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Projektägare  Västra Götalandsregionen  
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Uppdragets syfte 

På uppdrag av Västra Götalandsregionen så har detta projekt som avsikt att utforma en 

prototyp för en digital aktivitetskatalog som syftar till att förenkla för regionens invånare att 

hitta aktivitet utifrån intresse och på egen hand, utifrån offentlig, privat och ideell regi. 

Aktivitetskatalogen ska vara lättillgänglig och attraktiv för alla, med särskilt fokus på barn och 

unga, personer med utländsk bakgrund, personer med olika funktionsnedsättningar samt 

personer som annars är ovana att söka på internet. En sekundär målgrupp är personer som i sitt 

yrke jobbar med levnadsvanor och lotsar sina patienter/klienter/elever/deltagare/besökare 

vidare till olika sorters fysisk aktivitet. Utöver att leverera en digital prototyp kommer även 

projektet att utreda vilka ytterliga delmoment/projekt som krävs för att få fler i rörelse och 

även rekommendera strukturerade verktyg och metoder som kan användas för delvis ovan 

funna delmoment.  
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Sammanfattning 

För att skapa en mer hälsosam befolkning finns det idag stora möjligheter i arbetet med 

hälsofrämjande insatser kopplade till fysisk aktivitet, särskilt insatser som fungerar för 

riskgrupper. Flera kommuner i regionen arbetar redan med preventiva och hälsofrämjande 

insatser men den enskilde invånaren kan uppleva det fragmenterat, svårt att hitta, svårt att 

använda och det kan också vara svårt att motivera sig och hålla fast vid nya rutiner. Det finns 

en stor potential när det gäller att forma ett enhetligt, invånarcentrerat stöd för drift, arbetssätt 

och förvaltning för olika aktörer. En digital aktivitetskatalog ses som en viktig faktor för flertal 

samhällsaktörer att samlas och samarbeta kring för att tillgängliggöra fysiska aktiviteter i 

invånarnas närhet.  

Genom workshop, flertal intervjuer, genomgång av nationella rekommendationer från 

expertmyndigheter och relevant forskning sammanfattar vi rapporten i följande 

rekommendationer för fortsatt arbete och för framtagning av en webbaserad aktivitetskatalog. 

 

• Upprätta en avsiktsförklaring mellan regionen och kommuner för införande av 

katalogen. 

• Besluta om objektägare, förvaltningsmodell och finansiering 

• Skapa incitamentsmodeller (tex. Arbetsbeskrivning för nyckelroller, 

ersättningsmodeller mellan kommuner och regionen) för att driva tjänsterna kopplade 

till driften av aktivitetskatalogen hos kommuner och regioner 

• Stödja aktörer med Intresse Organisations Partnerskap (IOP) avtal och andra avtal för 

att ansluta sig till aktivitetskatalogen 

• Implementation och spridning av en digital aktivitetskatalog utifrån beslut om 

funktioner, förvaltningsmodeller ovan  

• Teknisk implementation som startar med att ta fram slutgiltiga designkrav, tekniska 

krav samt upphandla utveckling (internt eller externt) 

• Uppföljning på högsta politiska nivå på antal uppladdade aktiviteter, besök på 

aktivitetskatalogens hemsida och antal vårdbesök i utsatta områden där 

aktivitetskatalogen används flitigt. 
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Bakgrund 

Västra Götalandsregionen har en långsiktig strategi inom området fysisk aktivitet och visionen 

en god och jämlik hälsa där detta projekt är en av många satsningar. Regionen vill erbjuda en 

jämlik, sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och 

patientsäkerhet och som alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter. I de 

regionala medicinska riktlinjerna för fysisk aktivitet, utgiven av läkemedelskommittén Västra 

Götalandsregionen, rekommenderas att fysisk aktivitet ingår i ordinarie behandlingsutbud.  

Västra Götalandsregionen bedriver ett övergripande arbete för social hållbarhet som utgår från 

den mänskliga rättigheten till bästa möjliga hälsa för varje människa samt det övergripande 

nationella målet för folkhälsopolitiken; ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.” 

Ett av delmålen är Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. 

Delmålet kompletterar ett av regeringens mål inom friluftslivspolitiken –Friluftsliv för god 

folkhälsa (Mål för friluftslivspolitiken, 2012/13:51). Målet handlar bland annat om att skapa 

goda förutsättningar för människor att regelbundet vara fysiskt aktiva i natur-och 

kulturlandskapet.  

Sedan 15 år har Centrum för fysisk aktivitet Göteborg (CFFA) tagit fram aktivitetskatalog. Det 

är ett stöd i arbetet när vårdgivarna använder FaR (fysisk aktivitet på recept) som metod och 

ordinerar fysisk aktivitet som medicinsk behandling. CFFA som är en producentneutral 

verksamhet under Regionhälsan har genom att arbeta strukturellt och långsiktigt, i samarbete 

med utförarna, utvecklat en metod för fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept (FaR) som 

på ett naturligt sätt används i förebyggande och behandlade insatser. CFFA har utvecklat ett 

kliniskt användbart stöd som når ut i verksamheter oavsett inriktning. Aktivitetskatalogen är ett 

verktyg för att hitta och inspireras till fysisk aktivitet och skickas till vårdcentraler, 

rehabmottagningar, elevhälsa med flera. Den är ett stöd i arbetet när vårdgivarna använder FaR 

som metod och ordinerar fysisk aktivitet som medicinsk behandling. 

Aktivitetskatalogen finns även som en klickbar PDF på enhetens hemsida där allmänheten 

kunnat söka aktiviteter på egen hand. Den befintliga katalogen täcker endast 

Göteborgsområdet. Övriga hälso-och sjukvårdsnämndområden har påpekat ojämlikheten i att 

det saknas sammanställningar av aktivitetsutbud i övriga Västra Götalandsregionen. 

Åtagande 

Detta arbete har startats upp inom projektperioden med startdatum 20210204 och planerad 

slutleverans 20210615 (skriftlig rapport) med två slutpresentationer 20210618.  Omfattningen 

har varit runt 450h för RISE interna projektgrupp.  

Leverabler  
• en testversion av en digital plattform som fungerar som en aktivitetskatalog samt en 

detaljerad beskrivning av innehållet i en aktivitetskatalog. 

• ett utkast på formerna för aktivitetskatalogens organisation, ägarskap, styrning, 

uppföljning och finansiering. 

• en beskrivning av delmoment/delprojekt som krävs för att få fler i rörelse –organiserat 

i olika regi; offentligt, privat, civilsamhälle och på egen hand. 

• att rekommendera strukturerade verktyg/metoder/kunskapsområden som kan användas 

för olika delmoment ex. framtagning av effektlogik, ekonomiska analyser, 

kvalitetssäkrad mätteknik för effektutvärdering och tjänstedesign 
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Övergripande tidsplan och upplägg 

Projektets faktiska arbete har pågått i perioden 4/2-18/6 och där alla arbetsströmmar som 

beskrivs nedan har deltagit aktivt.  

Genomförande:  

Nedan redovisas i korthet vad respektive arbetsström fokuserat på under projektets gång. Alla 

framsteg och eventuella avsteg från planerad riktning har gjorts i samråd med VGR – Anna 

Orwallius som deltagit i våra veckomöten, 2 ggr per vecka under hela projekttiden.   

Följande arbetsområden ingår: 

Arbetsström 1 - Projektledning och koordinering 

• Progress och rapportering internt och gentemot VGR 

• Synkronisera alla arbetsströmmar gällande de aktuella leverablerna  

• Kompetens och samarbeten. T ex behöver diskussion tas gällande relevanta kontakter 

inom VGR, kommuner, men även för att slussa vidare till ideell verksamhet, privat 

bla.  

• Utredning av möjlig förvaltning, drift och underhåll för nästa steg då lösningen ska 

implementeras  

Arbetsström 2 – Design och prototyparbete - digital aktivitetskatalog 
• Behovs – och Användarstudier för den aktuella målgruppen  

• Övergripande koncept och funktionalitet 

• Användarupplevelse (UX) och användargränssnitt (UI) 

• Framtagande av konkreta prototyper/MVP 

• Användarresa 

Arbetsström 3 - Tjänstedesign - digital aktivitetskatalog 
• Behovs – och Användarstudier för den aktuella målgruppen 

• Workshop och intervjuer för att skapa förståelse för problemområdet och dess 

sammanhang 

• Designsprint för att skapa en grund för tjänstens innehåll och funktion 

Arbetsström 4 - Folkhälsoanalys 
• Genomgång av rekommendationer för ökning av fysisk aktivitet samt teorier kring 

beteendeförändring. 

• Paketering av information för förberedelse av arbetsström 5 

• Analytisk genomgång av faktorer som formar hinder för fysisk aktivitet bland dem 

som rör sig minst och ge förslag på vad som kan adresseras genom en digital 

aktivitetskatalog.  

Arbetsström 5 - Effektmätning 
• Ta fram en övergripande effektlogik för en fortsatt implementering 

• Genomgång av de tillgängliga indikatorer och källor som VGR använder idag samt ett 

urval och beskrivning av vilka indikatorer som kan användas för att utvärdera en 

fortsatt implementering. 

• Ta fram förslag på mät- och uppföljningsmodell 

Arbetsström 6 - Affärsutveckling 
• Utreda finansiella förutsättningar för fortsatt arbete och implementering  

• Utreda möjliga förvaltningsmodeller 
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Inledning 

I dagsläget finns det i VGR endast en papperskatalog tillgänglig att välja fysiska aktiviteter 

ifrån. Dessutom är denna katalog bara anpassad för fysisk aktivitet i Göteborg och inte resten 

av VGR. Förhoppningen är att en digital aktivitetskatalog som är anpassad efter de olika 

målgruppernas behov i hela regionen kan underlätta att äga sig åt beteendeförändring mot mer 

fysisk aktivitet för såväl de som får FaR som de som inte får det.  

Det övergripande målet med en webbaserad aktivitetskatalog är att få fler i rörelse och 

projektets syfte är att göra det enkelt för individer att hitta en passande aktivitet genom en 

webbaserad, sökbar aktivitetskatalog som mobilanpassad hemsida eller i app-form som är 

användarvänlig och tillgänglighetsanpassad. 

Beteendeförändring på befolkningsnivå kräver dock mer än en tillgänglig aktivitetskatalog. 

Nedan presenteras en översikt av mekanismer bakom beteendeförändring och befintliga 

folkhälsoinsatser. Under sektionen effektkartläggning, mätning och uppföljning följer ett 

ramverk för hur olika resurser tillsammans kan bidra till en långvarig ökning av fysisk aktivitet 

bland befolkningen. 

Det här dokumentet är den sammanställda leveransen i projektet. Dokumentet innehåller en 

litteraturgenomgång med syfte att utreda aktiviteter som kan få invånare mer fysiskt aktiva, 

vilka hinder som kan vara det som står i vägen för individer; en genomgång av designarbetet 

och de prototyper som är resultatet av designarbetet; rekommendationer för ett fortsatt arbete, 

uppdelat i vilka effekter som kan mätas och hur de kan följas upp samt ett avsnitt om 

implementation, både ur förvaltnings- och organisationssynpunkt samt steg vidare för den 

tekniska implementationen.  

Omvärldsbevakning och rekommendationer 

För att åstadkomma beteendeförändring på befolkningsnivå krävs flera steg och olika 

hälsofrämjande insatser. En illustration av dessa steg presenteras i Figur 1 . I toppen av 

pyramiden syns det övergripande målet ”Förbättrad folkhälsa” och under två nivåer av 

aktiviteter och förändringar som behöver implementeras för att gå mot det målet. En digital 

aktivitetskatalog är här en av byggstenarna för att få fler personer i rörelse. 
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Figur 1 Pyramid av olika steg mot bättre hälsa genom att få fler i rörelse 

Detaljer i pyramiden beskrivs nedan i kapitlet Effektlogik.  

Myndigheternas rekommendationer 

Till att börja med har tittats på vilken information som finns tillgänglig hos ledande 

myndigheter inom folkhälsoområdet. Som nämnd ovan rekommenderar Socialstyrelsen att 

stödja patienter med otillräcklig fysisk aktivitet genom bland annat rådgivande samtal och FaR 

(Socialstyrelsen, 2021). Folkhälsomyndigheten (FHM) hänvisar i sitt webbaserade material till 

Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer för fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 

2021). Riktlinjerna beskriver vilka former och vilka mängder av fysisk aktivitet som gynnar 

olika samhällsgrupper (uppdelad i ålder och fysisk funktion). Det hänvisas även till handboken 

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) samt WHO:s studier 

kring hälsobeteende bland barn (Mathieson, 2006).  

Därutöver har FHM och Livsmedelsverket tagit fram förslag till åtgärder för ett stärkt, 

långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket, 2017). Denna rapport baseras på ett flertal 

litteraturstudier som genomförts av FHM och som ger insikt i vilka komponenter inom 

interventioner som kan vara effektiva sätt att öka människors fysiska aktivitet. Endast 

erbjudandet av hälsoinformation räcker inte för att förbättra fysisk aktivitet i befolkningen. 

Rapporten konkluderar att man borde sikta på att utveckla långsiktiga insatser där olika 

komponenter som påverkar såväl individerna som deras sociala och fysiska miljö. Effekterna 

kan förstärkas genom att använda tekniker för beteendeförändring. Bland annat 

samtalsmetoden MI har visats resultera i hållbara effekter. Några konkreta komponenter som 

enligt FHM borde tas hänsyn till i interventioner för att öka deras effekter är: 

-Tillgänglighet till fysisk aktivitet 

-Social marknadsföring 

-Teoretiska modeller för beteendeförändring 

En digital aktivitetskatalog som är anpassad efter olika målgruppers behov skulle kunna öka 

tillgängligheten till fysisk aktivitet och på så vis öka sannolikheten att människor ökar sin 
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fysiska aktivitet. En tillgänglig aktivitetskatalog där man tar hänsyn till olika gruppers behov 

bidrar även till att man uppfyller FN:s krav för människors rätt till en bra hälsa (Hunt, 2016). 

För att kunna göra skillnad på befolkningsnivå behöver man dock ta hänsyn till fler 

komponenter som påverkar beteendeförändring. 

Den transteoretiska modellen 

För att öka sannolikheten att individer ändrar sina beteenden kan det vara önskvärt att 
använda sig av en teoretisk modell för beteendeförändring. En modell för 

beteendeförändring är den transteoretiska modellen av Prochaska och DiClemente (Prochaska 

m.fl., 1994) (se Figur 2) som bland annat används av Socialstyrelsen(Socialstyrelsen, 2018). 

Modellen bygger på idén att en individ rör sig från att inte vara medveten om att förändringen 

behövs till att vara medveten men inte vara beredd och sedan till en fas där man känner 

motstridiga känslor (ambivalens) mot sitt befintliga beteende. I den sistnämnda fasen kan 

beteendeförändringen börja. I fall av framgångsrik beteendeförändring rör man sig sedan mot 

beredhed för förändring, handling och till slut vidmakthållandet av det nya beteendet. Man kan 

dock misslyckas med det sista steget och falla tillbaka till det gamla beteendet och att inte vara 

beredd för förändring. Denna modell ursprungligen inom en kontext av beroendeproblematik, 

men används idag även inom många andra områden.  

 

Figur 2 Den transteoretiska modellen (Prochaska m.fl., 1994) 

Självbestämmandeteorin 

Den transteoretiska modellen beskrivs även som stegbaserad teori, det vill säga att den 

beskriver genom vilka steg en kan röra sig mot beteendeförändring. Här saknas dock en 

förklaring av vilka komponenter som kan öka sannolikheten av att en individ tar sig till ett 

nästa steg inom beteendeförändring. Motivationen är den faktorn som driver människor till alla 

aktiviteter som gör eller inte gör (Weman Josefsson, 2016). Vid utveckling av hälsofrämjande 

interventioner rekommenderas därför att fokusera på bakomliggande motivationen istället för 

själva beteendet, och inom detta rikta sig mot varför en person är motiverad (motivationens 

kvalitet) istället för hur mycket (motivationens kvantitet) för att få en förståelse av vad som 

påverkar beteendet. 

Ingen beredskap

Ambivalens

Förberedning

Handling

Vidmakthållande

Återfall
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Deci och Ryans självbestämmandeteori formar en förklaring för människors beteende och 

motivation samt dess kvalitet (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000; Weman Josefsson, 

2016). Denna teori är framför allt känd från att den skiljer mellan en inre och yttre motivation 

för ett beteende. I fall av en inre motivation är en person motiverad att förändra sitt beteende 

utifrån egna intressen eller insikter om hur beteendet kommer gynna hens välbefinnande. I fall 

av yttre motivation styrs motivationen av en faktor som ligger utanför personen, exempelvis 

om man får ekonomiska incitament för att uppvisa ett visst beteende. Beteendeförändring 

baserad på inre motivation anses vara mer önskvärt då denna form leder till en mer långvarig 

beteendeförändring. Mindre känd är dock att teorin är mycket mer komplicerad än så och att 

den innehåller fler komponenter som är viktiga för att åstadkomma en långvarig 

beteendeförändring. Nedan följer en beskrivning av några av den självbestämmande teorins 

detaljer. 

