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Abstract  

This paper originates from the need to organize all physical activities in the county of 

Västerbotten. In collaboration with the sports association of Västerbotten a future project 

will later be made to gather all these activities in one place. Therefore, the purpose of this 

study was to analyze different sports clubs in the county of Västerbotten and their range 

of activities. Further, the purpose was also to assess the need of the sports clubs to 

develop the accessibility of their activities for adults in the county. The future aim of this 

study is that the results will compose a foundation for an activity directory which will 

increase the accessibility of different sports clubs and facilitate for individuals who 

practise some sort of exercise. Because of the limited research on this area, this study 

could be of interest for individuals, associations as well as for future research. To get the 

results interviews were carried out with nine different sports clubs and companies. The 

interviewees all had managing roles and good insights within their respective company. 

The respondents were asked about their opinions regarding the need of an activity 

directory and its possible benefits and disadvantages. The results show an interest for the 

directory from the majority of the respondents and that one of the primary benefits is that 

it provides marketing for the sports clubs and companies who choose to participate. One 

disadvantage with the activity directory could be that people with limited access to the 

Internet will be excluded, but as long as the marketing is good and the design is simple 

and well structured, the activity directory may have good future prospects. 
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1. Inledning 
 

Fysisk aktivitet har i dagens samhälle en viktig roll för människors hälsa och inaktivitet är ett stort 

folkhälsoproblem (Folkhälsoinstitutet, FHI, 2010c). Inaktivitet är den sjätte vanligaste orsaken till 

förtida död i Sverige, och år 2002 dog omkring 6700 människor på grund av detta. I Sverige 

förtidspensionerades 1500 personer under samma år till följd av inaktivitet. Samhällskostnaderna på 

grund av inaktivitet som leder till dödsfall och förtidspension beräknades under 2002 uppgå till 5,3 

miljarder kronor. Genom att öka den fysiska aktiviteten skulle samhällskostnaderna således minska 

avsevärt (Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). Enligt Tuyckom & Scheerder (2010) har fördelarna 

med en aktiv livsstil för välmående och hälsa starkt lyfts fram i Europa och övriga delar av världen 

på senare år. Vidare menar Tuyckom & Scheerder (2010) att fyra av tio européer inte introducerats 

till idrottsliga aktiviteter och på grund av trenderna mot ett inaktivt samhälle kommer vikten av 

dessa idrottsliga aktiviteter bli alltmer betydelsefulla i framtiden, för alla inaktiva grupper.  

 

Enligt Faskunger (2001) bidrar fysisk aktivitet till förebyggande och behandling av många 

livsstilssjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, högt blodtryck, depression 

och benskörhet. Fysisk aktivitet ger även en positiv effekt på den psykiska hälsan då den minskar 

stress samt ökar individens välbefinnande och självförtroende. Detta kan öka både livskvaliteten 

och hälsan i allmänt. FHI (2010a) menar att regelbunden fysisk aktivitet är viktigt och 

rekommenderar 30 minuter daglig medelintensiv fysisk aktivitet eller högintensiv fysisk aktivitet tre 

gånger i veckan för vuxna. Detta kan i sin tur även öka medellivslängden och skapa ett mer 

oberoende liv, där individen får vara frisk och kan ta hand om sig själv. 

 

Den vuxna individens benägenhet att vara fysiskt aktiv beror på olika faktorer, både praktiska och 

upplevelsemässiga, vilka antingen underlättar eller hindrar individens aktivitetsutövande 

(Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). Även erfarenheten av fysisk aktivitet är något som 

påverkar utövandet, vilket leder till att individer är olika mottagliga för insatser som avser att 

uppmuntra till fysisk aktivitet (Prochaska, Redding & Evers, 2000).  

 

Det finns ett problem idag i att idrotten inte når alla individer i samhället, och det är detta som 

kommer att fokuseras i denna uppsats. Idrotten skulle kunna vara ett sätt för dessa individer att vara 

fysisk aktiva och idrottsrörelsen bör därför utveckla nya alternativ för att bjuda in dem som inte 

lockas av föreningsidrottens värden (Engström, 2007; Fahlén, Karp & Olofsson, 2008; Skille, 
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2004). Idrottsrörelsen har själv insett detta problem och vill bland annat utveckla bredd- och 

motionsidrotten så att fler får möjlighet att delta. Idrottsrörelsen vill även 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 (Riksidrottsförbundet, RF, 2007). Skille (2004) menar att idrotten och alla 

andra fysiska aktiviteter bör vara mer organiserade för att människor idag är mer upptagna och har 

färre sociala samhörigheter. Riksidrottsförbundet kommer att ta på sig ett större ansvar gällande 

folkhälsan än att bara öka den fysiska aktiviteten: ‖Vi vill på alla nivåer bedriva idrott så att den 

utvecklar människor positivt såväl fysiskt, psykiskt som socialt och kulturellt.” (RF, 2007, s.12). 

Trots att idrotten har vissa problem med att nå alla människor aktiverar den fortfarande cirka 2,2 

miljoner svenskar i åldrarna 7-70 år (RF, 2008). 

 

Motionsvanorna i Västerbottens län är idag individuella, och det är inte i första taget vuxna 

individer söker sig till en förening (Personlig kommunikation, Korpen, 2011). Idag bedriver 

individer oftare sin träning på egen hand, och motionsaktiviteter i form av gym, löpning och 

längdskidåkning är ett betydande inslag i människors liv. De promenerar och cyklar i stor 

utsträckning till både jobbet och affären, vilket ger dem en god vardagsmotion. Den fysiska 

aktiviteten är dock inte alltid kopplad till föreningslivet, vilket gör det än viktigare för föreningarna 

att locka till sig dessa människor (Personlig kommunikation, Korpen & Livskraft Nord, 2011). 

 

Endast en tredjedel av Sveriges kommuner har idag upprättat något som kallas för föreningsregister. 

Ett föreningsregister är ett register över föreningar som finns i kommunen, där föreningarna själva 

får anmäla att de vill vara med. Även allmänheten, det vill säga medborgare som inte är med i 

någon förening, ska kunna gå in på föreningsregistret och söka efter specifika föreningar, aktiviteter 

och bostadsområden. Föreningsregistret är ett sätt att samla alla aktiviteter i en kommun under 

samma plattform, där kommuninvånarna på ett enkelt sätt kommer åt de aktiviteter som finns 

tillgängliga (Personlig kommunikation, Örebro kommun, 30 mars 2011). I Västerbottens län finns 

idag inget sådant register. I samarbete med Västerbottens idrottsförbund kommer således en studie 

att genomföras, där man vill öka tillgängligheten av aktiviteter för vuxna individer i Västerbottens 

län. Detta kommer göras genom att upprätta en så kallad aktivitetskatalog som liknar de 

föreningsregister som finns i andra kommuner i Sverige (Personlig kommunikation, Västerbottens 

idrottsförbund, 5 april 2011). Västerbottens idrottsförbund (VIF) bedriver ett idrottspolitiskt arbete 

samt står för utbildning och utveckling inom idrotten (RF, 2010b). VIF avslutade våren 2011 ett 

fysiskt aktivitet på recept (FaR)-projekt i samarbete med Västerbottens landsting där syftet var att 

arbeta fram en metod för ett organiserat FaR-arbete i länet. I projektet ingick olika hälsocentraler 



 

 3 

och kliniker i Umeå, Skellefteå och Lycksele (RF, 2010a). 

Efter FaR-projektets slut har en tanke utvecklats om att skapa en aktivitetskatalog för alla vuxna 

individer i Västerbottens län, och inte bara dem som blivit tilldelade FaR. Denna studie utförs 

således för att se om ett behov finns för en sådan aktivitetskatalog och hur idrottsförbund och 

organisationer ställer sig i förhållande till detta. Katalogen ska syfta till motion, idrott och rörelse i 

alla former. Tanken är att människor ska kunna mötas, skapa nya träningsgrupper och motionslag 

samt hitta nya träningskompisar. I denna katalog kan allmänheten på ett lättare sätt få tillgång till de 

aktiviteter som intresserar dem och som ligger i närområdet. Den är även ett sätt för företag, 

organisationer och privatpersoner att marknadsföra sig själva och sina aktivitetsutbud. 

Aktivitetskatalogen vänder sig framför allt till vuxna individer i Västerbottens län som inte deltar i 

någon organiserad idrottsverksamhet, utan bedriver sin fysiska aktivitet på egen hand. Det råder en 

brist på forskning inom detta område, vilket gör denna studie än viktigare och blir ett steg i att öka 

tillgängligheten av aktiviteter i Västerbottens län samtidigt som inaktiviteten kan minska. Detta är 

även av intresse för Västerbottens idrottsförbund, då de eftersträvar kunskap om 

aktivitetskatalogens eventuella utmaningar och möjligheter.  

 

2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka huruvida idrottsföreningar i Västerbottens län ser ett behov av 

att utveckla tillgängligheten av deras aktiviteter för vuxna individer. Målet med undersökningen är 

att dess resultat i framtiden ska utgöra ett underlag till en aktivitetskatalog som ska öka 

tillgängligheten av olika föreningar, minska inaktiviteten samt underlätta för individer som utövar 

någon form av motion i länet.  

 

Frågeställningar som fokuseras är: 

· Upplever föreningarna att det finns ett behov av aktivitetskatalogen för vuxna motionärer 

och deras egna verksamheter, i sådana fall på vilket sätt?  

· Hur beskriver föreningarna aktivitetskatalogens för- och nackdelar? 

· Vilka uppfattningar har föreningarna om aktivitetskatalogens utformning? 

· Hur beskriver föreningarna aktivitetskatalogens framtidsutsikter? 



 

 4 

3. Bakgrund 

3.1. Tidigare projekt 
 

En tredjedel av landets kommuner har upprättat ett så kallat föreningsregister, liknande den 

aktivitetskatalog som kommer att upprättas i Västerbottens län. Tre kommuner har kommit särskilt 

långt i arbetet om att upprätta ett så kallat föreningsregister i sina respektive kommuner. Dessa 

kommuner är Örebro, Uppsala och Gävle (Personlig kommunikation, Västerbottens idrottsförbund, 

5 april 2011). Ett föreningsregister är ett register över föreningar som finns i kommunen, där 

föreningarna själva får anmäla att de vill vara med. De föreningar som har barn- och 

ungdomsverksamhet kommer med i registret automatiskt. Även allmänheten, det vill säga 

medborgare som inte är med i någon förening, ska kunna gå in på föreningsregistret och söka efter 

specifika föreningar, aktiviteter och bostadsområden. I Örebro kommun har föreningsregistret 

funnits sedan 1994 och bör inte kallas för ett projekt. I kommunens bidrags- och bokningssystem 

finns möjligheten att koppla ett register som även är publikt. Det kommunen vill är att förbättra och 

utveckla det befintliga registret till det bättre. Registret är en självklar service för allmänheten, dock 

får privata företag eller privatpersoner inte vara med i registret, på grund av det inte får lämnas ut 

några personuppgifter (Personlig kommunikation, Örebro kommun, 30 mars 2011). 

