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Abstract 

 

The objective of this thesis was to investigate adults (age 30+) possibilities to 

participate in organized sport activities on leisure level, as well as to map the present 

situation in the county. On behalf of Gästrikslands Idrottsförbund (local sport 

association in Sweden), a knowledge base was to be produced for possible further future 

action from their side.  

 

As method, a web based questionnaire was chosen and sent to 300 different sport clubs; 

54 received responses where consequently processed in SPSS. 

 

The result showed that 70% (n=38) engage in leisure-level sport activities for adults, 

while 26% (n=14) do not, and 4% (n=2) on a sporadic basis.  Lack of economic 

resources and premises are reported to be the primary causes for not pursuing leisure-

level sport activities for adults. The clubs providing such activities asserted public 

health and social benefits to be the major gains, followed by a wider recruiting base and 

increased revenues. 

 

Preliminary results of this survey indicate that in order to to further develop adults’ 

possibilities to participate in leisure sport, more education of personnel in managerial as 

well as operative positions by professionals, more distinct marketing efforts and 

economical as well as administrative support appeared to be required.   
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen ämnade undersöka hur möjligheterna för vuxna i åldern 30+, att delta 

i föreningsbaserad breddidrott ser ut i Gästrikland. Motsatsen är elitidrott eller 

tävlingsidrott där fokus ligger på förberedande träning inför tävling och bra resultat. 

Mycket fokus hos föreningsidrotterna ligger idag på barn- och ungdom med bidrag, 

tävlingar etc. och just detta finns väldigt bra kartlagt hur det ser ut i länet. Desto mindre 

information och kartlagd forskning finns det kring vuxna och föreningsidrott.  

 

Syfte: 

På uppdrag av Gästriklands Idrottsförbund undersöktes i vilken utsträckning vuxna 

deltar i föreningsidrott idag samt hur många föreningar som har idrott tillgängligt för 

vuxna och vilka idrotter som är mest representerade. Även vad det är som påverkar 

idrottsföreningar att erbjuda motionsidrott för vuxna samt vad som skulle hjälpa att 

utveckla föreningarna ytterligare.  

 

Metod och undersökningsgrupp: 

Som metod valdes en enkätundersökning som skickades ut genom GIFs dataregister där 

alla med en mailadress mottog enkäten. Totalt 300 föreningar kontaktades varav 54 

svarade. Vissa frågor i enkäten var mer utformade för Gästriklands Idrottsförbunds 

kommande projekt för vuxna och har därmed inte varit bidragande till denna uppsats, 

men för helhetens skull sammanslogs alla enkätfrågor.  

 

Resultat: 

Resultatet visar att 70 % (n=38) bedriver motionsidrott för vuxna medan 26 % (n=14) 

inte bedriver sådan verksamhet. Brist på ekonomiska resurser och lokaler uppges som 

de främsta skälen till att inte bedriva motionsidrott för vuxna. De föreningar som har en 

verksamhet för vuxna, 30+ uppger att folkhälsan och samhällsnyttan är de största 

vinsterna ur föreningens perspektiv, följt av framtida rekryteringsmöjligheter och ökade 

ekonomiska intäkter. För att utveckla möjligheterna för föreningarna att kunna erbjuda 

mer motionsidrott för vuxna krävs mer utbildning av tränare/ledare, tydligare 

marknadsföring samt hjälp på ekonomiska samt administrativa områden. Denna hjälp 

efterfrågas hos både Gästriklands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och 

kommunerna.  

 

 

Nyckelord: Folkhälsa, vuxna, föreningsidrott, motionsidrott, fysisk  aktivitet 
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Bakgrund 

 

Definitioner 

 

Föreningsidrott definierades enligt Nationalencyklopedin (NE) som en förening med 

fokus på att utöva en eller flera idrotter
1
. 

 

Breddidrott definierades i denna uppsats som deltagande i en idrottslig aktivitet med 

fokus på välmående, glädje och gemenskap, det vill säga motionsidrott. NE definierade 

breddidrott som deltagare av en idrottsaktivitet med en lägre skicklighetsnivå
2
 

 

 

Fysisk aktivitet i dagens moderna samhälle 

I takt med att samhället förändras har även individers vanor och rutiner ändrats. Idag 

räknas många jobb som stillasittande då maskiner och transportmedel finns och även 

fritiden har blivit allt mer stillasittande, i alla åldrar. För 60-70 år sedan var det normalt 

att behöva gå eller cykla för att ta sig till en viss plats men idag anses det mer 

häpnadsväckande om en individ har promenerat några kilometer ”för egen maskin” och 

det har blivit en trend att berätta det för vänner och bekanta på sociala medier [1, 2]. 

Folkhälsomyndigheten genomför varje år nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika 

villkor”. Den inkluderar 20 000 personer mellan 16-84 år och genomförs i syfte att ta 

reda på hur svenska befolkningen mår samt som underlag för folkhälsopolitiken. I den 

senaste från 2013 visar resultat att varannan svensk är överviktig/fet och var sjunde 

svensk fet. Övervikt och fetma är riskfaktorer på grund av en stillasittande vardag som 

till stor del beror på levnadsvanor. Fysisk aktivitet på fritiden är viktigt för att minska 

eller utesluta dessa risker för sjukdomar och levnadssätt [3]. Idrottsföreningar och andra 

privata aktörer som gymanläggningar har flera möjligheter att kunna hjälpa och 

motivera individer till att bli mer fysiskt aktiva på fritiden. Den här undersökningen 

handlar om hur utbudet och möjligheterna ser ut för vuxna, 30+ att delta inom 

motionsidrott hos idrottsföreningar idag, samt vad som krävs för att förbättra 

möjligheterna för både individer och föreningar att erbjuda motionsidrott för vuxna. 

 

 

Folkhälsopolitik 
Världshälsoorganisationen, WHOs definition av hälsa från 1946 är ett tillstånd av 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och 

handikapp. Det innefattar individen i sin helhet med allt som individen själv kan 

påverka för att nå god hälsa men även det som individen påverkas av utifrån som 

samhället styr. Hälsa påverkas även både fysiskt, psykiskt och socialt vilket betyder att 

alla sociala strukturer måste samverka för att skapa de bästa förutsättningar att kunna ha 

en god hälsa i dagens samhälle [4]. Denna definition har med tiden kritiserats för att 

vara opraktiskt då det finns för många påverkansfaktorer som är beroende av varandra 

för att någonsin kunna uppnå god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. WHO definierade 

därefter hälsa 1986 som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett 

positivt begrepp som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk 

förmåga. WHO tar hänsyn till att god hälsa finns på olika nivåer och att varje individ 

definierar sin egna goda hälsa samt att hälsa bör vara jämlik [5]. 

 

                                                 
1
 idrottsförening. http://www.ne.se/sve/idrottsförening, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-

16 
2
 breddidrott. http://www.ne.se/sve/breddidrott, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-16 
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Folkhälsomyndighetens årsrapport från 2013 om folkhälsan i Sverige visar att 

medelåldern i landet har ökat stadigt, detta tack vare minskad dödlighet ibland annat 

hjärt- och kärlsjukdomar[3]. Enligt WHO är fysisk inaktivitet en riskfaktor där bland 

annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, benskörhet, övervikt och högt blodtryck 

är flera sjukdomar som är en påföljd på grund av inaktivitet. Fysisk aktivitet förbättrar 

alla dessa områden samt förmågan till koncentration och att hantera stress, det ger på så 

sätt även förbättringar på arbetsplatsen och hemma [6, 4]. En frisk och välmående 

vuxen befolkning har stor betydelse för folkhälsan i Sverige då en god hälsa står i direkt 

relation med samhällskostnader som exempelvis hälso- och sjukvård.  