Enligt Deci och Ryan kan man öka någons inre motivation genom att ta hänsyn till tre basala 

psykologiska behoven:  

1. Autonomi; personen ska känna sig fri att bestämma vad den ska göra och hur och kan 

påverka planen för genomförandet av sin beteendeförändring. Detta utgår ifrån idén att 

människor har ett behov av att kunna välja och ha kontroll över vad de gör. 

2. Känsla av kompetens; personen ska ha förtroende i sin förmåga att påverka sin 

situation och ändra sitt beteende. Man ska känna sig kompetent, trygg och effektiv i en 

situation. 

3. Tillhörighet; sociala anknytningar. Personen ska ha förtroende i andra och befinna sig 

i en trygg miljö. Det gynnar personens motivation om personen upplever stöd från sin 

omgivning. 

Man borde dock ta hänsyn till att även inre motivation kräver i en viss utsträckning att man får 

en yttre belöning för ett beteende. I det här fallet handlar det dock inte om exempelvis 

monetära belöningar men om att få positiva bekräftelser från andra.  

Motsatsen till inre och yttre motivation kallas amotiviation och innebär att personer upplever 

att de inte kan påverka sin situation (Weman Josefsson, 2016) . De som är amotiverade ser 

ingen mening med det ’önskade’ beteendet och deltagande i därtill relaterade aktiviteten. Här 

kan man observera paralleller med det första stadiet i den transteoretiska modellen. 

Amotivation baseras på brister på autonomi, kompetens och/eller tillhörighet. De som är 

amotiverade anses vara den gruppen som är svårast att nå ut till. 

Karin Weman Josefsson skrev en avhandling som syftar till att utforska bakomliggande 

motivationsprocesser till fysisk aktivitet och motion baserat på självbestämmandeteorin 

(Weman Josefsson, 2016). Hennes studier visade bland annat att det inte finns ett universellt 

sätt för att öka motivationen som är effektiv för alla och under alla omständigheter. Insatser 

bör anpassas för olika målgrupper efter deras specifika behov för att kunna göra skillnad. 

Därutöver är motivationens kvalitet avgörande för huruvida man lyckas med att åstadkomma 

en långvarig beteendeförändring. Så länge man internaliserar det bakomliggande värdet av att 

bli mer fysiskt aktiv (dvs att det känns meningsfullt) behöver man inte tycka om beteendet för 

att ägna sig åt det. Detta kallas för identifierad reglering och skiljer sig från den ursprungliga 

beskrivningen av en inre motivation där själva beteendet behöver tyckas om. 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) formar ett effektivt sätt att hjälpa människor att öka sin fysiska 

aktivitet (Ismail m.fl., 2020; Reedman m.fl., 2017). Metoden bygger på den tidigare nämnda 

transteoretiska modellen (Socialstyrelsen, 2018) och utvecklades ursprungligen för behandling 

av alkoholproblem. I dagsläget används motiverande samtal även för rådgivning och 

behandling av olika livsstilsrelaterade faktorer såsom inom ramen för FaR.  
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Genom empatiskt lyssnande hjälper behandlaren klienten att reflektera över sitt beteende samt 

sina värderingar och önskemål. Behandlaren hjälper klienten att förstå sin situation och sitt 

problem samt att formulera egna argument för förändring och angreppssätt som passar 

klientens liv och behov. Metoden är även i linje med den självbestämmande teorin då klientens 

autonomi, egen kompetens och personliga livsfaktorer (inklusive social miljö) står är centrala 

faktorer i MI. 

MI används inom bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Bland annat 

levnadsvanemottagningar såsom Närhälsa hälsoenheten Alingsås använder sig av metoden för 

att hjälpa människor att förändra sitt beteende mot hälsosammare levnadsvanor. Därutöver står 

MI centralt i den regionövergripande digital tjänsten Hälsocoach online (HCO). HCO erbjuder 

personlig vägledning till dem som är i behov av stöd vid beteendeförändring för ökning av 

fysisk aktivitet. För att ta del av denna tjänst krävs dock att de avsedda individerna redan har 

ett intresse i att förändra sin fysiska aktivitet (ambivalens) och att de söker sig till tjänsten. Det 

är en utmaning i sig att få dem som är minst motiverade att ta ett första steg mot att vara mer 

fysiskt aktiv. 

Marknadsföring 

En digital aktivitetskatalog som är anpassad efter olika målgruppers behov kan öka 

tillgängligheten till fysisk aktivitet. Genom FaR och MI kan individers förmåga och kunskap 

att ändra sitt beteende utvecklas. De bakomliggande teoretiska modeller resulterar i att MI 

möjliggör en långvarig beteendeförändring. Att koppla (kommunala och regionala) tjänster 

som använder sig av MI till den digitala aktivitetskatalogen kan öka sannolikheten att de som 

väljer en fysisk aktivitet även använder sig av MI. Användning av MI kan i sin tur öka 

sannolikheten att dessa användare kommer att implementera mer fysisk aktivitet i sina liv.  

För att komma till punkten där individer använder sig av den digitala aktivitetskatalogen och 

tjänster med MI behöver dessa personer dock redan ha ett första intresse i att bli mer fysiskt 

aktiva. Ett sätt att främja frivillig beteendeförändring inom folkhälsa är genom social 

marknadsföring (Grier & Bryant, 2005), som kan hjälpa till att skapa medvetenhet om att det 

gynnar ens hälsa att vara fysiskt aktivt samt viljan att ta ett första steg mot beteendeförändring. 

Även rekommendationer om användning av den digitala aktivitetskatalogen kan vara en form 

av marknadsföring. Exempelvis kan sådana rekommendationer ges av BVC, skolan eller 

liknande samhällsnyttiga funktioner för medborgarna.  

Hinder för fysisk aktivitet 

Beteendeförändring mot mer fysisk aktivitet kan dock hindras av olika faktorer. Enligt 

uppdraget ska den avsedda aktivitetskatalogen vara lättillgänglig och attraktiv för alla. Särskilt 

fokus ska ligga på barn och unga, personer med utländsk bakgrund, personer med olika 

funktionsnedsättningar samt personer som annars är ovana att söka på internet. För att 

kartlägga hinder för fysisk aktivitet bland dessa grupper har en översikt skapats av 

identifierade rapporter och studier som beskriver faktorer som kan hindra dessa grupper från 

att vara tillräckligt fysiskt aktiva. Genom denna översikt synliggörs vad den digitala 

aktivitetskatalogen bör göra inspel på, samt att det visas vilka faktorer som är för omfattande 

att påverka genom aktivitetskatalogen. 

Funktionsnedsättningar 

Personer med funktionsnedsättningar har en ökad risk för ohälsa och sjukdomar jämfört med 

resten av befolkningen (Bergström & Hagströmer, 2010). Unga med funktionsnedsättningar 

idrottar och motionerar betydligt mindre än de utan dessa (Lobenius-Palmér m.fl., 2018; 

Pihlblad, 2017). Detta beror dock inte bara på ens fysiska skada eller diagnos men är snarare 

en fråga om brist på kunskap, resurser och delaktighet (Pihlblad, 2017). 



   

 

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2021-06-17    13 (61) 
   

   
 

  

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

 

Såväl hindrande som underlättande faktorer för fysisk aktivitet bland personer med 

funktionsnedsättning beror dels på personliga faktorer, dels på social och fysisk miljö 

(Bergström & Hagströmer, 2010). Faktorer som har identifierats vara viktiga för fysisk 

aktivitet bland dem med funktionsnedsättningar är bland annat tilltro till den egna förmågan 

kring fysisk aktivitet, tillgänglighet av aktiviteten och socialt stöd. Trots att detta är i linje med 

det som visat sig vara viktigt för den allmänna befolkningen kan det för personer med 

funktionsnedsättningar krävas andra insatser för att till exempel en lokal ska vara tillgänglig. 

Att utveckla filter i en digital aktivitetskatalog för exempelvis tillgänglighet för olika 

funktionsnedsättningar kan skapa mer tydlighet och säkerhet för individer med 

funktionsnedsättningar och därmed även minska tröskeln för deltagande i fysisk aktivitet. 

Barn och personer med utomeuropeisk bakgrund 

Flickor idrottar mindre än pojkar – och särskilt flickor med utlandsfödda föräldrar (Kassman & 

Kneck, 2021). I intervjuer med svenskfödda och utomeuropeisk födda föräldrar såg Kassman 

och Kneck att föräldrar i båda grupper uppfattade att det fanns skillnader mellan pojkar och 

flickor när det handlar om hälsa och idrottande. Pojkar tillskrevs andra egenskaper och behov 

än flickor när det gällde idrottandet. Utomeuropeisk födda föräldrar beskrev dessutom att man 

förväntade att flickor tog större ansvar i hemmet och att de i högre utsträckning än pojkar 

fokuserade på skolan. Därutöver uppfattades vissa sporter lämpligare för flickor än andra och 

verkade idrottsrörelsens nå ut bättre till pojkar än flickor. 

Även bland pojkar finns det en skillnad i idrottsaktivitet mellan dem som har svenskfödda och 

dem som har utomeuropeisk födda föräldrar. Denna skillnad kan bland annat förklaras utifrån 

föräldrars olika syn på idrotten. Svenskfödda föräldrar har dokumenterats vara betydligt mer 

involverade i idrottsföreningarnas verksamhet medan utomeuropeiskt födda föräldrarna främst 

ser det ofta som en sysselsättning för barnen och istället har egna föreningar där de är 

engagerade. I Kassman och Knecks undersökning framkom att barnens deltagande i 

idrottsrörelsen anses medföra krav på struktur och planering vilket utomeuropeiskt födda 

föräldrarna kan uppleva som krävande och i vissa fall även stressande.  

Såväl när det gällde idrott för flickor som barn generellt uttryckte utomeuropiskt födda 

föräldrar att de föredrog att på egen hand ta med barnen till de olika idrottsanläggningar som 

finns i Sverige. Genom att i en digital aktivitetskatalog lägga till om man behöver ansluta sig 

till en förening för att delta i en aktivitet kan man möta de utomeuropeiska föräldrars behov 

och minska tröskeln för deltagande i fysisk aktivitet. 

Övriga faktorer som upplevs hindra barn med utomeuropeisk bakgrund från att vara fysiskt 

aktiva är: 

• En brist på fritidsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden 

• Svårigheter att hitta och anmäla till en aktivitet  

• För höga krav på ungdomar som är nybörjare  

• Ekonomiska trösklar  

• Osäkerhet i aktiviteten och livssituationen  

• Rasism, diskriminering och kränkningar under tiden man är fysiskt aktiv (IM, 2020). 

Vid utvecklingen av en digital aktivitetskatalog borde man ta hänsyn till dessa faktorer för att 

öka sannolikheten att den kan adressera de befintliga skillnaderna i fysisk aktivitet mellan barn 

med olika bakgrunder. Vissa av faktorerna (osäkerhet i aktiviteten och livssituationen och 

rasism, diskriminering och kränkningar) beror på saker som behöver fler insatser än en digital 

aktivitetskatalog för att kunna adresseras.  
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Äldre personer 

Enligt uppdraget borde man vid utvecklingen av en digital aktivitetskatalog utöver unga, 

personer med funktionsnedsättningar och personer med utländsk bakgrund även ta hänsyn till 

dem som är ovana vid att söka på internet. Framförallt äldre personer (65 år och äldre) anges 

att tillhöra denna grupp. I dagsläget finns det ett begränsat forskningsunderlag kring att 

motivera äldre till fysisk aktivitet via digitala vägar. Det materialet som finns visar framförallt 

på att följande två faktorer kan vara viktiga när det gäller att nå ut till äldre personer: 

• Ha en ingång via vården. Informera individerna om vad som är möjligt genom 

exempelvis deras vårdcentral. 

• Ha annan befintlig (offline) kontakt som koppling. Utöver vårdkontakter använda 

andra befintliga kontakter (exempelvis föreningar) som äldre är bekanta med och på så 

vis sprida information och kunskap om den digitala aktivitetskatalogen.  

Givet ovanstående analyser finns det diverse faktorer som kan hindra människor i att vara 

fysiskt aktiv. Nedan följer några möjliga lösningar för hinder som kan inkluderas i en digital 

aktivitetskatalog: 

• Filter för tillgänglighet för olika funktionsnedsättningar 

• Information om tillgänglighet för olika funktionsnedsättningar 

• Filter eller information om i aktiviteter deltagande kön 

• Filter eller information om huruvida man är bunden till deltagande i aktiviteten 

• Filter eller information om aktiviteters kostnad 

• Filter eller information om i aktiviteter deltagande kön 

• Filter eller information om aktiviteters geografiska position 
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Design: Konceptutveckling, prototyputveckling och utvärdering 

Målsättningen har varit att genom samskapande aktiviteter skapa en god förståelse för 

problemområdet. Vad är det användarna vill/behöver uppnå? Vad hindrar dem? Hur ser deras 

situation ut? 

Genom att samla olika kompetenser med olika perspektiv på problemområdet har vi byggt upp 

en empati och förståelse för användarna och deras sammanhang. Detta har i sin tur hjälpt oss 

att utforma underlag som ligger till grund för de funktioner som prototypen av den digitala 

aktivitetskatalogen innehåller.  

De olika praktiska momenten beskrivs nedan. 

Workshop, designsprint och intervjuer 

Gruppintervju 10 mars 

En gruppintervju genomfördes med deltagare som genom sitt arbete kommer i nära kontakt 

med tilltänkta användare av den digitala aktivitetskatalogen. Deltagarna har därigenom en god 

förståelse för användarna och problemområdet. Denna intervju belyste problemområdet genom 

att identifiera tre huvudsakliga orsaker; fetma främjande samhälle, ovanor och stress. Dessa 

undersöktes ytterligare genom att använda verktyget 5 varför. Vi vill genom detta säkerställa 

att vi adresserar underliggande orsaker och inte bara symptom. En sammanställning av 

intervjun kan ses i Figur 3. 

Fetmafrämjande samhälle handlar till stor del om normer och strukturer som befäster vanor 

och ovanor. Dessa vanor handlar om allt ifrån transport och konsumtion till disposition av 

fritid. Exempelvis är de flesta städer strukturerade och planerade för biltrafik vilket i sin tur 

motverkar cykling och gång som transportmedel. Det handlar också om manipulation och 

lobby ifrån näringslivet där butiker byggs upp på ett sätt som utnyttjar mänskliga svagheter för 

att öka försäljning av högmarginalprodukter såsom snacks, godis och läsk. Även den snabba 

teknikutvecklingen kan påverka människors beteende så att aktivitet minskas med tydliga 

exempel som robotgräsklippare, elscootrar och e handel. 

Det andra problemområdet ändra ovanor är nära kopplat till fetma främjande samhälle. Ovanor 

uppstår inte i ett vakuum. Det finns dock ytterligare en sida utav ovanor som handlar om 

individen och individens förmåga att förändra tankar och beteende. Det finns en tröghet i att 

ändra vanor en stor del av det mänskliga beteendet går på rutin vilket innebär att mycket lite 

tankeverksamhet även involverad i val av beteende. Detta försvårar förändring. Det finns även 

dålig kunskap om hur man bara gå till väga för att effektivt ändra vanor. Det är lätt att falla 

tillbaka på ” det är väl bara att bestämma sig ”. När det är själva verket är en förhållandevis 

svår och komplex resa att genomföra bestående beteendeförändring. 

Det tredje problemområdet handlar om stress som också är nära kopplat till de 2 tidigare 

problemområdena. Stress på individnivå kan komma ifrån många olika områden, allt ifrån 

arbete och familj till förväntningar och sociala medier kan bidra till stressnivåer som landar på 

en ohälsosam nivå. Vilket i sin tur både påverkar individens förmåga att genomföra bestående 

förändringar men även kroppens kapacitet att hantera ohälsosam mat. 
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Figur 3 Sammanställning av gruppintervju 

 

Intervjun genomfördes digitalt med anledning av den pågående pandemin, och de 

samarbetsverktyg som användes var främst mural. 

 

Intern workshop (22 mars) 

En mini-workshop genomfördes internt (RISE plus Anna O deltog) inom projektet den 22 

mars för att gräva djupare i frågan kring hur projektet kunde leverera bästa möjliga resultat 

med hänsyn till kunskapsläge, sammanhang och begränsningar. Temat kretsade kring ”how 

might we”, vilket är ett vanligt verktyg att använda i designsammanhang. 6 huvudområden 

identifierades; vad är problemet? Vem tar kostnaden för problemet? Vems problem adresserar 

vi? För vem bygger vi lösningen? Varför bryr de sig? Vad behöver lösningen innehålla? Vad 

ska projektet göra? Dessa områden kopplades sedan till ett venndiagram där projektet brukare 

och samhälle överlappade varandra. Resultatet finns i Figur 4. 
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Figur 4  Resultat från intern-workshop utförd enligt metoden ”How might we?” 