 

I Uppsala kommun har de ideella föreningar som sökt och blivit tilldelade bidrag de senaste två åren 

från fritids- och naturkontoret möjlighet att vara med. För att föreningen ska kunna läggas in i 

registret måste ett webbintyg undertecknas av densamme. Det är svårt att säga hur väl 

föreningsregistret etablerat sig då registret inte innehar alla föreningar i kommunen. Uppsala 

kommuns vision är att alla föreningar i kommunen ska finnas med i ett register, men detta behöver 

inte nödvändigtvis vara i kommunens föreningsregister (Personlig kommunikation, Uppsala 

kommun, 30 mars 2011). 

 

Föreningsregistret i Gävle kommun är baserat på de föreningar i kommunen som har anmält att de 

vill registrera sig som förening. Registreringen är en förutsättning för att få kommunala bidrag och 

för att få föreningstaxa då de hyr sporthallar och gymnastiksalar. Föreningsregistret ingår i de 

ordinarie arbetsuppgifterna och bör inte ses som ett eget projekt i sig. Registret vänder sig i 

synnerhet till allmänheten men även till företag och organisationer. De olika kundgrupperna som 

finns i registret är kultur-, arrangörs-, dans-, handikapp-, idrotts-, korp-, politiska-, religiösa- och 

teaterföreningar, fritidsgårdar och studieförbund. Föreningsregistret har etablerat sig väl i Gävle 

kommun, och har blivit mer lättillgängligt då registret finns på webben. Hela registret är nyligen 
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uppdaterat då kommunen gjort om hela sin webb. Föreningarna kommer inom en snar framtid även 

kunna lägga in sin föreningslogotyp i föreningsregistret (Personlig kommunikation, Gävle kommun, 

30 mars 2011). 

 

3.2. Begrepp 
 

Fysisk aktivitet och inaktivitet 

Fysisk aktivitet innefattar alla typer av kroppsrörelser som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

sammandragningar och som resulterar i en ökad energiomsättning. Begreppet används som ett 

överordnat koncept och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av 

kroppsövningar, till exempel idrott, gymnastik, friluftsliv och lek. En hälsofrämjande fysisk 

aktivitet är en typ av fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiologiska kapaciteten utan att 

förorsaka skada eller utgöra någon risk. För att uppnå hälsovinster med hjälp av fysisk aktivitet 

krävs aktiviteter med måttlig eller hög intensitet vilka förbrukar minst 150 kilokalorier (kcal) per 

dag eller cirka 1000 kcal i veckan. Inaktivitet är motsatsen till fysisk aktivitet, och resulterar således 

inte i någon energiförbrukning. Inaktivitet är ett stort folkhälsoproblem i dagens samhälle och är en 

riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes, psykisk ohälsa och cancer 

(FHI, 2010a; FHI, 2010b). 

 

FaR 

FaR står för fysisk aktivitet på recept och ―....vänder sig framför allt till personer som på olika 

nivåer planerar, administrerar och arbetar med insatser för att främja fysisk aktivitet inom eller i 

anslutning till hälso- och sjukvårdens verksamhet” (Faskunger et al., 2007, s 4). 

 

FaR beskriver och förklarar den del som både hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer 

har i det hälsofrämjande arbetet mot en ökad fysisk aktivitet. Skriften ger även en inblick i de olika 

nivåer som används vid FaR-förskrivning samt redogör för viktiga begrepp såsom kompetens, 

ansvar, uppföljning och sekretess. Användandet av fysisk aktivitet på recept i Sverige har ökat de 

senaste åren, och utvecklingen har medfört ett förändrat förhållningssätt inom hälso- och 

sjukvården, där både personal och organisation på ett tydligare sätt integrerar förebyggande 

hälsoinsatser i det dagliga arbetet (Faskunger et al., 2007; FYSS, 2008).   

 

Aktivitetskatalogen och dess aktörer 

Den aktivitetskatalog som beskrivs i denna studie handlar om en framtida hemsida som ska ämna 
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för hela Västerbotten. Hemsidan ska innefatta olika aktörer, såsom idrottsföreningar, företag, 

organisationer, obundna motionsgrupper och privatpersoner. Det gemensamma för alla dessa är att 

de kan erbjuda olika fysiska aktiviteter för allmänheten. Tanken är att så många aktörer som möjligt 

ska vilja ingå i denna hemsida och därmed få en stor aktivitetskatalog för länet. Genom att individer 

därefter kan skapa en profil på hemsidan och ange deras intresseområden, kan hemsidan generera 

de aktiviteter som passar individen bäst och som finns i närområdet. På detta sätt kan personer hitta 

träningsgrupper och träningskamrater lättare och aktörerna kan marknadsföra sina aktiviteter. 

Aktivitetskatalogen ska i slutändan bidra till att öka den fysiska aktiviteten i Västerbottens län 

(Personlig kommunikation, Västerbottens idrottsförbund, 4 april 2011). 

Idrottsrörelsen 

Idrotten i Sverige är en social rörelse som innefattar fysisk aktivitet, regler och främst tävling. 

Idrotten har sina egna normer och värderingar, vilket gör den till ett eget miniatyrsamhälle. Det 

handlar inte bara om tävling utan också om social gemenskap, där man skapar många nya relationer 

och grupper. Grunden för idrottsrörelsen är att den är till för alla och är främst ideell, då många 

arbetar frivilligt och oavlönat. Idrotten kan ses som en folkrörelse med sina nästan tre miljoner 

medlemmar och är en viktig del i människors liv. För barn och ungdomar är idrotten en av de 

viktigaste sociala miljöerna, efter familjen och skolan, där dessa kan uppfostras genom att få ett mer 

hälsosammare tänk och en sund kropp (Broberg, et al., 2004). 

 

3.3. Organisationer som deltar i studien 
 

Umeå Softrunners 

Umeå softrunners drivs av två personer som vill inspirera och motivera människor genom löpning. 

Idén växte fram genom att se personer som genomför maratonlopp men som inte är vana löpare och 

har de optimala förutsättningarna för detta. Därigenom ville de skapa en arena för dem som inte tror 

att de kan springa och visa att de kan. Företaget har ungefär 60 medlemmar fördelade i sex 

träningsgrupper. De har två olika slags träningstyper; löpning för ovana och löpning för mer vana, 

där vem som helst kan delta i den grupp som passar dem bäst. Gruppen för de ovana löparna vänder 

sig till dem som i nuläget inte orkar springa två minuter men som vill ha en mer aktiv livsstil. 

Löpning för vana vänder sig till dem som vill springa intervaller, utöka distanser och träna farter. 

Om man vill ta del av företagets utbud väljs antingen ett åttaveckors program eller ett terminskort 

för en summa pengar. Det är nästan bara kvinnor som deltar på träningspassen och åldersgrupperna 

som är mest representerade är 25-30 åringar samt 50 åringar (Softrunners, 2011; Personlig 
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kommunikation, Softrunners, 19 april, 2011). 

 

Umedalens IF veteraner 

Umedalens IF Veteraner är en del av en ideell idrottsförening som inte är knuten till någon speciell 

idrott. Hela föreningen bedriver många olika idrotter såsom badminton, bandy, bordtennis, fotboll, 

friidrott, orientering, handikappidrott, gymnastik och längdskidor. Veteransektionen riktar sig mer 

mot aktiviteter så som motionsgympa, boule, utflykter, trivselkvällar och föreläsningar. Föreningen 

ska bland annat bidra till att öka den sociala samvaron bland de aktiva. Värdegrunden för hela 

föreningen är att alla ska få vara delaktiga, alla ska bli respekterade och alla ska ha rätt till en god 

hälsa och ett gott välbefinnande (Umedalens IF, 2011). Den aktivitet som är mest populär är 

gymnastiken, där det främst är kvinnor som deltar. De har få medlemmar som är förtidspensionärer 

och sjukpensionärer, utan det är främst pensionärer som är medlemmar i sektionen (Personlig 

kommunikation, Umedalens IF veteraner, 13 april 2011). 

 

Livskraft Nord 

Livskraft Nord är en verksamhet som bedriver olika aktiviteter, såsom dans, Qi-gong och kurser i 

rehabilitering, stresshantering och personlig utveckling. Verksamheten vänder sig till både 

privatpersoner och företag, därefter anpassas aktiviteterna och kurserna efter kunden. Aktiviteterna 

syftar till att skapa livsglädje, avslappning, energi och att ge en personlig utveckling. Livskraft Nord 

vill hjälpa så många personer som möjligt att hitta sin livskraft, sprida glädje och hitta inspiration. 

Företaget inriktar sig också mot hälsa och friskvård och samarbetar med sex andra företag inom den 

branschen (Livskraft Nord, 2011). Dansen är den aktivitet som har flest deltagare och åldersgruppen 

som är representerad i verksamheten är vuxna från 15 år. Det finns även en kurs som heter vila i din 

kvinnokraft och vänder sig enbart till kvinnor (Personlig kommunikation, Livskraft Nord, 11 april 

2011). 

 

Diabetesförbundet 

Diabetesförbundet har ungefär 25 000 medlemmar i 100 lokala föreningar, varav en i Umeå. Hela 

förbundets mål är att minska de följder och konsekvenser som uppkommer av sjukdomen diabetes. 

