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Abstract 

Lundin, Marie & Norrgård, Jessica. (2010). “Föreningsidrotten – en hälsosam plats för vuxna 
människor?” (“Can the non-profit sports movement be a healthy place for adults?”) Umeå 
Universitet, Pedagogiska institutionen (Praktik med examensarbete i idrottspedagogik). (In 
Swedish). 

This paper has it’s background in Physical Activity on Prescription, a project 
which the Swedish sports movement is part of. The study refers to a limited 
division of sports for adults, namely a phenomenon here by referred to as drop 
in-activity. This form of physical activity is characterized by an understanding 
that the participant often lack experience and that it is possible to pay for each 
occasion. The purpose of the study was thus to take a closer look on organized, 
non-profit sports clubs which offer this type of exercise for adults. To get the 
results interviews was carried out in three different sports clubs with leaders of 
the activity and members from the board. The respondents were asked to talk 
about their thoughts and experiences of the activity involving physical activity of 
drop-in nature executed in each sport club. The theoretical framework used to 
analyze the interviews was the phenomenon of logics within sport, as described 
by Stenling and Fahlén (2009). The analysis resulted in the identification of two 
main logics; Social values and Resources for continued existence. The health 
perspective were analyzed on the basis what had, or had not been said about 
health in the interviews. The results show that growth is a main issue which can 
be used to motivate the Swedish sport clubs to develop their activities. It’s also 
shown that the participants of the drop in-activities don’t get as much attention as 
the ordinary members of the sport clubs which is crucial if the social values are 
to be obtained. The conclusions are that in order to make the health 
implementations work the programmatic approach has to be clear and consist of 
terms that is easily related to.  

 

Keywords: Physical activity, sport for all, Physical activity on Prescription [PAP], public 
health 
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Innehållsförteckning 

Bakgrund ................................................................................................................................... 2 

Idrotten ur ett folkhälsoperspektiv .......................................................................................... 2 

Idrotten som arena för folkhälsoarbete ................................................................................... 4 

Idrotten – en hälsosam plats för vuxna människor? ............................................................... 6 

Syfte ........................................................................................................................................... 9 

Teoretisk utgångspunkt ......................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................... 12 

Resultat .................................................................................................................................... 16 

Beskrivning av de intervjuade föreningarna ......................................................................... 16 

Funna logiker ........................................................................................................................ 18 

Hälsoperspektivet ................................................................................................................. 22 

Skillnader och likheter .......................................................................................................... 23 

Diskussion ............................................................................................................................... 24 

Konklussioner ....................................................................................................................... 26 

Referenslista ............................................................................................................................ 28 

Bilagor ..................................................................................................................................... 32 

Bilaga 1 -  Intervjuguide Styrelsemedlemmar ...................................................................... 32 

Bilaga 2 -  Intervjuguide Ledare/Instruktörer ....................................................................... 33 

 

 



 

1 

 

Genom föreningsidrotten aktiverar Riksidrottsförbundet [RF] en stor del av den svenska 

befolkningen och säger sig därigenom vara ”…samhällets viktigaste aktör för att uppnå målet 

med ökad fysisk aktivitet för en bättre hälsa” (RF, 2007, s.14). RF menar att 

idrottsverksamheten kan erbjuda delaktighet, gemenskap, sociala nätverk, integration, 

demokratisk fostran, fysisk aktivitet och rörelseglädje. I kontrast till detta står det att läsa på 

Statens Folkhälsoinstituts ([FHI]a) hemsida att idrottsrörelsen bara är en av många aktörer 

som tillsammans är viktiga för folkhälsan. Dock framhåller FHI att idrottsrörelsen är en arena 

som gynnar ökningen av den fysiska aktiviteten, vilket är ett av folkhälsopolitikens 

målområden (FHIb).   

Både föreningsidrotten på gräsrotsnivå och idrottskontexten i stort kan i Sverige förklaras 

med tre övergripande logiker; resultatorientering, kommersialism/professionalism och Idrott 

för alla (Stenling & Fahlén, 2009). De första två har Stenling och Fahlén identifierat som de 

som idag dominerar den praktiska verksamheten eftersom dessa ger bäst respons hos alla 

parter på grund av fördelaktiga ekonomiska och intressemässiga vinningar. Den sistnämnda 

logiken, Idrott för alla, ska sedan 1960-talet stå till grund för hur idrottsrörelsen ska fungera 

(SOU 1969:29). Men trots att det är den logik som RF lyfter som den allra viktigaste får den 

minst uppmärksamhet i den faktiska idrottsliga verksamheten (Stenling & Fahlén; Fahlén, 

Karp & Olofsson, 2008). Forskning visar att idrotten inte når alla, så därför måste 

idrottsrörelsen utveckla nya alternativ för att inbjuda de som inte lockas av föreningsidrottens 

värden (Engström, 2007; Fahlén, Karp & Olofsson; Skille, 2004). Idrottsrörelsen har själv 

insett detta problem och vill bland annat utveckla bredd- och motionsidrotten så att fler får 

möjlighet att delta, utveckla utbudet för att stimulera till idrott hela livet samt skapa 

möjligheter för spontanidrott för att kunna närma sig målet att erbjuda idrott för alla (RF, 

2007). Men forskningen visar att idrotten har svårt att frångå sina traditionella 

tillvägagångssätt (Engström; Fahlén, Karp & Olofsson; Skille; Stenling & Fahlén). Det finns 

föreningar som har hittat alternativ inspirerat av vad som här kallas fitnessindustrin; 

kommersiella aktörer som erbjuder olika former av gruppträning och styrketräning. Dessa 

alternativ är drop in-inspirerade aktiviteter där deltagaren bland annat inte behöver några 

förkunskaper, och endast betalar per träningstillfälle. Detta kan tydas som ett tecken på att 

idrotten förändras genom att gå från att vara en ideell rörelse till att bli mer kommersiell och 

närma sig fitnessindustrin allt mer. Det ideella arbetet är något som RF värnar om (RF, 2009), 

men kan drop in-verksamheten vara ett sätt att erbjuda idrott för alla? För föreningar skulle 
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det kunna innebära flera fördelar, dels genom att ge en extra ekonomisk inkomst till 

exempelvis tävlingsverksamhet och dels genom att det skulle kunna hjälpa idrotten att nå 

målet Idrott för alla och på så vis bli mer hälsofrämjande. 

 

Bakgrund 

Idrotten ur ett folkhälsoperspektiv 

Fysiologiska fördelar och nackdelar 

Den mänskliga kroppens sammansättning ser ut som den gjorde för tiotusentals år sedan och 

är skapad för rörelse (FYSS, kap. 1). Folkhälsoinstitutets rekommendation för fysisk aktivitet 

är att varje individ ska vara fysiskt aktiv sammanlagt minst 30 minuter varje dag (FHId). Det 

ska vara åtminstone måttlig intensitet och ytterligare hälsoeffekt erhålls om den fysiska 

aktiviteten överstiger denna rekommendation i tid och intensitet. Forskning om vilka effekter 

fysisk aktivitet har som skyddsfaktor mot vanliga välfärdssjukdomar visar att om människor 

hade en mer aktiv livsstil skulle många vara friska betydligt längre och få ett längre liv 

(Wannamethee et al. 1998; Sacco et al. 1998; Lee et al. 1999). Men även om fysisk aktivitet 

har övervägande goda effekter så kan det få negativa konsekvenser om det bedrivs till 

överdrift (FHIb). Symtom på överträning kan vara ökad mängd infektioner, sömnbesvär eller 

depression (FASS). En gyllene regel är att det ska råda balans mellan fysisk aktivitet, vila och 

kost (Broholmer, Karlsson & Leijding, 2006).  

Idrottens betydelse för individen  

Redan från barnsben formas människan och får sitt habitus genom påverkansfaktorer som 

kön, boendeort och social position där hon lär sig uppskatta sådant som förekommer i hennes 

närvaro (Engström, 1999). Detta är en orsak till varför en individ inte trivs i den miljön som 

idrotten utgör om denne inte genomgått en socialisering inom idrottskontexten (Seippel, 2006; 

Skille, 2004). Idrotten eller den fysiska aktiviteten fungerar även som en social markör, 

genom att den valda livsstilen skapar en social identitet som visar vem man är som person 

(Engström, 2002). Olika fysiska aktiviteter har olika sociala värden beroende på vilken social 

grupp som utövar dem. Men den fysiska aktiviteten kan tillskrivas fler värden än så beroende 

på vilken individ som genomför den samt var i livet denna individ befinner sig (Seippel). En 

fysisk aktivitet kan även ha flera innebörder för individen, som att denne till exempel spelar 
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fotboll för att det är kul, för att hålla sig i form eller för att han eller hon tycker om att tävla. 

Beroende på vilket syfte den fysiska aktiviteten bedrivs med kan den delas in i olika praktiker 

såsom Fysisk träning, Tävling och rangordning, Lek och rekreation, Utmaning och äventyr, 

Färdighetsträning, Estetisk verksamhet samt Rörelse- och koncentrationsträning (Engström, 

1999). Det finns stora skillnader i varför en individ väljer att vara idrottsligt aktiv (Seippel). 

För äldre människor är det motiven att hålla sig i form och mental rekreation som är centrala 

medan ungdomar idrottar främst för att det är roligt. Kvinnor uppskattar det sociala som 

idrotten ger och de bryr sig mer än männen om att ha en hälsosam livsstil. Männen är mer 

tävlingsinriktade än kvinnorna idag men ett generationsskifte verkar vara på intåg då 

könsskillnaderna mellan ungdomar är betydligt mindre angående tävlingslusten. (Seippel) 

Föreningsaktivitet är bra för samhället  

I RF:s strategiska plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete Idrott hela livet beskriver RF att 

idrottsverksamheten har en hälsofrämjande struktur. Vidare menar RF att ett aktivt 

föreningsdeltagande kan ”påverka vanor, attityder och förhållningssätt till tobak, alkohol, 

narkotika, doping, mat m.m.” (RF, 2007, s.12). Idrotten, och då främst föreningsidrotten, sägs 

bidra till ett socialt kapital (Coalter, 2007). Socialt kapital ”betecknas av de egenskaper vid 

sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit.” (Nationalencyklopedin 

[NE]). Ett idrottsexempel på detta är fair play; om alla runt omkring slutar spela juste finns 

det inte längre något incitament för en enskild spelare att göra det. I dagsläget är det oklart hur 

idrottsklubbar skulle kunna konstruera ett socialt kapital och mer forskning krävs för att 

undersöka vilka processer som skapar detta fenomen (Coalter). Riksidrottsförbundet menar 

emellertid att idrotten ger deltagarna hälsosammare vanor (RF, 2007, Skille, 2010) och att 

idrotten är viktig för samhället då den håller ungdomar borta från dåliga kretsar (Skille). 