 

Designsprint 12-13 april 

Den 12:e och 13 april genomfördes en ’lunch till lunch’ workshop i formen av en designsprint. 

Deltagarna var handplockade så att de hade kontakter med ett brett spann av användare och 

brukare. 
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Workshoppen genomfördes med hjälp av en ”double diamond” approach. Vilket innebär att 

den första delen avsattes för att noggrant gå igenom och problemområdet för att säkerställa en 

god förståelse. Den andra delen i sin tur ägnades åt att söka och definiera lösningar som 

svarade mot användarnas behov kopplat till kunskapen om de underliggande problemen. 

Slutsatser 

Workshopen genomfördes i högt tempo och en härlig energinivå. Slutsatser kopplat till 

målgrupp och behov kretsade främst kring inaktiva personer och utsatta grupper både med och 

utan fysisk aktivitet på recept. Identifierade trender och sammanhang med relevans för 

området fokuserade på högre automation och mindre vardagsmotion. Utmaningar och 

möjligheter återfinns inom områdena:  

• motivation till rörelse (Hur kan tjänsten bidra till motivation?)  

• sociala aspekter (Finns det möjligheter till social interaktion?) 

• användbarhet (Hur säkerställer vi användbarhet?) 

• spridning (Hur sprider vi lösningen?) 

• hur vi kan koppla till andra lösningar?  

Funktioner som behöver beaktas och utvärderas i den slutliga tjänsten inkluderade: 

• Geografi (Var finns aktiviteten och hur kan jag ta mig det?) 

• Tillgänglighet (Hur är aktiviteten tillgänglighetsanpassad?) 

• Socialt (Kan social interaktion via tjänsten bidra till användning och motivation?) 

• Motivation (Hur kan vi bidra till motivation?) 

• Information (Övrig information. Typ: Utrustning, omklädning etc) 

• Nivå (Vilken nivå krävs för deltagande?) 

• Kostnader (Vad kostar det?) 

• Språk (Vilka språkkunskaper krävs? Och i vilket språk?) 

• Ålder (Finns det åldersgränser?) 

• Administration (Hur administrerar vi tjänsten?) 

 

Användarresa 

Efter att ha genomfört deltagande designaktiviteter med representanter från olika delar av 

regionen började vi omvandla de insikter vi fått till en användarresa. Användarresan är en 

visuell representation av den designresearch som genomförts och baseras på den kvalitativa 

data som samlats in. Användarresa (eng. Customer journey, Journey mapping) är en 

väletablerad metod som kan användas i en mängd olika sammanhang, och de kan därför 
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utföras på olika sätt. Det som alla användarresor har gemensamt är att de visualiserar 

processen som en användare (eller person) går igenom för att nå ett specifikt mål. Ett vanligt 

format för denna typ av kartläggning innehåller en persona (en specifik användare), ett 

scenario med tillhörande förväntningar/mål, faser eller steg som användaren går igenom vid 

användning av en tjänst eller produkt, och vissa handlingar, tankar eller känslor som 

användaren gör, har eller känner.  

Då vi inte har haft direktkontakt med någon av våra målgrupper utan enbart involverat aktörer 

och personer som i sina yrken har kontakt med dessa grupper är det inte möjligt att inkludera 

användarens tankar eller känslor i denna användarresa. Vi skulle utifrån alla de aktiviteter vi 

genomfört kunna anta och författa vissa påståenden utifrån en användares perspektiv, men då 

detta inte baseras på data eller speglar deras verklighet anses det inte rätt.  

Den persona som visualiseras i denna resa är konstruerad utifrån den kunskap som alla aktörer 

inom VGR har delat med sig av. Med det sagt fokuserar den väldigt lite på personlighet och 

karaktärsdrag, och visar istället hur vi anser att användarsituationen kan se ut och de problem 

som en digital aktivitetskatalog kan hjälpa till att lösa. 

Användarresa: Alexis 

 

Figur 5 Alexis, vår persona för användarresa 

Scenario: Alexis, se Figur 6, vill hitta en fysisk aktivitet i sitt närområde att utföra för att bli 

mer aktiv och minska stillasittande. Det ska vara en aktivitet som lockar, i en miljö som känns 

trygg och med ett genomförande som passar Alexis som person och schema. 

Förväntningar och mål 

1. På ett enkelt och användarvänligt sätt utforska regionens fysiska aktivitetsutbud 

online. 

2. Filtrera aktiviteter efter relevanta attribut och parametrar.  

3. Hitta information om de olika aktiviteterna.  

4. Välja en aktivitet att prova.  
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Figur 6 De fyra stegen: upptäck, utforska, jämför & välj, för användarresan. 

 

Möjligheter 

• Leta efter fysiska aktiviteter i hela regionens utbud, visa på dess bredd, på ett samlat 

sätt. 

• Inspirera och motivera Alexis till fysisk aktivitet, utforska aktiviteter som Alexis inte 

visste fanns. 

• Utifrån de olika sökalternativen hitta en passande aktivitet.   

• Få information om de olika aktiviteterna, lokalerna och arrangörerna för att skapa 

känslan av trygghet och ägandeskap över situationen. 

Användarresan kan även ses i sin helhet i Bilaga 2.   

Prototyp 

Tidigt i designarbetet började vi översätta de diskussioner och nya kunskaper som projektet 

genererat till skisser och designelement; som i sin tur ligger till grund för det användarflöde 

som är huvudfokuset i den klickbara prototypen. Med tanke på projektets omfång har vårt 

fokus handlat om att utforska och utreda hur en digital aktivitetskatalog kan användas, och inte 

hur den kan se ut. Prototypen är ett första utkast på ett flöde, de steg (se Figur 6) som 

användaren genomför, för att hitta en intressant aktivitet. I viss mån följer detta utkast 

regionens grafiska profil men inte till punkt och pricka, och projektet har inte haft möjlighet att 

utforma ett eget visuellt formspråk i den mån som krävs för en digital lösning redo för 

lansering. Ur ett annat perspektiv finns det många andra viktiga aspekter att lösa och besluta 

innan ett visuellt användargränssnitt kan prioriteras.  

Målgrupp 

Att prototypen nu är byggd som att katalogen används i en smartmobiltelefon bygger på 

projektgruppens diskussioner kring att en yngre målgrupp förmodligen använder sin 

mobiltelefon i större utsträckning än dator och är van att söka efter information och navigera 

på nätet i sin telefon. En förutfattad mening är att många unga idag har sin telefon med sig i 

stort sett överallt, och enligt Internetstiftelsen (2020) är det ungefär 4 av 10 gymnasieelever 

som till och med använder sina mobiltelefoner som verktyg i undervisningen. 90% av 

befolkningen använder internet i mobilen, vilket är en stor andel som inte är många 

procentenheter bakom de som använder internet i dator, 91% (Internetstiftelsen, 2019). Då den 
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primära målgruppen för projektet är unga utvecklades prototypen för smartmobiltelefon, men 

det betyder inte att det inte är möjligt att använda den digitala aktivitetskatalogen i dator och 

surfplatta. Tidiga skisser för hur den digitala aktivitetskatalogen kan se ut i vanlig webbläsare 

finns i Bilaga 3. En funktion som flertalet deltagare har poängterar som viktig är möjligheten 

enkelt skriva ut. Framförallt är detta relevant för den sekundära målgruppen, att de i sina 

möten med personer kan hjälpa till att utforska bland aktiviteterna och sedan skriva ut en 

träfflista eller information om en specifik aktivitet som personen tar med sig från mötet.  

När aktivitetskatalogen i ett senare skede utvecklas och programmeras för användning i flera 

enheter kan den användas av fler användare i olika enheter. Vissa användare kan komma att 

använda aktivitetskatalogen i sitt arbete, exempelvis skolsköterskor, läkare som skriver ut FaR 

eller andra hälsorelaterade tjänster inom regionen, och då är tanken att de ska kunna göra det i 

sina datorer. Detta kräver att aktivitetskatalogen utvecklas med responsiv anpassning, och 

eventuellt som en webbapplikation.  

 

 

Figur 7 Ett förenklat användarflöde illustrerat i Wireframe 

 

Steg 1: inledning 

Prototypen utgår från att det ska vara enkelt att utforska bland hela regionens aktivitetsutbud, 

utifrån flertalet personliga parametrar och attribut. Katalogen är menad att ha ett brett utbud av 

aktiviteter som ska registreras av många olika föreningar, aktörer och företag, till en bred 

användargrupp i regionens alla kommuner. Under de samskapande aktiviteter har flertalet 

deltagare och aktörer poängterat vikten av att guida användaren och metaforiskt hålla den i 

handen under användningen av den digitala katalogen och i utforskandet av alla dessa 

aktiviteter och arrangörer. Med det sagt är ett av de första stegen i prototypen att användaren 

kan välja att dela sin platsinformation med den digitala katalogen, så att de aktiviteter som 

användaren utforskar bland redan har filtrerats efter en kommun. Tanken är att det ska vara 

möjligt att smalna av platsinformationen ytterligare genom att ange i vilket område, eller 

stadsdel, aktiviteterna ska äga rum, vilket eventuellt kan vara av större nytta i de större 

kommunerna. Ett alternativ till att dela platsinformation kan vara att användaren själv anger 

den kommun som denne är intresserad av (vilket även är möjligt i prototypen) eller att varje 
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kommun har unika webbadresser till den del av katalogen som innehåller aktiviteter för deras 

område. Dessa lösningsförslag är möjliga att göra oavsett om katalogen utvecklas för att 

användas i smartmobiltelefon eller dator. 

Steg 2: kategorisering 

Efterföljande steg i prototypen visar aktiviteter efter kategorier, majoriteten av dessa kategorier 

används redan idag av VGR och den fysiska katalogen (se Figur 8). Efter intervju med 

hälsoguide och designsprint har vi lagt till två kategorier: sociala aktiviteter och 

motivationsstöd, och aktiviteter för grupper, vänner eller familj.  

 

Figur 8 Kategorisering av aktiviteter 

 

Sociala aktiviteter och motivationsstöd skapades då det idag finns ett behov hos vissa 

användargrupper att hitta sociala aktiviteter att ägna sig åt. Det finns en efterfrågan efter 

aktiviteter som kopplar fysisk och social aktivitet samman, detta kan handla om promenader i 

grupp eller exempelvis tipspromenad. Under våra samskapande aktiviteter var det flertalet 

deltagare som lyfte vikten av motivationsstöd, dels det som finns att få på kommunalnivå men 

även tips och tankesätt för en vardag i rörelse.  

Aktiviteter för grupper, vänner och familj är ett sätt att kategorisera de aktiviteter som en 

grupp vänner eller kollegor kan ägna sig åt för nöjes skull men det kan även innehålla 

aktiviteter som kan engagera en familj och då över generationsgränser. En aspekt som lyftes 

tidigt var att lek även är en fysisk aktivitet, och att de aktiviteter som finns i katalogen inte 

enbart ska vara sådana som klassas som sporter. Att ha som ett bibliotek med lekar och 
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aktiviteter som engagerar blandade grupper gör att katalogen kan användas av fler och fler 

sammanhang.  

I detta steg används både bilder och text för att beskriva de olika kategorierna, vilket 

uppskattas av de hälsoguider vi talat med. Även fast det är idealiskt att kunna ändra språk för 

katalogen och dess innehåll är bilder ett viktigt kommunikationsverktyg då det blir enklare att 

tolka katalogen indelning och innehåll. Detta skulle med fördel kunna användas i större 

utsträckning i den digitala aktivitetskatalogen. De bilder som används i prototypen måste 

ändras inför en lansering av webbkatalogen, de är nu enbart till för att illustrera den idé vi har 

av att kombinera visuellt material med text. De bör följa de interna riktlinjerna för bild- och 

visuellt material och VGRs visuella profil, de kan bytas ut mot liknande bilder eller 

illustrationer. Det viktiga är att bilden hjälper användaren att tolka de olika kategorierna och 

vad de innebär, detta för att katalogens innehåll ska attrahera och vara enkelt för en så bred 

målgrupp. 

Steg 3: sök via fritext eller filter 

I vissa fall vet användaren exakt vad den är ute efter och det kan då upplevas som frustrerande 

att behöva gå genom de olika kategorierna för att hitta sin aktivitet, men även för att 

möjliggöra fler sökvägar, går det att söka via ett sökfält där användaren kan skriva egna 

sökord. I detta steg är det även möjligt att i en lista se alla aktiviteter som finns registrerade, 

och välja utifrån denna. Även dessa sökningar är tänkta att kunna förfinas genom filter och 

attribut, vilka kan ses i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Attribut som kan användas som filter vid sökning efter aktiviteter 

Anpassad för Funktionsnedsättnin

g 

Tidpunkt för 

aktivitet 

Gruppsamman-

sättning 

Barn 

Ungdom 

Vuxen 

Senior 

Nybörjare 

Syn 

Hörsel 

Rörelse 

Intellektuell, kognitiv 

Vardag – dagtid 

Vardag - kvällstid 

Helg – dagtid 

Helg - kvällstid 

Lovaktivitet 

Endast killar 

Endast tjejer 

Blandad grupp 

De filter som nu används är delvis baserade på den målgruppsbeskrivning projektet arbetar 

efter: Anpassad för och Funktionsnedsättning, medan de andra filtreringsalternativen är 

resultat från våra olika aktiviteter: Tidpunkt och Gruppsammansättning. Tidpunktsalternativet 

är förenklat och mer generaliserat, det är ett viktigt attribut att ha med för att olika personer ska 

kunna hitta aktiviteter som passar deras vardag, men det kan anses som en svårare uppgift att 

ange utifrån arrangörernas perspektiv. Deras schema eller planering kan komma att förändras 

och då behöver uppgifterna i den digitala aktivitetskatalogen uppdateras samtidigt som de kan 

ha sina egna kanaler att arbeta med. Att generalisera tidsangivelsen är därför en kompromiss 

då vi försöker väva in fler perspektiv i vårt lösningsförslag. Gruppsammansättning syftar till 

att kunna filtrera efter grupper där användaren känner sig trygg, vissa är enbart intresserade av 

aktiviteter som genomför i grupper av samma kön. 

Det är möjligt att filtrera ytterligare genom följande avancerade attribut, se Tabell 2. 
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Tabell 2 Avancerade attribut för filtrering 

Anmälan:  Prova på-tillfälle FaR Övrigt 

Visa enbart öppna 

aktiviteter  

Visa de som erbjuder 

prova på-tillfällen 

Visa de som erbjuder 

aktiviteter anpassade 

efter FaR 

Familjeträning 

Träning med ledsagare 

Tillgänglighets-

anpassad lokal 

Med Anmälan menas här att användaren ska kunna välja att se de aktiviteter som inte kräver 

anmälan utan är öppna tillfällen för allmänheten. För vissa kan anmälan ses som en tröskel 

som försvårar fysisk aktivitet medan andra uppskattar anmälan då det blir en motivation. 

Prova på-tillfälle avser filtrera utifrån om det är möjligt att prova på eller ej. Attributet FaR 

finns med då det finns de inom målgruppen som kan ha fått fysisk aktivitet på recept och att de 

vill se vilka aktiviteter som erbjuds dem. Det är även med då katalogens sekundära målgrupp 

är anställda inom VGR och de kan vilja anpassa sökningen efter FaR i möten med patienter. 

Under Övrigt finns fler attribut som de samskapande aktiviteterna och intervjuerna belyst: 

familjeträning kom upp under intervju med hälsoguide som ett attribut som kan underlätta 

fysisk aktivitet. Diskussionen då handlade om mammor som känner att de inte kan träna på 

grund av att de tar hand om barn, en lösning på det kan vara aktiviteter som erbjuder 

barnpassning eller som vi valde att fokusera på: aktiviteter som aktiverar personer i fler åldrar. 

Träning med ledsagare inkluderas då det kan relatera till det tidigare filtret 

Funktionsnedsättning, beroende på typ av aktivitet och funktionsnedsättning kan ledsagare bli 

relevant. Till sist har vi Tillgänglighetsanpassad lokal då flertalet har poängterat att det för 

många kan vara av stor vikt att få information om de lokaler där aktiviteter anordnas.  

Under projektets samskapande aktiviteter har vissa uttryckt en oro för att de olika filtrerings- 

och sökalternativen kan leda till att vissa sökningar inte ger några träffar; att en sökning blir så 

pass specifik så att det inte finns något innehåll matchar de sökattribut som applicerats. Denna 

farhåga är viktig att ta i beaktning och fundera kring i nästa steg då ett utvecklingsteam 

kopplas på och prototypen ska vidareutvecklas till en stabil teknisk lösning.  