2010 rapporterades ohälsa kosta samhället minst 120 miljarder kronor per år, kostnader 

som främst beror på sjukfrånvaro vilket leder till produktionsbortfall eller att människor 

i samhället helt enkelt dör i förtid [7]. Fysisk aktivitet kan i flera fall ersätta eller 

komplettera dagens läkemedelsbehandling där fysisk aktivitet till skillnad från 

medicinering inte har de biverkningar som en medicin och oftast flera mediciner 

tillsammans ger. Ohälsa hos befolkningen består ofta av flera faktorer som påverkar 

varandra. Regeringens elva nationella folkhälsomål som antogs i proposition 

2002/03:35 inkluderar övergripande de viktigaste bestämningsfaktorer som påverkar 

befolkningens hälsa [8]. Folkhälsomålen berör både strukturella och organiserade 

faktorer som påverkar livsvillkor och sociala nätverk samt individuella faktorer som 

påverkar levnadsvanorna [3]. Regeringen bör även satsa på förebyggande 

folkhälsoarbete som en del i FN:s konvention om mänskliga rättigheter som regeringen 

stödjer [7]. 

 

 

Delaktighet och inflytande i samhället 

Folkhälsomål 1, som är det mest grundläggande, är att alla ska ha rätt till delaktighet 

och inflytande. Demokrati bygger på tillit och det skapas genom sociala stöd och 

nätverk i alla olika samhällsklasser. Minoritetsgrupper av olika slag ska ha möjlighet att 

känna en större tillfredställelse i delaktighet och gemenskap i samhället. Ett samarbete 

mellan regering, privata och ideella sektorer, Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens 

Folkhälsoinstitut) och Socialstyrelsen ska främja ytterligare satsningar mot en ökad 

delaktighet och inflytande [8]. Kommuner kan bidra genom att skapa mötesplatser där 

individer får mötas och skapa nya nätverk, detta är ett exempel på stödjande nätverk 

som måste utvecklas för att minska isolering, ensamhet och otrygghet för målgrupper 

som äldre, långtidssjuka, invandrare och funktionshindrade. Riksidrottsförbundet 

grundar sig på idrottens värdegrund som är uppbyggd av glädje och gemenskap, 

demokrati och delaktighet, allas rätt att var med oavsett nationalitet, ålder, kön, fysiska 

eller psykiska förutsättningar samt rent spel. Riksidrottsförbundet följer även FNs 

internationella konvention om rättigheter för individer med funktionsnedsättning som 

ett sätt att förbättra delaktigheten för fler sociala grupper i samhället. 

 

 

Ökad fysisk aktivitet 
Folkhälsomål 9 beskriver fysisk aktivitet, genom olika insatser via Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten och frivillig sektorn vill regeringen utöka möjligheterna till en 

ökad fysisk aktivitet. Fördjupad kunskap inom fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet 

i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, förbättring av äldres hälsa, planerad 

miljö som bjuder till spontanidrott, utökad idrott i skolan/arbetet samt anpassad fysisk 

aktivitet till målgrupper som äldre, funktionshindrade och långtidssjukskrivna [8]. I 

riktlinjer med Världshälsoorganisationen (WHO) uppmuntras alla vuxna människor från 

18 år att vara fysisk aktiva totalt 150 minuter i veckan för att upprätthålla god hälsa. 



Sida 3  

Dessa kan fritt delas upp men med en intensitet på minst måttlig och som minst 10 

minuter. Med måttlig intensitet menas kroppsrörelser som ger ökad energiförbrukning 

samt förhöjd puls och andning. Motion brukar även definieras som en planerad aktivitet 

där det krävs ombyte av kläder samt ett syfte med aktiviteten som exempelvis förbättra 

konditionen eller den aeroba kapaciteten. Med dessa mått om totalt 150 minuter i 

veckan är ungefär sex av tio vuxna över 30 år tillräckligt fysisk aktiva, men resurser 

krävs för resten som inte når upp till rekommendationerna. En stillasittande fritid 

påverkar den fysiska aktiviteten hos en individ, men även ett stillasittande jobb har 

negativ påverkan som kan motverkas genom små korta mikropauser, bensträckare. 

Fysisk aktivitet har utvecklats mer till en social klassfråga där de som har längst 

utbildning är de som motionerar mest och röker minst till skillnad från de med kortare 

utbildning. Det finns även skillnader mellan hur flickor och pojkar, kvinnor och män är 

fysiskt aktiva där män har bättre möjligheter till ett fysiskt aktivt liv. Genom detta 

delmål vill regeringen minska dessa skillnader och utveckla möjligheten till att vara 

fysisk aktiv mer tillgänglig för alla [5].  

 

 

Föreningsidrottens ansvar för folkhälsan 
Föreningsidrotten har här ett ansvar att påverka så många individer som möjligt till en 

mindre stillasittande vardag, inte bara för varje enskild individ men även för 

samhällskostnaderna som ohälsa leder till. Riksidrottsförbundet har med delmål 9 och 

delmål 1 antagit en strategisk plan för framtida utveckling inom folkhälsan, Idrott för 

hela livet. Denna satsning fokuserar på att utveckla breddidrotten och möjliggöra för 

fler individer att vara aktiva under hela livet med tillgång till ett stort utbud av idrotter 

[8, 9].  Riksidrottsförbundet (RF) skriver i ”Idrotten vill” från 2009 [10] att möjligheten 

att idrotta ska finnas till för alla vuxna (där RF räknar från 20 år) oavsett ambitionsnivå, 

det ska ge en social, kulturell och trygg gemenskap för alla som deltar. Idrottsföreningar 

ska erbjuda olika idrotter för vuxna som vill ha möjlighet att vara aktiva för egen 

vinnings skull med fokus på välbefinnande, förbättrad fysisk aktivitet och rekreation. 

Även utbudet av idrotter ska följa de önskemål och behov som finns av intresse hos 

vuxna idag. Med åtanke att medelåldern ökar i Sverige ska även åldersanpassade 

aktiviteter finnas tillgängliga för vuxna. 

 

Tidigare forskning från Folkhälsomyndigheten stödjer teorin att ett fysiskt aktivt liv 

ökar välbefinnandet och utvecklingen av folkhälsan. Detta leder även till att 

föreningsidrott utgör en stor del av politikens mål att främja en god hälsa. I ett 

samarbete mellan Regeringen och Riksidrottsförbundet fungerar regeringen som en 

utvecklande stöttepelare där RF har fått ett mer socialt bärande ansvar att förmedla 

regeringens ambitioner till idrotten. Därefter får kommuner i sin tur vända sig till RF för 

att ta del av regeringens exempelvis bidragssatsningar inom föreningsidrotten. 1994 

beslutade regeringen att överskottet av pengar hos Svenska Spel ska gå till barn- och 

ungdomssatsning inom föreningsidrotten. Vetenskaplig forskning stödjer att överskottet 

fördelades mellan finansiellt stöd för klubbarna samt nya utvecklingsprojekt [11]. 

