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Inledning 

Den här rapporten är den tredje delrapport från forskningsprojektet ”Barn och ungdomars fritidsvanor 
– ’Aktivitetskort på nätet’ som beslutsunderlag för fördelningspolitik och styrning”. Delrapportens 
fokus är riktat mot barn och ungdomars deltagande i föreningsledda idrottsaktiviteter som 
rapporterats in till det digitaliserade verksamhetsrapporteringsverktyget ‘Aktivitetskort på nätet’ 
(ApN) under perioden 2012 – 2014. De två tidigare delrapporterna i projektet har fokuserat på vilka 
konsekvenser införandet av ApN haft på kommuners styrning av föreningsverksamhet (Lindgren, 
Fahlén & Ferry, 2016) samt vilken påverkan och inverkan ApN haft på idrottsföreningars rapportering 
av sin verksamhet (Fahlén, Lindgren, Ferry & Lindberg, 2016). 

ApN skapades med det huvudsakliga syftet att underlätta föreningars administrativa arbete och ge 
kommuner beslutsunderlag för fördelning av kommunalt stöd till föreningar. Men genom ApN samlas 
också data in om barn och ungdomars fritidsaktiviteter som kan används för att analysera exempelvis 
olika gruppers fritidsvanor och hur det kommunala stödet fördelas mellan dessa grupper. Eftersom det 
är ett krav från samtliga kommuner som ingår i studien att använda ApN för att erhålla aktivitetsstöd 
finns incitament för föreningarna att använda rapporteringsverktyget, vilket medför att merparten av 
de föreningar som bedriver idrottsaktiviteter för barn och ungdomar rapporterar sin verksamhet i ApN 
(jmf. Centrum för idrottsforskning [CIF], 2015). Detta talar för att data som genereras genom ApN ger 
goda möjligheter att undersöka faktiska aktivitetsvanor och hur de skiljer sig åt mellan pojkar och 
flickor, mellan olika åldersgrupper osv. Insamlade data kan också följas över tid eller jämföras med 
annan tillgänglig information utanför systemet för att söka förklaringar på de mönster som identifieras. 

Av tidigare studier som behandlar barn och ungdomars idrottsvanor (ex. Centrum för idrottsforskning, 
2015; European Commission, 2010; Riksidrottsförbundet [RF], 2011) framkommer bland annat att 
idrottsdeltagande är beroende av kön, etnicitet och ålder, med lägre deltagande hos kvinnor och 
individer med utländsk bakgrund, samt att deltagandet minskar med stigande ålder. Dessa studier 
bygger i huvudsak på statistik över medlemskap i idrottsföreningar eller på retrospektiva 
tvärsnittsstudier med enkäter till ett urval av barn och ungdomar (ex. Riksidrottsförbundet, 2015; 
Trondman, 2005). De aktivitetsvanor som där rapporteras är därmed endast uppskattningar av 
verkliga förhållanden och bygger inte, som i denna studie, på de aktiviteter som föreningarna själva 
rapporterar. Deltagande som inrapporteras i ApN görs på individnivå med deltagarnas personnummer 
och inte på gruppnivå som i vissa andra system, vilket också gör det möjligt att följa barn och 
ungdomars individuella idrottsvanor. 

Rapporten är disponerad enligt följande: Inledningsvis ges en bakgrund till ApN som administrativt 
verktyg. Sedan redovisas tidigare forskning om barn och ungdomars idrottsvanor. Därefter preciseras 
studiens syfte och frågeställningar samt presenteras studiens tillvägagångssätt. I det efterkommande 
avsnittet redovisas studiens huvudsakliga resultat med en inledande beskrivning av systemets 
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uppbyggnad, en redovisning av aktivitetsvanor uppdelat per år samt hur aktivitetsvanor förändras över 
tid för tre utvalda åldersgrupper. Rapporten avlutas med att resultatet analyseras och diskuteras. 

Bakgrund 

ApN är ett system för, med hjälp av ett digitalt gränssnitt och en databas, ideella föreningars 
inrapportering av aktiviteter till kommunen för erhållande av så kallat lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), 
samt för kommunens administration och utbetalning av detsamma. LOK-stödet är många kommuners 
största kontanta bidrag till ideella idrottsföreningar och betalas vanligen ut två gånger årligen, med 
vissa lokala avvikelser. Utöver medlemsavgifter (Centrum för idrottsforskning, 2014) och 
träningsavgifter utgör LOK-stödet en av de viktigaste inkomstkällorna för många föreningar 
(Riksidrottsförbundet, 2015).  

Storleken på LOK-stödet bygger på antalet deltagare och sammankomster bland föreningars 
medlemmar och för att erhålla stödet måste varje enskild förening rapportera in korrekta uppgifter till 
kommunen om deltagarnas namn och personnummer, samt om aktivitetens typ, datum, tidpunkt och 
längd. Innan ApN eller liknande system skapades, använde de flesta kommuner så kallade närvarokort 
som varje förening fyllde med uppgifter om deltagare och aktiviteter för hand och som därefter 
skickades in till kommunerna (Fritidsnämnden, 2005). Dessa manuella redovisningar innebar en del 
administration, dels för de enskilda föreningarnas ledare och föreningsadministratörer, dels för 
kommunens administratörer, som två gånger per år var tvungna att sammanställa aktiviteterna 
manuellt innan utbetalning av bidrag kunde ske.  

Införandet av ApN hade därför två syften. För det första att tillse att regelverket bakom aktivitetsstödets 
tilldelning följdes och att stöd inte betalades ut till föreningar på felaktiga grunder. För det andra, och 
kanske viktigaste, syftade systemet till att underlätta föreningars administrativa arbete med 
inrapportering av bidragsberättigade aktiviteter till kommunen, och kommunens administrativa 
arbete med hanteringen av dem. 

