattas beslut inom ett politikområde enbart en gång per år, inom många 

politikområden krävs det dock alltmer kontinuerliga beslut än så. De detaljerade beslut som 

de folkvalda politikerna tidigare genomförde har numera övergått till att politikerna numera 

sätter övergripande mål för hur förvaltningsorgan och dess enskilda tjänstemän bör agera och 

verka. Detta genererar i att styrande verksamheter tar betydelsefulla beslut som ligger nära 

medborgarna utan att vara valda av folket (Ahlbäck & Rothstein, 2010 s 9-13).  

 

År 2011 genomfördes en undersökning av statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av 

Sveriges Kommuner och Landsting. I undersökningen framgår det att Växjös medborgare är 

nöjda med att bo och leva i kommunen. På en tiogradig skala så har Växjö kommuns 

medborgare betygsatt invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter med 

5,3, ett betyg som skiljer sig jämfört med att bo och leva i Växjö kommun där det ligger på 

7,3. I samma undersökning framgår det att Växjös invånare ger kommunen betyget 5,0 vad 

gäller kommunens lyhördhet gentemot medborgarnas åsikter och synpunkter. Bäst i länet var 
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Markaryds kommun som fick betyget 6,0 av sina medborgare. Undersökningens resultat 

uppvisar att det generella intrycket av inflytande hos invånarna i Kronobergs län är mindre 

bra (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). 

 

1.2.2 Framgångsrika koncept  

Hösten år 1992 bildades ett ungdomsråd i Haparanda av ungdomsfullmäktige då kommunen 

upplevde en bristfällig dialog med stadens ungdomar. Ungdomsrådet startades i syfte att öka 

ungdomars inflytande i samhället, de har startat upp en välfungerande kanal där ungdomar 

kan få inflytande hos kommunen. I samband med den förbättrade kommunikationen mellan 

stadens ungdomar och kommunen bildades ungdomshuset Stationen. Orsaken till den 

välfungerande Stationen har sin grund i att det är ungdomarna själv som styr och ansvarar för 

verksamheten, har sin egen budget, sätter egna mål samt att alla idéer kommer från 

ungdomarna. Detta var en bidragande orsak till att Haparanda år 2005 utsågs till Årets 

ungdomskommun. Genom att låta ungdomar engagera sig i politiken, bildandet av ett 

ungdomsråd och möjligheten att få påverka sin egen vardag har genererat i ett annorlunda 

arbetssätt även inom andra politiska områden i Haparanda (Ungdomsstyrelsen, 2006, s 21-

23). 

 

På Ungdomens hus i Malmö bildades år 2005 Malmös Unga. Gruppen bestod av ett gäng 

ungdomar som bland annat ville ha större inflytande i kommunala frågor samt hade en vilja 

att driva egna projekt. År 2006 skapade gruppen ett ungdomsforum som vände sig till 

ungdomar mellan åldrarna 13-25. Forumet blev en plattform för ungdomar att prestera och 

diskustera sina idéer och förslag. Syftet var att göra Malmö till en bättre ungdomsstad. 

Malmös Unga arbetar i tre utskott där tjänstemän och politiker ingår som en form av stöd till 

ungdomarna i samtliga utskott. Dessa utskott är trygghets-, mötesplats- och 

arbetsmiljö/skolutskottet. Samtliga projekt i utskotten drivs av unga. I samarbete med stadens 

politiker arbetar de operativt för att skapa mötesplatser som är tillgängliga för alla ungdomar 

att vara aktiva på (Ungdomsstyrelsen, 2006, s 151-152). Arbeten med ungdomars delaktighet 

och inflytande har även genomförts i kommunerna Lidköping, Hultsfred, Värmdö och Västra 

Götalandsregionen. Den gemensamma nämnaren med de ovan nämnda lyckade projekten har 

sin grund i att låta ungdomar få påverka sin egen omgivning, idéerna kommer från 

ungdomarna och projekten genomförts för ungdomar med stöd från vuxna. För att lyckas med 

sådana projekt är det centralt med en lyhördhet från de vuxna gentemot ungdomarna. 

(Ungdomsstyrelsen, 2006, s 162-164). 
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1.3 Problemformulering 

Växjö kommuns kultur- och fritidsförvaltning upplever en bristfällig dialog med kommunens 

yngre medborgare. Trots att kommunen genomfört olika satsningar som främjar 

idrottsverksamhet såsom föreningsbidrag, anläggningar och lokaler så lyckas de ändå inte nå 

ut till alla ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen styrs av politiska beslut uppifrån där 

besluten grundas på omvärldsanalyser eller förslag från enskilda medborgare. 

Verksamhetsmålen för kommunens idrottsliga projekt utformas utifrån övergripande 

undersökningar, vad majoriteten anser och bedömer är behoven hos medborgarna. En 

problematik är att medborgarnas delaktighet och inflytande saknas i kommunens planerings-, 

genomförande och styrningsfas. Kommunen är intresserad av att utforska i vilken omfattning 

ungdomar vill vara delaktiga samt vad de har för önskemål gällande fritidsutbudet (se bilaga 

1). 

 

1.4 Syfte              

Syftet med studien är att analysera hur Växjö kommun kan öka ungdomars delaktighet och 

inflytande i tätorten Lammhult genom utformningen av idrottsutbudet i deras utemiljöer. I 

synnerhet kommer studien analysera vilka önskemål de ungdomar som är fysiskt inaktiva idag 

i åldrarna 13 – 16 har idrottsmässigt i tätorten Lammhult. 

 

1.4.1 Frågeställningar 

1. Hur kan Växjö kommun öka målgruppens delaktighet och inflytande samt i vilken 

utsträckning vill målgruppen involveras? 

 

2. Vad är målgruppens önskemål idrottsmässigt? 

 

3. Vilka faktorer kan bidra till att målgruppen blir mer fysiskt aktiva? 
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1.5 Avgränsningar 

För att avgränsa examensarbetet till en proportionell omfattning så valde vi tillsammans med 

kommunen att inrikta oss på en tätort i Växjö kommun, Lammhult. Lammhult har ett 

invånarantal på cirka 1 500 personer och är belagt 35 kilometer nordväst om Växjö 

(www.ne.se).  År 2014 finns det elva registrerade idrottsföreningar i Lammhult som bland 

annat innefattar boule-, skytte- och fotbollsförening (www.allabolag.se). De har även en 

fritidsgård för ungdomar i åldrarna 13 – 18. Verksamheten är tillgänglig dag- och kvällstid, 

där de har öppet tre gånger i veckan. På fritidsgården kan ungdomar träffas för att bland annat 

fika, spela pingis eller biljard (www.vaxjo.se).  
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2. Tidigare forskning och teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom studiens ämne inledningsvis presenteras. 

Detta kommer följaktligen fyllas på med relevant forskning och teoretisk bakgrund som 

senare kommer att begagnas i studiens analyskapitel.  

 

Det finns många studier vad gäller barn och ungdomars delaktighet i olika sammanhang, 

dessa innefattar bland annat skolan, fritiden samt förskolan. Studierna handlar i huvudsak om 

vilken grad barn och ungdomar involveras. Trots att delaktighet är ett väl forskat ämne så 

saknas det metoder för hur kommuner ska gå tillväga rent praktiskt för att långsiktigt öka 

ungdomars delaktighet. En studie som genomförts vad gäller ungdomars delaktighet i den 

fysiska planeringen är Moa Mejstads (2012) studie Ungdomars deltagande i den fysiska 

planeringen. Syftet med hennes studie var att öka förståelsen för varför och hur ungdomar kan 

involveras i den fysiska planeringen. Lenninger (2008) skriver för Movium som är en 

organisation som bland annat arbetar med att sammanställa och sprida information om städers 

utemiljöer för att skapa alltmer attraktiva städer. Movium genomförde år 2008 en 

undersökning om hur, var och i vilka sammanhang ungdomar engageras i planeringen av 

stadens utemiljö (Lenninger, 2008).  

 

Det politiska synsättet i Storbritannien har utvecklats till att klassa ungdomar som 

inkompetenta istället för att se dem som personer med relevanta åsikter som kan bidra till 

samhället. Ungdomar har tenderat till att bedömas som sårbara och därför i behov av beskydd. 

Denna fördomsfulla syn begränsar ungdomarnas möjligheter till delaktighet och inflytande 

(Partridge, 2005, s 182-183). I Storbritannien har Harry Shier genomfört en studie vad gäller 

att öka ungdomars delaktighet och inflytande i olika beslutsprocesser. För att förstå hur 

ungdomars delaktighet kan öka har han använt sig av Harts deltagande stege, se figur 1 sida 

18 (Shier, 2001).  

 

2.1 Ungdomar vill påverka 

Enligt en studie som genomfördes i Sydafrika år 2008 så bekräftade ungdomar att det finns en 

maktskillnad mellan dem och vuxna. De upplever att yngre personer sällan tas på allvar. Vid 

beslutsfattande processer känner ungdomar att vuxna inte litar på deras förmåga och 

kompetens. Det finns ett tydligt maktförhållande mellan de båda. Det är meningsfullt och 

ungdomar vill gärna vara delaktiga i beslut som berör dem själva, såsom skola och fritid. 
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Ungdomarnas delaktighet återspeglar den inbitna syn som vuxna har på dem i samhället 

(Moses, 2008). 

 

Maktskillnaden mellan ungdomar och vuxna återspeglas även i svensk kontext, något 

barnombudsmannen presenterar i en undersökning från sin årsrapport år 2006 där de 

undersöker ungdomars delaktighet och möjlighet att påverka. Det framgår tydligt att barn och 

ungdomar anser att de borde ha större inflytande i beslutsprocesser som berör dem själva. De 

ungdomar som får komma till tals har svårt att uppfatta ifall deras åsikter påverkar det 

slutgiltiga beslutet. Ungdomar anser även att information från beslutfattande poster inom 

kommunen bör anpassa språket så barn och ungdomar förstår vad de menar 

(Barnombudsmannen, 2006, s 4-5). I en enkätundersökning där 369 ungdomar medverkade så 

ansåg 84 procent att det är mycket eller ganska mycket viktigt att ungdomar får mer 

delaktighet och påverka beslut inom kommunen. Av de tillfrågade så ansåg 91 procent att de 

ville påverka beslut som berör deras fritid (Frost, 2005). 

 

2.2 Faktorer som bidrar till engagemang hos ungdomar 

Ungdomar upplever ett mervärde i verksamheter där de har större inflytande och känner 

delaktighet. Rent verbalt uttrycker ungdomar att de vill utvecklas och lära sig saker på 

fritiden. Idrottsrörelsen är en plattform som svarar upp mot ungdomarnas efterfrågan då det är 

en öppen plats där alla grupper har möjlighet att delta, lära sig nya saker samt ett tillfälle att 

vårda sina sociala relationer. För att kommunala projekt ska bli attraktiva för unga är det 

centralt att ungdomarna själva får bidra med egna idéer samt att projektet genomförs av unga. 