Själva tävlingsinslaget verkar medföra ett ökat engagemang, men kan också ses som ett hot 

mot de goda sociala värden som idrotten sägs ge (Seippel, 2006). Föreningsidrotten kan alltså 

även medföra negativa konsekvenser, bland annat som följd av den vanligaste 

idrottspraktiken; tävling och rangordning, där kroppen snarare blir ett instrument för något 

annat (Engström & Redelius, 2002). Utebliven framgång inom sin idrott kan ge följden att 

idrottaren blir utesluten och betraktas som ointressant eller misslyckad. Tävlingsidrotten 

bidrar dessutom till att upprätta och bibehålla en viss genusordning där kvinnor och män hålls 

åtskilda. 
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Idrotten som arena för folkhälsoarbete 

Idrottens roll i folkhälsoarbetet 

RF har en särställning som den enda aktören att få statliga bidrag för att tillhandahålla idrott 

till det svenska folket. (Fahlén, Karp & Olofsson, 2008; Skille, 2004) Föreningsidrotten med 

sina tre miljoner medlemmar engagerar en stor mängd människor i varierande åldrar (RF, 

2008). Barn- och ungdomsidrotten aktiverar inte bara barnen och ungdomarna som deltar, 

utan även föräldrar och andra vuxna runt omkring. RF vill ta på sig ett större ansvar gällande 

folkhälsan än att ”bara” öka den fysiska aktiviteten, vilket syns i verksamhetsidén; ”Vi vill på 

alla nivåer bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt, psykiskt som 

socialt och kulturellt.” (RF, 2007, s.12). För att göra detta vill idrottsrörelsen bland annat 

utveckla bredd- och motionsidrotten så att fler får möjlighet att delta, utveckla utbudet för att 

stimulera till idrott hela livet samt skapa möjligheter för spontanidrott. Enligt RF är 

mångfalden idrottens styrka samt att rörelsen genom ideella krafter och stöd från samhället 

kan erbjuda alla oavsett bland annat ålder, att vara med i idrotten för en rimlig kostnad. 

Engström (2007) menar dock att det är orimligt att RF ska ta på sig, eller få, ansvaret att 

aktivera alla. Vid regeringens nysatsning mot målet Idrott för alla som startade år 2003 under 

projektnamnet Handslaget, utsågs RF som ansvarig för att dela ut projektmedlen. Genom 

detta beslut hävdar Engström att regeringen i samma handvändning lade ansvaret för 

folkhälsomål 9 – för ökad fysisk aktivitet (FHIe) – på RF. I Norge under en liknande satsning 

som Handslaget gavs förslaget att även låta andra lokala organisationer dela ut medel för att 

lättare kunna nå ut till de som inte intresseras av föreningsidrotten, förslaget röstades dock 

ned (Skille). Effekten av att idrottsrörelsen, genom RF, var den enda instans som kunde 

bevilja projektbidrag i satsningen blev att endast förbundsanslutna föreningar hade möjlighet 

att ansöka om medel, vilket minskade chanserna för att satsningen skulle nå icke-

föreningsmedlemmar (Fahlén, Karp och Olofsson, 2008). Det faktum att RF var 

huvudansvarig för Handslaget och dess finansiering var en av de främsta orsakerna till att de 

mål som regeringen ställde upp kring satsningen inte nåddes, menar Fahlén, Karp och 

Olofsson. Forskningen är entydig gällande att RF inte är rätt organisation för att aktivera de 

inaktiva eftersom idrottsrörelsen som forum för fysisk aktivitet inte passar för alla (Engström; 

Fahlén, Karp & Olofsson; Skille). RF anser dock att föreningsidrotten kan bidra på många sätt 

till att uppnå folkhälsomålen (RF, 2007). 
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Hälsofrämjande arbete inom idrottsrörelsen  

Trots att idrotten alltså har vissa problem med att nå alla människor aktiverar den fortfarande 

en hel del, närmare bestämt cirka 2,2 miljoner svenskar i åldrarna 7-70 år (RF, 2008). På 

organisationsnivå har idrottsrörelsen stora förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande 

eftersom den når ut till ett stort antal människor. Men trots dessa goda förutsättningar är 

idrottsklubbarna amatörer och arbetet mot en hälsosammare omgivning går långsamt och 

trögt. (Kokko, Kannas & Villberg, 2006) En förutsättning för att det hälsofrämjande arbetet 

ska lyckas, enligt RF själva, är att policydokument och handlingsplaner utarbetas för insatser i 

idrottsrörelsens föreningar och förbund, samt att frågan om hälsa lyfts och att utbildningar 

inom området genomförs (RF, 2007). Detta stämmer väl överens med vad forskningen säger 

kring ämnet, som dock även belyser vikten av tydliga förväntningar, realistiska tidsramar, 

starka resurser, fokus på implementering snarare än policyutveckling samt realistisk 

övervakning och utvärdering av utfallet. (Crisp & Swerissen, 2003; Skille 2008; Engström 

2007). För att utveckla detta krävs stöd och resurser från myndigheter (Dobbinson, Hayman & 

Livingston, 2006). Allt som allt är det lättare att nå en förändring mot ett hälsosammare 

beteende inom idrotten om omgivningarna och förutsättningarna utvecklas än om allt fokus 

läggs på individnivå (Kokko, Kannas & Villberg; World Health Organization [WHO], 1986) 

Trots ideologin på organisationsnivå om en hälsofrämjande idrottsrörelse ser det annorlunda 

ut i praktiken bland landets idrottsföreningar. Det har länge argumenterats för att ungdomar 

som är aktiva inom någon idrott har ett mycket hälsosammare beteende (Kokko, Kannas & 

Villberg, 2006), men forskning visar att även om de röker mindre så är alkoholkonsumtionen 

och förekomsten av illegala droger lika stor hos aktiva som hos icke-aktiva ungdomar (Aaron 

et al., 1995; D’arcy et al., 1997; Garry & Morrisey, 2000). Tränare och ledare är förebilder för 

idrottsrörelsens medlemmar och deras beteende tas efter på både gott och ont. En studie visar 

att så lite som 4 % av en tävlingssäsong ägnas åt någon form av hälsoundervisning, och då 

ofta i spontana och informella sammanhang (Kokko, Kannas & Villberg). Enligt en norsk 

studie är hälsa helt enkelt inte något som står på agendan hos idrottsföreningar, om det inte 

handlar om att söka bidrag eller om huruvida det ska serveras frukt eller choklad på 

styrelsemöten (Skille, 2010). Även om hälsoperspektivet inte är speciellt synligt i idrotten 

använder sig ändå föreningarna av hälsa som argument när de söker pengar och stöd från stat 

och kommun, vilket gör att idrotten antas jobba mot folkhälsomålen om ökad fysisk aktivitet 

(Kokko, Kannas & Villberg). Folkhälsa behöver dock inte enbart innebära fysisk hälsa, utan 
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kan även handla om positiva sociala nätverk och gemenskap som gör att människor mår bra 

och uppför sig väl i samhället. Detta kan i idrottsföreningarna uppnås genom att låta den 

sociala utvecklingen vara viktigare än den idrottsliga och lära unga idrottare goda värderingar 

och attityder (Skille). Idrotten säger sig alltså agera inom många olika arenor i samhället och 

tar på sig ett stort samhälleligt ansvar för att förbättra folkhälsan bland annat genom fysisk 

aktivitet och social fostran (Stenling & Fahlén, 2009). Forskningen redovisar emellertid 

varierade resultat gällande det egentliga hälsofrämjande arbetet i idrottsföreningarna. 

 

Idrotten – en hälsosam plats för vuxna människor? 

FaR® & FYSS 

Fysisk aktivitet är en viktig skyddsfaktor för att motverka ohälsa. Genom att öka den fysiska 

aktiviteten minskar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar dramatiskt vilket leder till 

att sjukvården sparar enorma summor pengar (FYSS, kap 1). För att närma sig denna positiva 

utveckling jobbar hälso- och sjukvården med arbetsmetoden FaR® – Fysisk aktivitet på 

Recept – där individer får stöd och hjälp att bli mer fysiskt aktiva genom motiverande samtal 

och hälsovägledning (FHIc; FHI, 2010). Ett recept på fysisk aktivitet innebär att patienten får 

råd om olika fysiska aktiviteter som anses lämpliga i avseende att ersätta eller komplettera 

läkemedel. Människor som kan få FaR® är till exempel personer som är överviktiga, har 

åldersdiabetes eller astma. Aktiviteterna som rekommenderas är lågintensiva och kan bestå av 

till exempel promenader, vattengympa eller dans. (Västerbottens idrottsförbund [VIF]a; VLL) 

För att underlätta för hälso- och sjukvården att skriva ut FaR® och ge råd om fysisk aktivitet 

som del i sjukdomsbehandling har Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och Statens 

Folkhälsoinstitut (FHI) skapat FYSS - FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och 

Sjukdomsbehandling (FYSSa). FYSS är en informationsbank med en sammanfattning av 

dagens kunskapsläge om hur man kan använda fysisk aktivitet som förebyggande åtgärd eller 

behandling för olika sjukdomstillstånd.  