ApN började användas för närvarorapportering i Umeå 2006, Kalmar och Kungsbacka 2009 och 
Haninge 2012. Umeå kommun var den aktör som tog initiativ till och ansvarade för utformningen av 
ApN. Efter en testkörning med några utvalda föreningar lanserades systemet fullt ut i Umeå kommun 
den 1 juli 2006 och blev från och med den 1 januari 2009 den enda giltiga redovisningsformen för 
aktivitetsstöd för kommunens föreningar (Fritidsnämnden, 2014; Umeå kommun, 2015). Att använda 
ApN innebar till en början att tränare och föreningar rapporterade in genomförda aktiviteter på en 
websida som Umeå kommun upprättat för ändamålet. Under första halvan av 2013 lanserades en så 
kallad app för smartphones för att ytterligare förenkla rapporteringen och för att möjliggöra 
rapportering i anslutning till varje träningstillfälle (Fritidsnämnden, 2014). Systemet har därefter 
fortsatt att utvecklats och bland annat har det skapats möjligheter för att registrera närvaro utan 
internetanslutning. För de kommuner som anslutit sig till ApN, drygt 50 kommuner 2016, finns också 
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möjlighet att anpassa systemet till de lokala regelverk som gäller i de olika kommunerna. I dessa fall 
krävs en viss utveckling av systemet som görs i Umeå. 

Vid sidan om en förenklad hantering av rapportering av aktiviteter och kommunal administration av 
LOK-stödet kan anslutna kommuner också använda de data som skapas i databasen via mjukvaran 
QlikView. Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att data som lagras i QlikView databasen är de 
uppgifter som föreningar rapporterat in i ApN via app och websida och inte enbart de aktiviteter som 
slutligen beviljas bidrag. I QlikView skiljs således inte bidragsberättigade bidrag ut från de som inte är 
bidragsberättigade. Föreningar som medvetet eller omedvetet rapporterar aktiviteter de inte har rätt 
till bidrag för – till exempel flera aktiviteter samma dag eller samma deltagare i olika föreningar vid 
samma tidpunkt – finns kvar i QlikView medan de filtreras utifrån respektive kommuners regelverk 
innan utbetalning av bidrag sker. Genom att använda QlikView finns samtidigt möjlighet för de 
anslutna kommunerna att själva ta fram uppgifter om föreningars aktiviteter (datum, tid, typ av 
aktivitet, förening, lokal) och antalet deltagare (kön, ålder och bostadsområde) på aggregerad nivå som 
underlag för politiska beslut. 

Forskning om barn och ungdomars idrottsvanor 

Internationella studier 

I stora tvärsnittsstudier av idrottsdeltagande i Europa visar resultaten att det finns stora skillnader 
men också likheter i deltagarmönster mellan olika länder (se ex. European Comission, 2010; Gratton, 
Rowe & Veal, 2011; Van Tuyckom & Scheerder, 2010). De mönster som generellt framträder är att 
idrottsdeltagandet är socialt differentierat och är beroende av bakgrundsfaktorer så som kön, ålder, 
etnicitet, utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och funktionshinder (ex. Breuer, Hallmann & 
Wicker, 2011; European Comission, 2010; Gratton et al., 2011; Skille, 2006; Van Tuyckom & Scheerder, 
2010). I allmänhet är de mönster som uppvisas att: 

 män idrottar i högre grad än kvinnor; 
 idrottsutövandet minskar med stigande ålder; 
 individer med utländskbakgrund idrottar i lägre grad (framförallt flickor); 
 idrottsutövandet ökar med utbildningsnivå; 
 individer med sämre ekonomi idrottar i lägre grad; 
 individer med funktionshinder idrottar i lägre grad; och att 
 deltagandet skiljer sig åt utifrån ett nord/syd perspektiv med högre idrottsdeltagande i de nordiska 

länderna jämfört med medelhavsländerna.  

Utövandet av idrott hänger också ihop med tillgången till olika typer av idrottsanläggningar. Hallmann, 
Wicker, Breuer och Schönherr (2012) visar exempelvis att tillgång till simhallar har ett positivt 
samband med antalet utövare av simidrotter medan tillgången till idrottshallar har ett negativt 
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samband med antalet utövare av fotboll (dvs. färre utövare) eftersom att det då finns bättre möjligheter 
att utöva andra idrotter. 

I ett nordiskt perspektiv visar Gratton et al. (2011) att vikande deltagande i takt med stigande ålder är 
lägre i de nordiska länderna jämfört med övriga Europa och att om även idrottande utanför 
idrottsföreningar tas med i beräkningen finns inga tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns 
idrottsdeltagande. Till skillnad från många andra studier på området visar Green, Thurston, Vaage och 
Roberts (2015) studie av idrottsvanor i Norge, att idrottsdeltagandet dessutom verkar ha ökat under 
senare år, speciellt bland kvinnor och i gruppen ungdomar 16-19 år. Resultatet visar samtidigt att hela 
92 procent av alla vuxna norrmän (16- 79 år) någon gång deltagit i idrott och att 76 procent av alla 6-8 
åringar och 87 procent av alla 9-15 åringar minst en gång i veckan idrottar på sin fritid. Högst 
idrottsdeltagande fanns i gruppen 16-19 år, inte i gruppen 10-12 år som i de flesta andra studier. 

Sett till utövandet av idrott i föreningsregi och valet av idrott uppskattas att 70 – 80 procent av alla 
norska ungdomar är medlemmar i en idrottsförening och att majoriteten av dem har börjat idrotta 
innan 10 års ålder (Green et al., 2015). Mönstret som framträder är att andelen som utövar de stora 
lagidrotterna är som högst i 13 års ålder för att sedan sjunka och att denna andel har minskat under de 
senaste årtiondena. Trenden för individuella idrotter, i vilka det forskarna benämner som 
livsstilsidrotter (organiserade promenader, styrketräning, jogging och längdskidåkning) ingår, verkar 
snarare vara att utövandet planar ut än minskar med stigande ålder (Green et al., 2015). Studien pekar 
också på att utövandet av livsstilsidrotter har ökat under senare år, speciellt för gruppen 16 -19 år, där 
utövandet av längdskidåkning, promenader och styrketräning ökat särskilt mycket. Det ökade 
deltagandet i livsstilsidrotter menar forskarna är en stor förklaring till det ökade idrottsdeltagandet 
totalt sett.  