Utfallet av sådana satsningar genererar i ett mervärde för både samhället och individen 

(Ungdomsstyrelsen, 2006, s 9 – 10). I en undersökning som genomfördes av 

barnombudsmannen i Uppsala så antydde ungdomar att de skulle engagera sig mera i 

samhällsfrågor som berör dem själva om det fanns någon som tog de på allvar och lyssnade 

på deras åsikter. De betonade vikten av att få ta del av mer information angående vad som 

försiggår inom kommunen. Ungdomarna menade att politiker och tjänstemän borde ta sig mer 

tid och för att besöka dem i skolan (Frost, 2005). 
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2.3 Att involvera ungdomar i projekt 

Forskning tyder på att ungdomar är mest effektiva att ha med i utvecklingsprocesser vad 

gäller att identifiera kommunikationsvägar för delaktighet samt att komma med nya idéer. 

Studier visar på att organisationer och vuxna som låtit ungdomar få inflytande i projekt fått en 

attitydförändring. Responsen från vuxna har varit förvånande där de blivit imponerade av 

ungdomarnas idéer och åsikter (Partridge, 2005, s 181-183).  

 

Fördelarna med att låta ungdomar medverka i beslutsfattande frågor har visat sig vara många. 

Ett ökat inflytande i beslutsfattande frågor kan generera i ett ökat självförtroende, förminskat 

utanförskap, förbättrade prestationer i skolan samt en ökad självkänsla. När ungdomar får 

medverka i projekt och enbart får känslan av att de inkluderas för syns skull kan detta ledat till 

en negativ effekt i olika former av besvikelse. För att motverka detta bör formella 

styrdokument samt organisationsstrukturer granskas för att säkerhetsställa ungdomarnas 

faktiska delaktighet. För att detta ska lyckas är det betydelsefullt att ha tillräckligt med 

personal, resurser och att delaktigheten respekteras fullt ut (Partridge, 2005, s 182).   

 

2.4 Ungdomar som saknar idrott  

Anledningar till att ungdomar inte är idrottsligt aktiva är individanpassat. Det kan även finnas 

olika omständighetsfaktorer, exempelvis att en förening lägger ner sin verksamhet eller att 

föreningsutbudet är bristfälligt. Det finns olika livsvillkor som kan bidra till att unga 

människor inte idrottar alternativt slutar, det kan handla om svagt nätverk, föräldrar med 

bristfälligt idrottsintresse samt svag förankring i sitt bostadsområde. Vissa idrotter kan 

upplevas som mer lämpade för en viss ungdom och inte alls passa för en annan. En del 

ungdomar upplever även att idrottens kärnlogik, som är tävlings- samt prestationsinriktad inte 

passar alla. Det lokala idrottsutbudet kan också vara en faktor som begränsar ungdomars 

inställning till att vara fysisk aktiva (Ungdomsstyrelsen, 2006, s 88-90). Ungdomar är inte en 

homogen grupp, alla är unika och har olika önskemål vad gäller att aktivera sig på fritiden. 

Kommuner bör därför erbjuda flera möjligheter till deltagande i fritidsutbudet (Langlet, 2012, 

s 23). 

 

Ett projekt som genomfördes i Oxfordshire i syfte att öka ungdomars delaktighet, sociala 

aktiviteter utanför skolan samt öka tillgången av idrottsaktiviteter resulterade i ett ekonomiskt 

bidrag från barnfonden. Dessa pengar avsåg att hjälpa ungdomar på landsbyggden och andra 
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ungdomar med begränsade omständigheter att aktivera sig på fritiden. Bidraget användes 

bland annat till transporter till och från aktiviteten, scoutläger samt till att anordna 

danslektioner (Partridge, 2005, s 183).  

 

2.5 Ungdomars belåtenhet samt avsaknad gällande fritidsutbudet 

I en undersökning som Ungdomsstyrelsen genomfört framgår det att kopplingen mellan 

ungdomars upplevelser av fritidsutbudet gentemot efterfrågan inte är självklar. Hur pass nöjda 

ungdomarna är av utbudet särskiljer sig mellan killar, tjejer, ungdomar med svensk eller 

utländsk bakgrund. I en tätort kan exempelvis andelen killar vara nöjda med fritidsutbudet 

medan andelen tjejer är mindre nöjda. En tydligt påverkande faktor vad gäller ungdomar 

belåtenhet med fritidsutbudet är olika kommuners skiftande förutsättningar. I kommuner med 

hög medelinkomst eller hög tätortsboende är majoriteten av ungdomarna tillfreds med 

utbudet. I kommuner som har en lägre tätortsgrad råder det en större efterfrågan på 

idrottsaktiviteter medan ungdomar i storstäder snarare efterfrågar mötesplatser. I rapporten 

från ungdomsstyrelsen framgår det att ungdomar med utländsk bakgrund har en större önskan 

att utöva kampsporter, fotboll och basket jämfört med andra ungdomsgrupper 

(Ungdomsstyrelsen, 2006, s 8). Utifrån statistik från år 2010 kan Lammhult klassas som en 

tätort med lägre tätortsboende utifrån invånare per km². I Växjö kommun är den största 

tätorten Växjö som i sin tur är fyra gånger större än Lammhult vad gäller tätortsboendegrad 

(www.scb.se). 

 

I Ungdomsstyrelsens undersökning står det klart att det som ungdomar vanligtvis saknar är 

ungdoms- eller fritidsgårdar, caféer, skateboardanläggning, allmänna mötesplatser samt 

allmänna idrottsplatser. Utöver detta uppskattar ungdomar att deras befintliga idrottsutbud 

förändras med tiden och hålls uppdaterat. För kommunen gäller det att utveckla befintliga 

verksamheter. En del ungdomar som inte är aktivt deltagande i fritidsaktiviteter samt är 

missnöjda med det befintliga fritidsutbudet har sällan några önskemål eller åsikter gällande 

utbudet (Ungdomsstyrelsen, 2006, s 8). I en större underökning genomförd av 

Ungdomsstyrelsen framgår det att 45.3 procent av de tillfrågade ungdomarna ansåg att det 

finns ingenting att göra/ ganska eller väldigt lite att göra utifrån deras fritidsutbud. Samma 

undersökning visade på att 28.6 procent saknade minst en specifik fritidsmöjlighet 

(Ungdomsstyrelsen, 2006, s 50) 
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2.6 Internet och sociala medier 

I en rapport som Ungdomsstyrelsen genomfört framgår det att 95 procent av de nordiska 

ungdomarna har internettillgång i hemmet där majoriteten är aktiva på internet dagligen. De 

sociala medierna tillsammans med internets framfart har skapat nya möjligheter till ökat 

politiskt deltagande samt samhällsengagemang (Ungdomsstyrelsen, 2011, s 343). Nuförtiden 

blir det allt vanligare att besöka de sociala nätverken på internet. Vid en jämförelse mellan 

åren 2009 och 2011 var det år 2011 dubbel så många som besökte de sociala nätverken som 

en vardaglig aktivitet jämfört med två år tidigare. År 2011 var det 88 procent av den svenska 

befolkningen som hade tillgång till internet. Sveriges ungdomar använder de sociala medierna 

allt mer flitigt där 96 procent är aktiva (Findahl, 2011, s 8-17).  
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3. Teorier och teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel kommer relevanta teorier samt teoretiska utgångspunkter presenteras som 

sedermera kommer att användas som utgångspunkt i en del av studiens empiri som därefter 

kommer att belysas i analyskapitelet. 

 

3.1 Begreppsförklaringar 

 

3.1.1 Fysiskt aktivitet 

Fysisk aktivitet kan omfatta fritidsaktiviteter såsom idrott, motionsträning, friluftsliv och 

transport i form av cykling eller promenad till och från skolan (www.yfa.se). En nationell 

rekommendation för fysisk aktivitet är att ungdomar rekommenderas vara fysiskt aktiva minst 

60 minuter per dag (Karlsson, Jansson, Ståhle & Dolck-Lagrell, 2009, s 160). Fysisk aktivitet 

kommer i uppsatsen avse den form av fysiskt aktivitet på fritiden som innefattar minst 60 

minuter per dag. 

 

3.1.2 Inflytande 

Enligt NE definieras inflytande som möjlighet att påverka (www.ne.se). I examensarbetet 

kommer begreppet inflytande att utgå från NE:s definition att ungdomarna ska ha möjlighet 

att påverka beslut som berör dem själva. 

 

3.1.3 Fritid 

Fritid avser den tid på dygnet och veckan som inte tas upp av måltider, sömn och arbete 

(www.ne.se). Alltså den tid som inte innefattar arbete eller skola är fritid. Studien kommer att 

behandla begreppet fritid som den aktivetet som utförs efter skoltid. 
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3.2 Harts delaktighetsstege 

För att reda ut vad delaktighet innebär rent praktiskt och för att öka medvetenheten om 

ungdomars delaktighet i olika sammanhang är det lämpligt att använda sig av ett analytiskt 

redskap som Harts delaktighetssteg. Stegen är indelad i åtta olika stegrande nivåer som 

indikerar ungdomars delaktighet i olika skeenden, (se figur 1).  

 

 

( http://www.whydev.org/moving-beyond-tokenism-to-make-youth-participation-a-reality/). 

 

Hart påvisar att ungdomar i de tre nederasta nivåerna inte klassas som delaktiga i processen. 

Det räcker inte med att ställa ungdomar i centrum för att göra dem delaktiga. I de fem översta 

nivåerna på Harts stege har delaktigheten en stigande grad. För varje steg ökar ungdomarnas 

inflytande och ansvar vilket bidrar till en ökad delaktighet, detta kan sedermera ställas mot 

hur mycket ungdomar anser sig vilja involveras. Nedan följer en mer ingående förklaring till 

respektive nivå i Harts delaktighetssteg:  

 

1. Manipulation (manipulation) – Ungdomarna förstår inte det verkliga situationen utan 

gör och säger som de vuxna vill.  Ungdomarna blir tillfrågade av de vuxna om vad de 

tycker i olika frågor där vissa av åsikterna används men ungdomarna får inte veta 

vilken inverkan deras åsikt haft på det slutgiltiga beslutet.  

2. Decoration (dekoration) – Ungdomar medverkar i evenemang där de blir utsmyckade 

med exempelvis olika loggor på kläder utan att förstå syftet.  

Figur 1 
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3. Tokenism (symbol) – Vuxna frågar ungdomar vad de anser i frågor men ungdomarna 

får minimalt eller inget utrymme att uttrycka sina verkliga åsikter.  