Gräsroten är ett projekt som Svenska Spel har startat där 50 miljoner ska gå till 

ungdomsidrotten och föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Svenska 

Spels kunder som spelar är de som avgör vilka föreningar som pengarna ska fördelas 

till. I senaste utdelningen fick Gävleborg 2 723 891 kr fördelat på 634 RF-anslutna 

föreningar
3
. Tidigare forskning tar även upp att fokusering på mindre grupper inom 

föreningsidrott bör kunna subventioneras, med förhoppningen att detta får fler 

                                                 
3
 www.svenskaspel.se 
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föreningar att vilja satsa ytterligare på grupper utöver barn- och ungdom [11]. 

Föreningsidrott fungerar även som ett socialt nätverk där vuxna har en chans att knyta 

nya kontakter och upprätthålla ett socialt kapital. Det är på så sätt inte bara den fysiska 

hälsan som gynnas av en breddidrott för vuxna utan även den psykiska och sociala 

hälsan. Breddidrott kan även hjälpa individer att bekräfta sin identitet och att genom 

idrotten definiera det individen tycker den är bra på [12]. 

 

I Folkmyndighetens jämförelser mellan kommuner och landsting som publicerades 

2009 [4] visar resultaten att kvinnor och män i Gävleborg med kort utbildning deltar i 

sociala sammanhang i betydligt mindre utsträckning än de med lång utbildning. Socialt 

deltagande visar ge goda hälsoeffekter och påverkar immunsystemet mot sjukdomar 

som exempelvis cancer och infektioner.  En låg social delaktighet i samhället ökar 

riskerna för hjärtinfarkt, rökning och fysisk inaktivitet enligt studier från 

Folkhälsomyndigheten. Som nämnt tidigare är sociala frivilligorganisationer ett steg i 

rätt riktning att minska skillnaderna på socialt deltagande i samhället där 

föreningsidrotten har en viktig roll tillsammans med kommunerna och landstingen.  

 

 

Svensk föreningsidrott – en folkrörelsehistoria 

Olika folkrörelser i Sverige hade ett populärt uppsving under 1960 och 1970 talet och 

framförallt forskningen kring begreppet folkrörelse. Klassiska folkrörelser som 

väckelse, nykterhets och arbetarrörelsen visade positiva betydelser för den svenska 

demokratin. Gemensamma nämnare var en stor och social medlemsgrupp och 

framförallt strävan att protestera mot de missförhållanden som fanns i samhället vid 

aktuella tidpunkter. Här skiljde sig idrottsrörelsen åt från de andra folkrörelserna i 

Sverige, kritiska forskare menade på att idrottsrörelsen utvecklades på samma våg av 

andra rörelser utan att egentligen bedriva en ideologisk fråga, som exempelvis protest 

mot missgynnande förhållanden i samhället. Under 1990-talet introducerades 

civilsamhälle som ett begrepp inom svensk forskning men även här uteslöts 

idrottsrörelsen och föreningsidrotten nästan helt och hållet. Föreningsidrotten har tidigt 

fått en stämpel att vara en livsstil utan en vidare ideologisk förankring. Argument som 

att idrotten hellre anammar andra rörelsers tankar och värderingar istället för att skapa 

en egen just för idrottsrörelsen låg till grund för inställningen mot föreningsidrott, 

speciellt inom civilsektorforskningen. Ur den samhällsvetenskapliga forskningen har det 

nu börjat växa fram ett större intresse kring idrottsrörelsen och föreningsidrottens 

område, där föreningsidrott främst ses som en arena att fostra barn och ungdomar. Även 

om föreningsidrott försöker vara tillgängligt för alla målgrupper i samhället, kvarstår 

frågan om idrottsrörelsen når ut till de mindre grupperna som funktionshindrade samt 

olika etniska grupper samt äldre med en annan historia av idrott. Samhällsvetenskapliga 

forskare inriktar sig allt mer också på vad det är som får individer att välja idrott som 

motionsform och vilka påverkansfaktorer som finns i samhället [13]. 

 

 

Idrottsvanor hos vuxna i Sverige  
En möjlighet att kunna få delta i breddidrott även som vuxen ökar chanserna till ett 

fysiskt aktivt liv. En undersökning från Statistiska Centralbyrån kartlade svenskarna 

idrottsvanor mellan november 2011 till januari 2012 i åldrarna 7-70 år. Ungefär 42 % av 

svenskarna är medlemmar i minst en idrottsförening, det vill säga drygt 3 miljoner 

varav 2 miljoner är aktiva inom föreningen. Den visar också att gång/promenader är 

mest populärast hos både män (40 %) och kvinnor (60 %) till följt av löpning/jogging 

samt styrketräning. Hos kvinnor är även gympa, dans, ridning och powerwalk populära 
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motionsidrotter och hos män är det fotboll, innebandy, golf och badminton som är 

populära sporter.  Samma undersökning visar att ungefär 26 % av svenskarna lägger 

upptill 1000 kr per år på sitt eget idrottande, inkluderande medlemsavgifter och kläder. I 

jämförelse lägger 9,5 % upp till 6000 kr på eget idrottande. Helt naturligt så sjunker 

andelen medlemmar i idrottsföreningen med åldern [14]. 

 

 

Tidigare forskning 
En studie gjordes i Sri Lanka med syfte att undersöka hur sportevenemang bidrog till en 

positiv social miljö i det etniskt splittrade landet. 31 semistrukturerade intervjuer 

gjordes med olika aktörer efter Intercultural Sports Meeting där fokus låg på deltagarnas 

erfarenheter, beteende och attitydförändringar. Resultatet visar att kortsiktiga 

interventioner har potential för utveckling mellan olika samhällsgrupper för att främja 

det sociala kapitalet. Men för att bidra till bestående sociala vinster inom samhället 

borde sportevenemang användas kontinuerligt istället för sporadiskt. Kortsiktiga 

interventioner för att främja det sociala kapitalet måste bedömas kritiskt samtidigt som 

den långsiktiga effekten är osäker och kräver mer forskning.  

 

Världsledare har gemensamt kommit fram till att sport och idrott inte bara stärker det 

fysiska välbefinnandet utan även fostrar fred och utveckling samt bidrar till ökad 

tolerans och förståelse. Trots de starka teoretiska bevisen finns det lite empiriskt 

material som stödjer att idrott har den positiva påverkan på samhällen, framförallt 

gällande kulturella eller etniskt splittrade samhällen [12]. 

 

Lars-Magnus Engström, professor i beteendevetenskaplig idrottsforskning menar att 

idrott och social status går hand i hand eftersom individer gör sitt val av livsstil utifrån 

de sociala möjligheter som finns. Individer med en högre utbildningsnivå är även i 

större grad mer fysiskt aktiva inom en idrottsförening än individer med en lägre 

utbildningsnivå. Men det är inte bara den sociala statusen som avgör utan även det 

faktum att idrotter ses mer som trender idag, på så sätt är det ständigt nya 

samhällsgrupper som lockas till att vara fysiskt aktiva [1].  