Ett annat mål är även att de som lider av sjukdomen inte ska särbehandlas och att de ska få rätt till 

samma försäkringsskydd som alla andra. Att stödja forskning om diabetes är en viktig del i 

förbundet och det läggs ungefär 14 miljoner kronor per år till forskningsfonden. Ytterligare ett mål 

är att alla hjälpmedel för dem som har sjukdomen i framtiden ska vara kostnadsfria. En viktig 

uppgift i diabetesförbundet är att informera om sjukdomen genom tidningar, skriftserier, 

föreläsningar och läger för barn. Den lokala föreningen i Umeå täcker inte bara själva Umeå, utan 
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även Holmsund, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs och Vindeln. De vill förbättra vården och anordnar 

aktiviteter såsom vattengymnastik, föreläsningar, resor, fester med mera (Svenska 

diabetesförbundet, 2011). Vattengymnastiken har överlägset flest deltagare, där medlemmarna 

måste ställa sig i kö för att få vara med. De åldersgrupper som är representerade i den lokala 

föreningen i Umeå är runt 30-70 år och är cirka 650 medlemmar, men i hela länet finns cirka 2000 

medlemmar. Det är dock bara tio procent av alla som har sjukdomen i Umeå som är medlemmar i 

föreningen (Personlig kommunikation, Diabetesförbundet, 14 april 2011). 

 

Gimonäs Cykelklubb (CK) 

Gimonäs CK är en anrik förening och är cirka 75 år gammal. Föreningen startade som en renodlad 

cykelklubb, men har utökats med aktiviteter så som bowling och fotboll. Sedan år 2005 har 

föreningen dock bara cykel och skridskor på agendan. Från att ha varit en av Umeås största 

föreningar så har medlemsantalet minskat och ligger nu på cirka 150 medlemmar. Den största 

målgruppen, rent åldersmässigt, är motionärer i åldrarna 40-50 år. (Personlig kommunikation, 

Gimonäs CK, 13 april 2011). Gimonäs CK bedriver olika träningsrundor för dem som är 

intresserade av cykling. Träningsrundorna är olika långa och har varierande terräng, från fem mil 

till femton mil långa sträckor. Föreningen har som mål att bedriva sin verksamhet enligt 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé och att verka för en dopningsfri idrott (Gimonäs CK, 2011). 

 

Hjärt- och lungföreningen i Umeå 

Hjärt- och lungföreningen i Umeå arbetar för att hjärt- och lungsjuka människor ska kunna leva ett 

så bra liv som möjligt. Föreningen informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor 

som berör medlemmarna. En viktig fråga som föreningen driver framåt är att alla personer med 

någon hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av 

bostadsort, kön och ålder. Föreningen drivs på läns- och lokalnivå av ideella krafter i olika 

föreningar och högsta beslutande organ är förbundskongressen (Hjärt- & lungsjukas förening, 

2011). Hjärt- och lungföreningen i Umeå representerar lokalföreningen och har närmare 800 

medlemmar. De mest populära aktiviteterna bland medlemmarna är vattengymnastik, 

motionsgymnastik och lättgymnastik. Föreningen erbjuder även aktiviteter så som boule, 

promenader, stavgång och bowling. Nästan alla medlemmar är över 60 år, och den stora 

åldersgruppen är pensionärer mellan 65 och 85 år (Personlig kommunikation, Hjärt- och 

lungföreningen Umeå, 13 april 2011). 
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IKSU Sport 

IKSU har ca 19 000 fasta medlemmar med 20 000 besök per dag, vilket gör det till en av Sveriges 

största idrottsanläggningar. Föreningen har en mängd olika aktiviteter såsom konditionsträning, 

styrketräning, klättring, golf, beachvolleyboll, simning, gruppträning och boll- och racketsporter. 

Idrottsföreningen bildades redan 1959 men själva sporthallen byggdes 1983. Efter det genomgick 

anläggningen många förändringar, bland annat byggdes fler sporthallar, en simhall, nya 

omklädningsrum, kontor samt en restaurang och är nu över 15 000 kvadratmeter stort. Föreningen 

har inte bara olika aktiviteter utan även sektioner för bland annat alpint, friluftsliv, fitness och 

multisport. Inom sektionerna anordnas resor och aktiviteter på olika nivåer samt olika tävlingar 

(IKSU, 2011a; IKSU, 2011b). De mest populära aktiviteterna på föreningen är olika former av 

gruppträningar och gym. Den största målgruppen rent åldersmässigt är individer i åldrarna 30-35 år, 

men målgruppen är väldigt bred. På denna anläggning vistas alltifrån 16-åringar till 90-åringar. År 

2003 byggdes även en anslutande anläggning som har olika behandlingar, spa, bad och träning. 

Denna anläggning har cirka 3000 medlemmar (Personlig kommunikation, IKSU, 14 april 2011). 

 

Korpen 

Korpen har engagerat miljoner människor i över 100 år i konsten att ta hand om sig själva för att må 

bra. Gemensamt för de som engagerar sig i verksamheten är intresset för sig själv och för andra. 

Föreningen är ett riksförbund som är uppbyggt av hundratals lokala föreningar, och det är i dessa 

föreningar som så gott som all verksamhet sker. Korpen är ett av riksidrottsförbundets större 

idrottsförbund och har varit medlem i förbundet sedan 1976. Korpen är även en del av svenskt 

friluftslivs 21 medlemsorganisationer, och har i Umeå cirka 3000 medlemmar. Föreningen är en 

förening för alla, oavsett var man befinner sig i livet. Det finns inga krav på att man ska prestera 

någonting, utan fokus ligger på hälsa och gemenskap. Deras egentliga målgrupp är vuxna individer 

och de mest populära aktiviteterna bland medlemmarna är lagidrotter och gymnastik. I Korpens 

verksamhet får medlemmarna möjligheter att samarbeta med likasinnade. Ett stort värde ligger i att 

samarbeta och utbyta idéer, detta för att tillsammans hjälpa att stärka varandra (Korpen, 2011; 

Personlig kommunikation, Korpen, 12 april 2011). 

 

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) 

HSO i Umeå arbetar för att ge människor som har en funktionsnedsättning möjlighet att delta 

jämlikt i samhällets alla områden. Uppgifterna i föreningen är att se till medlemsföreningarnas 

intressen i olika frågor, underlätta arbetet i föreningen, öka samarbetet mellan föreningarna och 

hjälpa till med ekonomisk och administrativ service. I Umeå finns det 22 föreningar och HSO är ett 
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demokratiskt och religiöst obundet samarbetsorgan som binder samman alla dessa föreningar (HSO, 

2011a; HSO, 2011b). HSO har ungefär 5500 medlemmar och erbjuder olika aktiviteter så som 

vattengympa, Qi-gong, sittgymnastik, föreläsningar och studiecirklar. De aktiviteter som är mest 

populära är olika typer av hälsoföreläsningar som ges inom förbundet och den största målgruppen är 

vuxna individer i åldrarna 30-70 år (Personlig kommunikation, HSO, 14 april 2011). 

 

4. Metod 

4.1. Deltagare och urval 
 

I denna studie har nio personer intervjuats á 20 minuter som arbetar inom en förening, en 

organisation eller ett företag i Umeå kommun, och som erbjuder någon form av motionsaktivitet. 

Samtliga intervjupersoner är i åldrarna 30-70 år och är bosatta i Umeå kommun. Dessa personer 

valdes ut på grund av deras relevans för syftet och dess frågeställningar. Förutom dessa nio 

intervjuer har även tre mejlintervjuer genomförts med tre personer som varit ansvariga för 

föreningsregistret i sina respektive kommuner i Sverige. Urvalet av intervjupersonerna i denna 

studie var kriterierelaterat (Merriam, 1994) och kriterierna för denna studie var personrelaterade och 

relaterade till fysisk aktivitet. Företagen eller föreningarna som var aktuella för studien skulle 

erbjuda någon form av fysisk aktivitet och personen som skulle intervjuas var någon som hade en 

styrande position och hade en överblick över hela verksamheten. Intervjupersonerna valdes ut 

genom information på företagens eller föreningarnas hemsidor eller via förslag från Västerbottens 

idrottsförbund. Den tänkta målgruppen för aktivitetskatalogen är vuxna individer i Västerbottens 

län. Denna grupp är dock svår att få tag i, då faktumet är att de ska vara motionärer men ej får vara 

medlemmar i någon förening. Dessa individer finns således inte samlade på någon specifik plats. En 

avgränsning har därför gjorts till att undersöka om det finns ett behov av katalogen i ett större 

perspektiv, nämligen hos föreningar och företag. I studien förekommer ett bortfall, då en 

intervjuperson blev akut sjuk och inte kunde bli intervjuad. Dessutom kunde ingen kontakt fås med 

en viktig källa till de tidigare projekt som behandlades i bakgrunden. I och med detta kan eventuellt 

viktig information gått förlorad och kan ha gjort att bakgrunden blivit bristande. Ett bortfall kunde 

även ses i intervjupersonernas svar, då ett fåtal av dem gav svar på vissa frågor som inte kunde 

användas och analyseras. 
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4.2. Studiens karaktär 
 

Denna uppsats är en empirisk studie av en kvalitativ karaktär, vilket enligt Kvale (1997) används 

för att ta reda på hur människor uppfattar sin värld och vilka tankar som existerar kring specifika 

områden. Fokus i den kvalitativa forskningen ligger på beskrivning, förståelse och mening samt på 

frågor som rör personliga åsikter. Forskningen ses som en mer djupgående datainsamling som 

erhålls från ett betydligt mindre urval än den kvantitativa. Kvalitativa data består oftast utav 

―orddata‖, till exempel från inspelningar av intervjuer eller analyser från olika dokument. Innan 

studien genomfördes en litteraturgenomgång som enligt Backman (2008) syftar till att undersöka 

tidigare forskning och kunskap inom det ämne som studeras, där samband och mönster kan ses. 

Litteratursökningen skedde främst via Umeå universitetsbiblioteks databaser, och de databaser som 

användes mest var ERIC, Pubmed och EBSCO. Sökord som användes var bland annat ―sport‖, 

―spontaneous sports‖, ―club sports for adults‖, ―föreningsidrott‖, ―föreningsidrott för vuxna‖ och 

―fysisk aktivitet‖. Vissa av artiklarna uteslöts då de ej var relevanta för studien utifrån syftet. Vidare 

togs information via direktkontakt med Västerbottens idrottsförbund och olika kommuner, samt via 

hemsidor från föreningarna och företagen som återfinns i bakgrunden. 