4. Assigned but informed (anvisad men informerad) – Vuxna bestämmer i projektet 

medan ungdomarna är frivilligt engagerade. Ungdomarna förstår sig på projektet, är 

medvetna om anledningen till deras medverkan och de vuxna respekterar deras åsikter.  

5. Consulted and informed (konsulterad och informerad) – Projektet styrs och designas 

av vuxna samtidigt som ungdomarna rådfrågas. Ungdomarna har full förståelse för 

processen och deras åsikt tas seriöst.  

6. Adult-initated, shared decisions with children (beslutsfattande initierat av vuxna, delat 

med ungdomar) – Grundidén kommer från de vuxna medan ungdomarna involveras i 

varje steg från planering till implementering. Utöver att ungdomarnas åsikter tas i 

beaktning får de även medverka i beslutprocesser.  

7. Child-initiated and directed (initierat och styrt av ungdomar) – Grundidén och 

ansvaret för genomförandet av projektet ligger hos ungdomarna medan de vuxna finns 

tillgängliga för stöd utan att styra.  

8. Child-initiated, shared decisions with adults (beslutsfattande initierat av ungdomar, 

delat med vuxna) – Ungdomarna står för idéerna, anordnar projektet och bjuder in 

vuxna att medverka i beslutsprocessen (Shier, 2001).  
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4. Metod 

I detta kapitel kommer studiens metod, genomförande och etiska överväganden att 

presenteras samt kommer det föras diskussioner gällande studiens validitet och reliabilitet. 

Insamling av data och urval kommer att diskuteras och motiveras. 

 

4.1 Metodval 

Då studien inriktar sig på att undersöka vad målgruppens önskemål är och hur kommunen kan 

öka ungdomarnas delaktighet, inflytande och skapa en välfungerande dialog vad gäller 

planering av deras utemiljöer så anser vi att en kvalitativ metod är mest lämpad. Kvalitativa 

studier begrundar sig på en forskningsstrategi där betoningen ligger mer på ord än 

kvantifiering vid datainsamling. Vid ett kvalitativt metodval så är forskningsstrategin induktiv 

och forskaren använder sig av tolkning vilket innebär att vikten ligger på att förstå den sociala 

verkligheten. Enligt Bryman (2009) finns det sex grundläggande steg (se figur 2) som 

genomförs vid en kvalitativ undersökning, stegen är: Generella frågeställningar, val av 

relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av data, tolkning av data, 

begreppsligt och teoretiskt arbete och rapport om resultat & slutsatser. 

 

 

     (Bryman, 2009, s 252) 

 

Då målgruppen består av individer som är minderåriga så har vi valt att dela in 

respondenterna i fokusgrupper. Vår uppfattning med den valda metoden är att ungdomarna 

upplever en större trygghet och känner sig mer bekväma att framföra sina åsikter när de får 

sitta tillsammans med personer som de känner sedan tidigare. Fokusgrupper innebär att 

Figur 2 
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intervjuerna sker gruppvis där flera deltagare gemensamt tar ställning till olika 

frågeställningar. Genomförandet av fokusgruppsintervjuer kan ske genom två olika 

tillvägagångssätt, det ena innebär att en deltagare åt gången besvarar den aktuella frågan. Det 

andra är att deltagarna i gruppen tillsammans diskuterar och resonerar kring frågeställningarna 

(Bryman, 2009, s 324-325). Studien kommer att begrunda sig på det andra tillvägagångssättet 

då vi anser att gruppdiskussionerna leder till fler åsikter från respondenterna vilket skapar ett 

större underlag för vår studie.  

 

4.2 Urval 

För att skapa oss en klar bild gällande vilka av de yngre medborgare som vill och bör 

involveras i olika frågor har vi utgått från fyrfältsdiagrammet (se figur 3 sida 22):  

 

 Prioritet 1 – Gruppen består av ungdomar som är högt berörda av den aktuella frågan 

men har en låg aktivitetsnivå. Det är denna gruppering som kommuner bör lägga mest 

resurser på där det främst handlar om att aktivt söka upp dem för att ta del av deras 

åsikter.  

 

 Prioritet 2 – Ungdomar i denna grupp är högt berörda samt har hög aktivitet. Dessa 

ungdomar är vana att föra fram sin åsikt och att engagera sig. Kommunen behöver inte 

lägga alltför stora resurser på prioritet 2 då personerna sannolikt självmant kommer att 

söka upp beslutsfattare och även medverka på eventuella möten som anordnas.   

 

 Prioritet 3 – Här befinner sig ungdomar som har hög aktivitet med låg beröring till det 

aktuella ämnet. Ungdomarna kommer förmodligen kontakta beslutsfattarna på egen 

hand samt bidra med egna åsikter vad gäller olika beslut. Gruppens åsikter bör tas i 

beaktning och ställas gentemot övriga grupperingars åsikter.  

 

 Prioritet 4 – Inga större resurser bör spenderas på denna gruppering då ungdomarna är 

både lågt berörda samt har en låg aktivitet (Langlet, 2012, s 18-19).     
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(Langlet, 2012, s 19). 

 

Det urval som studien brukat sig av är ett populationsurval. Denna urvalsform går ut på att 

deltagarna som ska medverka i studien väljs utifrån population vilket exempelvis kan ske 

genom kön, bostadsområde eller livsstil (Bryman, 2009, s 101). Vår studie har använt sig av 

två former av populationsurval. I samråd med Växjö kommun och med fyrfältsdiagrammet 

som utgångspunkt valde vi till en början ut tätorten Lammhult för att sedan välja ut deltagarna 

efter deras livsstilssituation vilket i det här fallet är ungdomar som inte idrottar på fritiden. 

Istället för att anordna ett möte där ungdomarna själva skulle ta sig till så beslutade vi oss för 

att söka upp ungdomarna i deras skolmiljö. Med fyrfältsdiagramet som utgångspunkt skulle 

målgruppen bedömas som lågaktiva då kommunen haft problem att kommunicera samt att få 

fram gruppens åsikter. 

                      

4.3 Upplägg och genomförande 

Vi genomförde fokusgruppsintervjuer på ungdomar i åldrarna 13 – 16 och besökte dem på sin 

egen skola, Lammhultskolan. Inför fokusgruppsintervjuerna skickades ett formulär ut till 

samtliga ungdomar inom ålderspannet som studien omfattade, där cirka 60 ungdomar 

slutligen informerades. Formuläret bestod av information gällande studien samt tre frågor 

gällande deras fysiska aktivitet på fritiden. När formulären (se bilaga 3) senare var ifyllda och 

skickades tillbaka till oss så valde vi ut de ungdomar som stämde överens med studiens 

målgrupp som slutligen innefattade 23 personer. Därefter kontaktade vi skolans rektor och 

förklarade vilka av ungdomarna som vi ville intervjua för att sedan komma överens om ett 

lämpligt datum för fokusgruppsintervjuerna. Vi besökte Lammhultskolan och den berörda 

målgruppen under en heldag i tätorten Lammhult. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes 

utifrån en intervjuguide som skapade underlag för följdfrågor där grupperna bestod av fyra till 

fem personer och intervjuerna varade i snitt 25 minuter. För att skapa en trygg miljö för 

Figur 3 
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ungdomarna under intervjuerna så hade vi tagit en kontakt med läraren för att få hjälp med 

indelningen av fokusgrupperna, då vi avsåg att skapa så välfungerade grupper som möjligt.  

 

4.4 Metoddiskussion 

 

4.4.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är olika slags dimensioner på den stränghet, kvalitet och generella 

potentialen av forskningen som åstadkommer baserat på vissa ämnesmässiga principer och 

metodologiska konventioner (Bryman, 2009, s 257). Många forskare har haft en diskussion 

gällande hur pass väsentligt dessa begrepp är ur ett kvalitativt forskningsperspektiv. Då 

mätning inte är prioriterat inom kvalitativ forskning försvinner en stor del av relevansen med 

att utgå från begreppet validitet. Det centrala i en kvalitativ forskning går ut på att 

sammansmälta begreppen reliabilitet och validitet men lägger mindre tyngd på frågor som 

berör mätning (Bryman, 2009, s 257).  

 

Reliabilitet och validitet kan delas upp i tre olika dimensioner, en utav dessa är den externa 

reliabiliteten vilket handlar om i vilken utsträckning en forskningsstudie kan upprepas. Då det 

är problematiskt att frysa en social miljö och dess förutsättningar så är det komplicerat att 

infria detta kriterium vid kvalitativ forskning. I en kvalitativ studie tolkas respondenternas 

svar på djupet vilket kan göra det svårt att upprepa resultatet. Respondenternas svar är 

föränderligt över tid vilket gör det tvivelaktigt att få fram samma resultat igen (Bryman, 2009, 

s 257). Skulle denna studie genomföras igen på samma målgrupp utifrån nuvarande situation 

så är vår uppfattning att svaren skulle vara relativt liknande de svar vi fått in till vår studie då 

respondenterna var tämligen eniga i sina svar. Däremot tror vi eventuellt att svaren skulle 

kunna bli annorlunda om Växjö kommun förbättrade deras metoder för att öka delaktigheten 

och inflytandet hos ungdomarna i Lammhult och uppfyllde deras fritidsönskemål. 

 

Validetet handlar om såvida studien mäter de som det har tänkts mäta, identifiera eller 

observera. Begreppet validitet går ut på att granska hur väl studiens slutsatser stämmer 

överrens. Validitet går ut på att ställa studiens slutsats gentemot vad studien från början 

åsyftade att uppfylla (Bryman, 2009, s 257). För att skapa en hög validitet på studien och dess 

resultat så har vi utformat en intervjumall som frambringats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar för att säkerhetsställa att svaren ska hänga ihop med vad studien åsyftar till. 



24 
 

4.5 Etiska överväganden 
Innan intervjuer genomförs så finns det ett antal aspekter att ta hänsyn till gentemot 

respondenterna. Vid intervjuerna informerades de medverkande i studien gällande 

anonymitet, konfidentialitet-, samtyckes-, informations- och nyttjandekravet (Bryman, 2009, s 

440).  

 

4.5.1 Samtyckeskravet 

Deltagare som medverkar i en studie har själva rätten att bestämma över sitt deltagande. Är 

deltagarna minderåriga krävs ett godkännande från vårdnadshavare eller föräldrar (Bryman, 

2009, s 440). Innan genomförandet av studiens intervjuer så skickades ett samtyckesdokument 

ut till berörda ungdomar via Lammhultsskolan framförallt på grund av att en del av 

målgruppen var minderåriga samt för att ge alla möjligheten till att avstå intervjuerna. 

Samtyckesdokumentet delades ut till samtliga elever i årkurs åtta och nio. Dokumentet 

innehöll information om studiens forskare och ändamål (se bilaga 2).  