Steg 4: utforska träffar 

Efter att användaren antingen har valt en kategori, sökt efter valfritt sökord eller valt en 

aktivitet i listalternativet samlas alla träffar (aktiviteter) i en lista. Här finns en rubrik över vad 

aktiviteten innebär och en kort beskrivande text, och även här är det möjligt att använda filter 

för de träffar som visas. Med inspiration från den analoga aktivitetskatalogen används små 

etiketter eller markeringar (se Figur 9) för de aktiviteter som är avgiftsbelagda, exempelvis 

medlems- eller startavgift, vilka som erbjuder prova på-tillfällen, och de som är gratis. På så 

sätt är det lätt för användaren att få en överskådlig bild över de träffar som sökningen 

genererar. Dessa kan så klart utvecklas på olika sätt, dessa är enbart baserade på de 

samskapande aktiviteter som genomförts under projektets gång och då inte på målgruppens 

faktiska behov eller önskningar. Det kan även finnas tekniska begränsningar som gör att denna 

idé måste förändras.  

 

Figur 9 Etiketter för träfflista som indikerar de aktiviteter som är avgiftsbelagda, erbjuder prova på, eller 

är gratis. De kan kombineras. 

När användaren klickar på aktiviteten blir det möjligt att läsa mer om själva aktiviteten och 

arrangören. För att skapa en så stark känsla av trygghet som möjligt inkluderas på denna sida 

information om aktiviteten och var den äger rum. Adress och tidpunkt för aktiviteten är 
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självklar, men under våra samskapande aktiviteter lyftes information om tillgång till 

omklädningsrum som viktig information för vår målgrupp. Den information som visas ska vara 

aktuell, uppdaterad och korrekt, och vi har även haft arrangörerna i åtanke under vårt arbete 

med prototypen. 

Prototypens baksida 

För att möjliggöra ett aktuellt innehåll i katalogen med uppdaterade uppgifter, information och 

aktiviteter blir kontakten med arrangörerna viktig. Det är avgörande att arrangörer och 

föreningar använder katalogen, lägger in sina aktiviteter och håller informationen uppdaterad. 

Om det inte finns ett etablerat arbetssätt med att få innehåll till katalogen och en vetskap om 

den, kommer innehållet inte attrahera målgruppen. Under projektets gång har vi inte haft 

möjlighet att utforska arrangörernas behov och perspektiv på en digital aktivitetskatalog, men 

vi strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt för dem att lägga in aktiviteter.  

Tid och kostnad för aktiviteter kan anses som svåra då de dels kan bero på andra aspekter och 

kan förändras över tid. Efter möte med Malin Hellström och Claes Lundahl om den nya 

regionkalendern föddes idén att aktiviteter kanske kan registreras som de evenemang som 

kalendern innehåller. Det är då möjligt att arrangören anger ett tidsspann då aktiviteten 

erbjuds, vilket kan vara terminstider, och eventuell del av vecka/dag för att underlätta för 

användaren, och när det registrerade sista datumet är passerat avpubliceras aktiviteten från 

katalogen. På så sätt innehåller inte katalogen inaktiva aktiviteter. Kostnader kan variera och i 

vissa fall kanske inte aktören kan eller vill publicera denna typ av uppgift, då det ändå anses 

som information som kan hjälpa användaren i sin beslutsprocess och jakt efter nya aktiviteter 

bör det finnas med på något sätt. 

Ett annat förslag som kom upp i diskussion med Johan Hermansson är möjligheten att använda 

Google My Business för att säkerställa att den digitala aktivitetskatalogen tillhandahåller 

aktuell kontaktinformation till de olika arrangörerna. Då kan den information som 

arrangörerna själva registrerat i Google-tjänsten om sin verksamhet kopplas till de aktiviteter 

de registrerar i katalogen. Katalogen länkar eller hämtar då verksamhetsinformationen från 

deras Google-information och arrangören behöver inte uppdatera samma information på fler 

ställen. Vi kan dock inte anta att alla arrangörer och aktörer i regionen använder denna lösning 

så det ska vara möjligt att registrera kontakt- och övrig information i katalogen.  

Detta leder till en ytterligare aspekt kopplad till aktivitetskatalogens baksida; ska det vara 

möjligt för aktörerna att logga in för att publicera sina aktiviteter och på så sätt även skapa en 

profil? Då kan de, när de registrerar aktiviteter, koppla på den information som de redan skrivit 

in om sig själva till sina aktiviteter utan att behöva skriva in kontakt- och övrig information på 

varje enskild aktivitet de registrerar. Att skapa inloggningsmöjlighet och användarprofiler 

kräver mer utveckling, administration och underhåll så detta bör förankras främst internt men 

även med arrangörer i regionen. Hur många gånger en aktör registrerar nya aktiviteter och 

därmed använder aktivitetskatalogen kan exempelvis bero på deras utbud av aktiviteter och 

planering, vilket kan vara ett vidare perspektiv att ta med i utvecklingen av prototypens 

baksida.  

En sammanställning av förslag för prototypens baksida finns i kapitel ”Teknisk 

implementation” nedan.  

Utvärdering 

Prototypen och framförallt det koncept som arbetats fram utvärderades under projektets 

slutskede. Utifrån ett bekvämlighetsurval och de begränsningar som pandemin innebär 

utvärderades konceptet med flera personer i varierade åldrar. Detta genomfördes för att få nya 

perspektiv på det vi arbetat fram och det blir möjligt att se hur personer utanför arbetsgruppen 

uppfattar prototypen och om de förstår hur den är tänkt att användas.  



   

 

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2021-06-17    26 (61) 
   

   
 

  

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

Med tanke på prototypens och projektets ramar genomfördes detta som ett samtal, som en 

grundläggande variant av traditionell användbarhetstestning, där vi tillsammans med våra 

utvärderingsdeltagare gick igenom prototypen och dess olika funktioner för att diskutera hur 

användningen uppfattas och vad vi kan förändra.   

Favoritmarkera aktiviteter 

En person efterfrågade möjligheten att spara eller på något sätt favoritmarkera de sökträffar 

som användaren är intresserad av. Vid sökning och användning av katalogen kan en användare 

hitta flertalet aktiviteter som verkar intressanta och det kan vara svårt att hålla dem i minnet, 

därför efterfrågas möjligheten att favoritmarkera dessa aktiviteter så att det är enkelt att hitta 

tillbaka till dem. Det är en god idé och om möjligheterna att spara denna typ av information i 

webbläsaren anses som en tillräcklig lösning går det att implementera. En ikon kan förslagsvis 

vara synlig på den sida som beskriver de respektive aktiviteterna och arrangör eller förening, 

när användaren klickar på ikonen sparas aktiviteten. För att sedan kunna nå de sparade eller 

markerade aktiviteterna måste ikonen inkluderas på fler ställen i katalogen. 

 

Figur 10 Skiss på markering för favoritaktiviteter 

Nivå får aktivitet  

Svårighetsgrad/intensitet beskrivning av aktivitet kan även svårighetsgrad eller intensitet 

inkluderas. Aktivitetskatalogen är menad att vända sig till de som är fysiskt inaktiva, men att 

använda någon form av beskrivning för vilka nivåer aktiviteterna är, svårighetsgrad, 

förkunskaper eller intensitet, bör enligt testdeltagare inkluderas då det ger en tydlig indikation 

till användaren vad de kan förvänta sig av respektive aktivitet. Förslag på nivåer kan vara: 

nybörjar-, medel- och avancerad nivå för svårighetsgrad, enklare indikering om förkunskaper 

krävs som Ja eller Nej, och för intensitet kan låg, måttlig och hög användas om inte 

Borgskalan används och förklaras.  

Detta innebär att prototypens baksida anpassas så att det är möjligt för arrangörerna och 

föreningarna att ange rätt information när de registrerar sina aktiviteter.  

Omformulering av filteralternativ 

Under ett utvärderingstillfälle lyftes en tanke om att formuleringen vid vissa avancerade 

sökalternativ var klumpigt formulerad. I prototypen är det möjligt att kryssa Ja eller Nej för att 

se aktiviteter som kräver anmälan och erbjuder prova på-tillfällen, se Figur 12: (skärmavbild 

prototypens avancerade sökning, feedbacken vi fick ifrågasatte när en användare faktiskt väljer 

alternativet Nej för dessa två val. Ett alternativ på formulering kan ses i figur 13 

(förändringsförslag avancerad sökning), där har nej-alternativen tagits bort men det är 

fortfarande möjligt att anpassa resultaten efter samma sökalternativ. Detta alternativ har inte 

utvärderats.  
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Figur 12: Skärmavbild prototypens avancerade sökning 

 

Figur 13: Ändringsförslag avancerad sökning 

 

Kommuners arbete med fysiska aktivitet och intresse av en gemensam katalog 

För att få en mer specifik bild av hur regionens alla kommuner ställer sig till detta uppdrag och 

initiativet med en regional webbkatalog skickades en enkät med 9 frågor ut med mål att nå ut 

till alla 49 kommuner. Syftet var också att få en bild av hur de olika kommunerna hanterar 

arbetet med att samla allt kring fysisk aktivitet idag och hur det fungerar, deras intresse att 

delta framåt och om det fanns några specifika önskemål kring det.  Totalt deltog 36 kommuner 

av de som ingår i regionen, det finns dubbelsvar från två kommuner (Härryda och Partille). De 

frågor som undersöktes var såsom kan ses nedan men även med alla fullständiga svar i Bilaga 

5. I sammanställningen kan även ses tydligare vilka kommuner som svarat vad, då det kan vara 

av intresse för framtida utveckling. 
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Frågorna som ställdes i enkäten och summering av resultaten  
1. Hur presenterar ni aktivitetsutbudet som finns tillgängligt för invånare i er kommun? 

Alltifrån föreningsidrott, allmänna utegym/motionsslingor, simhallar, dans m.m 

Man kan säga att det är väldigt varierat hur man gör det och rätt spretigt, precis som VGR 

anade och upplever. Några kommentarer nedan kan illustrera det -  

“vi är en väldigt liten kommun har vi inte resurser att avvara del av tjänst för att 

löpande uppdatera eventuella förändringar - cirkulerar tryckta foldrar som är mer 

eller mindre aktuella” 

“Viss information rörande barn och unga skickas ut, t ex till föräldrar via 

familjecentralens sociala medier eller via en tryckt aktivitetsguide till familjer med 

barn 0-5 år. Information inom äldreomsorgen/stödformer skickas ut som broschyr 

tre gånger per år. “ 

“Vi informerar om det som kommunen arrangerar som exempelvis dans på 

Kulturskolan, fritidsgårdens aktiviteter –på fb eller hemsidan” 

“webb, foldrar, lokaltidning, föreningars hemsidor, facebook, instagram, på gång 

med en kommunapp” 

“Kommunernas hemsidor, facebook, instagram, utskick i post, affischer, bibliotek, 

lokalpress, föreningar själva, - sällan samlat” 

 

2. Finns det möjlighet för invånarna att hitta aktivitetsutbudet samlat på ett ställe? 

. Av de tillfrågade - 24 säger Nej det finns det inte och 12 säger Ja det finns 

3. Kan du i generella termer beskriva de aktiviteter som finns samlade och i vilken regi 

de erbjuds (kommunal, förening, kommersiell, annat)?   

Se ett antal citat från sammanställningen som visar på variationen av lösningar.  

“Kommunal regi, viss föreningsaktivitet” 
“Inget” 

“Lovverksamheter” 
“Anläggningar: idrottshall, gräsplan, konstgräsplan, utegym, tennishall, 

grusbanor tennis, vandringsleder, badplatser, lekplatser, pulkabackar. Dessutom 

finns fotbollsplaner som är föreningsdrivna, boulehall och boulehall som är 

förenings-drivna samt en padelhall (kommersiell) och utebana padel 

(folkhögskola). Mm" 
“Kulturella & Religiösa föreningar, Föreningar med aktiviteter för barn 0-6 år, 

för personer med funktionsvariationer och Övriga föreningar” 
“Föreningarna använder egna kanaler såvida det inte är lovaktiviteter, då gör 

kommunen ett samlat utskick med alla aktiviteter. Aktiviteter erbjuds av 

föreningar, näringslivet och kommunen.”  
Lovaktiviteter, kulturaktiviteter, föreningsaktiviteter gym, idrottshallar mm   

4. Finns det en särskild sammanställning av aktiviteter för de invånare som har fått FAR 

(fysisk aktivitet på recept)? 
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Av de tillfrågade - 24 säger Nej det finns det inte och 12 säger Ja det finns 

5. Om det finns länk/länkar där aktivitetsutbudet i kommunen är samlat får du gärna 

kopiera in det nedan. 

Se sammanställningen bilaga 5 

6. Finns det intresse hos er att delta i en regional digital aktivitetskatalog? 

Av de tillfrågade - 3 säger Nej, 12 säger Ja och 21 säger Kanske.  

7. Om du svarat ja ovan; Hur skulle ni önska att framtida aktivitetskatalog fungerade för 

era invånare? 

Nedan presenteras sådant som representerar några av de svar som kommit in men kan 

representera en stor del av innehållet. Detta har varit både bra input för detta projekt men vi 

rekommenderar att dessa kommentarer som kan ses i sin helhet tas hand om för nästa steg i 

utvecklingen då det kommer tas beslut kring hur kommunerna ska delta.  

“appbaserad. jag vet att flera kommuner arbetar med det med inspiration från 

appen "mitt sundsvall" kolla på den. Med möjlighet att "profilera sig" och få 

tillgång till utbud. även med pushnotisfunktion”  

“En väg in för informationen, och att info skall kunna användas på flera 

plattformar med automatik “ 

“Vi har under 2020 ett mål att inventera vilka ytor vi har för spontanaktiviteter, 

vilket kan vara alltifrån var det finns fotbollsmål till pulkabackar, till badplatser, 

motionsslingor som få känner till med mera. En katalog skulle kunna vara ett 

utmärkt sätt att lyfta dessa, med enkla aktivitetsrubriker typ Springa i Hjo, Åka 

skidor i Hjo, bada i Hjo, Lekplatser i Hjo. Kort text och en karta var allt finns. 

Ingen dum idé alls.”   

“Tillgänglighet på hemsida och sociala medier. Publikationer och annonsering 

om att den finns. Vi har redan idag gott informationsflöde om kommunens och 

andra aktörers utbud. Finns säkert målgrupper som vi inte når idag såsom nya 

medborgare. De fysiska aktiviteterna bör svårighetsgrader graderas. “ 

“Att den finns tillgänglig på webb och i pappersform (utskriftsvänligt) - Ett 

register av aktiviteter som kan nå 7år till 80+ “ 

“Det behöver vara väldigt enkelt för alla aktörer att lägga upp och uppdatera 

aktiviteter. Aktivitetsytan/katalogen måste vara lättillgänglig, digital och fungera 

bra på mobilversion. Viktigt att användarna får vara delaktiga att ta fram 

prototypen. Framförallt då de användare ni pratar om är "otillräckligt fysiskt 

aktiva och har ovana/okunskap kring hur man söker aktivitet". 
 

8. Om du svarat nej/kanske, finns det någon särskild anledning som du vill dela med dig 

av? Beskriv i så fall kortfattat. 

Nej som svar, sammanställda citat nedan. 

“Det är mycket annat vi utvecklar just nu.” 
“Vi tycker oss ha fungerande kanaler ut med information” 

“Som kommun finns inte möjligheten eller resurserna att samordna en katalog. 

Framgångsfaktorn utifrån kommunens erfarenhet är att bygga en katalog för de 

aktörer, föreningar och företag som är intresserade, så att de själva fyller i och 
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ansvarar för sin aktivitet. En nyckelaktör för användandet av katalogen borde 

vara Närhälsan och Primärvården då de förskriver FySS/FaR. SISU är en bra 

samverkansaktör för att nå föreningslivet.  
“X är en stor stad och det är redan i staden svårt att samla alla olika aktiviteter på 

ett och samma ställe för en fullständig översikt. Vi delar bilden av att det finns ett 

stort behov att underlätta för invånarna att kunna hitta aktiviteter men tror att 

detta för en så stor stad som Göteborg snarare behöver lösas inom staden.” 
Kanske som svar, ett utdrag av de inkomna svaren kan ses nedan.  

“En digital aktivitets-katalog vore gynnsamt för samtliga invånare. Problemet i 

vår kommun är att dt inte finns några ekonomiska medel att avsätta för att vara 

med i katalogen. “ 

“I samverkan med vårdaktörer för att det skall göra skillnad. “ 

“Något som är länkat till kommunens hemsida. Att denna framtida 

aktivitetskatalog lyfts mot kunderna.”  

“Svårt att bedöma om efterfrågan och behov av regional digital aktivitetskatalog 

finns. Ej troligt att vår målgrupp skulle söka information någon annanstans än på 

kommunens hemsida. Svårt att hålla information om aktiviteter uppdaterad på 

flera ställen.  Möjligheten att hitta aktiviteter som inte finns i den egna kommunen 

skulle öka vid samordning’”.  