FaR® och idrotten  

Landstingen i Sverige samarbetar med idrottsrörelsen genom FaR®-konceptet, vilket är ett 

konkret exempel på idrottsrörelsens del i folkhälsoarbetet. Detta arbete är emellertid inte en 

del av den ordinarie verksamheten. RF kategoriserar FaR®-samarbetet som en speciell 

satsning och betonar att detta ska ses som ”…en uppdragsverksamhet och ersättas som 
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sådan…” (RF, 2009). I Västerbotten samarbetar landstinget med Västerbottens idrottsförbund 

och Korpen Västerbotten för att utveckla och utöka förskrivandet av FaR® (VIFa). 

Idrottsförbundet i länet har en FaR®-konsulent som även fungerar som lots (VIFb). Tanken är 

att lotsen ska hitta lämpliga aktiviteter för FaR®-patienterna för att på så sätt minska ansvaret 

på förskrivaren då denna ofta inte har tillräcklig kunskap inom detta område. Förhoppningen 

är att införandet av lotsen ska leda till fler utskrivna FaR® (Nilsson, 2010; T. Lundsten, 

personlig kommunikation, 25 mars, 2010). Lotsen ska även fungera som en kontakt till 

FaR®-patienterna, hälsocentralerna och aktivitetsarrangörerna. De olika aktiviteterna som 

erbjuds samlar FaR®-konsulenten, tillika lotsen, i en digital aktivitetskatalog (VIFb). Intresset 

finns bland föreningarna i Västerbotten att ta emot FaR®-patienter, men det finns svårigheter 

i att anpassa verksamheten som gör att föreningarna inte alltid kan användas i FaR®-arbetet 

(T. Lundsten, personlig kommunikation, 25 mars, 2010). Omständigheterna kring konceptet 

FaR®, så som att det är upp till patienten om denne vill berätta om sitt recept, att denne kan 

sakna förkunskaper och att receptet kan skrivas ut vid andra tidpunkter än vid aktiviteternas 

terminsstarter gör att den ordinarie idrottsverksamheten inte alltid fungerar och är svår att 

anpassa till FaR®. I dagsläget erbjuds ledarna och instruktörerna i de aktuella föreningarna att 

gå en FaR®-ledarutbildning så att de får kunskap om konceptet (T. Lundsten, personlig 

kommunikation, 25 mars, 2010)  

Utbudet för vuxna  

I Sverige finns det olika sätt att idrotta eller motionera som vuxen. Spontanidrott kan bedrivas 

individuellt exempelvis genom motionsformer som promenader, löpträning, skidåkning och så 

vidare, eller tillsammans med andra vilket utöver gemensamma motionsaktiviteter kan ske 

genom olika lagidrotter som exempelvis bollspel och racketspel. Egen träning kan också 

bedrivas på anläggningar som erbjuder styrketräning och gruppträning, det vill säga inom vad 

som här kallas fitnessindustrin. Karakteristiskt för denna typ av träning är att motionären 

fungerar som kund och får betala betydligt mer för sin träning än vad fallet ofta är inom en 

förening, då fitnessindustrin är kommersiell till skillnad från den ideella verksamhet som styr 

föreningsidrotten. 

Inom föreningsidrotten erbjuds träning och motion på olika nivåer för vuxna, vilka definieras 

som personer över 20 år (RF, 2009). RF delar upp verksamheten i bredd och elit. 

Breddidrotten utgör den klart övervägande delen av verksamheten och omfattar tävlingsidrott 

på varierande nivåer liksom ren motionsidrott utan tävlingsinslag. Elitidrotten i Sverige utgörs 
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av den verksamhet som befinner sig på internationell och nationell toppnivå, samt skikten 

närmast därunder. RF framhåller att det finns vissa ekonomiska och organisatoriska hinder 

gällande vuxenidrotten som medför att många föreningar tvingas välja mellan bredd- och 

elitverksamhet (RF, 2009) 

I RFs idéprogram beskrivs bredd- och elitidrotten (RF, 2009), men det saknas information om 

vuxna nybörjare. Under beskrivningen av breddidrott framstår de aktiva att vara antingen 

”ungdomar med höga idrottsliga ambitioner… (som) satsar för att se hur bra hon eller han kan 

bli” eller ”mer rutinerade kamrater som trappar ner på en lägre ambitionsnivå… (och som) 

motionerar och idrottar för att det är kul och skönt att hålla igång kroppen” (RF, 2009, s.30). 

Tävlingsinslaget är tydligt och texten förmedlar att den vuxna aktiva inom föreningsidrotten 

är rutinerad och inte någon nybörjare. Det framgår visserligen att den renodlade 

motionsverksamheten helt och hållet dominerar i några av de RF-anslutna förbunden, och en 

av RF:s riktlinjer för den vuxna breddidrotten lyder: 

Idrottsrörelsen ska utveckla sin verksamhet så att den i ökad utsträckning 
kan attrahera även vuxna kvinnor och män som vill idrotta på motionsnivå 
för rekreation och rehabilitering. (RF, 2009, s.31) 

Huruvida denna målsättning ska tolkas som en önskan att nyrekrytera motionärer i vuxen 

ålder, eller syfta till att behålla de veteraner som trappat ned sitt idrottsutövande är svårt att 

avgöra. På grund av att idrottens fokus ligger på tävling och resultat kan detta medföra 

svårigheter i att nyrekrytera vuxna till verksamheten, vilket skulle kunna förklara avsaknaden 

av sådana ambitioner i Idrotten vill. Att elitidrotten fokuserar på prestation och resultat är 

självskrivet, men trots att hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande inom breddidrotten 

är ofta prestationen och tävlingsresultaten drivande även här, menar RF (2009).  

Sammanfattningsvis tonar en bild fram av att idrottsrörelsen har en stark vilja och god tro till 

sin organisation att medverka i folkhälsoarbetet och då inte bara genom att bidra till en ökad 

fysisk aktivitet. Men starka traditionella förhållningssätt inom idrotten gör det svårt att 

förändra och utveckla verksamheten. Därför anser forskare att idrottsrörelsen inte passar i 

rollen att aktivera de inaktiva, då dessa måste anpassa sig efter de premisser som idrotten 

ställer. Dessutom menar FHI att idrottsrörelsen endast är en av många viktiga aktörer för 

folkhälsoarbetet. Slutsatsen blir att idrottsrörelsen som folkhälsoverktyg således är trubbigt 

och behöver slipas genom att hitta nya alternativ för att med rätta kalla sig för hälsofrämjande.  
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Ett stort hinder som en vuxen nybörjare kan uppleva inom många idrotter är bristen på 

förkunskaper. Vid en snabb överblick av idrottsutbudet i Sverige avslöjas en generell brist på 

nybörjargrupper för vuxna som exempelvis inte har spelat fotboll eller åkt längdskidor 

tidigare. Andra hinder som upptäcks är behovet av lagkamrater och en serie att spela i inom 

lagidrotter, eller ett terminsbegränsat deltagande, vilket kan vara fallet inom exempelvis 

kampsporter. FaR®-patienter är exempel på vuxna nybörjare som kan vara intresserade av att 

hitta en plats inom föreningsidrotten. För dessa kan ovan beskrivna hinder leda till stora 

besvär att börja vara fysiskt aktiv. Vad har FaR®-patienter då för alternativ om de vill 

aktivera sig inom föreningsidrotten? Det finns föreningar som, åtminstone strukturellt, har 

tagit inspiration från fitnessindustrin och som därigenom kan erbjuda en träningsform som 

överkommer dessa hinder. Denna träningsform benämns i detta arbete som drop-in-

verksamhet. Uppdraget som utmynnar i denna studie är således att titta närmare på föreningar 

som har anammat denna träningsform.  

 

Syfte  

Syftet är att beskriva och analysera vilka tankar och erfarenheter som finns kring 

idrottsföreningarnas arbete med att bedriva drop in-verksamhet för vuxna, samt hur drop in-

verksamhet kan förstås ur ett hälsoperspektiv. 

Studiens frågeställningar blir således: 

- Vilka är motiven för idrottsföreningarna att driva drop in-verksamhet för vuxna? 

- Vilka erfarenheter har de undersökta föreningarna kring att integrera drop in-

verksamhet med tävlingsverksamhet eller övrig motionsverksamhet? 

- Hur kan drop in-verksamhet förstås ur ett hälsoperspektiv? 
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Teoretisk utgångspunkt 

I avsnittet beskrivs först fenomenet om logiker inom idrotten, vilket i studien har använts som 

teoretisk utgångspunkt för analys av resultatet. Implementeringsproblemet som följer därpå 

förklarar hur uppföljningar av policys bör fungera för en möjlighet att övervinna inarbetade 

logiker och därigenom få möjlighet att styra verksamheten. Dessa teoretiska utgångspunkter 

visar på att det finns faktorer som gör att idrotten är svårföränderlig. 

 

Kamp mellan logiker 

Trots att det anses vara av störst vikt får Idrott för alla - idealet lite uppmärksamhet i de 

svenska idrottsklubbarna. Stenling och Fahlén (2009) menar att det pågår en kamp mellan 

olika logiker inom idrottskontexten i Sverige och att Idrott för alla är ett koncept som får vika 

undan för kommersialism/professionalism-logiken och den resultatorienterade logiken vilka 

ger högre vinster inom organisationen och därmed är lättare för alla parter att följa. Hur detta 

kommer sig kan förklaras med hjälp av två modeller, nämligen koncepten om dominant logics 

(Bettis & Pralahad, 1995) och institutional theory (Dimaggio & Powell, 1983). Konceptet om 

dominant logics innebär att samtliga aktörer inom en organisatorisk sfär, vilket för 

idrottskontexten sträcker sig från högsta beslutande instanser kring idrottsfrågor till 

amatörutövare och tv-sportstittare, delar vissa värderingar om vad som är legitimt och 

lämpligt inom området. Institutions är oskrivna regler som tas för givet på grund av vissa 

värderingar, idéer och generella tillvägagångssätt som inte längre ifrågasätts. Vanor och 

traditioner har genom historien skapat en social verklighet inom idrottskontexten där det har 

blivit allmänt vedertaget vad som är viktigt, hur det tänks kring detta och slutligen hur det 

ageras i aktuella frågor. Att inom en idrottsförening bedriva arbete mot målet Idrott för alla är 

svårmotiverat utifrån de beskrivna teorierna, eftersom ett sådant arbete lider brist på tydliga 

mål och värden. Det är istället lättare att visa upp framgångsrika tävlingsresultat och en 

årsbudget som går plus. De vanor och traditioner som dominerat idrotten under dess 

hundraåriga historia är främst tävlingen och dess ideal (Fahlén, Karp & Olofsson, 2008). 