 

4.5.2 Informationskravet 

Vid intervjuer ska forskarna belysa studiens syfte till de berörda deltagarna. Deltagarna ska 

bli informerade om att intervjuerna är frivilliga och att de innehar rätten att avbryta om de 

känner behovet. Deltagarna ska även bli införstådda gällande undersökningens olika moment 

innan intervjun påbörjas (Bryman, 2009, s 440). Vid samtliga fokusgruppsintervjuer vi 

genomförde fick alla respondenter information gällande studiens syfte, frivillighet att 

medverka och om undersökningens upplägg innan intervjuerna inleddes. För att underlätta 

respondenternas förståelse så förklarades studiens centrala begrepp, detta för att 

respondenterna skulle tolka frågorna på samma sätt. 

 

4.5.3 Konfidentialitetskravet  

De medverkande ska informeras gällande att samtliga uppgifter behandlas med stor 

konfidentialitet. Personuppgifter förblir anonymt (Bryman, 2009, s 440). Inför intervjuerna 

med studiens respondenter informerades dem om att de kommer få vara anonyma då inga 

namn kommer att lyftas fram.  
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4.5.4 Nyttjandekravet 

De angivelser som enskilda personer lämnar ut ska enbart brukas för forskningsändamålet 

(Bryman, 2009, s 441). Uppgifterna som samlades in för undersökningen användes enbart för 

forskningsändamålet. 
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5. Resultat 

I detta kapitel sammanställs resultatet från fokusgruppsintervjuerna. Samtliga fokusgruppers 

empiri kommer gemensamt att presenteras utifrån intervjuschemat.  

 

Intervjuschema  

 

De inledande två frågorna handlade om vad respondenterna ville göra på sin fritid när de 

skulle röra på sig fysiskt samt vad de saknar i dagens fritidsutbud i Lammhult. Syftet med 

frågorna var att skapa oss en uppfattning gällande vad respondenterna skulle vilja utöva rent 

idrottsligt.  

 

Respondenterna hade olika önskemål när det gällde vad de skulle vilja göra på fritiden. 

Gällande vad respondenterna skulle vilja göra på sin fritid när de skulle röra på sig så fanns 

det varierande önskemål. Önskemålen innefattade volleyboll, cross, lagsporter, basket, 

simning, handboll, brottning, dans samt parkour. De vanligaste önskemålen var dans och 

volleyboll. Majoriteten av respondenterna ansåg att idrottsutbudet i Lammhult var begränsat 

där det genomsyrande svaret var att det enbart fanns fotboll att utöva. Ifall respondenterna 

skulle vilja idrotta antydde dem att de blev tvungna att ta sig in till Växjö, något som kräver 

mycket tid och pengar.  

   

”Det är i stort sett bara fotboll som gäller, håller du inte på med fotboll får du 

åka in till Växjö” (Grupp 1).   

 

Fråga tre handlade om hur väl respondenterna anser att befintliga idrottsplatser i Lammhult 

hålls uppdaterade. Syftet med frågan var att skapa oss en bild av hur respondenterna upplever 

Lammhults nuvarande idrottsplatsers standard.  

 

Den övergripande delen av respondenterna upplevde att de befintliga idrottsplatsernas 

standard var bristfällig. Detta motiverades genom att nät saknades på basketkorgar och 

fotbollsmål samt en misskött tennisplan som de inte upplevde som inbjudande.       

 

”Fotbollsmålen brukar inte ha något nät eller har hål, när vi var små klagade vi 

jättemycket på det så man fick springa efter bollen hela tiden” (Grupp 1).   
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Fråga fyra handlade om vad ungdomarna skulle vilja ha för idrottsplats om de själva fick 

bestämma. Syftet med frågan var att skapa oss en bild av vad respondenterna har för 

önskemål ifall de fick drömma lite.   

 

Respondenterna hade flera önskemål angående vilken slags idrottsanläggning de skulle vilja 

bygga i Lammhult. Önskemål som kom upp var parkourbana, friidrottsanläggning, större 

anläggning med möjlighet att utöva flertalet idrotter, bowlinghall, danslokal, 

kampsport/boxningsanläggning, basketplan, crossbana, volleybollplan samt handbollsarena. 

Fyra fokusgrupper lyfte fram att de gärna skulle vilja ha en friidrottsanläggning.  

 

”Kanske ett stort friidrottshus eller någonting med massa andra grejer, kanske 

en jättestor sal där det går att utöva flera aktiviteter” (Grupp 1).   

 

Den femte frågan åsyftar att ta reda på vilka orsaker som ligger till grund för att 

respondenterna inte är fysiskt aktiva idag på sin fritid. Syftet med frågeställningen var att 

skapa oss en uppfattning om det är ett bristfälligt idrottsutbud eller ett saknat idrottsintresse 

som har legat till grund för respondenternas fysiska inaktivitet.  

 

Samtliga fokusgrupper betonade att den en bakomliggande faktor till att de inte var fysiskt 

aktiva har ett samband med det begränsade idrottsutbudet i Lammhult. Det framgick att 

respondenterna var missnöjda då det enbart fanns fotboll och inga andra idrotter att utöva.  

 

”Det som finns här i Lammhult intresserar inte mig, så jag stannar hellre 

hemma” (Grupp 3).  

 

En ytterligare faktor till att respondenterna inte var fysiskt aktiva på sin fritid är att de idrotter 

de skulle vilja utöva finns i Växjö, en stad som ligger c:a tre mil från Lammhult. 

Respondenterna antydde att det är till Växjö de måste ta sig för att utöva idrotter de tycker är 

roliga. Fokusgrupperna var överens om att avståndet är ett hinder rent tidsmässigt samt 

ekonomiskt.  Det framgick att de långa skoldagarna begränsade ungdomarnas möjligheter till 

att ta sig tid för att resa in till Växjö. Somliga respondenter ansåg att denna resa var alldeles 

för omständigt och valde därför att stanna hemma.  
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”För mig är det främst att det man vill göra är i Växjö och det tar för lång tid. 

Man har inte tid att lägga ner det på att träna” (Grupp 3).  

 

I fråga sex diskuterade fokusgrupperna möjliga faktorer till att bli fysiskt aktiva på fritiden. 

Avsikten var att undersöka ifall respondenterna själva var medvetna om vad som skulle kunna 

bidra till att de blir fysiskt aktiva på fritiden.  

 

Respondenterna känner att en anordning av flera idrotter till Lammhult skulle öka deras 

fysiska aktivitet. Flera fokusgrupper betonar än en gång att det enbart finns fotboll att utöva i 

Lammhult. Åtskilliga respondenter antydde att ett införande av dans skulle öka deras fysiska 

aktivitet.  

 

”Mera olika sporter som man kan vara med i här runtomkring skulle kunna öka 

den fysiska aktiviteten, det är ju mest fotboll här”(Grupp 5).  

 

Den övervägande delen av fokusgrupperna hade som förslag att samla olika tränare och 

idrotter på en och samma plats i Lammhult där alla ungdomar får en möjlighet att testa vilka 

idrotter de föredrar. Respondenterna menade ett sådant arrangemang skulle vara lämpligt då 

de inte är fysisk aktiva idag, detta skulle skapa en möjlighet att hitta en idrott som passar för 

just dem.  

 

”Det hade varit väldigt intressant ifall det hade kommit några tränare och visat 

lite sporter. Vi har ju musikskolan som visar upp massa instrument och många 

blir då väldigt intresserade” (Grupp 1). 

 

Fråga sju behandlade respondenternas kunskap gällande fördelarna med att vara fysiskt aktiv. 

Syftet med denna fråga var att reda ut ifall det fanns en kunskapslucka hos respondenterna 

som låg till grund för deras fysiska inaktivitet.    

 

Samtliga fokusgrupper ansåg sig ha god kunskap gällande de positiva effekterna av fysisk 

aktivitet. De lyfte fram flera positiva faktorer som fysisk aktivitet bidrar till såsom mindre 

sjukdomar, bättre ork, bättre sömn, mentalt välmående samt att det hjälper en att hålla sig i 

fysisk form. Framförallt en fokusgrupp ansåg att fysisk aktivitet genererar i ett större 

välmående mentalt då de menar att fysisk aktivitet hjälper en att samla tankarna. De var även 
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medvetna om att fysisk aktivitet i samband med lagidrotter ofta kan leda till ett större socialt 

nätverk samt förbättrar den sociala förmågan. Fokusgrupperna lyfte fram att de arbetar med 

hälsoarbeten på skolan där de får lära sig mycket.  

 

”Man känner sig mycket piggare, man orkar mer på dagarna. Man blir inte det 

här tjuriga och lättirriterad utan man känner sig mer pigg” (Grupp 3).  

 

Den åttonde frågan handlade om vilken inställning respondenterna skulle ha till att få mer 

kunskap om fysisk aktivitet. Avsikten med denna fråga var att skapa oss en uppfattning ifall 

mer kunskap skulle kunna öka deras fysiska aktivitet.  

 

Respondenternas respons på den åttonde frågan var delad. Majoriteten ansåg att de redan 

besatt en god kunskap och kände inget behov av att lära sig mer. Minioriteten hävdade att det 

alltid är bra med mer kunskap gällande de positiva effekterna av fysisk aktivitet. Dessa 

respondenter antydde att den nuvarande informationen de fick från skolan var ålderdomlig.  

 

”Vi får den kunskap som elever fick för fem år sen, vi får inte det senaste som 

kommit fram utan vi får det som redan finns” (Grupp 5).  

 

Den nionde frågan handlade om hur respondenterna skulle påverkas genom att få möjlighet 

till att planera samt skapa en idrottsplats i Lammhult. Frågan åsyftar till att undersöka hur ett 

ökat inflytande påverkar dem.  

 

Alla fokusgrupper var överrens om att det skulle vara positivt och roligt att få medverka i 

planering samt genomförande av en idrottsplats i Lammhult. Respondenterna tror även att det 

skulle öka deras intresse samt engagemang till den idrottsplats de medverkat i att skapa. De 

hävdade att få inflytande i ett specifikt projekt skulle generera i ett ökat intresse även ifall det 

handlar om en idrott som de egentligen inte har ett intresse för.   

 

”Om man är en del av projektet är man mer engagerad i det. Även om man inte 

är ett jättestort fan av den idrotten så tror jag ändå man skulle träna där” 

(Grupp 3).  
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Fråga tio handlade om vad respondenterna skulle tycka om att delta i ett idrottsprojekt där 

vuxna bestämmer men lyssnar och respekterar deras åsikter. Syftet med frågan är att reda ut 

hur pass involverade respondenterna skulle vilja vara i ett idrottsprojekt.  