“Det behöver vi fundera på “ 

“möjlighet till flera språk och nära brukare - de grupper som redan vet vad de vill 

hittar sin information de som har svårare behöver nästan uppsökande 

verksamheter “ 

"x har inget emot detta men har respekt för tiden det skulle ta att ta fram en sådan 

katalog. “  

“Svårt att säga, men det finns ett önskemål om att ha en samlad kalender. Vi har 

dock inte hittat en lösning för hur den ska kunna hållas aktuell och uppdaterad “  

9. Vill du dela med dig av något ytterligare får du gärna gör det nedan. 

Se sammanställning bilaga 5. Men ett tips var fritidsbanken som också borde inkluderas i det 

framtida arbetet.  

Rekommendationer baserat på kommunernas input 

Det finns ett intresse att delta i fortsatta arbete men det finns också en viss skepsis. Dels 

handlar det om att många kommuner har ett sätt som de hanterar detta på redan, det handlar 

om personella och ekominska resurser som kanske inte finns och det kan även vara så att 

behovet ser väldigt olika ut. De kommuner som har mycket redan samlat på webben har i de 

flesta fall inte alltid medborgarnas perspektiv och hur de gör när de letar efter aktiviteter. Det 

är viktigt att de kommuner som vill delta kan vara med från nästa steg och påverka. Börja med 

att utveckla systemet med de mest engagerade kommunerna som vill delta och få de mindre 

entusiastiska kommunerna att delta längre fram genom att de ser på de goda resultaten. Det 

finns redan initiativ som kan tas vara på och som kan fungera som inspiration. Både små och 

stora kommuner får förutsättningar för att kunna delta, behöver inte se likadant ut för alla.  
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Rekommendationer för fortsatt arbete 

Effektmätning  

När det gäller utvecklingen av såväl aktivitetskatalogen som övriga relaterade 

folkhälsoinsatser är det viktigt att ta hänsyn till vad som motiverar människor till ett visst 

beteende. Teorier om beteendeförändring kan ge insikt i vad som kan öka sannolikheten att 

insatsen verkligen kommer motivera människor till mer fysisk aktivitet. Befintliga hinder för 

fysisk aktivitet bland dem som rör sig minst borde såväl tas med i vidareutveckling av en 

digital aktivitetskatalog samt att dessa borde användas för att se på den övergripande bilden. 

Att vissa grupper upplever större hinder kring fysisk aktivitet kan tyda på större 

samhällsutmaningar som borde adresseras för att uppnå en väsentlig effekt. Det krävs mer än 

en digital aktivitetskatalog för att åstadkomma (långvarig) beteendeförändring bland 

befolkningen. 

Övergripande förflyttningar 

Det övergripande målet med arbetet är en förbättrad folkhälsa. I projektet har fyra 

förflyttningar som man vill åstadkomma med en digital aktivitetskatalog identifierats, dessa 

kan ses i Tabell 3. För att kunna få till de här förflyttningarna behöver mer än en digital 

aktivitetskatalog implementeras och det är detta som beskrivs i effektlogiken nedan. 

Tabell 3 Förflyttningar med implementering av en digital aktivitetskatalog 

1) Otillgänglig papperskatalog   Inkluderande och motiverande digital aktivitetskatalog 

2) Göteborgs kommun  Hela regionen 

3) Få användare  Många användare 

4) För lite fysisk aktivitet bland 

medborgarna 

 Mer fysisk aktivitet bland invånarna i VGR 

Effektlogik 

För att kunna realisera de övergripande förflyttningarna, och stärka hälsan hos befolkningen 

behövs fler olika insatser. Dessa skulle förslagsvis samlas inom ett projekt med syftet att 

implementera och sprida den digitala aktivitetskatalogen. De insatser som nämns här baseras 

på forskning och beskrivs i mer detalj ovan i kapitlet ”Litteraturstudier – rekommendationer 

och input till plattformen, motivation, hinder”. Hur dessa aktiviteter hänger ihop med varandra 

och redan pågående aktiviteter inom regionen, samt hur alla dessa kan gemensamt bidra till det 

övergripande målet kan visas i en effektlogik.  

Effektlogiken beskriver hur det långsiktiga målet med ökad fysisk aktivitet kan nås via några 

kortsiktiga mål, resultat och aktiviteter samt hur det bygger på befintliga resurser. För att nå 

målet och de kortsiktiga resultaten behöver flera olika aktiviteter att genomföras och till hjälp 

har även tillgängliga och befintliga resurser som kan användas i detta arbete identifierats. 

Effektlogiken för ett implementationsprojekt kan ses i Bilaga 1.  Det övergripande 

identifierande målet är en förbättrad folkhälsa, med fokuset på det övergripande delmålet att 

öka den fysiska aktiviteten hos invånarna. Ökad fysisk aktivitet bör leda till förbättrad 

folkhälsa och mindre sjukdomar bland dem som rör sig minst (personer med utomeuropeisk 

bakgrund, personer i utsatta områden, personer med funktionsnedsättningar) och därför är de 

en särskilt prioriterad och viktig grupp.  
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De resurser som har identifierats kan vara värdefulla i ett sånt här projekt är den befintliga 

papperskatalogen, regionens pågående aktiviteter så som hälsostrateger, arbete med 

motiverande samtal och hälsocoacher, fysisk aktivitet på recept (FaR), kommunala aktiviteter 

som arbetar med frågan och kan vara bra samarbetspartners, här finns tex en del lokala 

aktivitetskataloger, ideella föreningar som jobbar tex med kultur- och idrott och som innehåller 

fysisk aktivitet, företag i regionen som jobbar med FaR. 

För att nå både de kort- och långsiktiga effekterna som är önskade rekommenderas, baserat på 

de identifierade resurserna, en rad olika aktiviteter. Aktiviteter kring social marknadsföring 

med syfte att påverka människors intresse till fysisk aktivitet, implementation och anpassning 

av en digital aktivitetskatalog både tekniskt men främst i regional och kommunal organisation 

och att denna görs tillgänglig för alla. Det rekommenderas också aktiviteter kring att koppla 

aktivitetskatalogen till insatser kring både motiverande samtal/hälsocoaching och FaR. För att 

uppnå målen med att nå de minst fysiskt aktiva grupper rekommenderas särskilda satsningar, 

både för att sprida katalogen, men också kunskap om fysisk aktivitet och öka antalet fysiska 

aktiviteter i närområdet, i socioekonomiskt utsatta områden, detta rekommenderas att utföras i 

samarbete med hälsostrateger i dessa områden.   

De resultat som förväntas om aktiviteterna i effektlogiken genomförs är att fler personer 

åstadkommer en långvarig beteendeförändring och blir fysiskt aktiva, att skillnaden i fysisk 

aktivitet mellan olika områden minskar genom att de minst aktiva områden höjer sin fysiska 

aktivitet samt att kunskapen om fysisk aktivitet höjs i samhället och speciellt i socio-

ekonomiska grupper och bland personer med utom-europeisk bakgrund.  

Indikatorer 

För att kunna följa upp huruvida några förflyttningar som har skett behövs indikatorer som kan 

mätas, dessa kan sedan jämföras över tid eller mellan olika grupper. I effektlogiken beskrivs 

indikatorer för de olika stegen och aktiviteterna, det är av vikt att ha indikatorer som visar på 

effekt av interventionen och inte bara processmått som visar om planerade aktiviteter 

genomförts. I detta projekt handlar effekter på kort sikt om invånarnas aktivitets- och 

rörelsemängd och på lång sikt om en förbättrad folkhälsa.   

Till att börja med kan man följa upp vilka aktörer som är del av resurserna och vilka personer 

dessa når ut till. Eftersom målet är att framförallt nå ut till dem med utomeuropeisk bakgrund, 

funktionsnedsättningar och dem som bor i utsatta områden behöver resurser bland annat bestå 

av aktörer som når ut till dessa grupper. Genom att titta på fördelningen mellan aktörer som 

når ut till den generella befolkningen och dem som riktar sig mot de specifika målgrupper kan 

följas upp huruvida interventionen tar hänsyn till huvudmålgrupperna. Nackdelen här är att det 

i vissa fall kan vara svårt att skilja mellan vilka aktörer som når ut till vilka grupper. 

När det kommer till uppföljnings av insatser och aktiviteter inom projektet handlar det om 

att följa upp både hur de har genomförts men även vilken spridning de har haft. Genom att 

följa upp spridningen av den sociala marknadsföringen kan man se huruvida den når ut till de 

ovannämnda huvudmålgrupperna. Spridningen kan följas genom att analysera på vilka fysiska 

platser marknadsföringen kan hittas samt i vilka geografiska områden viss information har 

setts (digitalt). Indikatorer på om personer tagit till sig och förstått informationen är också 

viktig.  

Ett viktigt delmål är att personer använder den digitala aktivitetskatalogen och det kan 

följas upp genom indikatorer för detta. Beskrivande data som kan kopplas till användande av 

katalogen skulle kunna vara vilket geografiska området förfrågning till katalogen kom från och 

tidpunkt på dygnet som katalogen användes. Hur dessa indikatorer utformas behöver vara en 

del av designen av katalogen. 
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Det långsiktiga målet med en digital aktivitetskatalog är ökad fysisk aktivitet bland invånarna 

och en ökad folkhälsa. Detta kan följas upp genom indikatorer på fysisk aktivitet och andra 

levnadsvanor, men också hälsoindikatorer som vissa icke-smittsamma sjukdomar och BMI. 

Indikatorerna har delats in i fyra kategorier; Fysisk aktivitet, vanor och utförande; Vikt 

och BMI; Icke-smittsamma sjukdomar samt Användning av plattformen. 

Under projektet har en rad tillgängliga källor för indikatorer gåtts igenom och i dessa har en 

rad olika indikatorer identifierats. I Tabell 43 ses indikatorer för Fysisk aktivitet och 

levnadsvanor samt Vikt och BMI. Indikatorerna har jämförts med de övergripande 

förflyttningarna och för den första kategorin saknas indikatorer för de individer som 

motionerar för lite eller inte alls för att följa upp det övergripande syftet. Inom kategorin Vikt 

och BMI saknas indikatorer för incidens men även för hur många som lyckats sänka sitt BMI.  

Källor där indikatorer har identifierats är:  

• Hälsoläget VGR / HLV – Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten 

• Hälsoläget VGR / Vega 

• Primärvårdskvalitet 

• Förskrivning FAR  

• Plattformen 

Källor som har gåtts igenom men där indikatorer inte identifierats: Nationella diabetesregistret, 

Barnobesitas registret, Hälsoläget Folkhälsomyndigheten och Dödsorsaksregistret.  

Tabell 43 Indikatorer för att följa upp de långsiktiga målen med avseende på fysisk aktivitet, 

levnadsvanor och vikt. 

Fysisk aktivitet och 

levnadsvanor 

Källa Vikt och BMI Källa 

Andel fysiskt aktiva Hälsoläget VGR Andel personer med 

fetma, BMI > 30  

Hälsoläget VGR 

Andel som 

motionerar minst en 

timme i veckan 

Hälsoläget VGR   

Stillasittande mindre 

än 10 timmar per dag 

Hälsoläget VGR   

Cyklar varje dag eller 

nästan varje dag 

Hälsoläget VGR   

Rådgivning/FaR vid 

kronisk sjukdom och 

otillräcklig fysisk 

aktivitet (alla grupper, 

demens, depression, 

diabetes, hypertoni, 

KOL, stressreaktion) 

Primärvårdsregistret   

Tillräcklig fysisk 
aktivitet efter 
rådgivning vid 
kronisk sjukdom 
(alla grupper, 
demens, depression, 

Primärvårdsregistret   
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diabetes, hypertoni, 
KOL, 
stressreaktion) 

Förskrivning av FAR Vega   

 

I Tabell 54 ses indikatorer för icke-smittsamma sjukdomar och användning av plattformen. I 

den första kategorin saknas igen indikatorer för incidens av sjukdomar. När det kommer till 

användning av plattformen beror detta mycket på hur man designar plattformen, och de 

indikatorerna som nämns är rekommendationer. Indikatorer för användningen av plattformen 

kan i stor utsträckning påverkas i det framtida utvecklingsarbetet.  

Tabell 54 Indikatorer för att följa upp de långsiktiga målen med avseende på icke-smittsamma 

sjukdomar och användning av plattformen 

Icke-smittsamma 

sjukdomar 

Källa Användning av 

plattformen 

Källa 

Förekomst 

(prevalens) av 

diagnos diabetes 

Primärvårdsregistret Antal sidvisningar, 

kopplade till plats 

Plattformen 

Förekomst 

(prevalens) av 

diagnos 

kranskärlssjukdom 

Primärvårdsregistret Hur länge sidan visas Plattformen 

Antalet insjuknanden 

i hjärtinfarkt per 100 

000 invånare 

Primärvårdsregistret   

Antalet insjuknanden 

i hjärtinfarkt per 100 

000 invånare 

Patientregistret 

(slutenvård) 

  

    

 

Det är det beskrivande data till indikatorerna som bestämmer vilka grupper i populationen som 

är möjliga att följa upp. Indikatorer i Hälsoläget VGR’s beskrivande data (meta-data är 

geografiska områden (samma som sjukvårdsnämnderna), en uppdelning mellan män och 

kvinnor samt åldersindelning (16-29, 30-44, 45 -64, 65-84 år). Det går således inte att följa upp 

dessa i mindre geografiska områden med sämre socioekonomiska skillnader, eller följa upp 

jämlikhetsaspekter i hur den fysiska aktiviteten har förändrats för olika grupper så som tex 

personer med funktionsnedsättning eller personer med invandrarbakgrund. Här kan man 

använda sig av indirekta indikatorer med koppling till frågeställningen, tex hur många av 

aktiviteterna i katalogen som anger sig vara tillgänglighetsanpassade eller utföras i 

socioekonomiskt utsatta områden. Dessa säger dock inte att den fysiska aktiviteten har ökat.  

Även de andra källorna (Primärvårdsregistret och Patientregistret) har relativt stora indelningar 

i både geografiska områden och ålder vilket innebär att det inte går att följa upp flera 

jämlikhetskriterier.  
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Uppföljning 

I den föregående sektionen beskrevs indikatorer som kan användas för att följa upp huruvida 

resurser och aktiviteter leder till de uppsatta målen. Då det handlar om en universell insats, 

som alla i befolkningen får tillgång till, kommer denna uppföljning inte kunna baseras på 

jämförelser av grupper med och utan intervention. För att ändå kunna uttala sig om eventuella 

förflyttningar bör en nulägesanalys göras, och denna kan sedan jämföras med läget efter ett 

införande av detta. Jämförelser kan sedan ske till exempel årsvis, då detta är stora långsiktiga 

mål och flera olika komplexa förändringar kommer kan man inte förvänta sig en stor 

förflyttning på kort tid. Jämförelsen behöver vara på populationsnivå eftersom insatsen är 

universell.   

Den beskrivna interventionen är universell i den bemärkelsen att alla som bor i VGR ska 

kunna ta del av den. Samtidigt ligger fokuset på särskilda grupper som generellt sett är mindre 

fysiskt aktiva. För att utvärdera detta kan man välja att göra en selektiv utvärdering, dvs sätta 

upp krav på vilka som ska nås, grupper som nämnts inom detta projekt har varit personer med 

invandrarbakgrund och personer med funktionsnedsättning, och utvärdera huruvida en 

förflyttning har skett för en viss grupp.  

Ett annat sätt att utvärdera är att titta på hur olika personer besvarat en fråga som ligger till 

grund för en indikator, tex hur mycket motionerar du? Och i utvärderingen analysera hur denna 

fördelning har förflyttat sig. Rimligen, och enligt projektet målsättning, bör de som idag 

motionerar minst ha blivit färre till antalet, medans andelen som motionerar mer än 3 timmar 

inte har förändrats (Sarkadi m.fl., 2014).  

 

Implementation 

Det här kapitlet beskriver hur en digital aktivitetskatalog kan implementeras, både tekniskt och 

i organisationen. Syftet med kapitlet är att visa på vilka vägval man kan göra, och ge exempel 

på kostnader från liknande tjänster.  

 

Det finns flera sätt att utföra både den tekniska och organisatoriska implementationen, 

användarupplevelsen på sidan/sidorna och hur man uppdaterar katalogen.  Dessa två hänger 

naturligt tätt ihop. Här beskrivs först den tekniska implementationen och sedan följer ett 

förslag på förvaltningsmodell och finansiering 

• En digital aktivitetskatalog för hela regionen 

En instans av plattformen på en sida som drivs av regionen. Kommunerna kan länka 

till en del av den sidan, tex en sökning efter aktiviteter i sin kommun. 

För en digital aktivitetskatalog behövs inte bara ett redaktionellt ansvar utan även ett tekniskt 

ansvar, dvs en SIS. Vilka grupper/personer det skulle vara behöver beslutas om. 