Parallellt med denna utveckling har idrottsdeltagandet utanför traditionella ideella idrottsföreningar i 
Norge med utövandet av styrketräning och gruppträningsaktiviteter i kommersiella anläggningar ökat 
(Green et al, 2015). Den europeiska jämförelsen av idrottsvanor visar att denna trend också finns i 
Sverige, där en större andel motionerar på tränings- och idrottscenter jämfört med många andra 
Europeiska länder (European Commission, 2010). 

Svenska studier 

Idrott är en av Sveriges största folkrörelser med drygt 20 000 föreningar som involverar ungefär 
3 000 000 medlemmar och 870 000 ledare (Riksidrottsförbundet, 2015). Idrottsrörelsen engagerar 
och aktiverar därmed årligen miljontals människor regelbundet (Centrum för idrottsforskning, 2015). 
Samtidigt finns det individer som väljer bort eller inte får möjlighet att delta i verksamheten och 
möjligheterna att idrotta och motionera är inte jämnt fördelade i samhället. CIF (2015) pekar på att 
många av de socioekonomiska villkor som präglar det svenska samhället i allmänhet återspeglas i 
svenskars motionsvanor och deltagandet i organiserad idrottsverksamhet. CIF menar att risken också 
finns att de ökade kostnaderna inom idrotten kommer att förstärka dessa ojämlikheter. 
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Trots att den mediala bilden av idrott oftast pekar på en kommersialiserad verksamhet med elitidrott i 
fokus, visar CIF (2014) att en majoritet av landets idrottsföreningar fortfarande är små till storleken, 
drivs ideellt och fokuserar på att bedriva rolig och stimulerande verksamhet för barn och ungdomar. 
Idrotten verkar också ha stärkt sin ställning i yngre åldersgrupper, där de allra flesta barn och 
ungdomar i dag har erfarenhet av att träna i en idrottsförening och många dessutom gör sin 
idrottsdebut redan före skolåldern. Ett exempel på detta finns i Ungdomsstyrelsens enkätstudie i vilken 
resultaten pekar på att hela 86 procent av Sveriges ungdomar någon gång varit medlem i en 
idrottsförening. En majoritet av medlemmarna, 67 procent, börjar också idrotta i föreningsregi före 
åtta års ålder medan få börjar efter elva års ålder (Trondman, 2005). Thedin Jakobsson, Lundvall, 
Redelius och Engström (2012) menar samtidigt att få ungdomar börjar med en ny idrott efter 12 års 
ålder.  

Det individuella valet att delta i idrott påverkas av flera olika faktorer, dels samhälleliga (ex. kulturen, 
förväntade beteenden, könsnormer), dels individuella (ex. talang, förväntningar, fallenhet). Individens 
val påverkas också av tidigare erfarenheter och olika socialisationsagenter (ex. föräldrar, kompisar, 
lärare) och dessa faktorer tillsammans påverkar individens nuvarande och framtida involvering i idrott 
(Stroot, 2002). I det mer specifika valet av idrott finns flera faktorer som inverkar, bland annat familjen 
och kompisar. Genom familjen introduceras man till specifika idrotter och möjligheter skapas för att 
delta genom ekonomisk och emotionell support. Via familjen och föräldrarnas egna idrottsvanor, 
påverkas också individens attityder till och värderingar av idrott (Stroot, 2002). Särskilt i unga år har 
föräldrar en stor inverkan på barns idrottsvanor. Under tonåren minskar däremot denna inverkan och 
istället får kompisar en större roll. Trondman (2005) visar samtidigt att kompisar också har betydelse 
vid inträde i idrottsrörelsen. Av hans studie framgår att en överväldigande majoritet (87 %) av barn 
och ungdomar som börjar i en idrott redan känner någon som är med i den aktuella idrottsföreningen. 
Gällande ungdomar som väljer att fortsätta delta i föreningsidrott under övre tonåren, konstaterar 
Thedin Jakobsson et al. (2012) att dessa innehar specifika dispositioner och tillgångar som matchar 
det utbud av idrottsaktiviteter som erbjuds. Dessa dispositioner har skapats och förkroppsligats under 
uppväxten, där idrotten varit en viktig del. En stor andel av ungdomarna som fortsätter idrotta har 
också utövat en bredd av olika idrotter och idrottat med sina föräldrar.  

I CIF:s årliga uppföljningar av statens stöd till idrotten ingår ett antal indikatorer som används för att 
bedöma tillståndet inom ett specifikt område, exempelvis Idrotten som folkrörelse. Det övergripande 
syftet med indikatorsystemet är att följa upp statens stöd till idrotten med utgångspunkt i regeringens 
särskilda förordning om statsbidrag till idrottsverksamhet (SFS 2009:1589). Med hjälp av 
indikatorerna finns också möjlighet att följa utvecklingen inom ett område över tid och därigenom ges 
bland annat möjligheter till att belysa medlemsutveckling, fördelningen av lokalt aktivitetsstöd och 
barn- och ungdomars idrottsdeltagande (Centrum för idrottsforskning, 2015). 
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Under senare år har CIF:s uppföljningar visat en minskning av barns och ungdomars aktivitetsnivåer 
inom idrottsrörelsen, både avseende medlemstal, deltagartillfällen och antalet träningstillfällen 
(Centrum för idrottsforskning, 2014; 2015).  Till viss del kan förändringen förklaras av minskade 
årskullar, men CIF:s analys visar att det till stor del beror på minskade aktivitetsnivåer hos de äldsta 
ungdomarna (17–20 år). Vidare visar analysen att minskningen är större bland flickor än pojkar och 
att flickor redan under ungdomsåren har lägre idrottsdeltagande än pojkar (Centrum för 
idrottsforskning, 2014). Sedan 2004 har antalet deltagartillfällen totalt sett minskat med drygt 6,2 
miljoner registrerade tillfällen, vilket motsvarar en nedgång på över tio procent. Vad gäller antalet 
sammankomster är minskningen procentuellt något större, med ungefär 1,1 miljoner tillfällen, vilket 
motsvarar en minskning på ungefär 17 procent (Centrum för idrottsforskning, 2015). 