 

4.3. Material 
 

Studiens data har samlats in med hjälp av intervjuer och innan intervjuerna ägde rum skapades ett 

informationsbrev (Bilaga I, del I) som delades ut till intervjupersonerna i samband med 

intervjuerna. I informationsbrevet fanns bland annat information om studiens syfte och om 

intervjupersonernas rätt till att när som helst dra sig ur intervjun. Intervjupersonerna blev i brevet 

även informerade om att materialet i studien kommer att behandlas konfidentiellt. Förutom detta 

fanns även kontaktuppgifter till oss som ansvarar för studien och till handledaren. Ett 

informationsbrev skickades även ut till de tre kommuner som valt att delta i studien (Bilaga I, del 

II). Därefter skapades en intervjuguide (Bilaga II) som grundlades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, samt efter samtycke med handledare på Umeå universitet och handledare på 

Västerbottens idrottsförbund. Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor och frågor om 

intervjupersonernas verksamheter, där intervjupersonen bland annat får berätta lite om sin roll i 

verksamheten och vilka typer av aktiviteter som de erbjuder sina medlemmar. Huvuddelen av 

frågorna i intervjuguiden handlar dock om själva aktivitetskatalogen. Intervjufrågorna är av en 

semi-strukturerad karaktär och enligt Gratton & Jones (2004) består dessa av frågor som överlag 
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behandlar olika teman som intervjuaren följer. Det centrala blir att undvika ledande frågor, då detta 

kan hindra intervjupersonen från att besvara dessa med egna ord och åsikter. Kvale (1997) menar 

vidare på att den semi-strukturerade intervjun är en intervjuform där intervjuaren använder sig av 

frågor, utan att för den skull vara helt bundna till dessa. För att intervjuerna skulle följa en röd tråd 

utformades följdfrågor och ändring av ordföljder under intervjuernas gång. Efter att den första 

intervjun gjorts ändrades intervjuguiden något, för att på ett bättre sätt besvara syftet och dess 

frågeställningar. 

 

4.4. Procedur 
 

Intervjupersonerna kontaktades via mail eller telefon och platsen för intervjuerna bestämdes främst 

av intervjupersonen för att denne skulle känna sig trygg och för att underlätta situationen för 

densamme. Oftast innebar detta att intervjuerna skedde i deras hem eller på arbetsplatsen. Samtliga 

intervjuer ägde rum i april 2011, och innan och under intervjuerna togs det i beaktning att inte delge 

för mycket information om studiens syfte till intervjupersonerna, detta menar Kvale (1997) kan 

påverka intervjupersonernas tankar om ämnet. Kvale (1997) menar vidare att det är viktigt att tänka 

på att undvika störningsmoment, både visuella och audiella, som kan ge störningar i ljudfilen och 

förlora fokus i samtalet. Detta togs i beaktning genom att intervjuerna skedde på en avskiljd plats, 

utan alltför många störningsmoment. Innan varje intervju inleddes överlämnades informationsbrevet 

(bilaga 1) till intervjupersonen och ytterligare information gavs om studiens syfte, deras rätt till 

anonymitet och samtycke till att spela in intervjun på en diktafon. Kvale (1997) menar att det är 

viktigt att skapa en avslappnad stämning för att intervjupersonen ska kunna öppna sig och berätta 

om sina åsikter. Därför inleddes intervjuerna alltid med bakgrundsfrågor för att få en bra och 

avslappnad inledning. Intervjupersonerna gavs också chans att ställa frågor både innan och efter 

intervjun. Speciellt efter intervjun gavs ytterligare en förklaring om vad studien handlar om och det 

informerades även om att intervjupersonerna får ta del av resultatet innan publiceringen av studien 

sker. När alla intervjuer genomförts transkriberades dessa omgående. I denna studie har de 

inspelade intervjuerna delats upp mellan två kodare, och stor noggrannhet har lagts på att båda 

kodarna använt sig av samma förfaringssätt vid nedskrivningen av intervjutexterna. Fejes och 

Thornberg (2009) menar att det är av stor vikt att fånga både vad som sägs och hur något sägs, 

exempelvis om längre pauser uppstår under intervjun. Slutligen analyserades transkriberingarna 

utifrån intervjuerna, vilket beskrivs mer om under rubriken analysmetod. Under studiens gång 

genomfördes även tre intervjuer via mejl med kommuner runtom i Sverige, där intervjupersonen 

först kontaktades via telefon för att ge ett godkännande till deltagandet i studien. Efter ett 
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godkännande fåtts från kommunerna skickades ett informationsbrev (Bilaga I, del II), liknande det 

som getts till de övriga nio intervjupersonerna, och därefter fick dessa personer svara på ett 

frågeformulär som skickats på mejlen med frågor som handlade om respektive kommuns utbud av 

föreningsaktiviteter. Dessa intervjuer ägde rum i mars 2011. 

 

4.5. Analysmetod 
 

I studien tillämpades analysmetoden meningskoncentrering, vilket enligt Kvale (1997) och Fejes & 

Thornberg (2009) kännetecknas av att en större textmassa koncentreras till en mindre och mer 

kärnfull text. Det väsentliga i det som sägs bör således finnas med i koncentreringen. Denna metod 

valdes eftersom det insamlade materialet är relativt omfattande och komplext, med flera 

övergripande frågeställningar och intervjutexter. För att sedan kunna tematisera intervjuutskrifterna 

bestämdes det att ett samband ses när fem av nio intervjupersoner svarat liknande på de frågor som 

ställts. Tematisering skapas enligt Kvale (1997) utifrån forskarens uppfattning av intervjupersonens 

svar på frågorna. De teman som presenteras i resultatet är baserade på studiens frågeställningar, 

vilka är: behovet av en aktivitetskatalog, aktivitetskatalogens för- och nackdelar, 

aktivitetskatalogens utformning samt aktivitetskatalogens framtidsutsikter. Analysen av 

intervjupersonernas svar resulterade i en förståelse om olika föreningars och företags syn på en 

framtida aktivitetskatalog i Västerbottens län, och det är denna förståelse som ligger till grund för 

resultatpresentationen i uppsatsen. Intervjupersonernas uttalanden refereras med fingerade namn i 

resultatdelen. Om det inte nämns hur många intervjupersoner som säger en viss sak, betyder detta 

att majoriteten delar samma åsikt. Vid benämningen ―ett fåtal‖ är det maximalt tre intervjupersoner 

som säger samma sak. 

 

4.6. Etiska överväganden 
 

Denna studie följer Vetenskapsrådets (VR, 2002) riktlinjer gällande informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera om forskningsstudiens syfte för de personer som berörs av studien. Innan 

varje intervju informerades därför intervjupersonerna om syftet med studien och deras rätt att 

avbryta sin medverkan, där dennes utsagor kan strykas från det insamlande materialet. 

Samtyckeskravet innebär enligt VR (2002) att deltagare i en studie har rätt att själva bestämma över 
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sin medverkan. I denna studie togs detta hänsyn till då intervjupersonen när som helst hade rätt att 

avbryta sin medverkan. Information gavs även om rätten till konfidentialitet, där de personliga 

uppgifterna i studien ändrades i den utskrivna texten med fingerade namn. På så sätt kan inte 

obehöriga ta del av materialet då intervjuutskriften inte kan härledas till intervjupersonerna. Detta 

följer enligt VR (2002) riktlinjerna för konfidentialitetskravet. Kvale (1997) menar att det inte är 

helt problemfritt att kamouflera fakta och att det är viktigt att behålla essensen i materialet för att 

undvika feltolkningar. Därmed ansågs det i denna studie lämpligt att skriva fram 

intervjupersonernas verksamheter med deras riktiga namn, det vill säga namnen på de föreningar 

och företag som deltagit i studien. Den insamlade informationen användes endast i forskningssyfte, 

detta följer enligt VR (2002) riktlinjerna för nyttjandekravet. 

 

4.7. Kvalitet 
 

Validiteten i en undersökning talar om hur väl metoden man använder mäter det man avser att mäta. 

Reliabiliteten syftar till överensstämmelsen hos det erhållna resultatet och anger tillförlitligheten i 

en mätning eller ett test. Generaliserbarheten i en undersökning betecknar ett övergripande 

antagande som oftast gäller under större och bredare omständigheter (Gratton & Jones, 2004). 

Frågorna i intervjuguiden var utformade för att svara på syftet och dess frågeställningar, vilket 

gjorde att validiteten var god. En god validitet uppnåddes även då intervjuguiden granskats av två 

personer som arbetar med denna typ av frågor i sina arbeten, innan själva intervjuandet inleddes. 

Några saker som inte utförts, och som hade kunnat höja validiteten i studien, är om man hade gjort 

en testintervju innan själva huvudintervjun. Testpersonen hade då kunnat komma med konstruktiv 

kritik, vilket gör att man i framtida intervjuer hade kunnat undvika eventuella svårigheter och 

missförstånd. En annan sak hade varit att göra ett annat urval ur populationen, det vill säga att utöka 

studien och försöka få med vuxna individer i Västerbottens län istället för att bara ta med olika 

föreningar och företag. Det är även viktigt att ta hänsyn till bortfallet i en studie. Bortfallet påverkar 

såväl generaliserbarheten som reliabiliteten och validiteten. Ett hot mot reliabiliteten i denna 

intervjustudie är det så kallade ―subject bias‖, vilket enligt Gratton & Jones (2004) innebär att 

deltagarna i studien ger det svar som de tror att intervjuaren är ute efter. Anonymitet bör framhållas 

om så är möjligt, samtidigt som intervjuaren betonar för intervjupersonen att det inte finns något 

―rätt‖ eller ―fel‖ svar på frågorna. Vikten av anonymitet framgick i denna studie på ett bra sätt, men 

för att få en högre reliabilitet hade man kunnat betona betydelsen av personliga svar på ett än 

tydligare sätt. 
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Syftet med studien och etiska beaktanden har introducerats innan varje intervju påbörjats. Alla 

intervjuer har även inletts med enklare frågor, vilket skapat ett förtroende för intervjuaren. Utöver 

detta har pauser tillåtits samtidigt som frågor undvikits som kunnat besvaras med endast ja eller nej. 

För att inte påverka intervjupersonens svar har intervjuaren även varit neutral i sin respons. 

Kvaliteten i studien ökade även då intervjuaren hade möjlighet att be intervjupersonen att reda ut 

eventuella otydligheter som uppstod under intervjun. Vissa frågor i intervjuguiden gav inte några 

uttömmande och relevanta svar, vilket ledde till att dessa byttes ut mot andra, mer relevanta frågor. 

Detta ökade kvaliteten i intervjustudien. För att höja kvaliteten lades även en stor noggrannhet på att 

reflektera över det viktigaste ur varje separat intervjutext och därefter sammanställa samtliga synsätt 

i resultatdelen. 