Trots att policyn om Idrott för alla har funnits i RF:s stadgar och idéprogram sedan slutet av 

60-talet har den inte slagit igenom med någon större kraft (Fahlén, Karp & Olofsson), vilket 

kan förklaras av att tävlingsidrotten utgör en gammal institution som är svårföränderlig 

(Dimaggio & Powell; Engström, 2007). De goda intentionerna om Idrott för alla får således 
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inget fäste ute i idrotts-Sverige och kan därför inte konkurrera resursmässigt eller 

intressemässigt med tävlingsidrotten inom idrottsföreningarna. Detta har även lyst igenom i 

nysatsningarna Handslaget och Idrottslyftet:  

Because there are higher institutional rewards to be gained by adhearing to 
the logics than to the initial ambitions pronounced by the government, 
programme activities are more influenced by these forces than by the initial 
ambitions. ( Fahlén, Karp & Olofsson, 2008, s.14) 

 

Implementeringsproblemet 

Idrott för alla är exempel på en policy som framtagits på regeringsnivå och som ska fungera 

som ett sätt att kontrollera att idrottens folkhälsoarbete efterlevs. Som det indikeras ovan 

fungerar emellertid inte kontrollen på ett önskvärt sätt, vilket beror på 

implementeringsproblemet. Forskningen visar istället att de policys som faktiskt används i 

den dagliga verksamheten inom idrottsföreningar är sådana som uppstått av aktuella, verkliga 

händelser i föreningen (Stenling & Fahlén, 2009). Detta kan dels bero på att sådana händelser 

skapar behov som blir konkreta och därför lättare att ta till sig och skapa lokala regler och 

policys efter, men också för att de ideellt aktiva ofta motiveras av att de har egna barn i 

föreningen och att intresset därför ligger närmare den dagliga verksamheten än att följa någon 

centralt skriven policy (Skille, 2008). Kedjan är lång mellan de tjänstemän som formulerar 

och fastställer centrala policys, som Idrott för alla eller Handslagets målområden, och de 

ideella föreningsaktiva som ska implementera dem i det praktiska arbetet (Engström, 2007; 

Skille). Många strukturella hinder dyker upp längs vägen, men trots detta är det ändå 

idrottsklubbarnas uppgift att försöka verkställa och tolka de beslut och idéer som formuleras 

av regeringen och Riksidrottsförbundet. Implementationskedjan inom idrottsrörelsen skiljer 

sig på en viktig punkt från hur det fungerar i andra organisationer, till exempel statliga, där 

den top-down-verkande implementationsmodellen (Skille) ofta är praxis. Anledningen till att 

det inte fungerar på samma sätt inom idrottsrörelsen ligger hos den verkställande individen. I 

en statlig organisation karakteriseras den verkställande individen på gräsrotsnivå som en 

anställd, avlönad tjänsteman med fasta arbetstider och särskilda förpliktelser. Inom 

idrottsorganisationen är istället denne verkställande individ ideellt engagerad på den egna 

fritiden, med få riktlinjer att arbeta efter som dessutom oftast är lokalt uppstyrda. Bristen på 

feedback och uppföljning gör att effektiviteten av policyn i stort sett endast blir beroende av 

verkställarnas ”benägenheter” - vilja och möjlighet - att genomföra den. De ideella 
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idrottsföreningarnas unika organisationsordning måste därför beaktas vid 

policyimplementering (Skille). Då den traditionella top-down-verkande 

implementationsmodellen inte tar hänsyn till detta är translation theory en bättre anpassad 

modell (Skille). Translation innebär att nya idéer kombineras med de redan existerande 

praktiker som styr verksamheten och ”översätts” för att passa in. När de nya idéerna uppfattas 

och tolkas av föreningens representanter, anpassas policyn och kan därför i slutändan få en 

annan mening och form. Detta beror på den långa vägen mellan formulerings- och 

realiseringsarenan, samt bristen på återkoppling och utvärdering (Engström). Så huruvida det i 

realiteten är essensen av den centrala policyn som slutligen implementeras i verksamheten är 

alltså tveksamt (Skille). 

 

Metod 

Instrument 

Baserat på den typen av information som behövs för att svara på studiens syfte valdes intervju 

som insamlingsmetod (Fejes & Thornberg, 2009; Merriam, 1994). Metoden lämpar sig för att 

fånga upp en persons upplevelser och erfarenheter samt skapa djupare förståelse för 

uppfattningar och ageranden (Fejes & Thornberg; Kvale, 2009; Merriam). Att använda 

intervju som instrument ställer stora krav på personen som genomför intervjuerna då denne 

själv till stor del utgör instrumentet genom sin analys av forskningsmaterialet både under 

intervjusituationen (Fejes & Thornberg; Backman, 1998; Patton, 1987) och under 

bearbetningen av den insamlade empirin (Fejes & Thornberg; Backman). Både intervjuaren 

och respondenten påverkar i vilken riktning samtalet går eftersom att båda parters attityder, 

fördomar och förutfattade meningar inte går att bortse från helt (Merriam). Kunskapen som 

skapas uppkommer därigenom i samtalet mellan forskaren och intervjupersonen (Kvale).  

Urval 

Urvalet av intervjupersonerna i denna studie var kriterierelaterat (Merriam, 1994) där 

kriterierna var föreningsrelaterade och personrelaterade. Föreningar som var aktuella var de 

som under de senaste två åren, parallellt med tävlingsverksamhet, bedrivit motionsverksamhet 

av drop in-karaktär för vuxna. Med detta menas bland annat att personer i vuxen ålder (vilket 

inte nödvändigtvis behöver exkludera att ungdomar tränar i samma grupp) när som helst 
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under terminen kan delta i aktiviteten utan speciella förkunskaper. Inga lagsporter fanns 

representerade med drop in-verksamhet utifrån dessa kriterier. På orten finns en stor 

anläggning, driven av en idrottsförening, som förvisso bland annat erbjuder drop in-tider för 

lagidrott. Sättet på vilket föreningsverksamheten bedrivs, bland annat med höga 

träningsavgifter, påminner dock i stor utsträckning om en kommersiell träningsanläggning, 

vilket ledde till att föreningen inte var av intresse för denna studie. Istället valdes tre 

individuella föreningar ut; en gymnastikförening och två kampsportföreningar. Tre personer 

från var och en av de utvalda föreningarna intervjuades, vilken utgör totalt nio intervjuer. De 

som kom att intervjuas var en styrelsemedlem och två ledare från gymnastikföreningen, en 

styrelsemedlem och två instruktörer från en boxningsklubb samt två styrelsemedlemmar och 

en instruktör från en taekwondoklubb. Intervjupersonerna valdes ut genom information på 

föreningarnas hemsidor och vidare via tips från kontaktade personer inom respektive 

förening. I urvalet fördelades andelen styrelsemedlemmar och ledare ungefär lika, dessutom 

fanns båda poster representerade av en eller två personer från varje förening. 

Intervjusituationen 

Intervjuerna förbereddes genom att en intervjuguide skapades utifrån studiens syfte samt den 

forskning som presenteras i avsnitten Bakgrund, Teoretisk utgångspunkt och Tidigare 

forskning. Guiden baserades på frågor som rör erfarenheter och beteenden (Merriam, 1994) 

samt öppna frågor (Patton, 1987) kring tankar och erfarenheter om föreningens verksamhet i 

stort samt dess drop in - aktivitet. Frågorna formulerades på ett sådant sätt att svaren dessutom 

förväntades ge en överblick av det hälsotänk som fanns (eller inte fanns) inom respektive 

förening. Det togs hänsyn till att inte delge för mycket information om studiens syfte till 

intervjupersonerna innan och under intervjun, då detta kan påverka hur intervjupersonen 

tänker kring ämnet (Kvale, 2009). Varje intervju genomfördes på en för intervjupersonen 

passande plats för att underlätta för denne och för att intervjupersonen skulle känna sig trygg 

med situationen. Detta innebar oftast i träningslokalen, men även i några fall i 

intervjupersonens hem. Kvale belyser att störningsmoment, både visuella och audiella, är 

viktigt att undvika för att behålla fokus i samtalet och att undvika störningar i ljudfilen som 

sedan ska transkriberas, detta togs i beaktning. Varje intervju inleddes med ett informellt 

samtal för att skapa en avslappnad och förtroendeingivande stämning (Kvale). Kvale 

poängterar att det kan kännas skrämmande för intervjupersonen att öppna sig och berätta fritt 

om personliga tankar och upplevelser för en obekant person, vilket gör det viktigt att skapa en 
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god kontakt i det inledande skedet. I samband med den begränsade informationen om 

intervjuns syfte som lämnades före intervjun, informerades intervjupersonen om att samtalet 

skulle spelas in samt om konfidentialiteten i studien. Intervjupersonen gavs också tillfälle att 

ställa frågor både före och efter intervjun. Först efter att intervjun var avklarad, i samband 

med det spontana informella samtalet som ofta uppstår (Kvale), gavs en vidare förklaring 

kring vad intervjun kommer att användas till samt studiens syfte.  