 

 

Upplevda hinder i dagsläget 

Det kan finnas många anledningar till att vuxna inte utövar idrott på motionsnivå idag. 

Osäkerheten att inte ha de förkunskaper som krävs för att kunna utöva idrotten i 

kombination med att det inte erbjuds nybörjargrupper kan hindra vuxna som gärna vill 

börja med en idrott. Vissa idrotter kräver också ett bestämt antal deltagare som fotboll 

eller innebandy och om det saknas tillräckligt med vuxna hindras de som är 

intresserade. Även tid och kostnader är en avgörande faktor till att vuxna inte kan delta i 

motionsidrott, många föräldrar väljer att lägga ner tiden och pengarna på barnens idrott 

som idag rapporteras vara höga samt att det krävs ett ökat engagemang från föräldrarnas 

sida [5]. Den nya trenden med gym som har öppet dygnet runt kan också ha bidragit till 

att vuxna väljer en sådan träningsform för att det blir lättare att få vardagen att gå ihop. 

Föreningsidrotten har tidigare inte haft samma konkurrens från privata 

gymanläggningar som kan erbjuda ”dropin-träning” [15]. 

Även utbildningsnivå, vart individer bor samt i vilken utsträckning vänner och bekanta 

motionerar påverkar den enskilde individen till fysisk aktivitet. Undersökningar visar att 

individer med stor bekantskapskrets som motionerar med hög social status samt boende 

i storstäder utövar motionsidrott till en högre grad än andra. 62 % bland kvinnor 

respektive 85 % bland männen som uppfyllde de normer som nämnts ovan deltog i 
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motionsidrott i jämförelse med 21 % kvinnor och 15 % män med låg social status, få 

vänner och boende på landsbygden [5]. 

 

Intervention och implementering i folkhälsoarbetet 

Folkhälsoarbetet i Sverige följer idag ett hälsofrämjande synsätt där fokus ligger på att 

förebygga ohälsa, arbetet är mer friskvårdsinriktat. Genom att göra en nulägesanalys 

och ta reda på resurser, behov och möjligheter kan folkhälsoarbetare utveckla en 

handlingsplan. Dessa handlingsplaner ligger till grund för en planerad intervention som 

oftast utgår från olika modeller inom folkhälsoarbetet. Implementeringen, eller 

genomförandet sker på antingen nationell eller lokal nivå av både nationella och 

regionala myndigheter. Exempel på interventioner eller åtgärder inom folkhälsoarbetet 

kan vara lagstiftningar, kampanjer, projekt och utbildningar. Dessa ska i sin tur 

utvärderas av de ansvarige på nationell eller regional nivå för att visa eventuella effekter 

eller brister. Resultatet av utvärderingen ligger sedan till grund för eventuell fortsättning 

eller till nya interventioner [5, 24]. Denna underökning ligger till grund för en 

kommande intervention planerad av Gästriklands Idrottsförbund. 

 

Information om Gästrikland 

Gästrikland är ett landskap i södra Norrland som gränsar mot Uppland, Västmanland, 

Hälsingland, Dalarna samt mot Bottenhavet med en yta på 4 215 km
2
 
4
. Tillhörande län 

för landskapet är Gävleborgs län som även täcker delar av Dalarna och 

befolkningsmängden uppskattades till 277 970 invånare år 2013 enligt SCB. Gävle, 

Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn med Gävle som residensstad
5
. 

 

 

Gästriklands Idrottsförbund 
Gästriklands Idrottsförbund (GIF) är en service- och stödorganisation med uppdraget att 

stödja, företräda och leda distriktets idrott.  

GIF arbetar både regionalt och lokalt med att utveckla svensk idrott på flera olika 

nivåer. GIF vill genom denna uppsats undersöka tillgängligheten för vuxna att utöva 

breddidrott, vad det är som motiverar idrottsföreningar att anordna breddidrott. 

Dessutom undersöka vilka insatser som skulle krävas för att utveckla breddidrott för 

vuxna. På GIF hemsida går det att hitta deras vision:  

 

”Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas 

och förbättras till både form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad 

idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i 

världsklass.” 
6
 

 

I Gästrikland finns totalt 350 idrottsföreningar som är anslutna till Gästriklands 

Idrottsförbund.  

Problemet idag enligt GIF är att det inte finns lika resurser på föreningsidrott för vuxna 

som det gör för barn- och ungdom. Det finns ett glapp där mellan då ungdomar oftast 

går från bredd till elit eller lägger av helt med idrotten.  Möjligheterna för vuxna måste 

undersökas och prioriteras av Gästriklands Idrottsförbund och idrottsföreningarna själva 

om de ska kunna erbjuda motionsidrott. På önskemål av Gästriklands Idrottsförbund 

ligger denna uppsats till grund för ett kommande projekt riktat mot vuxna i Gästrikland.  

 
                                                 
4
 Gästrikland. http://www.ne.se/lang/gästrikland, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-16 

5
 Gävleborgs län. http://www.ne.se/lang/gävleborgs-län, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-16 

6
 http://www.rf.se/Distrikt/GastriklandsIdrottsforbund/OmGastriklandsIdrottsforbund/ 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka möjligheter i form av utbud och 

tillgänglighet för vuxna i åldern 30+ att delta i breddidrott inom föreningar i Gästrikland 

och därmed även kartlägga hur deltagandet ser ut i dagsläget. Detta för att skapa 

underlagsmaterial till Gästriklands Idrottsförbund för en eventuell insats. 

 

Specifika frågeställningar  

I vilken utsträckning deltar vuxna i föreningsidrott i Gästrikland? 

Vilka vinster i form av folkhälsomässiga, ekonomiska eller interna finns det för 

föreningar genom att erbjuda vuxen breddidrott? 

Vad skulle behövas för idrottsföreningarna att utveckla verksamheten för vuxna 

ytterligare? 

 

 

Teoretiska begrepp 
 

Theory of Reasoned Action (TRA)  
Denna teori utvecklades av Icek Ajzen och Maring Fishbein, [16, 17] och förklarar 

människors beteende som styrs av viljan att antingen genomföra en handling/förändring 

eller inte. Teorin identifierar de faktorer som påverkar och avgör vad en individ väljer 

att göra, den utgår från att varje individ är rationell nog att ta beslut baserade på 

tillgänglig information. Detta leder till situationer som påverkar individen och avgör om 

det nya beteenden kommer att kvarstå eller försvinna. Enligt forskarna är det de positiva 

eller negativa känslorna som avgör situationens påverkan på individen. Socialt stöd 

samt egna upplevda positiva känslor är betydande faktorer för att en individ ska ändra 

sitt beteende medan negativa känslor och fel socialt tryck snarare ger en negativ 

upplevd känsla. Genom att det sociala stöder övervinner det sociala trycket kan en 

situation ge nya positiva känslor trots att dem tidigare upplevdes som negativa [18]. 