5. Resultat 
 

5.1. Intervjupersonernas roll i respektive förening 
 

I intervjustudien framkommer det olika roller hos de nio intervjuade personerna i sina respektive 

föreningar. Två personer är ordföranden, vilket betyder att de leder arbetet i föreningen och fördelar 

ordet på sammanträden och dylikt. Den ena ordföranden är även studieansvarig i sin förening, där 

det arbetas mycket med utbildningar och hälsofrågor. En intervjuperson är informatör, vilket 

innebär att: ―.....jag är länken mellan en massa olika föreningar och sektioner där jag sprider all 

typ av information.” (Berit, 55 år, informatör). Tre personer i intervjustudien är 

verksamhetschefer/verksamhetsansvariga för sina respektive föreningar, vilket innebär att de 

ansvarar för hela föreningen. Arbetsuppgifterna är relativt olika beroende på vilken förening man 

ansvarar för, men det gemensamma för dessa tre är att de har hand om föreningens ekonomi, 

personal och verksamhetsplanering. En intervjuperson är sekreterare och är en styrelseledamot med 

ansvar för protokollföringen i föreningen. Sekreteraren är med på årsmöten och skriver 

verksamhetsberättelser efter varje möte. Den åttonde personen som deltog i denna intervjustudie är 

sportsligt ansvarig för sin förening och sitter även med i styrelsen. Arbetsuppgifterna är delvis 

administrativa, men den mesta tiden går åt till tränings- och tävlingsplanering samt till 

huvudmannaskap runt tävlingar. Den nionde och sista intervjupersonen i denna studie är tränare och 

administrationsansvarig för sin förening, där denne förutom att fatta beslut även leder egna 

träningsgrupper. 
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5.2. Aktivitetskatalogens behov 
 

Resterande delar av resultatet kommer att behandla själva aktivitetskatalogen, där frågor om 

katalogens behov, eventuella för- och nackdelar samt aktivitetskatalogens utformning och 

framtidsutsikter ställts till intervjupersonerna i studien. Resultatdelen kommer sedan att 

sammanfattas och några råd kring den framtida katalogen kommer att ges i den avslutande delen i 

resultatet. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att det finns ett klart behov för en framtida aktivitetskatalog 

i Västerbottens län, då den kan bidra till att få människor att motionera och röra på sig mer, vilket 

många anser är viktigt. Ett fåtal av dessa poängterar även att det inte spelar någon roll om 

människor inte söker sig till just deras verksamhet, eftersom grundvisionen för verksamheterna är 

att få människor att må bättre. Det som också gör denna aktivitetskatalog betydelsefull är att den 

samlar alla fysiska aktiviteter på ett och samma ställe. Därmed är det enkelt att hitta den aktivitet 

människor är intresserade av. Detta kan vara av speciellt stor vikt om man är nyinflyttad i länet. 

―Jag ser nyttan av det, om man flyttar hit till Umeå. Det gör många människor, så det är ju bra om 

det finns ett forum som man kan gå in och titta och leta sig fram till vem jag är och vad jag vill göra 

för någonting. Idrotten är en otroligt fin nyckel in i samhället, det är så enkelt och lära känna 

massa folk.” (Bertil, 45 år, verksamhetschef). Det var endast ett fåtal av intervjupersonerna som inte 

riktigt kunde se ett behov av aktivitetskatalogen för just deras verksamhet. Detta berodde framför 

allt på att deras målgrupper var äldre människor och att dessa kanske inte kommer att vara 

mottagliga för information som finns att tillgå via Internet. De menar vidare på att yngre personer 

och individer i medelåldern är mer mottagliga och kommer använda sig mer utav en framtida 

aktivitetskatalog. 

 

5.3. Aktivitetskatalogens fördelar och nackdelar 

5.3.1. Vikten av marknadsföring 

 

Åsikterna om fördelarna med en aktivitetskatalog enligt intervjupersonerna är främst att den ger 

marknadsföring för deras respektive verksamheter och att det är ett ytterligare sätt för dem att 

synas: ―Nja, alltså fördelar för det blir ju ytterligare en kanal att marknadsföra sig där folk kan 

hitta en, så det tror jag är jättebra.” (Gunilla, 37 år, verksamhetschef). Enligt verksamheterna är en 

god marknadsföring skillnaden mellan att lyckas som förening eller företag, eller att misslyckas. 
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Likaväl som att denna är en viktig del av verksamheten är det svårt för föreningarna och företagen 

att veta hur de på bästa sätt kan locka till sig medlemmar och sedan behålla dessa. De nio föreningar 

eller företag som deltagit i denna intervjustudie marknadsför sina respektive verksamheter på olika 

sätt, beroende på vilka målgrupper de vill nå ut till. De allra flesta av dem bedriver dock sin 

huvudsakliga marknadsföring via sina hemsidor, där de försöker hålla dessa uppdaterade och i 

ständig utveckling. Förhoppningen enligt intervjupersonerna är att alla individer inom en snar 

framtid ska veta var dessa hemsidor finns samt att de ska lära sig att underhålla sig på dessa sidor. 

Hemsidorna är ett enkelt, effektivt och framför allt kostnadseffektivt sätt för föreningarna och 

företagen att nå ut till sina nuvarande och även framtida medlemmar. Problemet med dessa blir, 

som tidigare nämnt, att hålla dessa i ständig utveckling, vilket gör att verksamheterna kanske 

behöver anställa någon som är administrativt ansvarig för hemsidan. Detta är dock något som 

framför allt de mindre föreningarna och företagen inte har pengar avsatta till, menar 

intervjupersonerna. 

 

Förutom att marknadsföra sig via hemsidorna, använder flertalet av intervjupersonerna sig av 

personliga kontakter för att sprida ut information om sina respektive föreningar och företag. I 

framför allt många mindre verksamheter är denna typ av marknadsföring viktig, och det finns även 

ett fåtal av intervjupersonerna som väljer att använda sig utav mejlkontakt och försöker samla på sig 

mejladresser för att sprida ut än mer information. En av de deltagande föreningarna i studien 

bedriver sin väsentliga marknadsföring via olika arrangemang i kommunen, framför allt via 

tävlingar som äger rum några gånger per år. Samma förening är även under vårterminerna ute på 

arbetsplatser och pratar om sin verksamhet för de som är intresserade. Muntliga presentationer är 

överlag ett vanligt inslag hos flertalet intervjupersoner, där de åker runt i kommunerna i 

Västerbotten och berättar om det aktivitetsutbud som föreningen eller företaget har att erbjuda. 

 

Alla berörda föreningar och företag i denna intervjustudie väljer dock inte att marknadsföra sig på 

detta sätt. Det finns några föreningar som väljer att bedriva den stora delen av sin marknadsföring 

genom att bland annat annonsera i lokala tidningar och hemsidor, sätta upp affischer i stan och dela 

ut ―flyers‖ i cykelkorgar och på möten; ―.....vi hade sådana där flyers upptryckta som vi har delat ut 

i cykelkorgar och i stan och på möten och sådär. Men sen är det ganska många deltagare som har 

varit med som har tagit med oss till deras arbetsplatser, så vi har varit rätt mycket på sjukhus och 

informerat”  (Anna, 45 år, tränare och administrationsansvarig). 

 

En intervjuperson menar på att människor runt om i länet vet om att deras förening finns på grund 

av det faktum att föreningen är välkänd runtom i landet;  
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―Alltså, Korpen är ju ett känt varumärke på så sätt. Människor letar sig till Korpen och vår 

hemsida. Och så lever vi under knappa resurser, vi använder de enkla medlerna för att nå ut. Det 

kanske inte är ett vinnande koncept alla gånger. Vi skulle kanske behöva visa lite mer vars vi finns 

och synas på ett helt annat sätt. I sådana här sammanhang är ju jättebra.” (Bertil, 45 år, 

verksamhetschef) 

 

5.3.2. Övriga fördelar och nackdelar med aktivitetskatalogen 

 

Ytterligare en stor fördel som tas upp av intervjupersonerna är att aktivitetskatalogen samlar många 

aktiviteter i länet, men att det kan bli rörigt om inte hemsidan är enkelt utformad. Andra fördelar är 

att man genom katalogen kan nå människor som man inte kan nå på andra sätt och även att det går 

lätt att hitta det man är intresserad av, då aktivitetskatalogen troligtvis kommer att ligga på en 

hemsida på Internet som uppdateras ofta. Några av intervjupersonerna pratar även om att 

aktivitetskatalogen kan hjälpa människor till att bli mer intresserade av att börja motionera, 

samtidigt som det inte kommer att krävas något stort engagemang från verksamheterna för att ingå i 

aktivitetskatalogen, vilket de anser är positivt. Endast ett fåtal kunde se några eventuella nackdelar 

med katalogen. Dessa var att om den inte finns i Internetversion så blir det svårt att uppdatera den 

och det kräver mycket pappersjobb, vilket många helst vill undvika då de redan har tillräckligt med 

jobb. En svårighet som en intervjuperson kunde se med aktivitetskatalogen var att få människor att 

söka sig till katalogen och att få den etablerad i samhället. Detta är något som diskuteras vidare 

under aktivitetskatalogens utformning. 

 

5.4. Aktivitetskatalogens utformning 
 

Under intervjustudiens gång har många bra råd givits från intervjupersonerna gällande 

aktivitetskatalogens utformning, vilka följer härefter. Det första Västerbottens idrottsförbund borde 

ha i åtanke när det kommer till utformningen av katalogen är vilka målgrupper de ska fokusera på. 

Alla åldersgrupper ska kunna ta del av aktivitetskatalogen utifrån sina egna förutsättningar, men för 

att komma över den första ―tröskeln‖ och etablera katalogen i samhället kan det vara bra att till en 

början rikta in sig på en viss målgrupp för att sedan utöka och utveckla antalet målgrupper så att det 

passar alla vuxna individer i samhället; ―.....att verkligen ringa in vilka är det man ska vända sig till. 

Jag tror att det är vanligt att man tänker, “jo men alla”, att det ska vara till för alla men alla söker 

inte [i katalogen] utan vem är det till. Och att man utifrån det kan utforma den.” (Anna, 45 år, 
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tränare och administrationsansvarig). Genom intervjupersonerna har det framkommit att 

pensionärerna är en särskilt svår grupp att nå i samhället när det gäller rekryteringen av nya 

medlemmar. Denna målgrupp är redan tillräckligt upptagna som det är, och har särskilda 

beteendemönster och invanda vanor och rutiner vilket gör det svårt för föreningar och företag att 

locka till sig dessa. Det centrala med aktivitetskatalogen bör dock vara att alla vuxna individer i 

Västerbottens län på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna hitta aktiviteter som passar dem och som 

de söker efter. Detta gäller vare sig om människorna vill träna i grupp eller själva. Det ska även gå 

att hitta aktiviteter som passar alla kunskaps- och intressenivåer;  

―Jag vill verkligen kunna hitta någonting som passar mig. Om jag är nybörjare kanske jag inte vet vad 

indoorwalking eller zumba är, eller hur cykling inomhus går till. Att man kanske måste tänka på att jag 

söker någonting som kan förbättra min kondition, då passar det här dig......så att man inte tänker att man ska 

kunna allt om träning för att veta vad man vill ha.....det ska vara lite enklare att hitta, jag är 60 år, vad kan 

passa mig?” (Sara & Johanna, 38 och 45 år, verksamhetschefer). 