Etik 

Studien följde Vetenskapsrådets ([VR], 2002) riktlinjer om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Intervjupersonerna informerades 

innan intervjutillfället om forskningens syfte i stora drag samt hur informationen skulle 

användas i studien. I informationen framgick även att intervjupersonen hade möjlighet att dra 

sig ur studien när som helst under forskningsprocessen med följden att dennes utsagor då 

skulle strykas ur det insamlade materialet. Intervjupersonerna informerades om 

konfidentialiteten i forskningen, det vill säga att alla personliga uppgifter som kunde härleda 

intervjuutskrift och den färdiga texten tillbaka till intervjupersonen ändrades. Att kamouflera 

fakta är dock inte helt problemfritt, menar Kvale (2009). Det är viktigt att behålla essensen i 

materialet för att undvika feltolkningar av viktig information. Med hänsyn till detta ansågs det 

i denna studie som lämpligt att skriva fram den idrott föreningarna utövar, men det skapades 

fingerade namn för kampsporternas drop in-aktiviteter. För att göra det enkelt och följsamt för 

läsaren förkortades aktiviteterna på detta sätt: Boxningens drop in-verksamhet blev B-DI, och 

för taekwondoföreningen; T-DI. För gymnastiken användes det allmänt vedertagna begreppet 

– motionsgymnastik. I enlighet med nyttjandekravet användes den insamlade informationen 

endast i forskningssyfte (VR).  

Analysmetod 

De långa intervjuutskrifterna sammanfattades inledningsvis genom meningskoncentrering 

(Kvale, 2009) med hjälp av intervjuguiden för att göra materialet mer lätthanterligt och 

överskådligt. Poängen med metoden är att dra samman långa utsagor till kortare meningar, där 

huvudinnebörden fokuseras. Sammanfattningarna analyserades sedan utifrån den teorietiska 

utgångspunkten om logiker inom idrotten. Genom att söka efter regelbundenheter och 

återkommande företeelser i texten identifierades två logiker i utsagorna, med stöd av 

originalutskrifterna vid behov. Logikerna kan liknas vid teman, eller kategorier, i den mening 

att de utgör de huvudsakliga samtalsområdena i samtliga nio intervjuer. Logikerna 
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karakteriseras dock utöver detta av att det som intervjupersonerna pratar om är kopplat till hur 

verksamheten fungerar i praktiken, och beskriver således det som genomsyrar respektive 

förenings arbete och verksamhetsfilosofi. De två huvudsakliga logiker som identifierades var 

Sociala värden samt Resurser för överlevnad. Hälsoperspektivet sammanställdes som ”vad 

som sades respektive inte sades” om hälsa. De två logikerna, samt hälsoperspektivet 

sammanställdes slutligen till en beskrivande utsaga för att svara på syftet.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

I en kvalitativ studie är det otillräckligt att bedöma studiens validitet genom att försöka avgöra 

likheter mellan resultat och den verklighet som studerats. Verkligheten är föränderlig 

(Merriam, 1994) och går därför inte att fastställa på ett entydigt sätt. Den information som den 

kvalitative forskaren samlar in är upplevelser och uppfattningar kring fenomen så som de 

uppfattas av de personer som deltar i studien (Merriam). Att i en kvalitativ studie använda sig 

av inre validitet (Merriam) ger tyngd till forskningen. Genom att använda inre validitet tar 

forskaren hänsyn till att det är informanternas upplevelser och perspektiv av det undersökta 

fenomenet snarare än sanningen i sig som dokumenteras. Forskarens skyldighet ligger i att 

återge en ärlig bild av detta. Den inre validiteten kan enligt Merriam säkerställas genom sex 

strategier, varav det i denna studie framför allt har använts en, nämligen horisontell 

granskning och kritik. Den horisontella granskningen har genomförts av medstudenter samt 

handledare under arbetes gång. Till viss del har även deltagarkontroll tillämpats, detta genom 

att en av informanterna har fått tillfälle att läsa igenom sin intervjuutskrift för att ge möjlighet 

till kommentarer och ändringar. Studiens intervjuutsagor har oberoende granskats och tolkats 

av tre personer, varefter analysen har skett gemensamt. Detta ger en ökad validitet för 

studiens resultat i enlighet med horisontell granskning och kritik. 

Precis som med validitet är det svårt att bedöma reliabiliteten i en kvalitativ studie. Intervjun 

går på djupet av en persons åsikter, upplevelser och uppfattningar och dessa är inte statiska 

utan föränderliga, liksom de fenomen som uppfattningarna rör (Merriam, 1994). Då 

tillvägagångssättet för en kvalitativ studie inte kan fastställas i förväg menar Merriam att 

begreppet reliabilitet inte kan användas på ett meningsfullt sätt. En upprepning av studien 

skulle alltså svårligen visa samma resultat. Reliabiliteten och validiteten är dock 

sammanlinkade med varandra och en stark inre validitet ökar således även reliabiliteten (Guba 

& Lincoln, 1981). Ett sätt att stärka reliabiliteten i resultaten är att låta bedömare granska de 
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steg genom vilka resultat och slutsatser har dragits. Detta har igen utförts av medstudenter och 

handledare under arbetes gång, samt av examinator under slutgranskningen. 

Om det är möjligt att generalisera en kvalitativ studie som intervjustudien utgör är 

omdiskuterat och ifrågasatt (Kvale, 2009; Merriam, 1994; Guba & Lincoln, 1981). Ett sätt är 

att använda sig av analytisk generalisering (Kvale). I denna bygger forskaren sina 

generaliseringsanspråk på en påståendelogik, vilket innebär att hon lägger fram rika 

beskrivningar och argument för att möjliggöra för läsaren att följa och själv bedöma 

hållbarheten i generaliseringen. På detta sätt är det möjligt att bedöma och analysera 

möjligheten att tillämpa den fördjupade kunskapen om intervjupersonernas erfarenheter till 

andra personer och omständigheter. Den analytiska generaliseringen är oberoende av 

urvalsmetod – analysen går att göra även om urvalet inte är slumpmässigt och statistiskt jämnt 

fördelat mot övriga samhället. (Kvale)  

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de funna logikerna Sociala värden (vilka positiva värden 

idrotten sägs ge individen och till viss mån samhället) och Resurser för överlevnad (vilka 

bakomliggande drivkrafter som genomsyrar föreningarnas verksamhet). Hälsoperspektivet 

beskriver hur intervjupersonerna pratade eller inte pratade kring hälsa. Till sist 

sammanfattas skillnader och likheter mellan de olika drop in-verksamheterna för att skapa en 

överblick. Inledningsvis beskrivs de medverkande föreningarna och dess representanter.  

 

Beskrivning av de intervjuade föreningarna 

Gymnastikföreningen som deltog i intervjustudien består av tre delar; tävlingsgymnastik 

(truppgymnastik), barngymnastik och motionsgymnastik. Föreningens största del består av 

motionsgymnastik som även innefattar drop in-verksamheten. Två ledare, Eva och Iris som 

båda varit aktiva inom gymnastiken som deltagare och ledare sedan 70-talet samt en 

representant från styrelsen, Margot som suttit på posten i femton år, valdes ut för att medverka 

i studien. Eva och Iris håller i flera gymnastikgrupper var på motionssidan, men eftersom de 
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själva har börjat komma upp i ålder så leder de numera seniorgympa och till viss del 

lättgympa till skillnad från tidigare då de var gympaledare för mer avancerade grupper.  

En av de undersökta kampsportsklubbarna var en boxningsklubb. Denna verksamhet kan 

delas upp i fem områden; matchboxning, diplomboxning (för de mellan 10-16 år), 

nybörjarboxning, motionsboxning och B-DI (drop in-verksamhet). Ingen del är större till 

antalet, men tävlingsverksamheten prioriteras högst enligt intervjupersonerna. Två 

instruktörer som endast har instruerat B-DI intervjuades, Niklas och Linda. Niklas har varit 

instruktör i sammanlagt fyra och ett halvt år medan Linda har instruerat i cirka två år. Även 

styrelsemedlemmen Magnus intervjuades. Han har suttit i styrelsen i tolv år och har själv varit 

boxare, men är numera aktiv som tränare.  

Den andra kampsportsklubben sysslar med Taekwondo där verksamheten är uppdelad i 

motionsgrupper, tävlingsgrupper (mönster och kamp) och T-DI (drop in-verksamhet). 

Tävlingsgrupperna och T-DI utgör endast små delar av verksamheten med hänsyn till antalet 

deltagare, i övrigt deltar resten av medlemmarna i motionsgrupper där målet är att gradera till 

högre bälten. I denna taekwondoklubb intervjuades en instruktör från T-DI, Sara, som har 

instruerat i fem-sex år, samt två styrelsemedlemmar; Conny, som suttit i styrelsen drygt tre år 

och Per, som suttit i snart fyra år. Samtliga är själva aktiva utövare av taekwondo och både 

Conny och Per började med sporten först i vuxen ålder.  

Föreningarna som deltagit i intervjustudien är organiserade på lite olika sätt. De två 

kampsportsföreningarna har tre nivåer där tävling och motion går in i varandra genom att de 

bygger på samma sorts träning och teknik, medan drop in-verksamheten ses som något 

externt. I gymnastikföreningen är det istället motionsverksamheten som hör ihop med drop in-

verksamheten medan tävlingsgymnastiken står utanför. I praktiken går det inte att urskilja 

någon drop in-verksamhet i gymnastikföreningen eftersom det alltid är öppet för nybörjare. 

Det går inte heller att betala för enskilda pass, men terminsavgiften går att anpassa efter hur 

länge deltagaren har varit med.   
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Funna logiker 

Sociala värden 

Samtliga intervjupersoner har på olika sätt berättat att idrotten som sådan har ett värde för 

både individ och samhälle. Idrotten skapar till exempel tillfälle för fysisk aktivitet och 

taekwondons styrelsemedlem Conny, bland andra, menar att man mår bra både fysiskt och 

psykiskt av att röra på sig. Förutom denna aspekt så finns det även andra positiva värden som 

intervjupersonerna anser kan erhållas av att idrotta eller träna och då mer riktat mot deras 

egen verksamhet. Iris framhåller att hennes starkaste motivation är att få se och dela glädjen 

som finns bland deltagarna i gympagrupperna. Det är inte viktigt att göra exakt rätt, utan att 

istället ha roligt i att röra sig och må gott av det, menar Eva. Hon säger också att det inom 

idrott handlar mycket om självkänsla; ”det här att lära sig känna; jag är den jag är och jag 

duger!”. Gemenskap och tillhörighet är två andra exempel som intervjupersonerna menar att 

idrotten ger, där känslan av tillhörighet är så betydande att Sara kan berätta om före detta 

aktiva som håller sig kvar i taekwondoföreningen genom att sporadiskt delta i T-DI.  