Deltagarmönster i Sverige 

I likhet med internationella studier (ex. European Comission, 2010; Gratton et al., 2011; Skille, 2006) 
visar svenska studier att idrottsvanor skiljer sig åt beroende på kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk 
status (se ex. Centrum för idrottsforskning 2014; SOU 2008:59; Trondman, 2005). I det följande 
kommer skillnader utifrån kön och ålder att särskilt lyftas fram, då tillgänglig data från ApN inte 
möjliggör analyser utifrån deltagarnas etnicitet och socioekonomiska status.  

Skillnader mellan pojkar och flickor 

I allmänhet idrottar fler pojkar än flickor i föreningsregi (Centrum för idrottsforskning, 2014; SOU 
2008:59) och totalt sett är kvinnor i minoritet inom idrottsrörelsen där de utgör ungefär 44 procent av 
medlemmarna och 49 procent av ledarna (Riksidrottsförbundet, 2015). Ungefär en tredjedel av 
medlemmarna i idrottsrörelsen är däremot barn och ungdomar och för dem är könsfördelningen något 
jämnare med 47 procent flickor (Riksidrottsförbundet, 2015). Historiskt sett har andelen flickor som 
deltagit i idrottsrörelsen varit störst i åldern 6-12 år för att sedan minska med stigande ålder 
(Riksidrottsförbundet, 2013; 2014). Trondman (2005) konstaterar samtidigt att en större andel flickor 
än pojkar slutar idrotta under tonåren och att flickor både börjar träna och tävla i idrott något senare 
än pojkar. Den senast tillgängliga statistiken visar däremot på ett trendbrott då andelen flickor ökat 
bland medlemmar 13-18 år där flickorna numera utgör 53 procent av medlemmarna 
(Riksidrottsförbundet, 2015). 

En granskning av den könsmässiga fördelningen av inrapporterade deltagartillfällen visar samtidigt att 
pojkars aktiviteter utgör ungefär 60 procent av samtliga tillfällen årligen. Vidare framkommer att 
andelen pojkar ökar något i takt med stigande ålder (se Tabell 1). Sammantaget indikerar statistiken 
att pojkar redan i unga år är något mer aktiva inom föreningsidrotten än flickor, och att skillnaderna 
ökar under senare tonåren (Centrum för idrottsforskning, 2015). Det utbetalda aktivitetsstödet från RF 
följer samma mönster som medlemsantalet, där ungefär 40 procent av stödet går till flickors 
verksamhet och minskar ju äldre flickorna blir (Riksidrottsförbundet, 2015). 
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Tabell 1. Deltagartillfällen 7-20 år (andel flickor, procent) 2011-2014 
 2011 2012 2013 2014 
7- 12 år 24 348 351 (46) 25 420 490 (48) 25 916 777 (50) 26 433 915 (51) 
13-16 år 17 883 279 (34) 17 402 284 (33) 17 097 447 (33) 17 017 972 (33) 
17-20 år 10 189 906 (19) 9 608 081  (18) 8 890 649 (17) 8 017 942 (16) 
Totalt 52 421 536 (39) 52 430 855 (39) 51 904 873 (39) 51 469 82 (39) 

(Centrum för idrottsforskning, 2012; 2013; 2014; 2015) 

Det finns också stora könsmässiga skillnader i valet av typ av idrott och specifika idrotter. Generellt 
deltar pojkar i större utsträckning i lagidrotter (52%) jämfört med flickor (36%) (Centrum för 
idrottsforskning, 2014) och sett till medlemskap är de specialidrottsförbund med störst andel kvinnor 
ridsport, konståkning och gymnastik, där andelen kvinnor uppgår till mellan 76 och 90 procent. Flest 
kvinnor utövar däremot friidrott och ridsport. Högst antal män utövar istället idrotterna fotboll och 
golf, men andelen män som är medlemmar är högst inom skateboard, flygsport och amerikansk fotboll, 
där mer än 90 procent av samtliga medlemmar utgörs av män (Centrum för idrottsforskning, 2015). 

Ålder 

Av tillgänglig statistik framkommer också tydliga deltagarmönster utifrån ålder. Andelen medlemmar 
i idrottsföreningar är som högst bland barn och unga. I den yngsta ålderskategorin, 6–12 år, är drygt 
65 procent av svenska barn och ungdomar med i en idrottsförening. Därefter sjunker andelen 
medlemskap i takt med stigande ålder och i gruppen 13–25 åringar är 39 procent medlemmar i en 
idrottsförening (Centrum för idrottsforskning, 2015). Av resultatet av SCBs undersökningar av 
levnadsförhållanden framträder liknande mönster i frågan om fysisk aktivitet i allmänhet, där andelen 
individer som idrottar och motionerar minskar med stigande ålder (Statistiska centralbyrån, 2014). 
Samtidigt visar statistiken att det totalt sett är något fler kvinnor än män som utövar någon form av 
motion och idrott, men att denna skillnad inte är signifikant bland 16-24 åringar (Statistiska 
centralbyrån, 2015). Specifikt för barn och ungdomar finns inte heller några skillnader i 10-12 åriga 
pojkar och flickors idrottsvanor (idrotta minst en dag i veckan) där 80 procent idrottar, men bland 13-
15 åringar idrottar däremot något fler pojkar än flickor (69% jmf. 64%) och bland 16-18 åringar är det 
54 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna som idrottar (Statistiska centralbyrån, 2014).  

Ungdomsbarometerns analys av Riksidrottsförbundets verksamhet visar även den att andelen 
ungdomar 15-24 år som idrottar i föreningsregi minskar med stigande ålder och är högst bland 15-16 
åringar (Ungdomsbarometern, 2014). Av de som idrottar i en förening, är det störst andel som utövar 
lagidrotter (40%), följt av individuella idrotter (29%) och både och (16%). Resultatet visar samtidigt att 
andelen ungdomar som idrottar och motionerar i egen eller privat regi ökar med stigande ålder. 