Teknisk lösning och implementation 

För att realisera en digital aktivitetskatalog krävs att en mjukvara för den digitala lösningen 

utvecklas. Detta skulle kunna vara allt från att utveckla (= programmera) allting till att sätta 

upp och konfigurera en redan existerande mjukvara.  
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Tabell 65 Olika tekniska lösningar, för- och nackdelar 

Upphandling och 

konfigurering av befintlig 

mjukvara 

Förslag; Episerver som 

används inom andra 

sammanhang i VGR 

Egenutveckling byggd på 

utveckling av regionkalendern 

kompletterat med ytterligare 

webbsida som ingång 

Egen utveckling av 

mjukvara 

 

 

Fördelar Fördelar Fördelar 

Enklare underhåll som troligen 

passar in VGR ITs ramar  

Troligtvis låg kostnad för 

implementation på serversidan. På 

användarsidan (det som syns) låg 

kostnad men tråkigt utseende (går 

att utveckla till bättre utseende, 

men till en något högre kostnad) 

Större flexibilitet vad gäller 

korrigeringar och uppdatering, 

både nu och i framtiden 

Leverantören av mjukvaran 

kan stå för uppdateringar och 

buggrättningar 

Ägs av VGR, finns organisation för 

tekniskt underhåll och förvaltning 

Den går att utveckla precis 

som man vill 

Troligen lägre kostnad Låg kostnad för tekniskt underhåll 

och förvaltning (redan löst idag) 

 

   

Nackdelar Nackdelar Nackdelar 

Färre möjligheter till egen 

anpassning 

Förre möjligheter att anpassa  Behöver underhålla, buggrätta 

och upprätthålla kvaliteten på 

mjukvaran 

Osäkerhet om det finns något 

som passar ändamålet 

Något tråkig utseende Troligt dyrare 

 Endast personer med VGR id kan 

lägga in aktiviteter och editera. För 

viss utvecklingskostnad skulle 

andra personer också kunna läggas 

in.  

 

 

Om lösningen med Episerver och VGR IT väljs, finns troligen mallar för detta att användas. 

Det kan också finnas vissa API:er som kan åberopa från västsverige, exempelvis simhallars 
info, se Bilaga 4. 

Ett ytterligare alternativ är att ha ett större samarbete, tex med en eller flera regioner eller Inera 

för att tillsammans utveckla en gemensam teknisk plattform som kan implementeras antingen 

på kommunal eller regional nivå enligt de nämnda inriktningarna ovan (A och B).  

Autentisering i plattformen 

För att använda den digitala aktivitetskatalogen för medborgarna, dvs läsa om olika aktiviteter, 

behövs ingen autentisering (inloggning).  
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För att lägga in aktiviteter krävs dock autentisering. Detta för att inte vem som helst ska kunna 

lägga in aktiviteter. Autentiseringar är enkelt att lösa för personer inom VGR, om man väljer 

en lösning där VGR IT är ansvariga för webb-applikationen. Rekommendationen är dock att 

en inloggningslösning utanför VGR också finns. Här finns det två alternativ: 

• Ett förenklat system med få antal användare och manuell inläggning av användare, tex 

om varje kommun har en ansvarig person för att lägga in aktiviteter både från 

kommunen men också föreningar och andra aktörer i kommunen 

• Ett system där man kan lägga till många användare, då kommer det att krävas någon 

form av kontroll att de personerna som kan lägga in aktiviteter också är kopplade till 

en förening eller organisation som står för aktiviteten. Här skulle man kunna kolla på 

om en koppling till Idrott-online skulle kunna vara aktuell.  

Om lösningen med VGR IT och Episerver väljs är den första punkten med kommunala 

administratörer som både granskar och lägger in informationen att rekommendera. 

Drift och underhåll 

Precis som man den tekniska implementationen behöver mjukvaran också installeras och köras 

någonstans. Detta kan vara upp till varje kommun att lösa (om val A ovan är det som görs), 

alternativt att regionen och därmed VGR IT står för denna del (detta fungerar oavsett om val A 

eller B ovan har gjorts). 

Oavsett vilken teknisk implementation som görs så behövs drift och underhåll av den. Om den 

tekniska implementation är att konfigurera ett redan existerande system blir detta en betydligt 

mindre uppgift som klaras av med kompetens inom VGR IT, samma gäller om varianten med 

en instans av regionkalendern väljs. I dessa fall bör en kostnad på ca 40 timmar/år avsättas för 

tekniskt underhåll.   

Om man väljer att utveckla (= programmera) en egen lösningen blir underhållet mer avancerat, 

det kommer att krävas buggrättning mm.  

Implementationer – exempel 

Västsvenska turistrådet 

Västsvenska turistrådets websida (https://www.vastsverige.com) innehåller information om 

hela regionen och inspiration till vad man kan göra som besökare där. Den uppdateras både 

från Turistrådets sida med regional information, men också från kommunerna med lokala 

event och information. Den är byggd i Episerver och den tekniska driften sköts av VGR IT.  

Bilaga 4 nedan innehåller mer detaljer kring hur den fungerar och driftas.  

Den nya regionkalendern 

Den nya regionkalendern är implementerad av VGR IT i en java-miljö. Den underhålls och 

driftas av VGR IT men innehållet uppdateras av verksamheterna. Regionkalendern har en 

enkel struktur och ingen inledning eller övergripande syfte mer än att samla regionala 

aktiviteter.  

Det finns möjligheter att kunna utnyttja möjligheter och utvecklad programvara för att 

utveckla den digitala aktivitetskatalogen, se ovan.  

Rekommendationer för fortsättning teknisk utveckling 

För att komma till en implementerad lösning för en digital aktivitetskatalog, baserat på 

designlösningen som har tagits fram i detta projekt behövs följande:  

• Beslut i ovanstående frågor samt beskrivning av features och information som ska ingå 

https://www.vastsverige.com/
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• Beskrivning av designkrav och sedan en design-upphandling av någon eller några som 

ska utföra den grafiska designen. Detta kan vara VGR (vem/vilka?)  

• Beskrivning av teknisk lösning, upphandling och kravdokumentation. Detta kan 

troligen upphandlas internt av VGR IT (i det fallet Hitta relevanta (EPI server/VGR) 

mallar som redan finns inom VGR. 

• Utveckling av den tekniska lösningen och driftsättning 

När beslut om man vill gå vidare och vilka grundfeatures som ska finnas så kan ett mindre 

projekt drivas av VGR IT för att jobba fram tekniska krav, upphandla utveckling (internt eller 

externt) och ta fram ett kostnadsförslag för teknisk implementering och underhåll.  

Den tekniska implementationen hänger tätt ihop med den förvaltningsmodell som man vill se.  

 

Möten och dialoger som initierats under projekttiden 

En stor mängd möten har genomförts under arbetes gång. Teamet har träffat specialister inom 

psykologi, motivation och beteendeförändring, fysisk aktivitet, för att utöver de vetenskapliga 

material som hittats (som beskrivits inledningsvis) också kunna diskutera frågan behovet av en 

digital aktivitetskatalog och vad det kan bidra med till den förändring som individen behöver 

eller önskar uppnå. Det har även varit ett stort antal möten med olika organisationer för att 

diskutera intresse, engagemang men framförallt syn på detta behov och framtida förvaltning. 

Ett antal kommunalförbund har också varit med i dialogen, se tabell 6 för samanställning av 

tagna kontakter.  

Sammanfattningsvis har alla tillfrågade varit positiva till detta initiativ och vill gärna se en 

fortsättning och ett förverkligande av uppdraget. Många har också uttryckt förståelse för 

komplexiteten att involvera alla kommuner med väldigt olika förutsättningar. Det som även 

varit utav stort intresse har just varit ägar- och förvaltningsfrågan och i vilken form som de 

själva ska förväntas delta. Tydlighet i detta med välförankrat fortsättningsuppdrag kommer 

intressera de flesta tillfrågade om att delta framåt.   

Tabell 6 Sammanställning av alla tagna kontakter  

ORGANISATION KONTAKTPERSON 

Länsstyrelsen -Västra Götaland  Kristina Körnung 

VGR   

Uppdrag ungas psykiska hälsa Evelina Stranne 

Ordföranden i Regionalt programområde (RPO) 

Levnadsvanor (VGR)  

Mats Börjesson 

Samordnare för Nära Vård Malena Lau och Carolina 

Svensson 

IT-projektledare, digitala medier och 

dokumenthantering 

Peter Nyhlén,  

Claes Lundahl 
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Digital strateg, Vardagens digitalisering Barbro Lindh 

Avd.chef, Vården digitalisering, tf enh.chef Vardagens 

digitalisering 

Johnie Berntsson 

Kommunalförbund   

GR Fredrik Åkerlind 

Skaraborg Åsa Jellinek 

Boråsregionen Helen Nordling 

Fyrbodal Titti Andersson 

RF-SISU    

VG Alexandra Wiberg 

Kommuner   

Hjo Christina Von Tell, hälsostrateg 

Åmål Lena Björk, hälsostrateg 

Västkom  Lena Holmlund 

GU  Magnus Lindwall prof. psykologi, 

motivationsforskare  

www.vastsverige.com  Johan Hermansson 

Nationellt   

Region Sthlm, Akademiskt primärvårdscentrum, FaR Ing-Britt Ekman 

RF-SISU Skåne, FaR Linda Odqvist 

RF-SISU Örebro, FaR Tina Modin 

Gymnastik och Idrottshögskola och Nationell 

Samordnare för  

 Pär Nilsson 

 

Förslag till förvaltningsmodell 

Efter antal möten med nyckelpersoner på VGR och kommuner har följande hypotes framtagits 

som en förvaltningsmodell. 

http://www.vastsverige.com/
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Ansvarig för teknik och implementation 

Identifiera objektansvarig (SIS) och tekniskt ansvarig avdelning/grupp/person som 

tillsammans med redaktionellt ansvarig inom Centrum för fysisk aktivitet kan jobba med 

katalogen. 

Dessa ansvariga behöver gå vidare med beslut om den tekniska lösningen i enlighet med vad 

som beskrivs i kapitlet ovan, ”Teknisk lösning och implementation” samt beskrivning av 

prototypen. 

Redaktionellt ansvar och uppdatering av aktiviteter 

Centrum för Fysisk Aktivitet arbetar redan med aktivitetskatalogen vilket gör fortsatt arbete 

naturligt för samordning, koordinering och uppföljning av en implementering och användandet 

av webbaserad aktivitetskatalogen med kommuner som har det lokala ansvaret.  

Det redaktionella ansvaret ligger idag på Centrum för fysisk aktivitet och kan med fördel 

fortsätta men kommuner bör få en tydlig ansvarig såsom socialsekreterare, folkhälsoplanerare 

eller strateg. 

Det lokala ansvaret innebär att kommuner har uppsökande verksamhet som görs genom att 

aktivera civilsamhälles- och privata aktörer incentiveras att rekrytera invånare att använda 

webbaserad aktivitetskatalogen. 

Uppdatera aktiviteter 

I den digitala aktivitetskatalogen kommer föreningar och andra aktörer själva kunna lägga in 

aktiviteter som de vill ska synas. För att detta ska ske behövs dock fortfarande uppföljning, 

stöttning och påminnelser. Mycket kan automatiseras med kvartalsmässiga automatiska mail 

för att uppdatera aktiviteter där aktiviteten försvinner om ingen uppdatering görs. De personer 

som jobbar med detta bör ha en lokalanknytning och skulle kunna vara tex hälsostrateger, 

hälsoplanerare och ”hälsoguider” i en kommun. Arbetet bör ha tydlig uppföljning från 

kommunen och regionen och där det behövs bör arbetsbeskrivningarna innefatta 

arbetsuppgifter med digital aktivitetskatalog. 

Dagens aktivitetskatalog har uppdaterats en gång per år genom att man har efterfrågat och fått 

in information från föreningar och andra aktörer om deras aktiviteter. Förutom aktiviteter har 

den innehållit kontaktuppgifter till föreningar och andra aktörer. 

Uppdatera andra delar av katalogen 

Det har också uppkommit behov kring att aktivitetskatalogen ska innehålla tex inspiration för 

träning, kunskap om bra kost mm. Detta skulle kunna vara en tjänst som görs på regional nivå 

och är samma för alla som är anslutna.  

Även om aktivitetskatalogen ”bara” innehåller aktiviteter kommer visst material på sidan att 

behöva uppdateras för att den ska vara modern och locka folk till användning.  

Finansiering  

Finansiering av aktiviteter på kommunal nivå och för civilsamhällesaktörer kan ske förslagsvis 

genom sociala fonden, idrott- och kulturfinansiering och/eller regionalutveckling som kan 

lägga upp en invånarnas hälsokonto som invånarna kan betala till förebyggande tjänster som 

finns på aktivitetskatalogen. Användning av tjänster följs upp anonymt på populationsnivå 

parallellt med besparingar på vårdförbrukning under en fyra till fem års period. Finansierare 

kan sedan rekvireras på besparade pengar från hälso- och sjukvården som investeras vidare att 

förbättra tjänsten. Kommunerna kan skapa en förening eller gemensam ägt bolag för att 

hantera mätningar och transaktionerna.  
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Göteborgs Universitet kan hantera oberoende mätningar av vårdförbrukning och hälsoeffekter 

med RISE stöd vid behov. 

 

Rekommendationer 

Genom flertal intervjuer och genomgång av nationella rekommendationer från 
expertmyndigheter och relevant forskning sammanfattar vi rapporten i följande 
rekommendationer för framtagning av en webbaserad aktivitetskatalog. 

- Upprätta en avsiktsförklaring mellan regionen och kommuner för införande av 
katalogen. 

- Besluta om objektägare, förvaltningsmodell och finansiering 
- Skapa incitamentsmodeller (tex. Arbetsbeskrivning, regionen betalar för )  för att driva 

tjänsterna kopplad till driften av aktivitetskatalogen hos kommuner och regioner 
- Stödja aktörer med IOP och andra avtal för att ansluta sig till aktivitetskatalogen 
- Genomför uppföljning på högsta politisknivå på antal besök på aktivitetskatalogen och 

antal vårdbesök där aktivitetskatalogen förbrukas flitigt. 
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https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/42217
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Bilagor  
Bilaga 1. Detaljerad effektlogik 
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Bilaga 2. Användarresa 
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Bilaga 3. Skiss för digital aktivitetskatalog – webbläsare 
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Bilaga 4. Västsvenska turistrådet 

 

Deras webbsida kan beskrivas i flera nivåer: 

• Första nivån - De driftar, underhåller, uppdaterar och lägger in och tar bort 

information, exv alla artiklar och dess content.  

• Andra nivån -  Alla kommuner har erbjudits plats och har runt en redaktör per 

kommun som ansvarar för detta. All info måste vara korrekt uppdaterat och 

kontrolleras kontinuerligt.  

• Tredje nivån - alla företag som vill finnas på sidan ansvarar också för att hålla sin 

information uppdaterad. Krävs ändå viss påtryckning för att de ska göra det 

emellanåt.  

Dock har Västsverige bestämt att ouppdaterad info inte får ligga kvar hur länge som helst - 
riktlinje för det har antagits.  

De ser också till att allt håller en viss nivå på kvalitet på sidans innehåll. Därför kan inte vissa 
som vill verka på sidan erbjudas plats. De är ofta då för omogna för att kunna leverea innehåll 
med tillräckligt hög kvalitet.  

Vad gäller kommunala och lokala verksamheter har kommunerne eget ansvar för att 
uppdatera och lägga in dessa. Därför finns det kommunala tjänstemän i varje kommun som 
jobbar med information på vastsverige.se 

Vad gäller föreningen har det funnits diskussioner om de ev skulle få bidrag efter att ha lagt 
upp information om sig och sina aktiviteter. Hur långt det är bestämt och implementerat är 
oklart för projektgruppen i dagsläget. 

Nivåer på innehållet - mer generellt - svårt att ha med detaljer som pris/öppettider osv. 
skulle krävas ständig uppdatering. Det är bra men det blir omöjligt att hålla det uppdaterat.I 
fallet med digital aktivitetskatalog skulle det säkert vara bra med tider, men det är ett mycket 
tidskrävande, och kanske omöjligt jobb, att hålla det uppdaterat 

Man kan också fundera på om man vill ha en statisk eller dynamisk websida - hos västsverige 
så är info om hotell/restauranger under statisk content medan evenemang och liknande finns 
under en kalenderfunktion - dynamiskt.  

Vår utmaning - få in information från ALLA aktörer och säkra att de uppdaterar den vid 
behov. 

Bestämma ambitionsnivån -hitta.se eller koppla mot mer stöd/inspiration osv.  