 

Samtliga fokusgrupper ansåg att denna delaktighetsgrad var intressant och känner att de gärna 

skulle medverka i denna grad av omfattning. Flertalet respondenter betonade vikten av att få 

föra fram sina åsikter och tankar. Samtidigt som majoriteten ansåg att det var viktigt att få 

föra fram sina åsikter så var de medvetna om att vuxna är mer lämpade att styra projektet. För 

att ett idrottsprojekt ska bli lyckat ansåg majoriteten att projektet är i behov av vuxna då de 

inte anser klara av det på egen hand. Ett fåtal respondenter ansåg att delaktigheten borde vara 

större då de upplevde att de inte fick bestämma på riktigt.  

 

”Det skulle vara bra. Det skulle ändå vara skönt om man inte står själv för allt. 

Det skulle vara skönt att ha en vuxen ändå. Mer att man får vara med och ta del 

av det” (Grupp 3).  

 

Den elfte frågan handlade om vad respondenterna skulle tycka om att medverka i ett 

idrottsprojekt där deras åsikter tas seriöst och att de blir rådfrågade gällande vissa beslut av de 

vuxna. Avsikten med frågan är att reda ut vilken inställning respondenterna skulle ha till en 

ökad delaktighet.  

 

Fokusgrupperna var överrens gällande att det skulle vara intressant att medverka i denna 

omfattning. De antydda att de fick större ansvar, något som de gärna vill ha. Respondenterna 

betonade vikten av att bli respekterade och de ansåg att omfattningen på delaktigheten var 

passande. Samtidigt som respondenterna värdesatte denna ökade delaktighet så upplevde de 

en trygghet i att vuxna styr projektet. 

 

 ”Det känns som man får ta mera ansvar, jag tror att de flesta vill få mer ansvar. 

Att dom lyssnar på oss fast vuxna bygger upp det”(Grupp 1).  

 

Fråga tolv rör sig om vad respondenterna ansåg om att få medverka i ett projekt där vuxna 

styr projektet men att respondenterna är med i planeringen, genomförandet och får ta beslut i 

vissa frågor. Syftet med frågan har sin grund i att undersöka hur respondenterna ställer sig till 

en större delaktighet.  
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Fyra av fokusgrupperna var eniga i att det skulle vara intressant att medverka i ett projekt i 

denna omfattning. De betonade att det borde vara en självklarhet av att delta från början i ett 

sådant projekt ifall idrottsplatsen var ämnad för respondenterna själva, de upplevde ett visst 

ansvar. Detta ökade ansvar var en faktor som respondenterna lyfte fram som positiv. Somliga 

respondenter antydde dock att omfattningen av detta ansvar var på gränsen av vad de 

behärskade. En fokusgrupp ansåg att delaktigheten blev för omfattande och menade att det 

förmodligen skulle kollidera med skolverksamheten.  

 

”Jag tänker att det är vi som vill ha själva idrottsgrejen så vi borde vara med 

och hjälpa till liksom och engagera oss själva i det. Man får kämpa lite om man 

vill någonting” (Grupp 5).  

 

Fråga 13 innefattade en ökad delaktighet genom att respondenterna själva får stå för idéerna i 

ett projekt och bestämmer över vad som ska göras samt att vuxna finns där mer som ett stöd. 

Frågan åsyftade till att granska hur respondenterna skulle ställa sig till denna deltagandegrad i 

ett projekt.  

 

Fokusgrupperna var överrens om att denna grad av delaktighet var för omfattande. 

Respondenterna upplevde att denna grad skulle innebär ett för stort ansvar samt att de skulle 

vara i behov av mer stöd från vuxna. Samtidigt som de ansåg att det var positivt att ha 

möjlighet till att framföra sina åsikter och idéer så kände de att projektet borde styras av 

vuxna.  Respondenterna var eniga i att de skulle vilja engagera sig i form av en jämn 

arbetsfördelning mellan respondenter och vuxna utan att själva leda projektet.  

 

”Det är ju bra att man får säga sina idéer och så men tycker ändå det ska vara 

vuxna som bestämmer och styr” (Grupp 2).  

 

Den 14:e frågan handlade om hur respondenternas inställning skulle vara till att delta i ett 

projekt där de styr helt själva där de bestämmer allt och vid viktiga beslut bjuds vuxna in. 

Frågans ändamål är att skapa oss en uppfattning gällande vad respondenterna skulle anse om 

att delta i denna omfattning.  

 

Varenda fokusgrupp ansåg att delaktighetsgraden var för hög. Respondenterna var eniga vad 

gäller behovet av stöd och hjälp från vuxna. De upplevde att ett projekt med denna omfattning 
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skulle vara en övermäktig uppgift att hantera för dem själva och ansåg att de behöver 

coachning från vuxna. Trots det stora ansvaret där en respondent betonade den mentala 

pressen så ansåg en fokusgrupp att det hade varit roligt att få delta i ett projekt i denna 

utsträckning.  

 

”På sätt och vis skulle det vara kul också. Att verkligen få stå för det helt själv 

men som jag sa så tror jag man skulle känna press vid en så stor grej. Att nu 

måste man verkligen lyckas med allting och då skulle man vilja att någon annan 

tog lite ansvar, något som har lite bättre koll” (Grupp 3). 

 

I fråga 15 diskuterades respondenternas inställning till någon form av community där de på ett 

simpelt sätt skulle få möjlighet till att föra fram åsikter och idéer direkt till kommunen. 

Exempelvis via en Facebooksida. Syftet med denna fråga var att undersöka respondenternas 

inställning till att skapa en dialog med kommunen via ett community.  

 

Samtliga fokusgrupper ansåg att idén gällande att skapa en dialog genom ett community var 

intressant, bekvämt och smidigt. Då respondenterna inte vet vem eller hur de ska gå tillväga 

för att föra fram sina åsikter till kommunen så skulle detta förslag på ett enkelt sätt möjliggöra 

det. Fokusgrupperna betonade fördelen med att ha direktkontakt med kommunen samt att ett 

community skulle skapa möjlighet till exempelvis omröstningar gällande framtida 

idrottsplatser. Somliga respondenter ansåg att det borde finnas en möjlighet till anonymitet 

samt att de betonade att exempelvis en Facebooksida hålls uppdaterad och levande. Det skulle 

vara betydelsefullt att kommunen besvarar och ger feedback på de förslag och idéer som 

kommer in, påpekade respondenterna.  

 

”Där kan man också skriva sina åsikter och sånt väldigt lätt på ett enkelt sätt. 

Inte behöva ringa eller åka någonstans för att prata med dem utan gå in på 

Facebook/Twitter eller vad nu ska vara och skriva kommentar eller ett inlägg” 

(Grupp 5).  

 

Fråga 16 handlade om respondenterna hade några egna förslag eller idéer på hur de skulle 

kunna kommunicera med kommunen. Med denna fråga ville vi undersöka ifall 

respondenterna själva hade några kreativa förslag de funderat över. 
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Samtliga av fokusgrupperna ansåg att kommunen borde ta sig tid och komma ut till 

exempelvis skolan för att ta del av ungdomars åsikter och intressen. De ansåg att det 

smidigaste sättet var att beslutfattande personer från kommunen träffade ungdomar på deras 

egna skolor där de tog sig tid och lyssnade. Ett förslag var att kommunen anordna ett möte var 

fjärde månad. Respondenterna betonade betydelsen av feedback på vilken eller vilka åsikter 

kommunen gått vidare med. Respondenterna var också inne på att sociala medier eller internet 

för övrigt är en lämplig plattform för kommunikation mellan varandra. En fokusgrupp 

berättade att kommunen tidigare varit ute och träffat ungdomarna men de respondenterna 

antydde att mötet inte genererade i någon förändring. Respondenterna upplever att de inte har 

någon kunskap om hur och vart de ska vända sig för att kommunicera med kommunen vid 

eventuella önskemål. 

 

”Ifall det kunde komma hit och kanske fått höra om våra åsikter om vad vi 

tycker och tänker” (Grupp 1). 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer empirin sammanföras med tidigare forskning samt teorianknytningar 

för att sedan analysera respektive tema i en slutdiskussion. Tolkningen och bedömningen av 

tidigare forskning och empirin kommer att bearbetas subjektivt.  

 

6.1 Ungdomar vill påverka 

Samtliga respondenter var eniga om att det skulle vara positivt och inspirerande att få 

medverka vid planering och genomförande av ett idrottsprojekt i Lammhult som skulle 

generera i en idrottsplats. De ansåg att det borde vara en självklarhet att låta ungdomarna i 

Lammhult medverka i ett sådant idrottsprojekt då det i själva verket är ämnat för dem själva. I 

en undersökning genomförd av Barnombudsmannen (2006) framgår det tydligt att barn och 

ungdomar anser att de borde ha större inflytande i beslutsprocesser som berör dem själva. 

Enligt en studie av Frost (2005) framgår det att 84 procent av de 369 tillfrågade ungdomar 

anser att det är mycket eller ganska mycket viktigt att de får påverka samt delta i processer 

inom kommunala beslut som berör dem själva. I samma studie framgick det att 91 procent vill 

påverka i frågor som berör deras fritid. Moses (2008) antyder att ungdomars delaktighet 

återspeglar den inbitna syn som vuxna har på dem i samhället. 

 

Respondenterna antydde att ett ökat ansvar i beslut som berör dem själva är något de 

eftersträvar. De betonade vikten av att få föra fram sina åsikter och tankar till beslutfattande 

personer inom kommunen, respondenterna hade även flera idéer till kommunen. 

Fokusgrupperna markerade betydelsen av att få feedback på de åsikter och synpunkter som de 

presenterar till kommun. I undersökningen av Barnombudsmannen (2006) menar de på att 

ungdomar som får komma till tals har svårt att uppfatta ifall deras åsikter påverkar det 

slutgiltiga beslutet. I studien framgår det även att information från beslutfattande poster inom 

kommunen bör anpassa språket så barn och ungdomar förstår vad de menar. 

 

Respondenterna lyfte fram att kommunen tidigare har besökt skolan men de inte vet om 

kommunen tagit deras åsikter seriöst samt har det inte förekommit någon förändring. Enligt 

en sydafrikansk studie bekräftar Moses (2008) att det finns en maktskillnad mellan ungdomar 

och vuxna. Det är sällan yngre upplever att de tas på allvar. Enligt en svensk studie 

genomförd av Frost (2005) betonade ungdomar vikten av att få ta del av mer information 
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angående vad som försiggår inom kommunen där de menade att politiker och tjänstemän 

borde ta sig mer tid och för att besöka dem i skolan.  