De vanligaste idrotterna 

I Ungdomsstyrelsen analys av idrottsvanor (Trondman, 2005) framkommer att de fem idrotter som 
var vanligast att barn och ungdomar börjar med är fotboll (43%), gymnastik (12%), ridning (8%), 
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simning (5%) och ishockey (4%). Med tillägg av kampsport och dans återfinns dessa också bland de 
vanligaste idrotterna som CIF rapporterar att barn och ungdomar utövar (se Tabell 2). 

Tabell 2. Idrotter med flest genomförda idrottsaktiviteter för barn och ungdomar (7-20 år) 2011-2014 
2011 2012 2013 2014 
Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll 
Ridsport Ridsport Ridsport Ridsport 
Innebandy Innebandy Innebandy Innebandy 
Tennis Tennis Tennis Tennis 
Ishockey Simidrott Simidrott Simidrott 
Simidrott Ishockey Ishockey Ishockey 
Basket Basket Basket Gymnastik 
Handboll Handboll Handboll Handboll 
Gymnastik Gymnastik Gymnastik Basket 
Friidrott Friidrott Friidrott Friidrott 

(Centrum för idrottsforskning, 2012; 2013; 2014; 2015) 

Sammanfattningsvis visar tidigare svenska studier på att barn och ungdomars idrottsvanor, sett till 
antalet utövare, antalet träningstillfällen och valet av idrott, skiljer sig åt utifrån bakgrundsfaktorerna 
kön och ålder.  

Syfte och frågeställningar 

Det av forskningsprojektets delsyften, som denna delrapport fokuserar på, är att skapa kunskap om 
barn och ungdomars idrottsvanor för att bilda en grund för återkommande longitudinella 
uppföljningar samt ge kunskap om fördelningen av ekonomiskt stöd mellan kön, åldersgrupper och 
idrotter. De frågeställningar som styrt delstudien är; 

1 Vilka idrottsvanor har flickor och pojkar (7-20 år) i de fyra kommunerna? 

2 Hur förändras idrottsvanorna med stigande ålder? 

3 Har idrottsvanorna förändrats mellan 2012- 2014? 

Tillvägagångssätt 

De fyra kommuner som delfinansierat forskningsprojektet är Haninge, Kalmar, Kungsbacka och 
Umeå1.  Det är således idrottsvanorna i dessa fyra kommuner som denna studie fokuserar på. De 

                                                             

1 Övriga finansiärer har varit Riksidrottsförbundet och Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 
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kommunala bidragsreglerna för idrottsföreningar är lokalt beslutade i dessa kommuner, vilket innebär 
att det finns skillnader mellan kommunernas utformningar av regelverk, bidragsformer och storleken 
på bidragen. Tydliga exempel på detta är att Umeå kommun under 2014 betalade ut 13 kr per godkänt 
deltagartillfälle samtidigt som Kalmar betalade ut 3,20 kr (Samtal med projektets styrgrupp, Göteborg, 
2014-11-20) och att vissa kommuner använder ApN även för att redovisa andra aktiviteter än idrott. 
Regelverken är samtidigt under ständig utveckling, vilket innebär att vissa förutsättningar har 
förändrats under detta projekts gång. Exempel på detta är att Umeå kommun tagit bort det tidigare 
dubbla stödet till personer med funktionsnedsättningar och, med inspiration från bland annat Haninge 
kommun, under 2015 infört en tidsbegränsning för inrapportering av aktiviteter. Tidsbegränsningen 
innebär att föreningarna måste rapportera sina bidragsberättigade aktiviteter inom 28 dagar i ApN 
(Fritidsnämnden, 2014). Under 2014 ändrade också Riksidrottsförbundet sina bidragsregler genom att 
utöka åldersgränsen för aktivitetsbidrag till 25 år, mot tidigare 20 år (Riksidrottsförbundet, 2015). 
Dessa och andra lokala förändringar kan ha påverkat hur och vilka aktiviteter som föreningar 
inrapporterat i ApN i de fyra kommunerna. För att kunna jämföra aktivitetsvanorna i de fyra 
kommunerna över tid har vi därför valt att endast undersöka de aktiviteter som rapporterats inom 
ramen för föreningsledda idrottsaktiviteter. Detta val innebär att aktiviteter som rapporterats som 
kulturaktiviteter, studieverksamhet, religiös verksamhet och övrig verksamhet (ex. läxläsning, 
matlagning) inte tagits med i analyserna.  

Tillgänglig data2 

ApN är det primära systemet i vilket ansvariga föreningsledare rapporterar närvaro och som 
kommunens tjänstemän kan använda för att hämta ut underlag för utbetalning av LOK-stöd till 
föreningarna. I ApN filtreras närvaromarkeringarna utifrån respektive kommuns bidragsregler, vilket 
gör det möjligt att hämta ut information om respektive förenings bidrag. Systemet ger också möjlighet 
att sammanställa närvaro på träningsgrupps- och föreningsnivå, men är svårare att använda vid 
jämförelser av samtliga aktiviteter genomförda i en kommun. Det är också komplicerat att hämta ut 
data ur ApN för att jämföra fördelningen av bidrag mellan olika idrotter och åldrar. På grund av detta 
har vi i projektet endast använt data från ApN för att kontrollera uppgifter i QlikView, som är det 
sekundära systemet för hanteringen av närvarorapportering, och göra fördjupade analyser av vissa 
                                                             