Webbkatalogen måste grundas i ett hållbart arbetssätt. Tips för detta är:  

• kommunnivå samma arbetssätt 

• ge utbildningar och manualer till ansvariga redaktörer 

• ställer krav på bildkvalite, innehåll och alltid har tid att återkomma med feedback 

 

Kostnad - först kommer krävas en stor startplåt för att kunna bygga och utveckla detta. 
Därefter kommer en återkommande årlig kostnad, som täcker buggfix och viss nyutveckling. I 
den här summan är inte arbetskraft, utbildning och support inräknat.  
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Till detta bör VGR kräva/önska/speca att 1-2 antal redaktörer per kommun (beroende på 
kommunstorlek och content). Exempel: Södra Bohuslän 2-3 pers. / Gullspång 1 på 0,25%. 
Kravet på kommunen för att få ha webbplats är att den är snygg och uppdaterad och aktivt 
arbetar med den. 

 

Arbetsgång för en kommun exv.- 

Allt innehåll kan ligga på episerver. Varje kommun har en egen startsida - när de ska publicera 
ett evenemang så följer de den struktur som bestämts på förhand, dvs lägger det i en mapp i 
episerverns struktur/system, en regional redaktör hos VGR får ett meddelande om att det 
finns material som ska granskas. Under granskningen görs oftast lite handpåläggning, 
språkligt eller liknande. 

Det kan finnas vissa API:er som vi kan åberopa från västsverige, exempelvis simhallars info. 
Om det är något vi vill ha.  

 

Önskvärt att skriva ut info för vissa av primäranvändarna -  löser vi genom att varje aktivitet 
är ett eget produktblad på servern.  

Det går då man taggar/specar produktbladen så att alla har samma form exv.  

• ålderskategori 

• geografiskt område 

• typ av aktivitetet 

• tillgänglighetsanpassat 

• FAR 

• kostnad/gratis 

• Osv. 
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Bilaga 5. Alla svarsdata - enkätsammanställning  

finns att se i ursprungsformat och med rådata i länk med behöriget  (Anna O, och RISE har 

detta) 

https://docs.google.com/forms/d/1XpJ9pPqdPg3nF8fHGxOHOyt-

97KaZssvuHLxVy_3QMc/edit  

 Vilken 

kommun 

represent

erar du?  

 

Finns 

det 

möjli

ghet 

för 

invån

arna 

att 

hitta 

aktivi

tetsut

budet 

saml

at på 

ett 

ställe

?  

  

 Finns 

det en 

särskil

d 

samma

nställni

ng av 

aktivit

eter 

för de 

invåna

re som 

har 

fått 

FAR 

(fysisk 

aktivit

et på 

recept)

? 

 Om det finns länk/länkar där aktivitetsutbudet i 

kommunen är samlat får du gärna kopiera in det nedan. 

1 Härryda 

kommun 

Nej Nej "https://www.harryda.se/upplevaochgora.4.124fd5f4139f22e

498f80005115.html 

2 Gullspång

s kommun 

Nej Nej kultur.harryda.se" 

3 Sotenäs Nej Nej Finns ej 

4 Hjo Nej Nej   

5 Götene Ja Ja https://hjo.se/Kultur_turism_fritid/ 

6 Munkedal Ja Nej https://www.gotene.se/upplevaochgora/fritidochnatur.16906.

html 

7 Bollebygd Nej Nej   

8 Lilla 

Edets 

kommun 

Nej Nej   

9 Öckerö 

kommun 

Nej Nej https://lillaedet.se/upplevagora/evenemangochaktiviteter.824.

html 

10 Strömstad Ja Nej https://www.ockero.se/fritid-och-kultur 

11 Tidaholm Nej Nej Strömstad.se 

12 Marks Ja Nej   

https://docs.google.com/forms/d/1XpJ9pPqdPg3nF8fHGxOHOyt-97KaZssvuHLxVy_3QMc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XpJ9pPqdPg3nF8fHGxOHOyt-97KaZssvuHLxVy_3QMc/edit
https://www.harryda.se/upplevaochgora.4.124fd5f4139f22e498f80005115.html
https://www.harryda.se/upplevaochgora.4.124fd5f4139f22e498f80005115.html
https://hjo.se/Kultur_turism_fritid/
https://www.gotene.se/upplevaochgora/fritidochnatur.16906.html
https://www.gotene.se/upplevaochgora/fritidochnatur.16906.html
https://lillaedet.se/upplevagora/evenemangochaktiviteter.824.html
https://lillaedet.se/upplevagora/evenemangochaktiviteter.824.html
https://www.ockero.se/fritid-och-kultur
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kommun 

13 Mölndals 

stad 

Nej Nej https://www.mark.se/invanare/kultur-och-fritid/  

14 vårgårda Ja Ja "https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora.html 

15 Tibro 

kommun 

Nej Nej   

16 Härryda 

kommun 

Nej Nej https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/halsa-

och-livsstil/ma-bra-i-molndal.html 

17 Stenungsu

nds 

kommun  

Ja Nej   

18 Orust 

Kommun 

Ja Ja http://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-

gora/foreningar/foreningsregister.html 

19 Tidaholm

s kommun 

Nej Nej   

20 Mariestad Nej Nej https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/ung-i-

molndal.html 

21 Partille Nej Nej   

22 Kungälv Ja Nej https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-

hjalp/invandring-och-integration/ny-i-molndal.html 

23 Grästorp Nej Nej   

24 göteborg Nej Nej som nämnts ovan finns informationen lite utspridd men ofta 

går det att klicka sig vidare från en sida till en annan för att få 

full information" 

25 Mellerud Nej Nej https://www.vargarda.se/uppleva-och-gora.html 

26 Göteborg, 

Socialförv

altningen 

Nordost 

Nej Ja   

27 Göteborgs 

stad 

Ja Nej https://www.harryda.se/upplevaochgora.4.124fd5f4139f22e4

98f80005115.html 

28 Borås Nej Ja "https://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/i

drottmotionochfriluftsliv.4.28516d14131acbb255c800043.ht

ml 

29 Åmåls 

kommun 

Ja Nej   

30 Idrotts- 

och 

föreningsf

örvaltning

Nej Ja https://www.facebook.com/Stenungsundarena 

https://www.mark.se/invanare/kultur-och-fritid/
https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora.html
https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/halsa-och-livsstil/ma-bra-i-molndal.html
https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/halsa-och-livsstil/ma-bra-i-molndal.html
http://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsregister.html
http://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsregister.html
https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/ung-i-molndal.html
https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/ung-i-molndal.html
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/invandring-och-integration/ny-i-molndal.html
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/invandring-och-integration/ny-i-molndal.html
https://www.vargarda.se/uppleva-och-gora.html
https://www.harryda.se/upplevaochgora.4.124fd5f4139f22e498f80005115.html
https://www.harryda.se/upplevaochgora.4.124fd5f4139f22e498f80005115.html
https://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv.4.28516d14131acbb255c800043.html
https://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv.4.28516d14131acbb255c800043.html
https://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv.4.28516d14131acbb255c800043.html
https://www.facebook.com/Stenungsundarena
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en i 

Göteborg 

31 Tanums 

Kommun 

Ja Nej " 

32 Skövde Nej Nej   

33 Dals-Ed Nej Nej "https://tidaholm.se/kultur—fritid.html 

34 Socialförv

altningen 

Hisingen, 

Göteborgs 

stad 

Nej Ja https://www.vastsverige.com/tidaholm/evenemang/ 

35 Lerums 

kommun, 

fritidsenh

eten 

Ja Nej https://www.vastsverige.com/tidaholm/aktiviteter/alla-

aktiviteter/ 

36 Karlsborg

s kommun 

Nej Nej https://www.tidaholm.se/nyheter/nyheter/2020-04-07-

aktiviteter-for-seniorer-i-coronatider.html 

37 Partille 

kommun 

Nej Nej https://www.tidaholm.se/omsorg-stod--hjalp/aktiviteter-for-

seniorer.html 

38 Alingsås Nej Nej www.facebook.com/stödformer" 

  

Hur presenterar ni aktivitetsutbudet som finns tillgängligt för invånare i er kommun? 
Alltifrån föreningsidrott, allmänna utegym/motionsslingor, simhallar, dans m.m 

1. webb, foldrar, lokaltidning, föreningars hemsidor, facebook, instagram, på gång med 

en kommunapp,   

2. I dag har vi inget bra arbetssätt för att presentera kommunens aktivitetsutbud. 

Eftersom vi är en väldigt liten kommun har vi inte resurser att avvara del av tjänst för 

att löpande uppdatera eventuella förändringar. För närvarande blir det punktinsatser, 

där någon arbetar med att se över vilket aktivitetsutbud som finns, sedan ligger detta 

arbete nere över lång tid före någon "tar tag i" och uppdaterar. Det innebär att det 

cirkulerar tryckta foldrar som är mer eller mindre aktuella. 

3. Hemsida, Sociala medier, kulturbrev 

4. På hjo.se, på visithjo.se samt i evenemangskalender när det gäller specifika 

evenemang. Vi gör dessutom speciella digitala program för varje skollov. 

5. hemsidan, facebook instagram lokaltidning  

6. Hemsida, sociala medier och en tidning som ges ut inför sommaren 

7. Föreningsregister, elljusspår, badplatser mm finns på kommunens hemsida.  

8. på kommunens webbplats och andra sociala medier, och fysiskt i verksamheter som 

exempelvis äldreomsorg, träffpunkter för äldre, fritidsgård, familjecentralen, skola 

och särskola.  

9. kommunens hemsida och förening. Det finns inget samlad aktivitetskatalog/register 

för invånaren. Men vi arbetar på att skapa en enklare lokal aktivitetskatalog under 

https://tidaholm.se/kultur—fritid.html
https://www.vastsverige.com/tidaholm/evenemang/
https://www.vastsverige.com/tidaholm/aktiviteter/alla-aktiviteter/
https://www.vastsverige.com/tidaholm/aktiviteter/alla-aktiviteter/
https://www.tidaholm.se/nyheter/nyheter/2020-04-07-aktiviteter-for-seniorer-i-coronatider.html
https://www.tidaholm.se/nyheter/nyheter/2020-04-07-aktiviteter-for-seniorer-i-coronatider.html
https://www.tidaholm.se/omsorg-stod--hjalp/aktiviteter-for-seniorer.html
https://www.tidaholm.se/omsorg-stod--hjalp/aktiviteter-for-seniorer.html
www.facebook.com/stödformer
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2021 för att hjälpa invånaren och ska bättre samverkan mellan VGR, kommun, 

förening och invånare. Vi ser fram emot en katalog för regionen.  

10. På våran webb "uppleva göra" 

11. Via hemsida, genom föreningar, sociala medier. 

12. Föreningsregister, och information om spontanidrottsplatser/motionsslingor och 

kommunens simhall och utomhusbassänger finns på kommunens hemsida.  

13. På stadens hemsida finns merparten av allt en kan göra i kommunen. Vi har bland 

annat en evenemangskalender där vi försöker samla allt som erbjuds från staden. 

Information om övriga aktiviteter finns på en mängd olika sidor lite beroende på 

vilken verksamhet/förening etc som är arrangör.   

14. Hemsida och fb 

15. Vi hemsida och sociala medier.  

16. Detta görs på kommunens hemsida, där de olika verksamheter själva ansvarer för att 

lägga ut aktiviteterna  

17. "Via Stenungsunds kommuns hemsida samt  Facebooksida för Stenungsund Arena” 

18. Hemsida,Väst Sverige södra  Bohuslänsturim, sociala medier, föreningar som bedriver 

sin aktivitet gör sin egna reklam. 

19. "På Tidaholms kommuns hemsida finns information om föreningsidrott, allmänna 

utegym/motionsslingor och simhall på kultur- och fritidsförvaltningens sidor. 

Information om dans finns på barn- och utbildningsförvaltningens sidor. Information 

om friluftsliv och evenemangskalender finns på turistbyråns hemsida (länk från 

Tidaholms kommuns hemsida finns).Viss information rörande barn och unga skickas 

ut på fler sätt, t ex till föräldrar via familjecentralens sociala medier eller via en tryckt 

aktivitetsguide till familjer med barn 0-5 år.Information inom 

äldreomsorgen/stödformer skickas ut som broschyr tre gånger per år. Innehållet är 

från föreningar/frivilligorganisationer som kommunen samarbetar med, från 

omvårdnadsförvaltningen, samhällsinformation m.m. Materialet kan också hämtas på 

bibliotek och träffpunkter samt syns via kommunens hemsida, facebook och annons i 

Tidaholmsguiden som går ut till alla hushåll. Annonsering sker inför varje aktivitet. 

Stödformer informerar också genom uppsökande verksamhet, t ex genom att finnas i 

bostadsområden." 

20. Över sociala medier, föreningarna själva 

21. social medier, lokalpressen, informationssidor inom verksamheterna. kommunens 

hemsida, workshops, prova på kvällar/dagar,  

22. Information på hemsida, lokala informationsblad, post till nyinflyttade 

23. Hemsida, sociala medier, tryckt media  

24. först och främst på nätet - skriftligt med broschyrer på t.ex bibliotek 

25. Kommunen och föreningar själva presenterar aktivitetsutbud via hemsida och andra 

sociala medier, samt ibland annonser i lokaltidning.   

26. Sociala medier, broschyrer, hemsidor, affischer etc 

27. Kalendariet på kommunens hemsida, instagram 

28. Dels genom ett föreningsregister och dels genom information på vår hemsida. Även 

sociala medier används för att marknadsföra våra spår och leder/aktivitetsplatser.  

29. På hemsidan, se länkar. 

30. På anläggningssidorna och goteborg.se/aktiveradig samt Aktivitetskatalogen som 

CFFA sätter ihop. 

31. Det finns att ta del av under uppleva och göra på kommunens hemsida 



   

 

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2021-06-17    53 (61) 
   

   
 

  

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

32. Kommunala aktiviteter såsom utegym, motionsslingor, simhallar, vandringar m.m 

presenteras på webben. På webben finns också ett sökbart register med samtliga 

föreningar i kommunen där man kan söka utifrån intresse. Vissa aktiviteter publiceras 

också i evenemangskalendern via Next Skövdes hemsida.    

33. Vi har inga möjligheter att presentera aktivitetsutbudet som föreningslivet 

organiserar. Det är för omfattande och därför kan vi bara hänvisa till föreningarnas 

hemsidor. Kommunen ansvarar inte för motionsslingor, vi har inget badhus m.m. Vi 

informerar om det som kommunen arrangerar som exempelvis dans på Kulturskolan, 

fritidsgårdens aktiviteter läggs ofta ut på fb förutom informationen på kommunens 

hemsida. Vi har en evenemangskalender på hemsidan men där läggs inte 

föreningarnas aktiviteter ut. 

34. Det presenteras på olika platser som t ex olika hemsidor och sociala medier 

(Göteborgs stads kalendarium på stadens centrala hemsida, verksamheters egna 

sidor, temasidor inför lov osv) samt olika tryckta material som broschyrer, guider och 

affischer.  

35. "vastsverige.com/lerum/fritid samt en föreningsfolder som vi har på svenska och 

arabaiska i tryckt form." 

36. Föreningar själva. Föreningsregister på kommunens hemsida. Utegym/motionsslingor 

simhall finns på också på hemsidan. Bibliotek, simhall och Kulturstuga finns på sociala 

media. 

37. Man finner det mesta på kommunens hemsida där det är lätt att hitta det man söker. 

Alla stora lov, aktiviteter, föreställningar etc. marknadsför vi även på alla sociala 

kanaler vi har, affischering, på kulturhus, fritidsgårdar, skolor, kommunens egna 

katalog för kultur, lokala radio och tidning. 

38. Sociala medier, kommunens hemsida, flyers och affischer 

  

Kan du i generella termer beskriva de aktiviteter som finns samlade och i vilken regi de 
erbjuds (kommunal, förening, kommersiell, annat)?   

1. Det är det som arrangeras i kommunal regi viss föreningsaktivitet också men inte 

samlat fullt ut. 

2. För närvarande finns ingen samlad dokumentation 

3. Lovverksamheter Kommunen i samarbete med föreningslivet 

4. Anläggningar: Idrottshall, gräsplan, konstgräsplan, utegym, tennishall, grusbanor 

tennis, vandringsleder, badplatser, lekplatser, pulkabackar. Dessutom finns 

fotbollsplaner som är föreningsdrivna, boulehall och boulehall som är föreningsdrivna 

samt en padelhall (kommersiell) och utebana padel (folkhögskola). Det finns ju 

naturligtvis mycket mer men svårt att sätta upp allt här 

5. det finns hallar,  aktiviteter, friluftsliv, ungdomsverksamhet, motionsspår, 

vandlringsleder, aponstan idrott simhall. 

6. vandringsleder , motionsspår, guidningar, idrott, paddling, bad, cykling, skridsko, 

ridning, kulturskola, gym(ute och inne), kulturarrangemang, lekplatser, klättring 

7. Information om vilka föreningar som finns samt den anläggningar kommunen har 

finns på hemsidan.  