 

En röd tråd som märks tydligt vid samtalen med styrelsemedlemmarna och instruktörerna är 

att samtliga anser att idrotten har en stark fostrande roll på olika sätt, även om den enligt 

Margot är mest framträdande inom barn- och ungdomsidrotten. Inom de två 

kampsportsföreningarna utgörs deltagarna på passen av människor från båda könen i väldigt 

varierande åldrar. Detta upplevs som positivt i båda fallen. Sara anser att de yngre deltagarna 

utvecklas och mognar i större grad av att träna med deltagare av det andra könet och 

framförallt med människor som är äldre än de själva. Detta upplevs som positivt i båda fallen. 

Sara anser att de yngre deltagarna utvecklas och mognar i större grad av att träna med båda 

könen och framförallt med människor som är äldre än de själva. Detta kan förstås som en 

form av fostran eller personlig mognad. Hon förklarar att de gånger hon har instruerat 

fotbollslag med femtonåriga tjejer märker hon att det är stor skillnad på hur de beter sig i 

jämförelse med de jämnåriga tjejer som tränar kampsport i hennes förening. I en blandad 

grupp lär de sig att ta i och fokusera på träningen på ett annat sätt. Den fostrande rollen syns 

på ett lite annorlunda sätt i boxningsklubben som tidigare har tagit emot vad Magnus väljer att 

kalla för ”värstingar”. Genom att delta i verksamheten har dessa människor lyckats få ordning 

på sin tillvaro.  
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… det är flera stycken som har varit här efteråt och tackat oss jättemycket 
och sagt att det gått bra för dom va. För att i den här sporten är det ju att, 
det är pli alltså. Dom får inte göra vad dom vill här(…) dom ser oss som 
pappor ungefär… (Magnus) 

 
Magnus berättar att boxningsklubbens mål är att främja ungdomen, genom att erbjuda en 

stödjande miljö som har en fostrande roll och skapar tillit mellan utövare och tränare. Enligt 

honom tar tränarna tar på sig en roll att stötta ungdomarna genom att klargöra att de finns 

tillgängliga om någon behöver prata. Han säger dock att motionsidrotten inte får lika mycket 

uppmärksamhet kring detta eftersom de, enligt honom, bara är där för att ha roligt. Även Per 

och Conny från taekwondoklubben framhåller vikten av en stödjande miljö och menar att 

instruktörer och tränare kan fungera som extra vuxna genom att till exempel ringa hem till 

deltagare som varit frånvarande. Men de stödjande miljöer som framhålls från 

boxningsklubben och taekwondoklubben avser alltså inte T-DI-deltagarna. Denna aspekt 

framkommer inte i intervjuerna med gymnastikföreningens representanter där utövarna i deras 

gympagrupper oftast är betydligt äldre och dessutom till viss del kan ses som drop in-

deltagare. Instruktörerna förklarar själva att deras huvudsakliga roll när det handlar om 

respektive drop in-verksamhet är att peppa, motivera och inspirera deltagarna. Sara beskriver 

dock att hon inte får samma personliga kontakt med deltagarna i T-DI eftersom de inte är lika 

bestående som medlemmarna i taekwondogrupperna. Detta kan kopplas till Magnus uttalande 

om att motionärer inte får lika mycket uppmärksamhet som övriga medlemmar i 

boxningsföreningen och kan tolkas som att instruktörerna inte känner sig motiverade att 

engagera sig för mycket i ”tillfälliga” deltagare.  

 

Resurser för överlevnad 

Det framkommer från intervjupersonernas utsagor att det finns en grundläggande vilja att 

arbeta för en tillväxt i föreningarna så att de kan leva vidare. Detta beskrivs till exempel av 

taekwondoklubben som betonar vikten av att ha både bredd och elit, där båda delarna behövs 

enligt styrelsemedlemmarna Per och Conny. Eliten för att ge övriga medlemmar i föreningen 

förebilder att se upp till och bredden för att ha ett urval att plocka eliten ur. Conny säger att 

föreningen har två huvudsakliga mål; 1) att träna fram elit av högsta klass och nivå, och 2) att 

erbjuda en bra bredd som gör att nästan vem som helst kan vara med och träna på klubben. 

Margot berättar att målet för gymnastikföreningen är att alla ska kunna vara med och att 

gymnastiken ska finnas tillgänglig i närområdet. Hon framhåller att det känns bra att genom 
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styrelsearbetet bidra till att föreningen kan leva vidare. Boxningsklubben vill enligt 

styrelsemedlemmen Magnus positionera sig i samhället genom att jobba med ungdomar. 

 

Viktigt för tillväxten är naturligtvis rekrytering av medlemmar till föreningarna och detta kan 

ske via drop in-verksamheten. Margot berättar att det i gymnastikföreningen råder en ständig 

brist på ledare och att det är naturligt att leta efter talangfulla deltagare på 

motionsgymnastiken. Per menar att grundtanken med T-DI är att få deltagarna intresserade av 

taekwondo, så att de som inte vågat sig på kampsporten tidigare får prova på en ”lightversion” 

som kan omkullkasta eventuella fördomar. Conny å andra sidan ser snarare T-DI som ett 

alternativ för de som inte vill träna taekwondo. Magnus, styrelsemedlemmen från 

boxningsklubben, har en liknande syn på drop in-verksamheten som Conny. Han menar att 

om en person är intresserad av att börja med den ursprungliga kampsporten så väljer man att 

gå i en nybörjargrupp istället. Niklas och Linda som båda instruerar i B-DI tror ändå att detta 

är ett möjligt insteg till boxningen.  

 

För att föreningen ska kunna behålla sina medlemmar har tränaren en betydelsefull roll 

eftersom det är denne som möter deltagarna. Den sociala kompetensen lyfts av de flesta 

intervjupersoner som den viktigaste. Niklas poängterar vikten av att få människor att känna 

sig välkomna genom att känna igen dem vid namn och heja. Att på så sätt göra det mer 

personligt tror han är speciellt viktigt i en liten klubb för att föreningen ska kunna konkurrera 

med större anläggningar. Per menar att en central roll för en taekwondo-instruktör är att kunna 

möta människor där de är och vara duktig på att lära ut. Samtliga styrelserepresentanter anser 

att en tränare ska ha roligt när denne leder en träning eller ett pass eftersom detta smittar av 

sig på deltagarna. Inspirerande, glad och en förmåga att förmedla energi är viktiga 

tränarkompetenser för att deltagarna ska komma tillbaka för att träna menar både Margot från 

gymnastikföreningen och Magnus från boxningsklubben.  

 

För att föreningarna ska kunna leva vidare krävs det att ekonomin går runt. Magnus beskriver 

att det kostar en hel del för klubben att skicka sina matchboxare på tävlingar eftersom att det 

då tillkommer kostnader för resor, hotell, mat med mera. Samtidigt uttrycker han viss 

frustration över att boxningen, som enligt honom inte får lika mycket uppmärksamhet och 

stöd från samhället som exempelvis fotboll, får lite bidrag från stat och kommun. För att 

undvika höjda medlemsavgifter och därmed risken att tappa medlemmar, valde klubben att 
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sälja boxningskonceptet i en kommersiell motionsform, B-DI. Därför är den huvudsakliga 

drivkraften bakom B-DI att få en extra inkomstkälla för att finansiera tävlingsverksamheten. 

Gymnastikföreningens styrelserepresentant Margot förklarar att motionsgymnastiken utgör 

största delen av verksamheten och att även den finansierar tävlingsverksamheten. Detta är 

dock något som gympaledaren Eva ifrågasätter;  

 

Man har alltid sagt att tävling får kosta, jo men hur mycket får den kosta? 
Man kan inte bara lämna ifrån sig en massa pengar och inte få någonting 
tillbaka på motion. Man kan inte bara vara den som producerar kapital för 
att tävling ska få åka. (Eva) 

 

Enligt både Linda från boxningsklubben och Eva skulle tävlingsdelarna inom respektive idrott 

inte överleva utan motionsverksamheten, eftersom det då skulle bli alltför dyrt för de aktiva 

tävlande att fortsätta. Men för taekwondoklubben ger drop in-verksamheten endast ett litet 

ekonomiskt tillskott. Föreningen har växt mycket sedan den startade och behöver inte T-DI 

för att finansiera tävlingsverksamheten, utan ser den snarare som ett alternativ som breddar 

verksamheten och erbjuder fler att delta.  

 

För att följa med i utvecklingen och därmed öka sina chanser att överleva har samtliga 

föreningar, men främst kampsportföreningarna, drömmar om framtida satsningar. Magnus 

berättar att boxningsklubben begränsas av bristen på utrymme och kompetens, men att 

styrelsen har pratat om att eventuellt öppna ett litet café i lokalen samt att det vore intressant 

om de kunde köpa in cyklar för att erbjuda konditionsträning. Taekwondons styrelsemedlem 

Per anser att det skulle gagna både föreningen och orten om de kunde börja erbjuda fystester. 

Conny tycker att de ska fortsätta i samma spår, men berättar vidare att de i styrelsen har pratat 

om hur de ska ”kunna vara så attraktiva som möjligt för så många som möjligt”. 

Gymnastikföreningen har nyligen blivit tvungen att lägga ner en relativt stor del av dess 

verksamhet på grund av för få deltagare, men säger ändå att de skulle vilja att det fanns fler 

gympapass.  