2 Den begränsade tillgången till data har varit en försvårande omständighet för projektets genomförande. Tekniska problem 
med administratörsrättigheter, faktisk och kontinuerlig tillgång till databaser har bidragit till begränsningar i hur vi har 
kunnat arbeta med data. Problemen har accentuerats av databasernas extrema storlek och komplexa uppbyggnad vilket har 
krävt upprepade kontakter med ansvariga tjänstemän i frågor om önskade ändringar av variablernas sammansättning eller 
utformningen av exporterad data.  Detta har i vissa fall inneburit att bearbetningar och analyser av datamaterialet avstannat 
eller inte kunnat genomföras i önskad takt och utsträckning. Det är emellertid viktigt att påpeka är att vi slutligen fått 
tillgång till det material vi behövt, men att det många gånger tagit lång tid och krävt upprepade kontakter och påminnelser. 
Skälet till detta är säkert flera, men att tjänstemännen vid Umeå kommun behövts involveras pekar på att de databaser som 
används, i första hand är framtagna för att sammanställa föreningarnas närvarorapportering och underlätta kommunernas 
administrering av bidrag, och inte för att möjliggöra analyser och utvärderingar av aktivitetsvanor och föredelning av 
bidrag. 
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föreningars närvarorapportering. Vi har inte heller använt data från ApN för att genomföra några 
fördjupade analyser av hur bidraget fördelas mellan olika idrotter och grupper. Beskrivningen av barn 
och ungas idrottsvanor i de fyra kommunerna i denna rapport utgår istället från data som finns lagrad 
i respektive kommuns QlikView databas. 

Databearbetning 

I QlikView databasen finns uppgifter om all aktivitet som föreningarna rapporterat, oavsett om de följer 
bidragsreglerna eller ej. Databasen är utrustad med ett webbaserat gränssnitt och informationen 
uppdateras löpande. Aktivitetsmönster kan sammanställas direkt i databasen, men för att möjliggöra 
några djupare analyser måste först variabler filtreras och väljas ut för att sedan kunna exporteras till 
annan mjukvara för databearbetning. För vissa kommuner är datamängden så pass stor att ytterligare 
urval, exempelvis utifrån kön, behöver göras innan det är möjligt att exportera data. 

QlikView databasen är uppbyggd med information om deltagarnas personnummer, kön, genomförd 
aktivitet, föreningstillhörighet, lokal, veckodag, tidpunkt och bostadsområde. Detta innebär att 
informationen i databaserna är mycket omfattande och detaljerad. När information från databasen ska 
exporteras skapas en ”tabell” där varje rad utgörs av en unik individs aktivitet med uppgifter om de 
andra variablerna i olika kolumner. Om informationen i en variabel skiljer sig åt, exempelvis 
tidpunkten på dygnet, skapas en ny rad för den individen, även om det är samma aktivitet som 
genomförts. På så vis blir den exporterade datamängden snabbt mycket stor och svår att hantera. För 
vissa av kommunerna fanns möjlighet att exportera all information från databasen till mjukvaran för 
databearbetning (Mircosoft Excel i detta fall) direkt, men för andra kommuner (främst Umeå) var 
materialet så pass omfattande att det helt enkelt inte rymdes i det kalkylblad som används för 
bearbetningarna och krävde därför en del manuell bearbetning innan några djupare analyser var 
möjliga. Exempelvis konstaterades det i ett tidigt skede att variablerna med uppgift om vilken veckodag 
och tidpunkt på dygnet som aktivitetens genomförts inte tillförde någon ytterligare information för 
projektet. För att kunna exportera materialet från databasen begränsades därför, med hjälp av 
tjänstemän från Umeå kommun, antalet variabler som exporterades. De variabler som slutligen 
exporterades och som resultaten i denna rapport bygger på är all rapporterad närvaro med information 
om deltagarnas kön, ålder, personnummer, lokal, förening, aktivitet, geografiskt område och termin.  

I bearbetningen av materialet har framförallt programmen Microsoft Excel och Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) använts där typen av beräkningar och bearbetningar har fått styra valet av 
program. Microsoft Excel har främst använts vid beräkningar av antalet individer som deltagit i olika 
idrotter, vid framställningen av figurer och vid jämförelser med data från andra databaser. SPSS har 
främst använts för kodning av materialet. 

Då de aktiviteter som föreningarna rapporterat följer sina respektive hemkommuners regelverk, har 
det inneburit att olika benämningar använts för samma typ av aktivitet. Materialet har därför kodats 
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om för att möjliggöra jämförelser mellan kommuner och mellan olika år. Denna process har i stor 
utsträckning genomförts manuellt. Exempel på aktiviteter som har kodats om är de verksamheter i 
vilka det inte tydligt framgått vilken idrott som utövats eller där omfattningen av vissa idrotter varit 
mycket låg. Exempel på otydliga idrottsaktiviteter som har kodats om är Aktivitet, Cup, Match och 
Träning. Dessa har kodats om manuellt, utifrån tillgänglig information från de aktuella föreningarnas 
hemsidor om vilka idrotter de utövar, samt utifrån uppgifter om vilken lokal som angivits för 
genomförandet. En övervägande del av de otydliga aktiviteterna har genom denna process blivit kodade 
som utövandet av fotboll och innebandy. I de fall det inte gått att koppla aktiviteterna till en specifik 
idrott har de kodats till gruppen övrig idrott.   

Eftersom det finns stora lokala skillnader i vilka idrotter som erbjuds i de fyra kommunerna har de 
olika idrottsaktiviteterna främst kodats utifrån det specialidrottsförbund idrotten eller grenen tillhör. 
Detta innebär att grenarna längdskidåkning, alpinskidåkning, freestyleskidåkning och snowboard 
återfinns under koden Skidsport och att simning, vattenpolo och simhopp kodats som Simsport.  På 
ett liknande sätt ryms inom koden Budo och Kampsport, dels de olika grenarna som återfinns inom 
specialidrottsförbundet, men också idrotter så som Judo, Karate och Taekwondo. I genomgången av 
de rapporterade idrottsaktiviteterna har även vissa specificerade aktiviteter, exempelvis Fysträning, 
Gymnastik, Löpning, Tyngdlyftning och Workout i förekommande fall kodats om utifrån vilka idrotter 
som föreningen erbjuder. Genom denna process har exempelvis gymnastik kodats som Gymnastik, 
Konståkning eller Gruppträning, beroende på i vilken förening som aktiviteten genomförts. Specifikt 
för aktiviteter som rapporterats som Dans har dessa endast tagits med i analyserna om de utförts i en 
uttalad idrottsförening, i annat fall har de bedömts som kulturaktivitet. I Bilaga 1 beskrivs närmare hur 
olika idrottsaktiviteter har kodats. Totalt finns 36 idrotter representerade i Umeå, 31 i Kalmar, 30 i 
Kungsbacka och 26 i Haninge. 