8. all aktivitetsutbud i kommunal regi finns på kommunens samlade webbplats. Övriga 

organisationer/föreningar har möjlighet att synas på kommunens webbplats.   
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9. "förstår inte frågan. Se: https://www.ockero.se/fritid-och-kultur/foreningar-och-

foreningsliv#h-Foreningsregister. *Kulturella föreningar*Religiösa 

föreningar*Föreningar med aktiviteter för barn 0-6 år*Föreningar för personer med 

funktionsvariationer*Övriga föreningar" 

10. Kommunala, kommersiella och ideella. 

11. Kommunen har en evenemangskalender där de flesta evenemang finns samlade. Ett 

föreningsregister där alla föreningar finns med kontaktuppgifter och länk till hemsida. 

Kommunens hemsida gör nyheter kring aktiviteter som arrangeras av kommunen 

samt i vissa fall föreningsaktiviteter. 

12. Det är både kommunal och föreningsdrivet  

13. "En del av hemsidan heter ""uppleva och göra"" och därifrån kan en klicka sig vidare 

till de allra flesta andra sidor där aktiviteter presenteras. Där finns direktlänkar till 

biblioteken, baden, museet, ung i Mölndal som är en sida som riktar sig främst till 

unga Vi har en evenemangskalender där stadens arrangemangs/evenemang och 

aktiviteter erbjuds och där anmälan kan göras. Vi har ett föreningsregister över aktiva 

föreningar i Mölndal. Dock behöver en sedan gå in på respektive förenings sida för att 

kunna ta del av deras aktiviteter. Vi har allmän information om naturområden, 

lekplatser, utegym mm för att inspirera till uteliv och rörelse " 

14. Föreningsregister, digital scen-kommunalt, COI-företag på fb  

15. kommunala lovaktiviteter (gäller samtliga lov), aktivitetsdagar kommunal och 

förening (ex. må-bra-vecka) föreningsmässa (kommunal och förening) föreningens 

eget marknadsfört. 

16. Idrott, kulturskola, kultur aktiviteter, spontanidrottsytor, friluftsliv. Olika privata, 

ideella och offentliga aktörer erbjuder aktivisterna.  

17. "Kommunal: Simhall, Ishall, Idrottshallar, Gymnastiksalar, Boule, Fotbollsplaner, 

Discgolf, Nösnäsvallen, Näridrottsplats, Skatepark, Streetbasket, , Naturstigar och 

Friluftsområden, Badplatser, Elljusspår, Cykling, Längdskidåkning, Skridskoåkning, 

Förening: Idrottsskolan,  Stenungsunds Skivstångsklubb, Tennisbanor Landsting: 

Rehabmottagning. Kommersiellt: Träningsanläggning STC, Bowling  

18. Lovaktiviteter, kulturaktiviteter, föreningsaktiviteter gym, idrottshallar mm  

19. "På kultur- och fritidsförvaltningens sidor på Tidaholms kommuns hemsida finns 

information om badhus, bibliotek, lokalbokning, fritidsaktiviteter, föreningsliv och 

bidrag, ungdomscafé, kultur- och arrangemang, Tidaholms museum samt information 

för turister och besökare .På dessa sidor finns information om aktiviteter som bedrivs 

i kommunal regi (kultur- och fritidsförvaltningen) och i viss mån föreningsregi. 

Socialförvaltningen ansvarar för aktiviteter på familjecentralen, t ex föräldragrupper. 

Aktiviteter med koppling till omvårdnadsförvaltningen sker i kommunens eller 

pensionärsföreningarnas/frivilligorganisationers regi. Det är månadsmöten, 

medlemsmöten, bingo, intressegrupper,  matlag, promenadgrupper, gympagrupper, 

caféer, film, anhöriggrupp. " 

20. Allt från skjutbana till friluftsområde. I kommunal och föreningsregi. 

21. Nej det kan jag inte 

22. Information om bokningsbara anläggningar, motionsspår, badanläggningar, 

öppettider, priser, tillgänglighet. 

23. Föreningarna använder egna kanaler såvida det inte är lovaktiviteter, då gör 

kommunen ett samlat utskick med alla aktiviteter. Aktiviteter erbjuds av föreningar, 

näringslivet och kommunen. 

https://www.ockero.se/fritid-och-kultur/foreningar-och-foreningsliv#h-Foreningsregister
https://www.ockero.se/fritid-och-kultur/foreningar-och-foreningsliv#h-Foreningsregister
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24. anläggningsinformation - föreningar m.m. 

25. Kommun och föreningar presenterar sina specifika aktiviteter via sina hemsidor och 

annonser.  

26. Kommunal, förebyggande hälso- insatser, mötesplatser med aktiviteter,  

27. kommunal och förening 

28. Borås Stad samverkar med Borås TME (Turism, Möten, Evenemang) för att 

marknadsföra aktiviteter av alla de slag. I denna fråga ligger det på Borås TME:s 

ansvar att samla och marknadsföra dessa aktiviteter.  

29. Både kommunala, förenings och kommersiella aktiviteter 

30. Vi har gym, bad, ishallar (skridskor för allmänheten) och gruppträning på både land 

och i vatten för barn, unga och vuxna. Vi har även utegym, frisbeegolf, volleyboll och 

aktiva utemiljöer. Det är i kommunal regi. 

31. Det finns information om våra fritidsgårdar, lekplatser, idrottsanläggningar och 

motions/friluftsområden. Badhus och ishall har vi inte i kommunen men det finns 

hänvisat info om grannkommunernas anläggningar. Det finns information från alla 

nämnda aktörer ovan, beroende på aktivitet. Vi har en kulturkalender där samlas 

aktiviteter för olika åldrar men där är aktiviteten kanske inte så ofta fysisk.  

32. Nej 

33. Nej det finns inte samlat. 

34. - 

35. kommunal, förening, studieförbund, reionen och kommersiell ibland var för sig och i 

bland i samverkan  

36. Finns inte samlat utan via respektive arrangör och ansvarig.  

37. Nej 

38. Inför skollov brukar de kommunala aktiviteterna samlas på kommunens hemsida, då 

tas även föreningar och studieförbund med om det är i samarbete med Alingsås 

kommun.  

  

  Kommun  Finns det 

intresse 

hos er att 

delta i en 

regional 

digital 

aktivitets

katalog?  

Om du svarat ja/kanske ovan; Hur skulle 

ni önska att framtida aktivitetskatalog 

fungerade för era invånare?  

Om du svarat nej, 

finns det någon 

särskild anledning 

som du vill dela 

med dig av? 

Beskriv i så fall 

kortfattat. 

1 Härryda 

kommun 

Ja appbaserad. jag vet att flera kommuner 

arbetar med det med inspiration från appen 

"mitt sundsvall" kolla på den. Med 

möjlighet att "profilera sig" och få tillgång 

till utbud. även med pushnotisfunktion  

  

2 Gullspång

s kommun 

Kanske En digital aktivitets-katalog vore gynnsamt 

för samtliga invånare. Problemet i vår 

kommun är att dt inte finns några 

ekonomiska medel att avsätta för att vara 

med i katalogen. 
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3 Sotenäs Ja En väg in  för informationen, och att info 

skall kunna användas på flera plattformar 

med automatik 

  

4 Hjo Ja Vi har under 2020 ett mål att inventera 

vilka ytor vi har för spontanaktiviteter, 

vilket kan vara alltifrån var det finns 

fotbollsmål till pulkabackar, till badplatser, 

motionsslingor som få känner till med 

mera. En katalog skulle kunna vara ett 

utmärkt sätt att lyfta dessa, med enkla 

aktivitetsrubriker typ Springa i Hjo, Åka 

skidor i Hjo, bada i Hjo, Lekplatser i Hjo. 

Kort text och en karta var allt finns. Ingen 

dum idé alls.  

  

5 Götene Kanske     

6 Munkedal Ja Tillgänglighet på hemsida och sociala 

medier. Publikationer och annonsering om 

att den finns. Vi har redan idag gott 

informationsflöde om kommunens och 

andra aktörers utbud. Finns säkert 

målgrupper som vi inte når idag såsom nya 

medborgare. De fysiska aktiviteterna bör 

svårighetsgrader graderas. 

  

7 Bollebygd Ja Vad förväntas av varje kommun? Ska vi i 

kommunen samla in information mm så är 

det ju ett omfattande arbete.  

  

8 Lilla 

Edets 

kommun 

Ja en sammanhållen katalog där föreningar 

och andra verksamheter finns 

representerade för att visa bredden av utbud 

som finns i kommunen. 

  

9 Öckerö 

kommun 

Ja Att den finns tillgänglig på webb och i 

pappersform (utskriftsvänligt) - Ett register 

av aktiviteter som kan nå 7år till 80+ 

  

10 Strömstad Kanske I samverkan med vårdaktörer för att det 

skall göra skillnad. 

  

11 Tidaholm Kanske     

12 Marks 

kommun 

Ja     

13 Mölndals 

stad 

Ja Lättillgänglig samlad information utifrån 

exempelvis kategorier av aktiviteter 

  

14 vårgårda Nej   Det är mycket 

annat vi utvecklar 

just nu. 

15 Tibro Kanske Något som är länkat till kommunens   
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kommun hemsida. Att denna framtida 

aktivitetskatalog lyfts mot kunderna. 

16 Härryda 

kommun 

Kanske     

17 Stenungsu

nds 

kommun  

Ja "Lättanvänd och tydlig, aktiviteter för alla 

åldersgrupper, att man kan skapa en profil 

där man får pushnotiser om vilken aktivitet 

som är planerad inom den närmsta tiden 

och vilken skulle stämma in på din profil." 

 

 

  

18 Orust 

Kommun 
Kanske   

 

 

19 Tidaholm

s kommun 

kanske "Svårt att bedöma om efterfrågan och 

behov av regional digital aktivitetskatalog 

finns. Ej troligt att vår målgrupp (invånare i 

Tidaholm) skulle söka information någon 

annanstans än på kommunens hemsida. 

Svårt att hålla information om aktiviteter 

uppdaterad på flera ställen. Möjligheten att 

hitta aktiviteter som inte finns i den egna 

kommunen skulle öka vid samordning." 

 

  

20 Mariestad Kanske     

21 Partille Nej   Partille kommun 

tycker sig att ha 

fungerande kanaler 

ut med information 

 

22 Kungälv kanske    

23 Grästorp kanske  Det behöver vi fundera på 

 

  

24 göteborg kanske  möjlighet till flera språk och nära brukare - 

de grupper som redan vet vad de vill hittar 

sin information de som har svårare behöver 

nästan uppsökande verksamehter 

 

  

25 Mellerud Kanske _ _ 

26 Göteborg, 

Socialförv

altningen 

kanske  Framför allt information på olika språk 
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Nordost 

27 Göteborgs 

stad 

Kanske     

28 Borås Kanske Borås Stad har inget emot detta men har 

respekt för tiden det skulle ta att ta fram en 

sådan katalog. 

 

  

29 Åmåls 

kommun 
Ja Det behöver vara väldigt enkelt för alla 

aktörer att lägga upp och uppdatera 

aktiviteter. Aktivitetsytan/katalogen måste 

vara lättillgänglig, digital och fungera bra 

på mobilversion.  Viktigt att användarna får 

vara delaktiga att ta fram prototypen. 

Framförallt då de användare ni pratar om är 

""otillräckligt fysiskt aktiva och har 

ovana/okunskap kring hur man söker 

aktivitet"".  

Åmåls kommun vill gärna bidra i ett 

utvecklingsarbete kring detta. Vi behöver 

dock ytterligare information om vad det 

skulle kunna innebära för oss. Vi deltar 

gärna i en vidare dialog med er angående en 

framtida aktivitetskatalog." 

  

30 Idrotts- 

och 

föreningsf

örvaltning

en i 

Göteborg 

Ja  Det ska ha en bra sökfunktion. Där man 

kan välja stadsdel, typ av aktivitet, 

åldersgrupp, intensitetsnivå  även 

svårighetsgrad i någon form (nybörjare, van 

motionär,) 

 

  

31 Tanums 

Kommun 

Kanske  Svårt att säga, men det finns ett önskemål 
om att ha en samlad kalender. Vi har dock 
inte hittat en lösning för hur den ska kunna 
hållas aktuell och uppdaterad. 

  

32 Skövde Kanske    Som kommun 
finns inte 
möjligheten eller 
resurserna att 
samordna en 
katalog. 
Framgångsfaktorn 
utifrån kommunens 
erfarenhet är att 
bygga en katalog 
för de aktörer, 
föreningar och 
företag som är 
intresserade, så att 
de själva fyller i och 
ansvarar för sin 
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aktivitet. En 
nyckelaktör för 
användandet av 
katalogen borde 
vara Närhälsan och 
Primärvården då de 
förskriver 
FySS/FAR. SISU är 
en bra 
samverkansaktör 
för att nå 
föreningslivet. 

33 Dals-Ed Kanske Vi har ett ganska omfattande utbud i 
praktiken inom kommunen. Om det finns en 
möjlighet för föreningarna, företagen mfl att 
på ett enkelt sätt att lägga in denna info 
löpande med olika aktiviteter så skulle det 
kanske fungera. En förutsättning för att 
arrangörerna måste då också vara att 
innehållet verkligen når ut och blir läst av 
våra medborgare. Man meddelar sig ofta på 
sociala medier idag och kanske vill man 
fortsätta med det då det enkelt når 
medlemmarna och även allmänheten. Som 
sagt har vi ingen möjlighet att rodda detta. 
All information måste dessutom vara 
uppdaterad och korrekt för att bli intressant. 

  

34 Socialförv

altningen 

Hisingen, 

Göteborgs 

stad 

Nej   Göteborg är en 
stor stad och det är 
redan i staden svårt 
att samla alla olika 
aktiviteter på ett 
och samma ställe 
för en fullständig 
översikt. Vi delar 
bilden av att det 
finns ett stort behov 
att underlätta för 
invånarna att kunna 
hitta aktiviteter men 
tror att detta för en 
så stor stad som 
Göteborg snarare 
behöver lösas inom 
staden. 

 

35 Lerums 

kommun, 

fritidsenh

eten 

 Kanske     

36 Karlsborg

s kommun 

 Kanske  Enkel att använda och resurser att 
uppdatera. Kanske länk på hemsida. 

  

37 Partille  kanske  Vet ej   
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kommun 

38 Alingsås Kanske  Den ska vara lättåtkomlig och alltid 
uppdaterad så den är aktuell. Gärna även 
uppdelad i kategorier samt sorts aktivitet, till 
exempel motionsspår, hantverk, mat, 
musik, teater, dans osv. 

  

  

  

9 Vill du dela med dig av något ytterligare får du gärna gör det nedan.  

Härryda kommun -tror även att ex. verksamheter som fritidsbanken skulle vara bra om det 

ingår, en låntjänst för fritidsartiklar. Jag tror även att det är bra med olika nivåer av 

aktiviteter. "promenad" "strosa" samt att det är tillgänglighetsmärkta aktiviteter om du 

behöver särskilt stöd eller anpassning. 

  

Lilla Edets -Kommunen är i stort behov av att få fler i fysisk aktivitet, då övervikt och fetma 
ökar. 

Öckerö -Folkhälsoutvecklaren samarbetar gärna med er 

  

Tidaholm -"Att samla information på det här sättet och ge ut program tre gånger per år har 
för stödformer i omvårdnadsförvaltningen varit framgångsrikt: 

https://www.tidaholm.se/download/18.2455d22d1782a5640b995b12/1616157797748/VÃ¥r
%202021.pdf 

  

Mellerud- En digital aktivitetskatalog kräver väl att informationen måste uppdateras ganska 
frekvent från respektive uppgiftslämnare. Det kan ju vara en utmaning. 

  

Lerum -"Kunde vara bra att lägga till vet ej på fråga 4. Jag svarade nej nu men har ingen aning. 
Tror även att många kommuner likt vår har liknande uppsamling av hur man presenterar 
föreningslivet och aktiviteter. Uppleva och göra. Alla kommuner en uppleva göra webb som 
visar just det som ni efterfrågar. Västsverige plockar upp allt och sammanställer för oss när vi 
vill visa bredd. allt gott!Lisa Nauclér, lisa.naucler@lerum.se" 

  

Karlsborg- Tror att ett problem är att aktivt uppdatera. 

  

Alingsås - Vi har en flik på vår hemsida som heter "uppleva och göra" där kan en navigera sig 
fram efter de olika lokalerna som har aktiviteter. Vi har även ett föreningsregister där det 
finns kontaktuppgifter till föreningarna, dock inte aktiviteter utan då får en klicka sig vidare 
till föreningen/studieförbundet/kyrkans osv. hemsida för att se aktiviteter, alternativt 

https://www.tidaholm.se/download/18.2455d22d1782a5640b995b12/1616157797748/VÃ
mailto:lisa.naucler@lerum.se


   

 

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2021-06-17    61 (61) 
   

   
 

  

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

kontakta någon som står listad som kontaktperson i föreningsregistret. Vi har alltså samlat 
vilka aktörer och lokaler som det bedrivs aktivitet i, dock inte just vilka aktiviteter som finns.  

 

 

 

 