 

 

Social Cognitive Theory (SCT) 
Denna teori har en del av Social Learning Theory och förklarar hur omgivningen 

påverkar individen samt hur individen i sin tur kan påverka omgivningen. Den 

utvecklades av Albert Bandura 1977 [16]. Genom reciprocal determinism, ömsesidig 

påverkan, kan individer påverka varandra samtidigt som omgivningen och individer 

kontinuerligt påverkas av varandra. Värderingar förstärks eller värderas om beroende på 

yttre och inre påverkan från både andra individer samt omgivningen. Att se och lära 

utvecklar nya beteenden. Dessa beteenden påverkas av tre faktorer enligt SCT: 

omgivningen, beteendet och personligheten påverkar individen till positiva eller 

negativa beteenden. Enligt Bandura påverkar även förväntningar och individens tro på 

egen förmåga beteenden. Andra forskare har byggt vidare på SCT med olika metoder 

inom beteendeförändring med fokusering på delmål, yttre påverkan och 

beteendeträning. Dessa grundar sig på att individen är påverkningsbar gällande tankar 

och föreställningar [18]. 
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Metod  
 

Enkät  
Tvärsnittsstudien utformades i Google Docs tillsammans med GIF där temat bestod av 

12 frågor om dagsläget samt hur föreningar ser på framtiden (se bilaga 2). Frågorna var 

utformade både för den här uppsatsen men även för GIFs eget syfte till ett framtida 

projekt, därför har GIF även med egna frågor i enkätguiden. Frågorna bestod även av 

öppna frågor som redovisades kvalitativt. Ingen pilotstudie gjordes i detta fall och det 

diskuteras under metoddiskussion. 

 
Val av ansats 

Denna uppsats ska kartlägga och bidra till förståelsen hur vuxna motionsidrottar i 

dagsläget inom Gästrikland genom en tvärsnittstudie. Detta för att skapa 

underlagsmaterial till GIF. Med hänsyn till begränsningen av tid för den här 

undersökningen valdes enkät då det ansågs mer tidseffektivt att nå ut till 300 föreningar 

istället för att intervjua lika många. En enkät lämpade sig även bäst för att kunna ange 

frekvensen av motionsidrott för vuxna, hur många föreningar som är delaktiga [20]. 

 

 

Urval 

Undersökningsdesignen kommer att ske genom ett obundet slumpmässigt urval, som  

gick till genom att välja ut de idrottsföreningar som har en mailadress registerad hos 

Gästriklands Idrottsförbund. GIFs register blev därmed urvalsramen för denna 

undersökning [20]. 300 föreningar kontaktades och en diskussion fördes med GIF 

huruvida idrottsföreningar som endast riktar sig till barn och ungdomar skulle 

kontaktas. Gemensamt beslutades att dessa ändå ska kontaktas via enkäter för att se en 

eventuell vilja till att starta motionsidrott för vuxna i GIFs syfte. De föreningar som inte 

svarade ansågs som externt bortfall. En bortfallsanalys gjordes genom att jämföra de 

mottagna svaren med antalet utsända enkäter. Den visar ett bortfall på 80 % vilket kan 

förklaras med att även idrottsföreningar med endast barn- och ungdomsidrott 

tillfrågades. Vissa frågor som hade en betydande roll för denna undersökning 

programmerades som obligatoriska frågor, detta för att undvika internt bortfall då 

idrottsföreningarna hade kunnat bortse från att svara på vissa enkätfrågor.  

 

 

Genomförandet 

Alla föreningar med en mailadress kopplat till GIFs register kontaktades via GIFs 

sekreterare. Föreningarna mottog enkäten tillsammans med informationsbrevet 16e april 

med slutdatum 2 maj, en påminnelse skickades ut efter halva tiden. Informationsbrevet 

bifogades med för att öka förståelsen för enkäten och på så sätt minska eventuella 

bortfall. Totalt svarade 54 idrottsföreningar. Svaren sammanfattades och redovisades i 

en nominal skalnivå.[19].  

 

 

Litteratursökning 

En litteratursökning gjordes för att ta reda på tidigare forskning. Databaser på högskolan 

i Gävle användes och dessa var Pubmed, ERIC ProQuest, Nationalencyklopedin och 

ScienceDirect med sökorden sponateous sport, social Cognitive Theory, Theory of 

reasoned action, physical activity, adult, Gästrikland, Gävleborg, breddidrott och 

idrottsförening. Begränsningar gjordes i sökandet genom att välja bort de som närmade 

sig 10 år eller äldre, detta för att artiklarna skulle vara uppdaterade och rätt i tiden. Sex 
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vetenskapliga artiklar hittades varav en visade sig inte vara användbar. Artiklarna 

kontrollerades genom att vara peer reviewed, det vill säga att forskare inom artikelns 

ämne har granskat innehållet. Vissa svårigheter har funnits gällande att hitta 

vetenskapliga artiklar som är kopplade till vuxna och föreningsidrotten. Det fanns flera 

artiklar om vuxna och fysisk aktivitet men då fokus låg på föreningsidrotten kändes 

dessa inte användbara till syftet. 

 

 

Dataanalys 
De insamlade data bearbetades i programmet SPSS version 20,0 och resultatet togs fram 

genom descriptive statistics, cross tab och chi2 test.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 
Eftersom uppsatsen ska publiceras både på DIVA samt att Gästriklands Idrottsförbund 

ämnar publicera resultatet har forskningsetiska överväganden tillämpats. 

 

De föreningar som kontaktades fick tillsammans med enkäten ett informationsbrev där 

de framgick tydligt vad det är för undersökning, syftet med undersökningen samt hur 

deras svar kommer att behandlas samt att en offentlig sammanställning kommer att 

göras. De fick även information om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Genom att fylla i enkäten och skicka tillbaka den samtyckte föreningarna att 

delta i denna undersökning. Alla deltagande föreningar finns registrerade i GIFs 

föreningsregister och är således inte anonyma för mig som författare och för GIF som 

vill göra en insats efter undersökningens resultat. I uppsatsen som publiceras tillämpas 

konfidentialitet och det blir inte möjligt att studera vilken förening som gör vad i 

resultatet. Föreningarna fick också information om att författaren endast kommer att 

använda resultaten i syfte till uppsatsen och att GIF kan komma att använda information 

och resultat för att gå vidare med detta och planera stödjande insatser eller liknande. Det 

är endast de svar som föreningarna lämnade i enkäten som kommer att ligga till grund 

för vidare användning av material. Användning av personlig data förekommer inte [21]. 
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Resultat 

 
Presentation av data 

 

Följande resultat är bearbetade i SPSS och utgår från att besvara frågeställningarna. 

Resultaten är avrundade till närmaste heltal.  

 

 

Antal vuxna som deltar i föreningsidrott 

 

Figuren nedan beskriver antal idrottsföreningar som bedriver motionsidrott för vuxna. 

 

 

 

 
Figur 1. Totalt tillfrågade genom enkätundersökning var N=54. 70 % (n=38) svarade 

bedriver motionsidrott för vuxna, 26 % (n=14) svarade att de inte bedriver och 2 % 

(n=1) angav övrigt och 2 % (n=1) angav ibland. Målgruppen som svarade är 

idrottsföreningar i Gästrikland. 
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Skäl att inte bedriva vuxenidrott 
 

Figuren nedan beskriver de främsta skälen varför idrottsföreningar inte bedriver 

motionsidrott för vuxna. 