 

Fokusgruppsintervjuerna indikerade att ungdomarna vill vara med och påverka beslut som 

berör dem själva och deras fritid, något som även framgått i tidigare forskningsstudier som 

Barnombudsmannen presenterat. Vår uppfattning är att ungdomar i allmänhet och 

respondenterna i synnerhet vill få mer ansvar och möjligheten till att påverka sin fritid och 

omgivning. De ansåg att det borde vara en självklarhet att få påverka beslut som berör dem 

själva. Efter intervjuerna fick vi en bild av att respondenterna skulle vilja att kommunen 

besökte dem i deras skolmiljö samt att kommunen borde ge feedback när de väl har varit ute 

som visar att de tar ungdomars åsikter seriöst. Vi anser att en tydligare insyn i vad ungdomars 

förslag och åsikter genererar i skulle kunna bidra till ett förbättrat förtroende för kommunen. 

Genom ett förbättrat förtroende är vår uppfattning att fler ungdomar skulle vilja framföra och 

uttrycka sina idéer samt åsikter till kommunen. Vi anser att det finns alla förutsättningar att 

involvera ungdomar i Lammhult i olika beslut och låta de få påverka sitt eget fritidsutbud. 

Genom enkla metoder såsom att besöka dem i skolan och utbyta information samt att 

kommunen visar att de verkligen tar till sig av ungdomarnas åsikter är detta genomförbart 

enligt vår mening. 

 

6.2 Faktorer som bidrar till engagemang hos ungdomar  

Respondenterna betonade att det enbart fanns fotboll att utöva i Lammhult och upplevde att 

en anordning av flera idrotter till Lammhult skulle öka deras fysiska aktivitet. Respondenterna 

förmodade att ett införande av dansundervisning skulle öka deras fysiska aktivitet och 

engagemang. Majoriteten av fokusgrupperna antydde att ett arrangemang där olika idrotter 

och tränare förenades på en och samma plats i Lammhult skulle möjliggöra för ungdomar att 

hitta en idrott som passar dem. Detta skulle i sin tur kunna generera i en ökad fysisk aktivitet 

menade respondenterna. Rent verbalt uttrycker ungdomar att de vill utvecklas och lära sig 

saker på fritiden. Idrottsrörelsen är en plattform som svarar upp mot ungdomarnas efterfrågan 

då det är en öppen plats där alla grupper har möjlighet att delta samt att lära sig nya saker. 

(Ungdomsstyrelsen, 2006, s 9 – 10).  

 

Samtliga fokusgrupper var överrens om att det skulle vara positivt att få medverka i 

planeringen samt ett genomförande av en idrottsplats i Lammhult. Flertalet respondenter 

betonade vikten av att få föra fram sina åsikter och tankar. De antydde att ett sådant 
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deltagande skulle öka deras intresse och engagemang till den idrottsplatsen. I en undersökning 

som genomfördes av Frost (2005) så antydde ungdomar att de skulle engagera sig mera i 

samhället om det fanns någon som tog de på allvar och verkligen lyssnade på deras åsikter 

och synpunkter. Respondenterna hävdade att även ifall de inte hade ett intresse för den 

specifika idrotten så ansåg de att delaktigheten och inflytandet i ett sådant projekt skulle skapa 

ett intresse samt generera i ökad aktivitet. Enligt Ungdomsstyrelsen (2006) är det centralt att 

ungdomar själva får bidra med egna idéer och att projektet genomförs av unga för att 

kommunala projekt ska bli mer attraktiva för dem själva. Utfallet av sådana satsningar kan 

generera i ett mervärde för både samhället och individen. Ungdomar upplever ett mervärde i 

verksamheter där de har större inflytande och känner delaktighet (Ungdomsstyrelsen, 2006, s 

9 – 10).  

 

Vår uppfattning av intervjuerna var att respondenterna uttryckte en uppgivenhet och 

besvikelse över att det fanns så lite att göra i Lammhult. Samtliga av respondenterna var eniga 

om att Lammhult skulle vara i behov av flera idrottsplatser samt ett ökat fritidsutbud. De 

antydde också att de skulle vilja medverka i planerings- och genomförandeprocesser som 

berörde idrottsplatser och fritidsutbudet i Lammhult. Då kommunen uttryckt en önskan om 

förbättrad delaktighet och inflytande av den målgruppen vi intervjuat så finns det goda 

möjligheter till en sådan samverkan. Vi anser kommunen kan ta tillvara på denna resurs ute i 

Lammhult genom att involvera ungdomar i idrottsprojekt som berör dem själva. Då 

kommunen vill få fler ungdomar fysisk aktiva och att respondenterna antydde att ett ökat 

fritidsutbud skulle generera till detta så vi inga direkta hinder rent funktionellt.  

 

Vi upplever att det finns en vilja bland många respondenter att aktivera sig fysiskt och 

engagera sig. Konkreta förslag som belystes under fokusgrupperintervjuerna var en anordning 

av flertalet idrotter där olika tränare medverkar och instruerar. Då en stor del av 

respondenterna inte vet vilken idrott de vill utöva anser vi att detta skulle vara fördelaktigt 

med ett sådant arrangemang då det gynnar både ungdomarna och kommunen. Detta skulle 

skapa ett underlag för en förbättrad förståelse gällande vad ungdomarna i Lammhult vill 

utöva. Konkret skulle ett sådant arrangemang kunna anordnas vid ett tillfälle när ungdomarna 

har ledighet från skolverksamhet där flertalet idrotter samlas under tre till fyra dagar.  
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6.3 Ungdomar som saknar idrott  

Samtliga av respondenterna ansåg att det var roligt och bra att idrotta. Under hela intervjuen 

framgick det en frustration över det bristfälliga idrottsutbudet i Lammhult, där de berättar att 

det enbart finns fotboll att utöva. Ifall det saknades ett intresse för fotboll så antydde 

respondenterna att det inte fanns någoting att göra på fritiden. Ungdomsstyrelsen (2006) 

menar på att somliga idrotter kan upplevas som mer lämpade för en viss ungdom och inte alls 

passa för en annan. Respondenterna känner att en anordning av flera idrotter till Lammhult 

skulle öka deras fysiska aktivitet. Langlet (2012) anser att ungdomar inte ska klassas som en 

homogen grupp, alla är unika och har olika önskemål vad gäller att aktivera sig på fritiden. I 

Ungdomsstyrelsens (2006) studie går det att utläsa att ungdomars idrottsliga inaktivitet är 

individanpassat. Studien antyder att det finns olika omständighetsfaktorer som kan påverka 

den fysiska aktiviteten, exempelvis att en förening lägger ner sin verksamhet eller att 

föreningsutbudet är bristfälligt. Det lokala idrottsutbudet kan också vara en faktor som 

begränsar ungdomars inställning till att vara fysisk aktiva (Ungdomsstyrelsen, 2006, ss 88-

90).  

 

Det finns ett stort intresse för många olika idrotter bland respondenterna men de betonar 

återigen det magra idrottsutbudet i Lammhult. Respondenterna menar på att ifall de vill utöva 

idrotter som ligger i deras intresse så måste de ta sig till Växjö, en resa som både kräver tid 

och ekonomiska resurser. Langlet (2012) påpekar att kommuner bör erbjuda flera möjligheter 

till deltagande i fritidsutbudet. 

 

Vår uppfattning är att det finns ett utbrett idrottsintresse bland respondenterna i Lammhult 

men det bristfälliga idrottsutbudet begränsar deras möjligheter till fysisk aktivitet. Vi anser att 

Växjö kommun kan ta tillvara på detta idrottsintresse som faktiskt finns bland de inaktiva 

ungdomarna. Respondenterna vill ha ett större idrottsutbud till Lammhult och det kan enligt 

oss skapas genom att exempelvis försöka uppmuntra fler medborgare till att starta ideella 

föreningar. Vi ser även möjligheter i att tillsammans med något specialförbund utbilda 

intresserade personer till att exempelvis gå en ledarutbildning som i sin tur skapar möjlighet 

till organiserad träning. Vår uppfattning är att det inte skulle behöva krävas allt för stora 

resurser till att skapa ett bredare idrottsutbud som skulle kunna gynna ut i ett alltmer aktivt 

ungdomsidrottande i Lammhult. 
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6.4 Ungdomars belåtenhet samt avsaknad gällande fritidsutbudet 

Majoriteten av respondenterna upplevde att standarden på befintliga idrottsplatser i Lammhult 

är bristande. Det motiverades genom att nät saknades på basketkorgar och fotbollsmål samt en 

misskött tennisplans som de inte upplevde som inbjudande. I Ungdomsstyrelsens (2006) 

studie framgår det att ungdomar uppskattar att deras befintliga idrottsutbud förändras med 

tiden och hålls uppdaterat, det är betydelsefullt för kommunen att utveckla befintliga 

anläggningar.  

 

Respondenterna hade flera önskemål vad gäller ett utökat fritidsutbud med betoning på fler 

idrottsanläggningar. Förslag som belystes var bland annat friidrottsanläggning, danslokal och 

en kampsport/boxningsanläggning. De flesta hade en friidrottsanläggning som önskemål till 

Lammhult. I Ungdomsstyrelsens (2006) studie står det klart att det som ungdomar vanligtvis 

saknar är skateboardanläggning, allmänna mötesplatser samt allmänna idrottsplatser. Dock 

framgår det att en del ungdomar som inte är aktivt deltagande i fritidsaktiviteter samt är 

missnöjda med det befintliga fritidsutbudet har sällan några önskemål eller åsikter gällande 

utbudet (Ungdomsstyrelsen, 2006, s 8).  

 

Det finns en framstående avsaknad gällande fritidsutbudet i Lammhult, detta framgår genom 

att respondenterna berättar att det finns många olika idrotter vi skulle vilja utöva men inte 

kan. Volleyboll, dans och parkour är några av idrotterna som respondenterna saknar. I studien 

av Ungdomsstyrelsen (2006) framgår det att 45.3 procent av de tillfrågade ungdomarna ansåg 

att det finns ingenting att göra/ ganska eller väldigt lite att göra utifrån deras fritidsutbud. 

Samma undersökning visade på att 28.6 procent saknade minst en specifik fritidsmöjlighet 

(Ungdomsstyrelsen, 2006, s 50). Ungdomars belåtenhet av fritidsutbudet särskiljer sig mellan 

killar, tjejer, ungdomar med svensk eller utländsk bakgrund. I en tätort kan exempelvis 

andelen killar vara nöjda med fritidsutbudet medan andelen tjejer är mindre nöjda. En tydligt 

påverkande faktor vad gäller ungdomar belåtenhet med fritidsutbudet är olika kommuners 

skiftande förutsättningar. I kommuner med hög medelinkomst eller hög tätortsboende är 

majoriteten av ungdomarna tillfreds med utbudet. I kommuner som har en lägre tätortsgrad 

råder det en större efterfrågan på idrottsaktiviteter medan ungdomar i storstäder snarare 

efterfrågar mötesplatser. (Ungdomsstyrelsen, 2006, s 8). Utifrån statistik från år 2010 kan 

Lammhult klassas som en tätort med lägre tätortsboende. I Växjö kommun är den största 

tätorten Växjö som i sin tur är fyra gånger större än Lammhult vad gäller tätortsboendegrad 

(www.scb.se).  
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Vår uppfattning är att ungdomarna i Lammhult är missnöjda med fritidsutbudet samt 

standarden på befintliga idrottsplatser. Respondenterna var överlag ense gällande att 

nuvarande idrottsplatser inte upplevdes som inbjudande samt att skötsel till dessa var skralt. 