Typ av idrott (Lag, individuell, Övrig) har kodats utifrån en bedömning av den huvudsakliga typen av 
verksamhet inom respektive idrott. I Bilaga 2 beskrivs detta närmare. 

Urval av åldersgrupper 

För att kunna följa utvecklingen av aktivitetsvanor över tid har tre åldersgrupper valts ut. De barn och 
ungdomar som valdes ut är de individer som under 2012 fyllde 7 (födda 2005), 12 (födda 2000) och 18 
år (födda 1994). Valet av den yngsta och äldsta åldersgruppen motiveras av att de är den tidigaste och 
senaste åldersgruppen som ingår i materialet under de tre aktuella årtalen. Valet av den mittersta 
åldersgruppen motiveras av att tidigare forskning visat att de möjliggör analyser av utvecklingen över 
en period i ungas liv i vilken många ändrar sina idrottsvanor och slutar med föreningsidrott. Antalet 
flickor och pojkar som deltar i olika idrotter för respektive åldersgrupp presenteras i bilaga 3a-6b. 
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Beräknade mått 

För att få ett mått på antalet flickor och pojkar, totalt och i olika åldersgrupper, som deltagit i olika 
idrottsaktiviteter har beräkningarna utgått från antalet unika personnummer som återkommer i 
databaserna. Dessa beräkningar har gjorts med hjälp av Microsoft Excel. För att få ett mått på hur 
många deltagartillfällen som genomförts, totalt, för flickor och pojkar samt i olika idrotter, har 
korstabeller skapats i SPSS för att sedan summeras i Microsoft Excel. För att få ett mått på hur stor 
andel av kommunernas invånare, totalt, uppdelat på kön och för olika åldersgrupper, som återfinns i 
datamaterialet och i olika idrotter, har beräkningar utgått från den information om invånare som finns 
publicerade om respektive kommun i Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada). För att få en 
uppskattning av hur stor andel av individerna i de tre utvalda åldersgrupperna som utövar idrott under 
de tre undersökta åren, har beräkningar gjorts utifrån antalet unika personnummer. För att möjliggöra 
dessa beräkningar har data över de tre aktuella åldersgrupperna först sammanfogats i samma datafil. 

Resultatets tillförlitlighet 

Då de inrapporterade aktiviteterna i ApN ligger till grund för hur stort ekonomiskt stöd föreningar 
erhåller från sina respektive hemkommuner, innebär det att de flesta föreningar med idrottsaktiviteter 
för barn och ungdomar i de fyra kommunerna rapporterar sin verksamhet i ApN. Detta talar för att de 
mönster och slutsatser som presenteras i denna rapport kan anses vila på pålitliga grunder. Samtidigt 
kan de ekonomiska förutsättningarna innebära att det finns incitament att överrapportera sina 
aktiviteter och därigenom erhålla ett större bidrag (jmf. Centrum för idrottsforskning, 2014). Samtidigt 
känner vi tillfälligtvis till fall där istället underrapportering av aktiviteter har skett. Det finns till 
exempel enstaka föreningar som av olika anledningar valt att inte ansöka om LOK-stöd och därmed 
inte rapporterat in sina aktiviteter i ApN (Fahlén et al., 2016). Det finns också exempel på enstaka 
ledare som missat att rapportera in genomförda aktiviteter i ApN under rätt period. Vi är medvetna om 
dessa möjliga felkällor men utgår i denna rapport från att data som inrapporteras är så korrekta som 
möjligt. Att resultat som redovisas i rapporten baseras på föreningars egna inrapporterade aktiviteter 
i ApN medför att information finns tillgänglig om både antalet utövare och antalet träningstillfällen på 
individnivå vilket är en styrka med denna studie och borde borga för att resultatet är så tillförlitligt som 
möjligt.  
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Resultat 

Systemens uppbyggnad 

Något förenklat bygger data i det digitaliserade verksamhetsrapporteringsverktyget ApN på att 
individuella föreningsledare i de fyra kommunerna rapporterar genomförda idrottsaktiviteter för barn 
och ungdomar mellan 7-20 år med hjälp av antingen en app för smartphones eller den webbsida som 
Umeå kommun skapat. För föreningar som väljer att använda ett externt system för registrering av 
närvaro finns samarbete mellan ApN och ett flertal andra system (ex. SportAdmin, Laget.se) där 
överföring av information mellan systemen i de flesta fall sker automatiskt dagligen. I vissa fall måste 
en administratör överföra informationen från det externa systemet till ApN (Umeå kommun, 2016). 
Den inrapporterade informationen i ApN överförs automatiskt till en QlikView databas för respektive 
kommun där samtliga föreningars närvaro i kommunerna sammanställs.  

Det finns tre huvudtyper av användare som beroende av uppdrag har olika tillgång, möjligheter och 
befogenheter i ApN och QlikView. Kommunadministratörer har tillgång till hela ApN och QlikView. 
Dessa förbereder ApN med grundläggande information om kommunen såsom bidragsregler, 
idrottsanläggningar och bostadsområden. De skapar och lägger upp nya föreningar som skall använda 
ApN och anger föreningsadministratörer. Kommunadministratörerna har också möjlighet att hämta 
ut information ur QlikView och ApN för att exempelvis skapa underlag för utbetalningar av bidrag eller 
sammanställa information till politiker. I varje förening behövs en utsedd föreningsadministratör som 
ger föreningens ledare tillgång till ApN. Föreningsadministratören ansvarar för att skapa, avsluta och 
ta bort så kallade närvarokort för träningsgrupper i föreningen, skapa användare för nya ledare och 
tillsätta ledare för respektive närvarokort. Föreningsadministratören ansvarar också för att godkänna 
och skicka in föreningens rapport två gånger per år så att kommunernas handläggare kan behandla 
ansökan om aktivitetsstöd. Den sista huvudtypen av användare är de enskilda ledare som registrerar 
närvaron vid träningsgruppens aktiviteter. Ledaren är den som anger vilka deltagare som skall finnas 
med på närvarokortet med hjälp av personnummer. För varje sammankomst registrerar ledaren vilka 
som deltagit, vilken aktivitet som genomförts, lokalen/platsen som använts och tidpunkten för 
aktiviteten. När den sista sammankomsten för en period har genomförts bekräftar ledaren detta genom 
att avsluta närvarokortet. Det kan finnas flera utsedda ledare för varje närvarokort som registrerar 
sammankomsterna. 