 

För att kunna etablera aktivitetskatalogen i samhället behöver det ständigt arbetas med den, säger 

flertalet av de intervjuade. Katalogen bör vara ett levande dokument, där en ansvarig person 

uppdaterar sidan med jämna mellanrum. Detta måste göras kontinuerligt, för om sidan är väl 

underhållen och sedan låter den stå, finns risken att människorna kommer att glömma bort den inom 

en snar framtid; ―Blir det dammigt, blir det ingen som tittar på det. Det måste hela tiden jobbas 

med......det är ju ungefär som en hemsida som är död.” (Bertil, 45 år, verksamhetschef). Det är 

således viktigt att kunna hålla katalogen aktuell, annars kommer den inte att fungera. En av 

intervjupersonerna menar även på att vi idag är ett pappersfritt samhälle, där så mycket som möjligt 

ska gå att finna på datorn, telefonen och Internet. Detta drabbar många som idag är utan dator och 

mobiltelefon. 

 

En del som alla intervjupersoner är överens om gällande aktivitetskatalogens utformning är att den 

måste vara enkel att söka och hitta i. Det ska inte finnas mycket text och strukturen ska vara tydlig, 

där individen på ett snabbt och enkelt sätt kan hitta det denne letar efter. En plattform för 

aktivitetskatalogen kan vara Umeå kommuns eller Västerbottens läns landstings hemsidor. 

Problemet med dessa kan dock vara att det finns så många konkurrerande verksamheter som liknar 

aktivitetskatalogen. En av intervjupersonerna menar då att en lösning kan vara att uppföra katalogen 

under en egen domän. Majoriteten av intervjupersonerna delar åsikten att Umeå kommuns hemsida 

är den sida som flest människor i kommunen besöker, framför allt nyinflyttade. Många skulle därför 

hitta till aktivitetskatalogen om den fanns på denna hemsida, tror de intervjuade.  
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Det är även viktigt med personliga kontakter, trots det faktum att katalogen mest troligt kommer att 

upprättas på Internet. Många individer, framför allt äldre, vill kunna ringa och prata med någon som 

är ansvarig för sidan och som kan besvara frågorna som dessa har omgående. En vanlig fundering 

som dessa individer med all säkerhet kommer att ha är vad det kostar att utöva olika aktiviteter. I 

aktivitetskatalogen bör därför kostnaderna stå med som en viktig del i aktivitetsutbudet, menar 

majoriteten av intervjupersonerna. 

 

5.5. Aktivitetskatalogens framtidsutsikter 
 

För att aktivitetskatalogen ska kunna etableras i samhället pratar ett fåtal av intervjupersonerna om 

att människor måste komma över en ―tröskel‖ först, för att de ska börja använda den. Med detta 

menas att katalogen inledningsvis behöver få en rejäl ―push‖ genom att någon underhåller den på ett 

bra sätt för att få den som ett naturligt inslag i samhället. Det är då viktigt att det finns någon som 

gör att aktivitetskatalogen inte stagnerar i utvecklingen, utan att den hela tiden förnyas och 

förbättras. Ett fåtal av intervjupersonerna pratar även om hur viktigt det är att marknadsföra 

aktivitetskatalogen så människor vet om att den finns. Detta kan man göra genom att till exempel 

placera katalogen på hemsidor som man vet att många människor besöker, i detta fall Umeå 

kommuns eller Västerbottens läns landstings hemsidor. Marknadsföringen kan även handla om att 

informera om aktivitetskatalogen på olika evenemang eller andra tillställningar som sker i länet, 

starta upp tävlingar och dylikt för att locka människor till att besöka katalogen:  

 

―Nja, om det är nån som är ansvarig för den kan det ju vara med på någon mässa ibland kanske om man har 

råd, det beror ju på vilken budget....Jamen, på brännbollsturneringen på universitetet så kommer vi ju att ta 

med ett fysiskt exemplar av den här aktivitetskatalogen och bland de tio första som kommer dit så lottar vi ut 

saker och ting. Nämen, alltså ordna lite events och så fort det är någonting på torget någon dag så kanske 

någon kan stå och berätta om aktivitetskatalogen och som sagt lotta ut något eller göra något jippo fast på 

ett bra sätt utav det. Så att synas och höras.” (Gunilla, 37 år, verksamhetschef). 

 

Ett råd gavs även om att det gäller att ha tålamod och att arbeta hårt för att få aktivitetskatalogen 

etablerad, eftersom att den i början kanske inte kommer att ge något resultat. En intervjuperson tror 

att aktivitetskatalogen kommer att fungera och stå sig i framtiden, eftersom motion är något som 

alltid kommer att vara aktuellt och är något som många är intresserade av. Intervjupersonerna 
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menar således att denna katalog kan vara ett bra sätt för att organisera upp motionsaktiviteterna i 

länet och kan bidra till en ökad hälsa och ett ökat välbefinnande hos de vuxna individerna. 

 

5.6. En sammanfattning av de viktigaste resultaten 
 

Denna intervjustudie visar att det finns ett behov av en aktivitetskatalog för vuxna individer i 

Västerbottens län, då den kan få individerna att motionera och röra på sig mer. Det som också gör 

denna aktivitetskatalog betydelsefull är att man kan samla alla fysiska aktiviteter på ett och samma 

ställe, vilket gör det enkelt för individerna att hitta det som de är intresserade av. Fördelarna med en 

aktivitetskatalog är främst att den ger marknadsföring för föreningarna och företagen och att dessa 

kan nå människor som de kanske inte kan nå på andra sätt. Endast ett fåtal nackdelar kunde ses med 

katalogen, vilka bland annat var att om katalogen endast uppförs i pappersform blir det svårt att 

uppdatera den i den mängd som behövs för att hålla kvar den på marknaden. När det gäller 

aktivitetskatalogens utformning så bör den framför allt vara enkel och lätt att söka och hitta i, så att 

alla målgrupper kan få användning utav den. Det bör inte finnas mycket text i katalogen och 

strukturen ska vara tydlig. För att så många individer som möjligt ska hitta till aktivitetskatalogen 

bör den återfinnas på exempelvis Umeå kommuns eller landstingets hemsidor. Aktivitetskatalogens 

framtidsutsikter får anses som goda, då motion i olika former alltid kommer att vara en viktig del i 

människors liv och är ett ämne som många är intresserade av. Om även marknadsföringen bedrivs 

på ett bra sätt ökar det förutsättningarna för ett lyckat projekt ytterligare. Att ha ett gott tålamod och 

att arbeta hårt för att få aktivitetskatalogen etablerad i samhället är två andra nycklar till ett lyckat 

koncept. 

 

6. Diskussion 
 

Syftet med studien är att undersöka idrottsföreningars aktivitetsutbud i Västerbottens län, och om 

föreningarna kan se ett behov av att utveckla tillgängligheten av deras aktiviteter för vuxna 

individer i länet. Målet med undersökningen är att dess resultat i framtiden ska utgöra ett underlag 

till en aktivitetskatalog som ska öka tillgängligheten av olika föreningar och även underlätta för 

individer som utövar någon form av motion. För att besvara syftet och uppnå målet med studien 

deltog nio verksamheter som fick dela med sig av sina tankar och åsikter gällande 
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aktivitetskatalogen. Kriterierna för att dessa verksamheter skulle kunna delta i studien var att dessa 

skulle erbjuda någon form av motionsaktivitet och att de skulle finnas belägna i Umeå kommun. 

 

6.1. Resultatdiskussion  
 

De fyra frågeställningarna som fokuseras i studien är: behovet av en aktivitetskatalog, för- och 

nackdelar med aktivitetskatalogen, aktivitetskatalogens utformning och aktivitetskatalogens 

framtidsutsikter. Efter genomförandet av intervjuerna har vi kunnat se att samtliga intervjupersoner 

redogjorde för marknadsföringen som en viktig del i sina respektive verksamheter. 

Marknadsföringen är inte bara viktig för verksamheterna i sig, utan det är även en central del i 

uppförandet av en framtida aktivitetskatalog. Vi har därför fokuserat mycket på denna del eftersom 

att marknadsföringen återkom som en central del i samtliga frågeställningar. 

 

Den första frågeställningen handlar om huruvida verksamheterna som deltar i studien ser ett behov 

av en aktivitetskatalog i Västerbottens län. Sex stycken av de totalt nio intervjupersonerna såg ett 

klart behov av en aktivitetskatalog, eftersom den kan få människor att bli mer fysiskt aktiva och kan 

samla alla aktiviteter på ett ställe. Engström (2007), Fahlén, Karp & Olofsson (2008) och Skille 