Vi anser att det är betydelsefullt att hålla de idrottsplatser som kommunen tidigare investerat i 

uppdaterade, moderna och attraktiva för ungdomarna i Lammhult. Detta skulle kunna bidra 

till ett ökat intresse från inaktiva ungdomar att bidra med värdefulla önskemål och åsikter till 

Växjö kommun gällande Lammhults fritidsutbud. Den information vi fick från respondenterna 

stämmer bra överens med den undersökning som Ungdomsstyrelsen genomförde år 2006 om 

ungdomars belåtenhet till fritidsutbudet. I tätorter med lägre tätortsgrad såsom Lammhult 

finns det ofta ett missnöje och en större efterfrågan till fler idrottsaktivitet jämfört med 

tätorten med högre tätortsgrad. Trots att statistiken tyder på att tätorter med lägre tätortsgrad 

har större en efterfrågan samt missnöje vad gäller fritidsutbudet så anser vi att Växjö kommun 

har möjlighet till att bryta denna trend. Vår uppfattning är dock att de är problematiskt att göra 

alla kommunens ungdomar nöjda då det skulle krävas omfattande resurser samt att de flesta 

av individerna har egna önskemål. 

 

6.5 Internet och sociala medier 

Respondenterna ansåg att internet och sociala medier är en bra kommunikationsväg då den är 

bekväm och smidig. Då de inte riktigt vet vem eller hur de ska kunna kontakta kommunen när 

det gäller önskemål gällande fritidsutbud så anser de att internetet vore en lämplig lösning. 

Skapande av ett community, exempelvis en Facebooksida skulle möjliggöra en mer 

direktkontakt till kommunen samt en möjlighet till exempelvis omröstningar om framtida 

idrottsprojekt. I en rapport som Ungdomsstyrelsen genomfört framgår det att 95 procent av de 

nordiska ungdomarna har internettillgång i hemmet där majoriteten är aktiva på internet 

dagligen. Internets framfart har tillsammans med de sociala medierna skapat nya möjligheter 

till samhällsengagemang och ett ökat politiskt deltagande (Ungdomsstyrelsen, 2011, s 343). 

 

Då respondenterna anser att det är omständigt att föra fram sina åsikter till kommunen så 

skulle en Facebooksida kunna underlätta denna process. Det blir allt vanligare att besöka de 

sociala nätverken på internet. År 2011 var det 88 procent av den svenska befolkningen som 

hade tillgång till internet. Sveriges ungdomar använder de sociala medierna allt mer flitigt där 

96 procent är aktiva (Findahl, 2011, s 8-17). Respondenterna betonade vikten av att inte 

enbart skapa en sida för dess existens utan ansåg att den borde hållas kontinuerligt uppdaterad 

med relevant information och ge feedback på inlägg eller kommentarer.  
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Enligt vår uppfattning är respondenterna positivt inställda till att skapa en 

kommunikationsväg mellan dem och kommunen genom ett community på internet, 

exempelvis en Facebooksida. Vår uppfattning är att ungdomarna i Lammhult på ett enkelt sätt 

skulle kunna bidra med fler önskemål och åsikter än vad som förekommer för tillfället. Vi 

anser att Växjö kommun genom relativt enkla åtgärder skulle kunna förbättra respondenternas 

inflytande i frågor som berör dem själva. För att möjliggöra detta skulle det krävas resurser i 

form av tid då Facebooksidan bör hållas kontinuerligt uppdaterad, framförallt då 

respondenterna anser att det är betydelsefullt att de får feedback och känner att de blir hörda. 

Vi anser att en sådan kommunikationsväg är lämpad utifrån det ökade användandet av internet 

och sociala medier i Sverige. 

 

6.6 Harts deltaktighetsstege 

Samtliga fokusgrupper ansåg att det skulle vara intressant och betydelsefullt att medverka i ett 

idrottprojekt där vuxna bestämmer men lyssnar och respekterar deras åsikter. Flertalet av 

respondenterna betonade vikten av att få möjlighet till att föra fram sina tankar och åsikter. 

Majoriteten var dock överrens gällande att vuxna är mer lämpade att styra ett projekt. Enstaka 

respondenter upplevde det som att delaktigheten borde vara mer omfattande då de ansåg att de 

inte fick bestämma fullt ut.    

 

Respondenterna skulle vilja medverka i ett idrottsprojekt där deras åsikter tas seriöst och där 

de blir rådfrågade gällande vissa beslut av de vuxna. Samtliga respondenter var eniga i att den 

ökade delaktigheten och inflytande var något som intresserade dem. Det finns ett samband 

mellan respondenternas svar och det femte steget consulted and informed (konsulterad och 

informerad) i Harts delaktighetsstege som innebär att projektet styrs och designas av vuxna 

medan ungdomar rådfrågas och åsikterna tas seriöst (Shier, 2001). Respondenterna antydde 

att de värdesätter det ökade ansvaret som detta steg innebär, där flertalet betonade vikten av 

att bli respekterade för sina åsikter samtidigt som de upplevde en trygghet i att vuxna styr 

projektet.   

 

Fyra av de fem fokusgrupperna ansåg att det skulle vara intressant att medverka i ett 

idrottsprojekt där vuxna styr projektet men att respondenterna är med i planeringen, 

genomförandet och får ta beslut i vissa frågor. De ansåg att det borde vara en självklarhet av 

att delta från början i ett sådant projekt då idrottsplatsen var ämnad för respondenterna själva, 

de upplevde ett visst ansvar. Utifrån detta svar skulle ungdomarna placeras på det sjätte steget 
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i Harts delaktighetsstege adult-initated, shared decisions with children (beslutsfattande 

initierat av vuxna, delta med ungdomar). Det sjätte steget innebär att grundidén ursprungligen 

kommer från vuxna medan ungdomarna involveras i varje steg från planering till 

implementering. Ungdomarna får utöver åsikter medverka i beslutsprocesser (Shier, 2001). 

Det ökade ansvar var en faktor som respondenterna lyfte fram som positiv samtidigt som 

somliga respondenter antydde att omfattningen av detta ansvar var på gränsen av vad de 

behärskade. En fokusgrupp antydde att delaktigheten blev för omfattande samt menade att det 

förmodligen skulle kollidera med skolverksamheten.  

 

Respondenterna ansåg att det skulle vara för omfattande att medverka i den utsträckning som 

det sjunde steget i Harts delaktighetsstege child-initated and directed (initierat och styrt av 

ungdomar) avser samt det åttonde steget child-initiated, shared decisions with adults 

(beslutsfattande initierat av ungdomar, delat med vuxna) (Shier 2001). De ansåg att det skulle 

bli för mycket ansvar samt förmodade de att denna delaktighetsomfattning skulle kollidera 

med skolverksamhet.   

 

Vår uppfattning är att respondenterna var positivt inställda att få medverka i ett idrottsprojekt 

där delaktighetsgraden befinner sig inom steg fyra till sex utifrån Harts delaktighetsstege. 

Genom själva tanken att få medverka och bidra till ett idrottsprojekt upplevde vi en entusiasm 

hos respondenterna. Vår uppfattning är att de skulle vara som mest tillfreds genom att 

involveras i steg fem och sex. Nästintill samtliga respondenter ville delta från planering till 

implementering i ett idrottsprojekt, vilket innefattade steg sex. Då Växjö kommun är 

intresserade av att öka ungdomar delaktighet i idrottsprojekt så anser vi att det skulle finnas 

möjlighet till att låta ungdomar medverka utifrån deltaktighetsgraden som steg sex innefattar. 

Vi anser utifrån Harts delaktighetsstege att Växjö kommun inte borde implicera ungdomarna i 

större omfattning än steg sex då det saknades en tilltro på att styra ett projekt på egen hand 

samt tidsbrist.       

 

Vi anser att skapande av en dialog mellan ungdomarna och kommunen kan generera i 

fördelaktiga utfall för båda parter, speciellt då ungdomar uttryckt ett behov av att tas på allvar. 

Respondenterna uttryckte betydelsen av att någon lyssnar på dem och att de får feedback på 

sina åsikter. Då Växjö kommun vill förbättra dialogen mellan de själva och ungdomar i 

Lammhult samt att det finns ett intresse från respondenterna att förbättra dialogen så ser vi 

goda möjligheter till en välfungerande dialog. Vår uppfattning är att ett potentiellt hinder för 
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dialogen skulle kunna vara bristfälliga resurser inom kommunen då det kräver både tid och 

pengar. Om möjligheten finns så anser vi att det skulle vara gynnsamt ifall Växjö kommun 

hade någon anställd som operativt arbetade gentemot ungdomarna i Lammhult, detta för att 

skapa en trygghet och bygga upp ett förtroende mellan kommun och ungdomar. Vår 

uppfattning är att en kontinuerlig kontaktperson inom kommunen skulle kunna generera i en 

större belåtenhet hos ungdomarna då de får ett ansikte på kommunen vilket skapar underlag 

för en relation. För ett lyckat utfall anser vi att ungdomarna tydligt ska märka att de tas på 

allvar samt skapa ett klimat där ungdomarna vågar och vill föra fram sina åsikter.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att presentera vad studien kommit fram till. Nedan redogörs de 

slutsatser vi drar utifrån empirin utöver det som presenterats i analyskapitlet.  

 

En utav frågeställningarna berörde hur Växjö kommun kan öka målgruppens delaktighet och 

inflytande samt åsyftade att analysera i vilken utsträckning målgruppen ville involveras. Vi 

upplevde att det fanns ett framstående intresse hos respondenterna att involveras samt få 

möjlighet till att vara delaktiga i idrottsprojekt som genomförs i Lammhult. De antydde att en 

medverkan i ett idrottsprojekt i form av att de enbart får föra fram åsikter var bra, samtidigt 

ansåg de att omfattningen på deras delaktighet borde vara betydligt högre. Då respondenterna 

vill engagera sig i beslutsprocesser som berör dem själva samt att de har mycket förslag så 

anser vi att en möjlighet till att involvera dem mera skulle kunna skapas. Vi anser att det är 

betydelsefullt att låta ungdomarna involveras samt att deras åsikter behandlas seriöst.  