 

 

 
Figur 2. Totalt tillfrågade genom enkätundersökning var N=16. 31 % (n=5) svarade att 

främsta skälet till att inte bedriva motionsidrott för vuxna är på grund av att det är för 

dyrt, 31 % (n=5) svarade på grund av att det saknas utrymme och lokaler, 19 % (n=3) 

angav bristande intresse hos idrottsföreningen och 19 % (n=3) angav övriga 

anledningar. Målgruppen som svarade är idrottsföreningar i Gästrikland som inte 

bedriver motionsidrott för vuxna. 
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Vinsterna med att bedriva motionsidrott för vuxna 

 

Figuren nedan beskriver vinsterna med att bedriva motionsidrott för vuxna enligt 

idrottsföreningarna. 

 

 

 
 

Figur 3. Totalt tillfrågade genom enkätundersökning var N=54. 37 % (n=20) svarade 

hälsoaspekten som den största vinsten till följd av motionsidrott för vuxna, 2 % (n=1) 

svarade rekryteringsplattform till tränare och ledare, 13 % (n=7) angav att de inte 

bedriver motionsidrott för vuxna och 6 % (n=3) svarade övrigt. Målgruppen som 

svarade är idrottsföreningar i Gästrikland. 
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Möjligheter för vidareutveckling av motionsidrott för vuxna 

 

Figuren nedan beskriver idrottsföreningarnas intresse att utveckla verksamheten för 

vuxna att utöva motionsidrott. 

 

 

 
 

Figur 4. Totalt tillfrågade genom enkätundersökning var N=54. 61 % (n=33) visade sig 

vara positiva till att utveckla verksamheten för vuxna, 28 % (n=15) vill inte utveckla 

och 11 % (n=6) angav övrigt så som att de inte har börjat tänka i sådana banor som 

anledning. Målgruppen som svarade är idrottsföreningar i Gästrikland. 
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En jämförelse mellan frågorna ”Vill ni utveckla/utöka er verksamhet för vuxna” och 

”Bedriver ni motionsidrott för vuxna” visar en stark signifikans att 16 föreningar som 

märker av en ökad efterfrågan också vill utöka verksamheten för vuxna att kunna 

motionsidrotta medan 4 föreningar inte vill utöka trots en märkbar efterfrågan (p-värde 

= 0,00) Även 16 föreningar svarar att de vill utveckla verksamheten trots att de inte 

märker av en ökad efterfrågan. 10 föreningar vill inte utveckla verksamheten samtidigt 

som de inte heller märker av någon ökad efterfrågan.  

 

 

Tabell 1. Cross tab och chi2 insamlat från enkätfrågorna att vilja utveckla verksamheten 

för vuxna och om idrottsföreningarna märker av en ökad efterfrågan på motionsidrott 

hos vuxna. Totalt tillfrågade är N=54. n=16 föreningar märker av en ökad efterfrågan 

och vill också utveckla verksamheten medan n=4 föreningar inte vill utveckla trots en 

ökad efterfrågan. n=16 föreningar vill utveckla verksamheten även fast det inte har 

visats någon ökad efterfrågan och n=10 har varken märkt en efterfrågan eller vill tänka 

sig utveckla verksamheten (p-värde = 0,00). Målgruppen som svarade är 

idrottsföreningar i Gästrikland 

 

 Vill ni utveckla/utöka er verksamhet för vuxna? 

Ja Nej Övriga 

Bedriver ni motionsidrott för 

vuxna? 

Ja 32 5 1 

Nej 0 10 4 

Övrigt 1 0 0 

Ibland 0 0 1 

Total 33 15 6 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet baseras endast på de 54 idrottsföreningar som har svarat och är därmed ej 

representativ för Gästrikland. Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade 

idrottsföreningarna bedriver motionsidrott för vuxna vilket tyder på att en stor del vuxna 

är aktiva inom någon föreningsidrott. Resultatet om andelen vuxna om motionsidrottar i 

Gästrikland (70 %) står sig starkt i förhållande till undersökningen som svenskarnas 

idrottsvanor från 2011 (42 %), även om den studien inkluderade befolkningen i ålder  

7-70 samtidigt som denna undersökning är gjord på ett litet urval och endast har 

preliminära resultat. Eftersom Gästriklands Idrottsförbund planerar att göra en 

intervention betraktar sig denna uppsats som en grund. Resultatet kan då tillämpas som 

en nulägesrapport och början på en handlingsplan. Som stöd finns förslagen på olika 

teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen hjälper även GIF med information om vilka 

idrottsföreningar som är intresserade av att delta i denna idrottssatsning för vuxna. 

 

Precis som barn- och ungdomsidrott ses som en arena för lärande och uppfostran 

fungerar även motionsidrott för vuxna på samma sätt[9], speciellt för mindre grupper 

som långtidsarbetslösa och invandrare. För att knyta an till delmål 1 i regeringens 

folkhälsopolitik är föreningsidrotten en fungerande arena för att öka delaktigheten och 

inflytandet i samhället. Utifrån enkäten uppger flera föreningar en önskan om att kunna 

utveckla sin verksamhet men då krävs det också mer hjälp från bland annat kommunen 

som har ett ansvar för invånarna att se över nya sätt att skapa en integration. Flera av de 

undersökta idrottsföreningar beskriver aktuella problemställningar i dagsläget som 

försvårar en ökning av verksamheten. Stort intresse hos vuxna men för få platser att 

kunna bedriva idrotten på är återkommande reflektioner från föreningarna. Små resurser 

i kontrast med för höga kostnader på hyra/material eller tränare/ledare hindrar 

idrottsföreningar som är villiga att utveckla verksamheten för vuxna att kunna göra 

detta. Även bristande intresse hos vuxna att vilja delta nämner föreningarna är tråkigt då 

de gärna vill locka fler vuxna för att få fler deltagare som samtidigt även kan vara för 

barn och unga.  

 

I en studie publicerad i Journal of sport and exercise undersökte Hagger, Chatzisarantis 

och Biddle relationerna mellan attityder, beteenden, normer, upplevd kontroll och 

självkänsla i samband med interventioner grundade efter TRA och Theory of Planned 

Behavior (TPB). Resultatet visade att interventioner får bäst effekt om den grundar sig 

på individers attityder vilket i sin tur har en stark påverkan på individers beteende. 

Social kognitiva interventioner baserade på attitydförändringar har även god effekt på 

ett förändrat beteende [22].  

Utifrån Theory of Reasoned Action (TRA) borde idrottsföreningar och GIF tillsammans 

med kommun och beslutsfattare identifiera de faktorer som avgör en individs vilja att 

vara med i en idrottsförening. Tillgänglig information som även idrottsföreningarna 

själva efterfrågar påverkar individer till att ta rationella beslut. Idrottsföreningar har 

också ansvar att skapa en stödjande miljö och socialt stöd som påverkar individer till att 

få positiva känslor som enligt TRA leder till nya eller förändrade beteenden.  