(2004) menar att det finns ett problem i att idrotten inte når alla individer i samhället och vill därför 

att idrottsrörelsen ska utveckla nya alternativ för att bjuda in dem som inte lockas av 

föreningsidrottens värden. Skille (2004) menar vidare att idrotten och alla andra fysiska aktiviteter 

bör vara mer organiserade på grund av att människor idag är mer upptagna och har ett mindre 

socialt kontaktnät. Aktivitetskatalogen blir således ett bra sätt att samla alla fysiska aktiviteter som 

erbjuds i ett län och kan göra att individerna hittar något som passar just dem. Efter de utförda 

intervjuerna med olika föreningar och företag i Umeå kommun framkommer det även att 

motionsvanorna i länet idag är individuella och att individerna ofta bedriver sin träning på egen 

hand. Katalogen kan då bidra med att visa vilka aktiviteter som faktiskt finns och kanske 

introducera individerna för nya aktiviteter. Aktivitetskatalogen kan även vara speciellt bra för dem 

som är nyinflyttade i länet, då dessa inte har någon kännedom om länets aktivitetsutbud. De tre 

intervjupersoner som inte såg ett behov av katalogen har främst pensionärer i sina föreningar och de 

menar att dessa inte är mottagliga för information som finns att tillgå via Internet. Detta kan bero på 

att pensionärer idag kanske inte är lika vana vid dagens teknik som yngre och medelålders 

människor är. Med tanke på att aktivitetskatalogen troligtvis kommer att finnas på nätet bör 

målgruppen för katalogen således främst vara yngre och medelålders människor, men äldre 

människor bör absolut inte exkluderas.  
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En fördel med aktivitetskatalogen enligt intervjupersonerna är att den just ger marknadsföring för 

dem på ett enkelt sätt, där verksamheterna inte behöver engagera sig speciellt mycket, samtidigt 

som det är ett kostnadseffektivt sätt för dem att rekrytera nya medlemmar. Med detta menas att de 

inte behöver lägga ut stora summor pengar på en kontinuerlig basis utan de går istället in med en 

engångssumma för att deras verksamhet ska finnas med i katalogen. Majoriteten av 

intervjupersonerna bedriver sin huvudsakliga marknadsföring via sina hemsidor, och det är även 

dessa personer som anser att aktivitetskatalogen är ett bra sätt för dem att marknadsföra sig. Det 

finns dock några av intervjupersonerna som anser att deras verksamheter inte kommer att vinna 

något på att delta i katalogen. Dessa var framför allt olika pensionärsverksamheter såsom 

Umedalens IF Veteraner och Hjärt- och lungföreningen i Umeå som tror att deras medlemmar inte 

använder sig utav Internet och således inte kommer att få någon användning utav 

aktivitetskatalogen. Några av de deltagande verksamheterna i studien, såsom Umedalens IF 

Veteraner, Livskraft Nord och Softrunners, använder sig även av personliga kontakter för att sprida 

ut information om sina respektive verksamheter. Detta är något som även en framtida 

aktivitetskatalog kan dra nytta av, då det finns många individer, framför allt äldre, som föredrar den 

personliga kontakten framför att sitta framför datorn. En idé skulle därför kunna vara att ha någon 

som ansvarar för denna del av marknadsföringen ute bland människorna i Västerbottens län. Ett 

exempel skulle kunna vara att anordna event med olika föreningar och företag, där man informerar 

om aktivitetskatalogen på exempelvis stan, sjukhus eller universitet. 

 

Fördelarna med en aktivitetskatalog är som sagt främst att den ger marknadsföring för föreningarna 

och företagen som kommer att finnas med i katalogen. Den blir även en samlingsplats för de 

aktiviteter som finns i länet, vilket gör det enkelt för individerna att hitta den aktivitet som de är 

intresserade av. Framför allt Korpen och IKSU pratar om att aktivitetskatalogen skulle kunna vara 

ett sätt att hjälpa människor till att bli mer intresserade av att röra på sig, vilket både skulle kunna 

minska samhällskostnaderna på grund av inaktivitet och minska antalet vuxna individer som 

förtidspensionerar sig på grund av samma orsak. Faskunger & Schäfer Elinder (2006) menar således 

på att genom att öka den fysiska aktiviteten skulle samhällskostnaderna minska avsevärt. Fördelen 

för föreningarna och företagen i Västerbottens län, om de väljer att ta del av aktivitetskatalogen, är 

att de inte kommer krävas något större engagemang från deras sida för att ingå i katalogen, vilket de 

flesta av intervjupersonerna ansåg som något väldigt positivt. Det var endast ett fåtal av dessa som 

kunde se några nackdelar med upprättandet av en eventuell aktivitetskatalog. Gimonäs CK och 

Diabetesföreningen i Umeå menar på att om katalogen inte finns i Internetversion så kan det bli 

svårt att uppdatera den i den mån som behövs för att följa med i utvecklingen. Det kommer då även 
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krävas mycket pappersjobb för verksamheterna, vilket många av dem helst vill undvika då de redan 

har tillräckligt med jobb.  

 

En viktig del i aktivitetskatalogens utformning handlar om vilken målgrupp den är tänkt till. Alla 

vuxna individer i Västerbottens län ska kunna ta del av den, men det bör ändå fokuseras på en viss 

målgrupp, för att kunna komma över den första ―tröskeln‖ som bland annat Korpen och Gimonäs 

CK pratar om. Målgruppen, som även nämns tidigare, bör vara yngre vuxna och medelålders 

människor, men för att äldre inte ska exkluderas bör katalogen vara enkelt utformad. Den ska alltså 

vara lätt att hitta i, inte innehålla för mycket text och strukturen ska vara tydlig. Genom katalogen 

ska människor kunna hitta de aktiviteter som passar deras intresseområden och för att de ska kunna 

göra det bör det då finnas en funktion i aktivitetskatalogen där människorna kan skapa en profil som 

på ett enkelt sätt kan generera i de aktiviteter som passar just dem. Detta kan enligt oss kanske 

fungera bättre än att enbart rada upp alla aktiviteter i katalogen. En annan viktig del i utformningen 

är frågan om var aktivitetskatalogen bör finnas. Majoriteten av intervjupersonerna anser att Umeå 

kommuns eller Västerbottens läns landstings hemsidor är bra plattformar för detta, då många 

människor besöker dessa sidor. En svårighet med dessa enligt Gimonäs CK kan vara att där finns 

liknande verksamheter som aktivitetskatalogen, såsom olika föreningsregister. Därigenom kan ett 

förslag vara att katalogen bör uppföras under en egen domän men man kan även marknadsföra den 

genom exempelvis kommunens hemsida. Det är därför viktigt att katalogen ligger på nätet, så att 

den kan uppdateras så ofta som möjligt och så att man når så många människor som möjligt. 

 

Vad gäller aktivitetskatalogens framtidsutsikter finns det delade åsikter beträffande huruvida 

katalogen kommer att etableras i samhället. Som det nämndes tidigare menar några av 

intervjupersonerna att aktivitetskatalogen måste komma över en ―tröskel‖ först innan de vuxna 

individerna i Västerbottens län kommer att börja använda den. För att komma över denna ―tröskel‖ 

kommer man att behöva ha någon som är ansvarig för katalogen, som underhåller och uppdaterar 

den kontinuerligt. Marknadsföringen återkommer igen som en viktig del för att lyckas frambringa 

en katalog som både lockar individer att använda sig av denna och för att få katalogen som ett 

naturligt inslag i samhället. En god marknadsföring kan vara skillnaden mellan att lyckas eller 

misslyckas som projekt, och likaväl som att den är en viktig del för aktivitetskatalogen är det svårt 

för de som är ansvariga för katalogen att veta hur de på bästa sätt kan locka till sig användare som 

även väljer att fortsätta använda den. Det gavs även ett råd från Softrunners om att det gäller att ha 

tålamod och att arbeta hårt för att få aktivitetskatalogen etablerad, detta eftersom att katalogen i 

början kanske inte kommer att ge några resultat. Eftersom motion är något som alltid kommer att 

vara aktuellt och är något som många är intresserad av tror dock Korpen att aktivitetskatalogen 
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kommer att stå sig i framtiden. Denna åsikt är något som vi som genomför denna studie också delar. 

Vi tror definitivt att om en aktivitetskatalog kommer att upprättas så kommer den att ha goda 

framtidsutsikter i Västerbottens län. Detta just på grund av det faktum att Västerbotten är ett län 

som gillar att röra på sig och är ett län som vi tror är bra på att ta till sig nya idéer och möjligheter 

för att öka den fysiska aktiviteten ytterligare och således också minska inaktiviteten. 

Det mest givande i denna studie har varit att få ta del av de deltagande föreningarna och företagens 

åsikter gällande aktivitetskatalogens behov, för- och nackdelar, utformning och framtidsutsikter. 

Det har även varit väldigt spännande för oss som ansvarar för studien att se verksamheternas 

positiva inställning till aktivitetskatalogen. De allra flesta utav dem såg ett behov av den och kunde 

se katalogen som ett naturligt inslag i samhället i framtiden. Detta gjorde att vi kände oss än mer 

motiverade och engagerade i studien och dess resultat, vilket gjorde att slutresultatet blev bra. De 

föreningar och företag som vi valt ut att delta i denna studie har olika stora verksamheter, och är 

olika väl igenkända i Västerbottens län. Exempelvis IKSU och Korpen är två verksamheter som 

många känner till, medan det nog är få som känner till Livskraft Nord och Umeå softrunners. Vi 

gjorde dessa urval av verksamheter på grund av det faktum att vi ville nå så många i samhället som 

möjligt. Genom att involvera både små och stora verksamheter anser vi det lättare att generalisera 

resultaten vi får till hela länet, eller åtminstone till Umeå kommun. Utifrån detta kan man senare 

utöka studien och arbeta vidare mot att involvera än fler verksamheter, vilket gör att fler individer i 

framtiden kan informeras om aktivitetskatalogen. 

 

6.2. Avslutande diskussion 

6.2.1.  Metoddiskussion 

 

Kvaliteten i denna intervjustudie anser vi är övervägande god, då vi tagit hänsyn till de etiska 

beaktandena, utformat och ställt frågor utifrån syftet och dess frågeställningar, inlett varje intervju 

med enklare frågor samtidigt som ledande frågor undvikits. Vi har även lagt stor vikt vid att 

reflektera över det viktigaste ur varje separat intervjutext för att få en så bra kvalitet på resultatet 

som möjligt. Det finns dock några saker som vi hade kunnat göra annorlunda för att öka kvaliteten i 

studien ytterligare. En av dessa är att vi hade kunnat göra en testintervju innan själva 

huvudintervjuerna genomfördes. Detta hade medfört att testpersonen hade kunnat komma med 

konstruktiv kritik om intervjuns upplägg, vilket hade gjort att vi i framtida intervjuer hade kunnat 

undvika eventuella svårigheter och missförstånd. En annan sak som vi hade kunnat göra för att höja 

kvaliteten i studien är om vi hade gjort ett annat urval ur populationen, det vill säga att vi hade 
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utökat studien och försökt få med vuxna individer i Västerbottens län istället för att bara intervjua 

föreningar och företag. Vi har även tagit hänsyn till det Gratton & Jones (2004) kallar för ―subject 

bias‖, det vill säga att deltagarna i en studie ger de svar som de tror att intervjuaren är ute efter. 

Detta kunde vi märka vid våra intervjuer, då intervjupersonerna försökte få deras förening eller 

företag att framställas så bra som möjligt, och gav ibland således svar som ―förfinats‖ och kanske 

inte alltid speglade den egentliga situationen.  