 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att de tre huvudsakliga anledningarna till varför dessa 

föreningar erbjuder drop in-verksamhet är finansiering, rekrytering samt ökat utbud, och att 

detta görs i syfte att främja föreningarnas tillväxt och därmed kan ses som resurser för 

föreningarnas överlevande. Föreningarnas drivkraft att starta upp sina respektive drop in-
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verksamheter är sålunda grundade i logiken Resurser för överlevnad och den senare logiken 

Sociala värden kan snarare ses som en bonus. Sociala värden som idrotten kan ge både i 

allmänhet och inom just föreningarnas verksamhet är glädje, gemenskap, tillhörighet och 

fostran. Den fostrande rollen i idrotten anses vara stark enligt intervjupersonerna och den kan 

hjälpa människor rätt i livet. Styrelsemedlemmarna Magnus och Per påpekar att de inom 

boxningsklubben och taekwondoklubben vill skapa tillit mellan tränare och utövare så att 

föreningarna kan fungera som stöd och extra vuxna om det behövs. Dock så framkommer det 

att motionsgrupperna och drop in-verksamheten inte får samma uppmärksamhet som 

tävlingsgrupperna gällande detta. Medlemmar som ingår i tävlingsgrupperna prioriteras alltså 

högre. 

 

Hälsoperspektivet 

Trots att det öppnades dörrar för intervjupersonerna att berätta om hur deras idrott och 

motionsverksamhet främjade hälsan var det svårt att få dem att göra det. Under intervjun med 

Magnus pratades det om föreningens mål och han fick frågan om de hade något mål kring 

fysisk hälsa, varpå svaret blev att de är vaksamma på om de kvinnliga deltagarna äter 

ordentligt. Han framhåller att de haft studiecirklar om kost och träning i föreningen samt en 

studiecirkel om mental träning som inte bara handlade om boxningstillfällen utan även om 

livet i övrigt. Samtliga intervjupersoner berättar att deras verksamhet bidrar till en bättre hälsa 

på olika sätt, men begreppet hälsa nämndes endast en gång under de nio intervjuerna. 

Respondenterna gav intrycket av att de positiva fysiska fördelarna med fysisk aktivitet är 

självklara. Sara beskriver att taekwondon utvecklar det fysiska och att det är bra att hålla 

igång kroppen utan vidare beskrivning om vad som är bra med det. Niklas och Iris är tydligare 

och benämner deras respektive drop in-aktiviteter som lämplig och allsidig träning för att den 

ger en bra kombination av rörlighet, styrka, kondition och koordination. I övrigt beskrivs 

snarare en social hälsa där idrotten som utövas inom föreningarna bidrar med gemenskap, 

fostran, bättre självkänsla och att individen får uppleva glädje samt en känsla av tillhörighet. 

Inom gymnastikföreningen samt till viss del boxningsklubben, gäller detta även drop in-

deltagarna. En av representanterna från boxningen, samt utsagorna från taekwondoklubben 

ger däremot bilden av att drop in-deltagarna är mindre ”viktiga” i detta avseende, och att de 

därför inte får del av uppmärksamheten och gemenskapen på samma stt som ordinarie 
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medlemmarna. Denna sociala hälsa utgör i stort sätt logiken sociala värden som resultatet 

visar är en betydande del av hur föreningarna pratar kring sina verksamheter.   

Att ordet idrott är laddat med värderingar och förknippas med en viss typ av verksamhet 

framkom i några av intervjuerna där instruktörerna funderade på betydelsen av ordet och dess 

skillnader mot att ”träna för sin egen skull”. Här kan det alltså ses en skillnad mellan att 

idrotta i tävlingssyfte och att träna för en bättre hälsa. Att hålla på med B-DI är till exempel 

inte att idrotta, menar Niklas som fortsätter ”Jag tror att boxarna som går matcher och tävlar 

håller på med idrott, alltså att då har man lite mer ambition än att bara träna för hälsans eller 

sin egen skull. Jag tänker att om man idrottar då har man nog nåt form av tävlingsmoment i 

sikte.” Linda är inne på samma spår när hon säger att egen löpträning till exempel inte är att 

idrotta, utan att träna. Träning, menar hon, gör man för att det är roligt, för att förbättra sin 

fysik eller kanske för att gå ned i vikt.  

Instruktörerna från boxningen och taekwondon påpekar att drop in-aktiviteten är ett tillfälle 

att verkligen ta ut sig utan att behöva lägga större vikt på tekniken, det vill säga att 

träningsformen koncentrerar sig på den fysiska ansträngningen och utvecklingen där utövarna 

kan fokusera på träningen här och nu utan att lägga för mycket energi på om de gör rätt 

tekniskt sett eller att de ska prestera bra inför exempelvis en tävling. De positiva fysiska 

fördelarna ses, som tidigare nämnts, som självklara och affischerna för drop in-aktiviteterna 

försöker inte locka deltagare genom att kommentera vilken effekt det har på hälsan utan ger 

kortfattad information om när passen äger rum.  

 

Skillnader och likheter 

Det finns både skillnader och likheter i dessa tre föreningars upplägg kring drop in-

verksamheten. Gemensamt för samtliga föreningar är att den drop in-inspirerade aktiviteten 

anses ge en bra träning och därför är ett bra alternativ på gruppträningsmarknaden. 

Aktiviteten har även ett värde i att öppna deltagarnas ögon och skapa ett intresse för den 

ursprungliga idrott som motionsvarianten härstammar från. Drop in-verksamheten ses också 

som en extra inkomstkälla om än av olika mått. Ytterligare en likhet är att drop in-

verksamheten i sin avskildhet sköter sig självt, vilket kan förklaras med nivåer som 

visserligen skiljer sig mellan kampsporterna och gymnastikföreningen (se fig. 1 och fig. 2).  
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De skillnader som går att utläsa mellan de olika föreningarna, förutom olikheterna mellan 

nivåer inom kampsporterna och gymnastiken, är föreningarnas huvudsakliga drivkrafter 

bakom drop in-verksamheten och vilken roll verksamheten har i föreningarna idag. 

Exempelvis så skiljer sig gymnastikföreningen från kampsportföreningarna och kanske kan 

det bero på dess mångåriga tradition. Av utsagorna från Eva, Iris och Margot kan det utläsas 

en vilja från gymnastikföreningen att sprida rörelseglädje och skapa tillfällen för motion 

gällande vilka drivkrafter som driver verksamheten. Enligt Per är taekwondoklubbens 

grundtanke med T-DI inte att tjäna pengar utan att få deltagarna intresserade av sporten, 

medan Conny och Sara snarare ser T-DI som ett utökat utbud och alternativ. Enligt Magnus är 

boxningsklubben mest intresserade av det ekonomiska tillskott B-DI innebär. 

 

Diskussion 

Två huvudsakliga logiker identifierades vid analysen av det insamlade intervjumaterialet. 

Dessa två benämndes Resurser för överlevnad och Sociala värden. Logikerna kan förstås som 

förutfattade meningar som styr föreningsverksamheterna. Dessa, tillsammans med det 

problem som policyimplementeringen inom idrottsrörelsen utgör, skapar faktorer som gör 

idrotten rigid och svårföränderlig. Detta är något som måste tas hänsyn till vid skapandet av 

nya arbetssätt, reglerande policys och eventuella hälsosatsningar inom idrotten. 

Den första logiken – Resurser för överlevnad – urskiljs genom respondenternas 

återkommande resonemang om faktorer som gynnar föreningarnas tillväxt. Dessa faktorer är 

ekonomi, rekrytering, förhållandet bredd mot elit samt att positionera sig i samhället. 

Faktorerna spelar olika roller föreningarna emellan, tillexempel i frågan om föreningarnas 

respektive syften med drop in-verksamheten. Boxningsföreningen startade sin drop in-

aktivitet enbart för att få en ökad inkomst till föreningskassan som kunde hjälpa till att betala 

för tävlingsverksamheten. För taekwondoföreningen är den extra inkomsten inte lika 

betydelsefull, utan syftet med aktiviteten är istället att kunna erbjuda ett brett utbud för att nå 

ut till fler och således öka medlemsantalet. Gymnastikföreningen har inget uttalat syfte med 

motionsverksamheten på samma sätt som kampsportsföreningarna. Dock är det så även här att 

motionsverksamheten betalar för tävlingsgrupperna, vilket emellertid inte tycks lika 

accepterat och självklart som i de andra föreningarna. Rekrytering kan ske från drop in-
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verksamhet till tävlingsverksamhet, anser några intervjupersoner. Med det menas att en talang 

identifieras av tränare som leder till att motionären värvas till tävlingsgruppen, dock råder det 

delade meningar om detta. Delade meningar finns även kring förhållandet mellan bredd och 

elit. En respondent uttrycker att bredden fungerar som rekryteringsbas för eliten där eliten 

samtidigt är förebilder för bredden. En annan åsikt är dock att bredden har ett egenvärde i att 

den öppnar möjligheten för fler att träna på klubben. 

I de båda kampsportsföreningarna syns en tydlig linje i att drop in-verksamheten på olika sätt 

används som ett medel för utveckling och tillväxt. Gymnastikföreningen är mer stillstående i 

detta vilket kan förklaras av den studerade träningsformens långvariga tradition samt de 

logiker som ligger till grund för de respektive föreningarna. Kampsportsföreningarna grundar 

sig i större utsträckning i en resultatorienterad logik där tävling och avancemang betonas, 

medan gymnastikföreningens rötter snarare återfinns i Idrott för alla och vikten av 

rörelseglädje. Tillväxt och resursutveckling visas dock vara viktiga trådar att dra i vid en 

argumentation för lanseringen av drop in-verksamhet som ett alternativ. Föreningarna växer 

och får mer uppmärksamhet, kan finansiera tävlingsgrupper och utveckla sin verksamhet. Det 

handlar om att ”prata föreningarnas språk” genom att visa på fördelarna med förhöjda 

inkomster och medlemsantal istället för att trycka på hälsa, vilket resultatet tillsammans med 

den presenterade forskningen inte visar sig vara något som det pratas om inom 

idrottsföreningar.  