 

De andra två frågeställningarna i studien åsyftade att analysera vad målgruppen hade för 

önskemål idrottsmässigt samt vilka faktorer som skulle kunna bidra till att målgruppen blir 

mer fysisk aktiva. Respondenterna menade att det bristfälliga idrottutbudet i Lammhult ligger 

till grund för deras fysiska inaktivet. De antydde att ett utökat idrottsutbud i Lammhult skulle 

bidra till en ökad fysisk aktivitet då samtliga respondenter har ett intresse av att idrotta. De 

hade även ett eget förslag på att anordna någon form av ”testa på idrottsdag” där flera idrotter 

samlas på en och samma plats i Lammhult där ungdomar får möjlighet att prova på idrotter. 

Vissa respondenter belyste en avsaknad av kompetenta idrottsledare som kan lära ut 

exempelvis dans till ungdomarna. Vi anser att det är grundläggande med kompetenta 

idrottsledare för att öka ungdomarnas fysiska aktivitet och ser då en möjlighet till att investera 

i att utbilda ideella idrottsledare i Lammhult. Respondenterna ansåg att en ökad delaktighet i 

idrottsprojekt skulle kunna leda till att de blir mer fysiskt aktiva då de menade att 

delaktigheten i idrottsprojektet skulle kunna generera i ett intresse för projektets idrott.  

 

Vi anser att det finns goda möjligheter till ett lyckat samarbete mellan ungdomarna i 

Lammhult och Växjö kommun. Vår uppfattning är att ungdomarna är angelägna till att skapa 

en dialog mellan parterna och inleda ett samarbete. Vi upplevde en entusiasm till att skapa ett 

samarbete med kommunen. För ett lyckat samarbete mellan de båda parterna anser vi att 

lyhördhet, feedback och ett seriöst intryck är nyckelorden. Vår uppfattning är att 
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ungdomarnas fysiska inaktivitet inte beror på lathet och ovilja, utan snarare det bristfälliga 

fritidsutbudet som erbjuds i Lammhult. Vår uppfattning är att det inte skulle krävas allt för 

omfattande insatser för att öka ungdomarnas belåtenhet till ortens fritidsutbud. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning inom ämnet kan vara att analysera hur politiker i Växjö kommun 

eller kommunala utskott arbetar gentemot ungdomars delaktighet inom kommunen. Är det 

något i styrningen hos politikerna som försvårar denna process? I denna studie framgår det att 

ungdomar vill involveras i beslut som berör dem själva och vår uppfattning är att problemet 

inte är ungdomarnas inställning.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning med utgång från denna studie skulle kunna vara att 

analysera respondenterna uttryckta vilja att involveras i olika delaktighetsgrader vad gäller 

idrottsprojekt. Det skulle vara intressant att se hur de faktiskt upplever en sådan medverkan i 

praktiken. I studien framgår det att respondenterna vill involveras i planerings-, 

genomförande- samt implementeringsfaser, det intressanta skulle vara att analysera deras 

uppfattningar efteråt.  
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Bilagor 

 

1. Projektbeskrivning 

Sammanfattning 

Växjö kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen arbetar bl.a. med idrottsfrämjande arbete. Trots 

flera satsningar för att nå olika grupper nås inte alla unga. Idrott bedrivs av föreningar, kommuner 

och privata aktörer. Idrott, innovation och demokratiska rättigheter är en förstudie som genom 

behovsinventering tillsammans med målgruppen skall förbereda för ett projekt som leder till nya 

innovativa arbetssätt. Utvärderingar av tidigare insatser i Växjö och riket visar på att delaktighet 

från målgruppen och samverkan mellan aktörer underskattas. Denna förstudie utgår från dessa 

erfarenheter. I styrgruppen kommer målgruppen, organisationer och idrottens aktörer att medverka. 

Förstudien skall mynna ut i bildande av en projektgrupp, formulering av en projektbeskrivning med 

plan för genomförande inklusive plan för finansiering.  

 

Syfte 

Syftet med förstudien är att etablera en projektgrupp för att i samarbete med forskare utforma en 

projektbeskrivning för att utveckla innovativa metoder för offentligt idrottsfrämjande arbete. Fokus 

ska ligga på demokratiska rättigheter, inflytande och delaktighet för att stärka och förnya den 

offentliga sektorn. 

 

Projektets mål 

Strategisk innovativ metodutveckling av idrottsfrämjande arbete för att stärka medborgar-

perspektivet, etablera en projektgrupp, utarbeta en projektbeskrivning och plan för genomförande. 

Delmål: kartlägga behov hos målgruppen genom workshops, gruppintervjuer vid skolbesök och 

föreningsbesök samt identifiera samverkansparter och alternativa arbetsmetoder.  

 

Projektets potential och nytta 

Intresset för idrott bland befolkningen är mycket stort, skäl som anges är att det är kul, bra för 

hälsan och ger möjlighet till framgång och social samvaro. Forskning visar att idrott ger positiva 

effekter för individen. Idrott bedrivs inom föreningar, av kommuner och privata företag. Varje dag 

beräknas 150 000 unga delta i en föreningsdriven idrottsaktivitet. Ca 60 % av unga under 20 år är 

medlemmar i de 20 000 föreningar som finns i Sverige.  
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Behov som projektet tar sikte på 

Målgruppen för projektet är de som inte tar del av de kommunala insatserna inom idrotten. Kultur- 

och fritidsverksamheten styrs idag uppifrån och besluten grundas på underlag av undersökningar 

och omvärldsanalyser samt medborgarförslag från enskilda individer. Dialogen med medborgarna, 

de unga, är begränsad. Målen för verksamheten sätts efter de övergripande undersökningarna, vad 

majoriteten tror och bedömer är behoven.  

 

Växjö kommun har medverkat i regeringens arbete för att kompensera den generella 

välfärdspolitiken genom främjande av integration och inkludering i stadsdelen Araby. Enligt 

utvärderingarna finns främst två brister i projektet. Medborgarnas inflytande saknas både i 

genomförandefasen och i styrningen och samverkan mellan de grupper som berörs av verksamheten 

fullföljs inte under projekttiden och förbereds inte inför framtiden. 

Det finns två utmaningar i det planerade innovativa arbetssättet hos kommunens personal och 

förtroendevalda, dels att göra en behovsbeskrivning tillsammans med målgrupperna dels att ge 

förutsättningar för att stödja och motivera verksamhet i linje med behoven.  
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2. Intervjuguide  

Fokusgrupper intervjuschemat för ungdomar i Lammhult: 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vad heter ni och  

2. Hur gamla är ni? 

3. Vad tycker ni om idrott? 

Intervjufrågor: 

1. Vad vill ni göra på er fritid när ni ska röra på er? 

2. Vad saknar ni i dagens fritidsutbud i Lammhult? 

3. Hur tycker ni att Lammhuts idrottsplatser hålls uppdaterade? 

4. Om ni själva fick friheten att bestämma vad kommunen skulle bygga för idrottsplats i 

Lammhult, vad skulle det då vara? 

5. Vad är orsaken till att ni inte är fysiskt aktiva idag på er fritid? 

6. Vilka faktorer tror ni kan bidra till att ni blir mer fysiskt aktiva på fritiden? 

7. Vad vet ni om fördelarna med att vara fysiskt aktiva? 

8. Hur skulle er inställning vara till att få mer kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar 

er?                           

9. Hur skulle det påverkar er ifall ni fick vara med och planera och skapa en idrottsplats i 

Lammhult? 

 

Syftet med följande frågor är hur pass involverade ungdomar vill vara i ett projekt: 

10. Hur skulle ni tycka om att få delta i ett projekt gällande idrottsutbudet i Lammhult där 

vuxna bestämmer i projektet men lyssnar och respekterar era åsikter? 

11. Hur skulle ni tycka om att få delta i ett projekt gällande idrottsutbudet i Lammhult där 

projektet styrs och designas av vuxna och att ni rådfrågas och era åsikter tas seriöst? 

12. Hur skulle ni tycka om att få delta i ett projekt gällande idrottsutbudet i Lammhult där 

vuxna styr projektet men ni är med i planeringen, genomförande och att ni får ta beslut 

i frågor? 

13.  Hur skulle ni tycka om att få delta i ett projekt gällande idrottsutbudet i Lammhult där 

ni står för idéerna och bestämmer över vad som ska göras och vuxna finns där men mer 

som ett stöd för er? Känna  

14. Hur skulle ni tycka om att få delta i ett projekt gällande idrottsutbudet i Lammhult där 

ni står för hela projektet helt själva men när det gäller viktiga beslut så bjuds vuxna in 

för råd? 
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15. Vad skulle ni tycka om ifall det fanns ett community ex: Facebooksida där ni enkelt 

kan föra fram åsikter till kommunen? 

16. Har ni egna förslag eller idéer om hur ni skulle kunna kommunicera med kommunen? 
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3. Information till föräldrar och ungdomar 
 

C-uppsats – hjälp oss förbättra din fritid 

Vi är två studenter som studerar Coaching & Sport Managamentprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Kim Lennström, 27 år från Norrköping och David Engström 23 år 

från Västerås. Tillsammans har vi ett brinnande intresse för idrott/fotboll och att identifiera 

vad som saknas för att öka den fysiska aktiviteten i samhället.    

 

Till våren ska vi påbörja vår C-uppsats där vi är intresserade av att undersöka hur delaktiga 

ungdomar i Lammhult är i samhällsfrågor rörande deras tillvaro och fritid. Idag är cirka 70% 

av kommunens medborgare aktiva inom någon form av idrottsverksamhet, det vi vill 

undersöka är varför de resterande 30% inte är delaktiga? Vad är dessa ungdomar intresserade 

av och vad anser de saknas gällande idrottsligt utbud i Lammhult?  

 

Då vår studie inriktar sig på kommunens önskemålsgrupp 13-16 år så kommer det innebära 

intervjuer med ungdomarna. Ungdomar under 15 år behöver sin målsmans underskrift för att 

kunna medverka. Intervjuerna kommer att ske under skoltid och det kommer att genomföras 

genom fokusgrupper. Fokusgrupper innebär att vi samlar tre till fem stycken ungdomar där de 

får frågor som de sedan gemensamt diskuterar fram sina åsikter. Intervjuerna kommer 

uppskattningsvis ta emellan 15 till 20 minuter. Svaren kommer att behandlas med anonymitet, 

inga namn kommer att presenteras i studien över vem som sagt vad. 

 

Namn: _________________________________________________________________ 

 

Ålder:__________________________________________________________________ 

 

Idrottar du? (Ja/Nej)_______________________________________________________ 

 

Om ja, i någon förening?:___________________________________________________ 

 

Om nej, hur idrottar du?:___________________________________________________ 

 

Målsmans godkännande att ni får intervjua mitt barn (namn):______________________ 