 

I studien valdes det att intervjua styrande personer så som chefer, verksamhetsansvariga och 

ordföranden inom varje förening och företag, detta för att vi som intervjuare och även de framtida 

läsarna av studien ska få en bra bild över intervjupersonernas respektive verksamheter. Om vi 

istället hade intervjuat icke styrande personer hade resultaten kanske sett annorlunda ut. Dessa hade 

kanske inte haft en tillräckligt stor kunskap om verksamheten för att kunna bedöma om ett behov av 

aktivitetskatalogen finns och om denna hade varit till fördel eller nackdel för dem. Resultaten hade 

då blivit mindre tillförlitliga och svaren mindre relevanta utifrån syftet och dess frågeställningar. Å 

andra sidan hade kanske intervjuer med icke styrande personer, så som medlemmar i en förening, 

gett ett resultat som visar på aktivitetskatalogens betydelse ur ett individperspektiv. För att öka 

kvaliteten ytterligare har vi i efterhand konstaterat att intervjuguiden hade kunnat förlängas något, 

där fler frågor kring aktivitetskatalogen lagts till. Detta för att få ett resultat som går än mer på 

djupet och ger mer uttömmande svar. Trots detta anser vi att kvaliteten i studien är förhållandevis 

god och att resultaten som erhållits kan användas och hjälpa Västerbottens idrottsförbund att 

upprätta en aktivitetskatalog för vuxna individer i länet. 

 

6.2.2. Värdering och inplacering av resultaten i ett vetenskapligt sammanhang 

 

Denna intervjustudie kan ses som något nytt på forskningsfältet och det torde inte finnas någon 

liknande forskning inom detta område. Tidigare forskning kring fysisk aktivitet under 1900-talet 

fokuserar främst på att få fler människor att röra på sig, det vill säga att minska inaktiviteten som 

råder i landet. Vår studie riktar sig också till att få fler människor fysiskt aktiva, men vår faktiska 

målgrupp är vuxna individer som redan är fysiskt aktiva och som bedriver sin träning på egen hand. 

Syftet med aktivitetskatalogen är att samla alla vuxna motionärer på ett och samma ställe, där de 

kan bedriva sin träning tillsammans med andra med samma intressen. Målet är att dessa individer på 

ett enkelt sätt ska hitta aktiviteter som ligger i deras intresse och som samtidigt finns i närområdet. 

Vår studie lyfter fram vikten av motion och en god hälsa hos individen, snarare än betydelsen av att 

tävla och prestera som ligger mycket inom idrottsrörelsens ramar. Genom FaR-projektet som precis 
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avslutats i Västerbottens län, där individer med något sjukdomstillstånd blivit tilldelade fysisk 

aktivitet på recept, har Västerbottens idrottsförbund utvecklat en tanke om att genomföra ett 

liknande projekt i länet med aktivitetskatalogen. Istället för att bara involvera individer med något 

sjukdomstillstånd ska nu alla vuxna individer i länet kunna ta del av katalogen. FaR-projektet gick 

kanske inte som planerat då det var få som visste om vad och var de skulle utföra receptet de 

erhållit. Genom att lägga mycket fokus på marknadsföringen kring aktivitetskatalogen tror inte vi 

att katalogen kommer gå samma väg till mötes, och även de som tilldelats FaR kan hitta aktiviteter 

som passar dem. Vi tror därför att aktivitetskatalogen kommer att kunna etableras i samhället om 

den marknadsförs på ett bra sätt så att alla vet om att den finns och var den finns. 

 

6.2.3. Förslag på framtida forskning 

 

Tidigare har vi nämnt att det skulle vara en bra idé att göra ett annat urval av populationen om 

studien skulle vidareutvecklas eller göras om. Urvalet skulle då fokusera på vuxna motionärer i 

Västerbottens län istället för på föreningar och företag. Detta skulle kunna leda till att en bild av 

aktivitetskatalogen skapas utifrån individen och inte utifrån föreningarna och företagen. Individerna 

skulle då kunna besvara frågan om de själva skulle använda sig utav en aktivitetskatalog och vilka 

för- och nackdelar de ser med denna. Eftersom det är just vuxna motionärer som kommer använda 

sig utav aktivitetskatalogen så skulle det vara intressant att få deras åsikter om den. En tanke kan då 

vara att gå ut med enkäter till en relativt stor del av detta urval för att få en övergripande bild av vad 

individerna i länet anser om katalogen. Alternativt skulle intervjuer kunna göras med några utvalda 

ifrån urvalet, då dessa kan ge mer djupgående och analyserande svar. Således bör framtida 

forskning fokusera på individernas syn på aktivitetskatalogen, nu när en bra grund skapats utifrån 

föreningarnas och företagens perspektiv. 
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Del I 

Informationsbrev till deltagare  

Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

Examensarbete Idrottsvetenskapliga 

programmet  

Författare: Jenny Viklund, Daniela Älgamo 

Handledare: Kent Löfgren 

 

 

Informationsbrev 

30 mars 2011 

 

Hur utvecklar man tillgängligheten av aktiviteter för vuxna individer i 

Västerbottens län?  

- ett projekt i samarbete med Västerbottens idrottsförbund 

Till Er som deltar i denna studie 

 

Hej! 

Vi är två idrottsvetarstudenter vid Umeå universitet som skriver ett examensarbete. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka hur vuxna människor i Västerbottens län vill utöva sin motionsverksamhet 

och vilket behov det finns av att utveckla tillgängligheten av aktiviteter och möjligheterna att finna 

träningskamrater. Undersökningens resultat kommer att utgöra ett underlag till en friskvårdssajt som ska öka 

tillgängligheten av olika anordnare och utövare av motion. Vi vill genom intervjuer med idrottsaktörer och 

andra organisationer i Umeå kommun undersöka vad dessa anser om en sådan friskvårdssajt. Därför hoppas 

vi att Ni har möjlighet att delta i denna studie. Intervjun kommer att ta cirka 20 minuter och genomförs på 

gemensamt bestämd plats.  

 

Ert deltagande är helt frivilligt och Ni kan när som helst avbryta er medverkan utan negativa påföljder för Er. 

Det kommer att ske en ljudupptagning där intervjusamtalet spelas in på ett band. Ert deltagande är anonymt – 

vi som genomför intervjun och vår vetenskapliga handledare är de enda som kommer att ta del av 

ljudupptagningen. Det ni säger under intervjun kommer endast att användas för vår undersökning. Efter 

studiens genomförande och när uppsatsen är godkänd kommer de inspelade intervjuerna att raderas. 

 

Alla som deltar i undersökningen har möjlighet att ta del av den efter uppsatsens publicering. Underlag för 

kopiering av studien kommer att finnas tillgängligt på Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 

 

Vid frågor vänd er gärna direkt till oss eller till vår handledare vid universitetet. 

 

Tack på förhand för ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jenny Viklund och Daniela Älgamo 

 

Jenny Viklund och Daniela Älgamo 
Idrottsvetenskapliga programmet 

Umeå universitet 

Här återfanns kontaktuppgifterna 

Kent Löfgren, handledare 

Umeå universitet 

E-post: kent.lofgren@pedag.umu.se 

Tel. 090-7867421 
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Informationsbrev 2 till deltagare  

 
Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

Examensarbete Idrottsvetenskapliga 

programmet  

Författare: Jenny Viklund, Daniela Älgamo 

Handledare: Kent Löfgren 

 

 

Informationsbrev 

30 mars 2011 

 

Hur utvecklar man tillgängligheten av aktiviteter för vuxna individer i 

Västerbottens län?  

- ett projekt i samarbete med Västerbottens idrottsförbund 

 

Till Er som deltar i denna studie 

 

Hej! 

 

Vi är två idrottsvetarstudenter vid Umeå universitet som skriver ett examensarbete. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka hur vuxna människor i Västerbottens län vill utöva sin 

motionsverksamhet och vilket behov det finns av att utveckla tillgängligheten av aktiviteter och 

möjligheterna att finna träningskamrater. Undersökningens resultat ska i framtiden utgöra ett underlag 

till en friskvårdssajt som ska öka tillgängligheten av olika anordnare och utövare av motion. Vi vill 

genom intervjuer med idrottsaktörer och andra organisationer undersöka hur deras aktivitetskataloger 

ser ut. Därför hoppas vi att Ni har möjlighet att delta i denna studie.  

 

Ert deltagande är helt frivilligt och Ni kan när som helst avbryta er medverkan utan negativa påföljder 

för Er.  Ert deltagande är anonymt – vi som genomför intervjun och vår vetenskapliga handledare är de 

enda som kommer att ta del av materialet. Det som sägs kommer endast att användas för vår 

undersökning. Efter studiens genomförande och när uppsatsen är godkänd kommer materialet raderas.  

 

Alla som deltar i undersökningen har möjlighet att ta del av den efter uppsatsens publicering. Underlag 

för kopiering av studien kommer att finnas tillgängligt på Pedagogiska institutionen vid Umeå 

universitet. 

 

Vid frågor vänd er gärna direkt till oss eller till vår handledare vid universitetet. 

 

Tack på förhand för ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jenny Viklund och Daniela Älgamo 

Jenny Viklund och Daniela Älgamo 
Idrottsvetenskapliga programmet 

Umeå universitet 

Här återfanns kontaktuppgifterna 

 

 

 
 

 

Kent Löfgren, handledare 

Umeå universitet 

E-post: kent.lofgren@pedag.umu.se 

Tel. 090-7867421 



 

 

 

Bilaga II 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Kan du kort berätta om er förening/organisation/ditt arbete? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Vilken roll har du i förbundet/föreningen/organisationen? 

 

 

Frågor om föreningen 

 Vilka typer av aktiviteter erbjuder ni era medlemmar? 

 Hur tror du att motionsvanorna ser ut i Västerbottens län? 

 Vilka är de mest populära aktiviteterna/grupperna?  

 Vilka typer av aktiviteter anser medlemmarna saknas? 

 Hur kan man utveckla/förbättra Er förenings aktivitetsutbud? 

 Hur marknadsför ni er förening? 

 

 

Aktivitetskatalogen 

 Tror du att det finns ett behov av en aktivitetskatalog i länet?  

 Hur skulle i sådana fall en sådan aktivitetskatalog kunna se ut? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar för er förening kan ni se med aktivitetskatalogen? 

 Hur tror du att denna aktivitetskatalog kommer att stå sig i framtiden? 

 Var tror du aktivitetskatalogen bör återfinnas någonstans? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