 

Lars-Magnus Engström skriver i Smak för motion (2010) att det är omöjligt att kunna få 

så gott som alla vuxna att bli fysiskt aktiva på en motionsnivå, mycket på grund av att 

vissa idrotter som till exempel skidåkning har en social status som redan har sin grupp 

av utövare i samhället. För att nå ut till fler vuxna bör fokus istället ligga på att locka 

dem som normalt sett inte är fysiskt aktiva att bli det på en grundnivå, allt från 
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promenader till cykling. Lars-Magnus Engström drar koppling att fysisk träning bör ses 

som en kroppslig tandborstning och borde ses som lika normalt som att borsta tänderna 

varje dag. Det är enklare att fortsätta med en enkel vana varje dag som på sikt kan 

utvecklas till ett behov och framförallt en känsla av ett större behov av utveckling än att 

få vuxna utan förkunskaper att fokusera på en invecklad idrott direkt. För att fler vuxna 

ska ha möjligheten att vara fysisk aktiva utan att behöva tillhöra en viss statusgrupp 

borde miljön i samhället utvecklas. En mer inbjudande miljö med fler promenadstråk, 

cykelvägar, grönområden ökar motivationen till en mer fysisk vardag, ibland utan att 

individer ens tänker på det [23]. Som Lars-Magnus Engström skriver kan 

idrottsföreningar idag starta komma igång-klasser för de sociala grupper som är fysisk 

inaktiva eller befinner sig på en lägre skala av fysisk aktiv. Aktiviteter som promenader, 

cykling anses både som billiga och roliga kom ihåg aktiviteter där deltagaren står för 

utrustning, på så sätt blir det ingen större kostnad för idrottsföreningar som annars inte 

skulle ha ekonomin.  

 

Flera av idrottsföreningarna i Gästrikland beskriver att idrotten för de vuxna skapar 

gemenskap och glädje. Detta återfinns också i ”Idrotten vill” från Riksidrottsförbundet 

där vuxenidrott definieras genom trivsel och välbefinnande som är de största skälen för 

breddidrott för vuxna. Det är också samhörigheten och gemenskapen som gör 

föreningsidrotten mer speciell än att gå själv på en gymanläggning eller jogga i 

motionsspåret.  

 

Många föreningar nämner också att ekonomin är för knapp för att kunna bedriva 

motionsidrott för vuxna. Riksidrottsförbundet menar då att det är viktigt att alla i 

klubben är medveten om kostnader och att man inom klubben tänker på att alla ska ta 

ansvar och hjälpa till så gott det går. Flera föreningar kan även få en extra inkomstkälla 

genom självfinansiering via spel, lotter eller loppisar [10]. Detta är något som kanske 

känns fel att göra för vuxenidrott då det förekommer mer att barn och unga säljer lotter 

och många föräldrar hjälper istället sina barn att få in pengar till föreningen. 

 

Precis som många idrottsföreningar har svarat i enkäten är tränare- och ledarbristen ett 

stort problem. Riksidrottsförbundet skriver att hela idrottsrörelsen måste bli bättre på att 

hitta på nya sätt att rekrytera ledare och kunna utveckla redan befintliga ledare inom 

föreningarna. Många människor är villiga att ta en ledarroll inom föreningen om de bara 

blir tillfrågade och detta är något som hela idrottsrörelsen måste prioritera. 

 

Utbildning som många föreningar efterfrågar för att kunna utveckla verksamheten är 

också något som Riksidrottsförbundet skriver om i ”Idrotten vill”. SISU 

Idrottsutbildarna kan genom att erbjuda utbildning hos föreningarna samt på deras 

behovsnivå möjliggöra att flera föreningar tar del av denna hjälp men även att 

föreningarna själva har en tydligare målsättning att flera medlemmar ska ha en mer 

grundläggande, teoretisk utbildning för att kunna hjälpas åt.  

Brist på ekonomiskt stöd från kommunen är ytterligare en anledning till att några 

idrottsföreningar inte kan utveckla sin verksamhet som önskat. Kommunerna är 

föreningarna största ekonomiska stöd och därför också väldigt utsatt beroende på hur 

kommunernas ekonomi är. Men att argumentera för den samhällsnyttan (som nästan alla 

föreningar också svarade på enkäten) som föreningsidrott bidrar med är fortsatt viktigt 

för att behålla ekonomiskt stöd från kommunerna. En öppen dialog är också viktig där 

föreningar får möjlighet att framföra synpunkter men även där kommuner kan diskutera 

om vad som förväntas av föreningarna [10].  
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Metoddiskussion 

Den valda metoden fungerade bra för att kunna nå så många idrottsföreningar som 

möjligt vilket också underlättades genom att använda Gästriklands Idrottsförbunds 

register. Att 246 föreningar inte svarade och i detta fall ses som bortfall kan bero på 

flera saker. Eftersom enkäterna skickades till en mailadress är det möjligt att dessa 

personer inte har kollat sin mail, den angivna mailadress kan också vara inaktuell. 

Idrottsföreningar som inte bedriver motionsidrott för vuxna utan mer för barn- och 

ungdom har kanske inte sett en anledning till att svara och på så sätt bortsätt i enkäten. 

Det fanns även med i beräkningarna från början att flera föreningar som bara har barn- 

och ungdomsidrott kommer att kontaktas enbart för att nå ut om ett nytt projekt för 

vuxna, därmed genomfördes en så kallad övertäckning där urvalsramen innehöll 

föreningar som egentligen inte skulle ingå med avsikt [19]. Genom att göra vissa frågor 

obligatoriska så kunde inte idrottsföreningarna bortse från att svara på det författaren 

ville ha ut av enkätundersökningen, detta skulle även kunna tänkas ha påverkat att vissa 

föreningar från att avstå att svara överhuvudtaget.  

 

Eftersom denna studie gjordes tillsammans med Gästriklands Idrottsförbund gjordes 

ingen pilotstudie då idrottsföreningarna helst vill kontaktas endast en gång. Det var 

också svårt att avgöra vilka föreningar som skulle väljas ut och kunna vara 

representativa för att se om pilotstudien var godkänd. Ytterligare en anledning till att 

ingen pilotstudie genomfördes var trovärdigheten att idrottsföreningarna har koll på 

information och siffror inom föreningen.  

 

Reliabiliteten i denna undersökning byggde på frågor som skulle vara enkla att förstå 

men vid en fråga skedde det ändå ett missförstånd i förhållande till det författaren vill ha 

ut från idrottsföreningarna. På frågan Hur stor andel i antal i er förening är i åldern 30+? 

antydde författaren att föreningarna skulle svara i procent men flera angav svar i antal 

och delar vilket medförde extra arbete att omvandla dessa till procenttal. Det är ändå 

osäkert om en pilotstudie hade kunnat förutse detta då de flesta föreningar ändå svarade 

i procenttal. Om samma enkätundersökning skulle göras om skulle den frågan 

formulerats om för att få högre reliabilitet till undersökningen.  

 

Validiteten är svår att mäta då denna undersökning är liten och det inte är fastställt att 

alla idrottsföreningar i Gästrikland har svarat. Men just i vilken utsträckning vuxna 

motionerar, vilka vinster som idrottsföreningarna upplever och vad som kan göras för 

föreningarna att utveckla verksamheten har kunnat besvaras genom 

enkätundersökningen. 

 

Valet av att ställa både öppna och stänga frågor i enkäten grundade sig på att ge 

idrottsföreningarna bästa möjlighet att kunna förklara sin verksamhet.  

 

En påminnelse skickades ut efter halva tiden av olika anledningar [20], främst för att 

enkäten skickades ut under Valborg och 1 maj vilket kan ha påverkat idrottsföreningar 

att inte svara på grund av ledighet men även för att motivera dem som tvekat att svara. 