Den andra identifierade logiken – Sociala värden - sammanfattar det goda som 

intervjupersonerna menar återfinns inom föreningsidrotten. De värden som nämndes i 

intervjuerna var glädje, gemenskap, tillhörighet, ökad självkänsla, personlig mognad, 

stödjande miljöer, tillit samt fostran. Betydelsen av dessa värden varierar från det enkla och 

vardagliga i att skapa en glad och trevlig stämning till den något tyngre betydelsen av att vara 

en fostrande och stödjande förening för ungdomar som hamnat snett. Föreningsverksamheten 

har enligt samtliga intervjupersoner många sociala värden som gör att de positionerar sig högt 

i förhållande till fitnessindustrins utbud. En respondent anser att en liten idrottsförening kan 

konkurrera med större träningsanläggningar genom att erbjuda en mer personlig miljö. Det 

beskrivs dock inom de båda kampsportsföreningarna att det stöd som medlemmarna erbjuds 

inte involverar ”tillfälliga medlemmar”. Dessa innefattar endast drop in-deltagarna i 

taekwondoföreningen, medan det i boxningsföreningen även sträcker sig till de som kallas 
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motionsboxare, som alltså boxas utan att tävla. Orsaker som nämns till detta är att ledarna inte 

får samma kontakt med dessa tillfälliga deltagare, samt att de ”bara är där för att ha roligt”. 

När drop in-verksamheten är avskiljd från det som räknas som den ordinarie verksamheten i 

föreningarna, vilket är fallet inom de båda kampsporterna men inte i gymnastikföreningen, 

visar resultatet att gruppen tenderar att få mindre uppmärksamhet. Deltagarna i de rena 

motionsaktiviteterna, vilka alltså är olika mellan kampsportsföreningarna, verkar inte ses som 

fullvärdiga medlemmar och erhåller således inte samma sociala värden som de övriga 

medlemmarna i föreningen. Detta kan, som det nämns ovan, förklaras genom att använda 

Stenlings och Fahléns (2009) resultatorienterade logik som framhåller värdet av resultat i 

form av tävlingsframgångar, men även bältesgraderingar som fallet är hos 

taekwondoföreningen. Gymnastikföreningen, som inte styrs efter denna logik på samma sätt, 

har alltså inte detta problem. Logiken om de sociala värdena är en av de viktigaste hävstänger 

föreningsidrotten har i konkurrensen med fitnessindustrin, och är en viktig faktor för att 

verksamheten ska vara hälsofrämjande. Det är därför viktigt att belysa och därigenom komma 

till bukt med de problem som påträffas i kampsportsföreningarna gällande skillnader i 

prioritering och uppmärksamhet, för att kunna skapa ett hälsofrämjande alternativ i 

idrottsföreningars regi genom någon form av drop in-verksamhet.  

 

Konklusioner 

Denna studie har visat att föreningsidrotten genom sina medförda sociala värden mycket väl 

kan konkurrera med fitnessindustrin om deltagare ”som bara tränar för sin egen hälsas skull”. 

Föreningarna erbjuder en personlig och stödjande miljö genom gemenskap och en känsla av 

tillhörighet. Dessa faktorer kan vara avgörande för en person som är ny inom 

träningsområdet, som fallet kan vara med en FaR®-patient. Det är emellertid viktigt att 

säkerställa att de sociala värdena når även drop in-deltagarna och motionärerna. Detta kan ske 

genom förbättrade implementeringsrutiner och uppföljningar från förbundsnivå. Forskningen 

har visat att idrotten svårligen förändras, och det är därför inte heller syftet med en satsning 

mot drop in-verksamheter som alternativ till den traditionella föreningsidrotten. Det måste 

betonas att verksamheterna ska ses just som ett alternativ som kan förstärka föreningarna 

ekonomiskt, storleksmässigt och positionsmässigt i samhället, samtidigt som ett 

hälsofrämjande alternativ erbjuds.  
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Det finns till synes många likheter mellan de drop in-verksamheter som har ingått i denna 

studie och aktiviteter som erbjuds inom fitnessindustrin. Under ytan finns dock stora 

skillnader genom att olika logiker styr verksamheterna, vilket talar för en viss osäkerhet i en 

satsning på föreningsidrotten som tillhandahållare av motionsverksamhet. Fitnessindustrin är 

strikt kommersiell och lever således på inkomster från verksamheter med syftet att sälja 

hälsofrämjande träning. Föreningsidrotten visar samma tendenser i en ekonomisk bemärkelse 

men skiljer sig på en väldigt viktig punkt – det kluvna intresset. Den dominerande logiken för 

föreningarnas verksamheter i stort är fortfarande resultatorienterad, vilket kan skapa 

misstankar om att motionsverksamheterna skulle kunna läggas ned om föreningarna fick det 

extra ekonomiska stödet från annat håll. En lösning på detta skulle kunna vara kommunala 

eller statliga bidrag för hälsofrämjande verksamhet. Det skulle då åter igen handla om att 

prata föreningarnas språk genom att ”sälja in” konceptet med ekonomiska medel istället för 

att försöka implementera de humanistiska aspekterna av en ökad hälsofrämjande verksamhet. 

Det är alltså viktigt att ha i åtanke att olika logiker styr idrottsföreningar, vilket kan ge 

skillnader i intresse och praktisk möjlighet att bedriva en motionsinriktad drop in-verksamhet. 

Kontentan är att utnyttja dessa logiker istället för att motarbeta dem. Idrottsrörelsen är unik i 

sin ideella verksamhetsform, och de skillnader mellan varje idrottsförenings arbetssätt och 

intresse måste tas i beaktning vid ett större nationellt insatsarbete mot en hälsofrämjande 

idrottsrörelse. 
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Bilagor 

Bilaga 1 -  Intervjuguide Styrelsemedlemmar 

Intervjun fokuserar mål för verksamheten i stort i syfte att också ringa in vilken ”roll” man 
gett åt drop in-verksamheten (vs annan verksamhet). Intervjupersonen bör prata om 
föreningens mål, sina egna mål med styrelsearbete (och relationen egna/föreningens mål). 

Intervjupersonen bör också beskriva vilka framtida satsningar som görs och i vilket syfte 
liksom vad som är tränarkompetens (för det säger något om vad man prioriterar) och hur man 
vill ”synas” 

- Egen bakgrund, tid i föreningen, andra idrotter före/samtidigt? 
 
- Hur länge har du arbetat i styrelsen (varför aktiv i styrelsearbetet, egna mål med att vara 
med i styrelsen, underförstått "personens egna motiv och synsätt")  
 
- Vad ska idrott bidra med (hälsa, gemenskap, annat?) 
 
- Hur skulle du beskriva föreningens mål med egna ord (finns konsensus kring målen, har 
intervjupersonen andra mål)  
 
- Vad fokuseras i er verksamhet/hur skulle du beskriva föreningens kärnverksamhet (fler 
medlemmar, prestera på tävling etc. Finns drop in-verksamheten "med på listan" över 
kärnverksamhet?) En sorts kontrollfråga i relation till "målen".  
 
- Hur ser den ekonomiska situationen ut för föreningen (bidrag etc. Underförstått - vilken roll 
har motionsverksamheten vs tävlingsverksamheten rent ekonomiskt? Hur är relationen, 
ekonomisk/annan, till kommunen?)  
 
- Vilken roll har drop in-verksamheten i er verksamhet (pengar, nyrekrytering, annat?)  
 
- Har ni övervägt att bredda utbudet ytterligare (med vad, hur, varför/inte)  
 
- Vad är viktig tränarkompetens?  
 
- Hur vill ni uppfattas som förening (hur marknadsför ni er t.ex.) 
 
- Hur upplever du att RF:s riktlinjer påverkar er förening? (Vi vill se om RF:s ambitioner 
gällande drop in-verksamheten i Idrotten Vill når ut till föreningarna eller om det bara är tomt 
prat) 
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Bilaga 2 -  Intervjuguide Ledare/Instruktörer 

Intervjun fokuserar verksamhetens praktik i stort i syfte att också ringa in vilken ”roll” man 
upplever att motionsverksamheten (vs annan verksamhet) har. Intervjupersonen bör prata hur 
han/hon upplever föreningens mål, sina egna mål med aktiviteten (och relationen 
egna/föreningens mål). 

Intervjupersonen bör också beskriva sin upplevelse av hur passen, deltagarna och atmosfären 
är angående drop in-verksamheten och om denne har några idéer om förändring/förbättring. 
Samt vad som är tränarkompetens (för det säger något om vad man prioriterar) och hur man 
vill att verksamheten ska ”uppfattas”(ex. vilken ledarstil man använder sig av). 

- Egen bakgrund, tid i föreningen, andra idrotter före/samtidigt? 
 
- Vad ska idrott bidra med (hälsa, gemenskap, annat?) 
 
- Hur länge har du instruerat inom drop in-aktiviteten? (Har du upplevt några skillnader 
gällande träningsupplägg, deltagare, engagemang uppifrån..?) 
 
- Finns det några skillnader mellan att träna motionärer och tävlande?(Vad motiverar dig att 
hålla i den här formen av träning?) 
 
- Vad är viktig tränarkompetens?  
 
- Vad fokuseras i er verksamhet/hur skulle du beskriva föreningens kärnverksamhet (fler 
medlemmar, prestera på tävling etc. Finns drop in-verksamheten "med på listan" över 
kärnverksamhet?)  
 
- Vilken roll upplever du att drop in-verksamheten har i er förening? (hur prioriteras den 
gentemot andra? Tid, lokal, pengar, intresse från styrelsen..) 
 
- Vilka når ni med er motionsform? (Skulle ni/du vilja nå några andra,  
vilka och varför i så fall, har ni provat nå andra, hur, varför osv...)  
 
- Skulle du vilja bredda utbudet ytterligare? (med vad, hur, varför/inte)  
 

- Hur upplever du att drop in-verksamheten uppfattas? (marknadsföring, rykte..) Stämmer det 
överens med dina intentioner? 
 
 
 

 

 