Påminnelsen som även den skickades ut av Gästriklands Idrottsförbund ledde till ca 15 

fler svar vilket gynnade undersökningen.  

 

Svårigheterna med att hitta internationella vetenskapliga artiklar kopplat till vuxna och 

föreningsidrott kan tydas bero på att medelåldern ibland annat Sverige är mycket högre 

än i USA där det finns mycket forskning kring fysisk aktivitet.  
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Slutsats 
 

Idag bedriver många idrottsföreningar motionsidrott för vuxna i åldern 30+ med en bred 

variation på utbudet av idrotter. Inom Gästrikland finns det stora sportklubbar som gör 

att länet har en historik att vara aktiva inom föreningsidrotten än idag. Ishockey, bandy 

och fotboll är exempel på idrotter som är väl etablerade och kända i länet såväl som 

utanför. Hos idrottsföreningarna finns det även en efterfrågan att få utveckla 

verksamheten för vuxna och flertalet ställde sig positiva till att delta i Gästriklands 

Idrottsförbunds kommande satsning på motionsidrott för vuxna. Det finns också den 

gruppen som inte bedriver motionsidrott för vuxna och inte heller är intresserade av att 

utöka, möjligheter att kunna ta reda på anledningar i en större studie vore intressant. 

Den vetenskapliga forskningen kring föreningsidrotten är väldigt liten både gällande att 

förklara fördelarna med föreningsidrott i jämförelse med att idrotta på egen hand, men 

även för hur det ser ut idag. Det finns inte mycket forskning som kartlägger hur 

engagemanget ser ut för vuxna inom föreningsidrotten över huvdtaget.  

 

 
Förslag till fortsatt forskning 

En ny studie bör genomföras efter Gästriklands Idrottsförbunds projekt om 

motionsidrott för vuxna, dels för att utvärdera projektet men även för att kunna se en 

jämförelse med denna studie.  

 

En större omfattande och mer avancerad studie med fokus på vad vuxna känner till och 

vill ha ut av idrottsföreningarna vore intressant och troligast också väldigt hjälpsamt för 

GIFs och idrottsföreningarnas arbete. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
 

Informationsbrev till deltagande föreningar 

Vuxnas deltagande i föreningsidrotten i Gästrikland 
- undersökning tillsammans med Gästriklands Idrottsförbund 
Hej! 

 

Jag studerar på hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle och skriver nu 

min examensuppsats. Syftet med den här studien är att från ett folkhälsoperspektiv 

undersöka möjligheter i form av utbud och tillgänglighet för vuxna i åldern 30+ att delta 

i motionsidrott inom föreningar i Gästrikland och därmed även kartlägga hur 

deltagandet ser ut i dagsläget. Undersökningen utgörs i samarbete med Gästriklands 

Idrottsförbund och resultatet kommer även att ligga som underlag för ett projekt att 

locka fler vuxna till föreningsbaserad motionsidrott. I och med detta kommer resultatet 

av den här enkätundersökningen att offentliggöras. 

 

Genom att svara på denna enkät hjälper Ni till att förbättra möjligheterna för både Er 

förening att bedriva motionsidrott för vuxna men även för individer som vill börja ett 

hälsosammare liv.  

Ert deltagande är naturligtvis frivilligt. Genom att fylla i enkäten och skicka tillbaka 

samtycker Ni till medverkan. Ingen information kommer att delas ut till tredje part och i 

resultatet kommer konfidentialitet att tillämpas så att det inte ska gå att urskilja någon 

specifik förening. Gästriklands Idrottsförbund och jag som forskare kommer att ha 

vetskap om vilka föreningar som har svarat vad på enkäterna men det kommer endast att 

ligga till grund för att planera eventuella insatser. 

Svar på enkäter önskas senast 2 maj 2014. 

 

Den här enkäten avser vuxna i åldern 30+ på motionsnivå, det vill säga inte elit 

eller seniornivå i tävlingssystem/seriespel. 
 

 

Vid frågor är Ni välkomna till mig direkt eller till Pia Hillgren, Gästriklands 

Idrottsförbund. 

 

Tack på förhand för Ert deltagande! 

Med vänlig hälsning 

 

Caroline Holzner 

Hälsopedagogiska programmet 

Högskolan i Gävle 

Här stod forskarens kontaktuppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 
Enkätguide 

 

*Obligatorisk 

Bedriver ni motionsidrott för vuxna? * 

o Ja  

o Nej  

o Övrigt:  

Om ja, vilken/vilka motionsidrotter erbjuder ni till kvinnor 30+?  

o Innebandy  

o Fotboll  

o Gymnastik  

o Ridsport  

o Orientering  

o Simning  

o Friidrott  

o Övrigt:  

Om ja, vilken/vilka motionsidrotter erbjuder ni till män 30+?  

o Innebandy  

o Fotboll  

o Ishockey  

o Gymnastik  

o Ridsport  

o Orientering  

o Simning  

o Friidrott  

o Övrigt:  

Vill ni utveckla/utöka er verksamhet när det gäller motionsidrott för vuxna? * 

o Ja  

o Nej  

o Övrigt:  



 

 

Varför vill ni eller vill ni inte utveckla/utöka er verksamhet när det gäller 

motionsidrott för vuxna?  

 

 
 

Om nej på fråga 1, vilka är de främsta skälen till att ni inte bedriver 

motionsidrott för vuxna 30+?  

o Ekonomiska, det är för dyrt  

o Lokaliteter, det saknas utrymme/anläggningar  

o Kompetens, vi saknar kompetens i föreningen att leda vuxna  

o Intresse individer, det finns inget intresse hos vuxna att utöva 

motionsidrott  

o Intresse organisation, det finns inget intresse hos vår förening att 

erbjuda motionsidrott för vuxna  

o Övrigt:  

 

Vilka är de största vinsterna med att bedriva motionsidrott för vuxna? * 

o Hälsoaspekten/Folkhälsa och samhällsnytta  

o Rekryteringsplattform till styrelsen  

o Rekryteringsplattform till tränare/ledare/instruktör  

o Ekonomiska, det genererar ökade intäkter för föreningen  

o Bedriver ingen motionsidrott för vuxna  

o Övrigt:  

 

Vilket stöd efterfrågar din förening av Gästriklands Idrottsförbund och SISU 

Idrottsutbildarna för att kunna starta upp/fortsätta med/utöka sin motionsidrott 

för vuxna? * 

 



 

 
 

Är din förening intresserade av att ingå i ett projekt för att locka fler vuxna till 

sin verksamhet och få viss ekonomisk ersättning för det? * 

o Ja  

o Nej  

o Övrigt:  

 

Hur stor andel i antal i er förening är i åldern 30+? * 

 

 
 

 

Märker ni av en ökad efterfrågan på motionsidrott för vuxna? * 

o Ja  

o Nej  

o Övrigt:  

 

Ser ni någon uppåtgående eller neråtgående trend på deltagandet på 

motionsidrott för vuxna? * 

 

 
 

 

Föreningens namn samt eventuella kontaktuppgifter ifall intresse finns att delta i 

projektet för vuxensatsning. * 



 

 

 
 