Kommunerna i studien 

De fyra kommunerna som ingår i studien är som tidigare nämnts Haninge, Kalmar, Kungsbacka och 
Umeå. I Tabell 3 beskrivs kommunerna i stora drag utifrån utvalda nyckeltal presenterade i Kolada 
och av CIF (2015).  
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Tabell 3. Utvalda nyckeltal för de fyra kommunerna 2015 
 Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå Sverige 
Typ av kommun Förortskommun Större stad Förortskommun Större stad - 
Befolkning 83 866 65 704 79 144 120 777 - 
Medelålder, år 38,3 41,0 40,8 38,8 43,3 
Andelen kvinnor totalt, 
procent 49,4 50,6 50,2 50,0 49,4 

Kostnader idrotts- och 
fritidsanläggningar, kronor 
per invånare 

862 1562 1238 1365 1113 

Kommunalt LOK-stöd till 
idrottsföreningar, kronor 
per invånare 

46 58 85 85 65 

Statligt LOK-stöd, kronor 
per berättigad ungdom 265 353 399 541 - 

 
Av tabell 3 framgår att kommunerna i vissa avseenden är lika varandra, då de är relativt stora 
kommuner sett till befolkningsmängd, har en något yngre befolkning än resten av Sverige (43,3 år) och 
att andelen kvinnor i befolkningen är något högre än snittet för Sverige (49,4%). Men det finns också 
skillnader där särskilt Haninge skiljer sig från de andra kommunerna genom lägre kostnader för 
idrotts- och fritidsanläggningar, storleken på det kommunala LOK-stödet  och storleken på det statliga 
LOK-stödet. 

Aktivitetsvanor per år 

I denna första del av resultatet presenteras aktivitetsvanorna för barn och ungdomar 7-20 år uppdelat 
för respektive år. 

2012 

 
Resultaten visar att fler pojkar än flickor deltar i idrott i de fyra kommunerna under 2012. Flest 
deltagare återfinns i Umeå och minst antal deltagare återfinns i Kalmar (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Basdata 2012 

 Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Invånare 7-20 år 13984 9946 14815 18107 
Andel flickor (%) 49 49 48 49 
Individer i ApN 7055 6187 10222 12525 
Andel 7-20 år idrott (%) 50 62 69 69 
Andel flickor idrott (%) 48 47 48 47 
Deltagartillfällen idrott 341335 331158 609547 1019770 
Andel tillfällen flickor (%) 41 43 41 43 
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Figur 1. Totala antalet individer 7-20 år som deltagit i idrottsaktiviteter 2012. 

 
Figur 2. Antalet flickor 7-20 år som deltagit i idrottsaktiviteter 2012. 

 
Figur 3. Antalet pojkar 7-20 år som deltagit i idrottsaktiviteter 2012. 
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Figur 4. Totala andelen invånare 7-20 år som deltagit i idrott under 2012 (%). 

 
Figur 5. Andelen flickor 7-20 år som deltagit i idrott under 2012 (%). 

 
Figur 6. Andelen pojkar 7-20 år som deltagit i idrott under 2012 (%). 
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Tabell 5. Idrotter flest individer 7-20 år deltagit i under 2012 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (31%) Fotboll (43%) Fotboll (41%) Fotboll (56%) 
Innebandy (13%) Ridsport (11%) Innebandy (22%) Innebandy (39%) 
Ridsport (13%) Gymnastik (11%) Ridsport (14%) Friidrott (13%) 
Simsport (11%) Innebandy (10%) Handboll (12%) Simsport (10%) 
Gymnastik (9%) Simsport (9%) Golf (7%) Budo & kampsport (10%) 
Övrig idrott (4%) Övrig idrott (5%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (24%) 

 
Tabell 6. Idrotter flest flickor 7-20 år deltagit i under 2012 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Ridsport (25%) Fotboll (31%) Fotboll (28%) Fotboll (54%) 
Gymnastik (17%) Ridsport (22%) Ridsport (27%) Innebandy (34%) 
Fotboll (15%) Gymnastik (14%) Handboll (12%) Friidrott (14%) 
Simsport (11%) Gruppträning (13%) Gruppträning (11%) Gymnastik (12%) 
Handboll, dans (8%) Simsport (10%) Innebandy (11%) Ridsport (11%) 
Övrig idrott (3%) Övrig idrott (4%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (33%) 

 
Tabell 7. Idrotter flest pojkar 7-20 år deltagit i under 2012 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (46%) Fotboll (53%) Fotboll (52%) Fotboll (58%) 
Innebandy (21%) Innebandy (14%) Innebandy (31%) Innebandy (43%) 
Ishockey (12%) Budo & kampsport (9%) Handboll (11%) Friidrott (12%) 
Simsport (11%) Simsport (8%) Budo & kampsport (9%) Budo & kampsport (11%) 
Budo & kampsport (8%) Gymnastik (8%) Golf (9%) Ishockey (11%) 
Övrig idrott (5%) Övrig idrott (7%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (26%) 

 
För både flickor och pojkar visar resultatet att flest deltagare återfinns i Umeå och minst antal deltagare 
i Kalmar (Figur 2 och 3). Andelen barn och ungdomar som deltar i idrott är högt (Figur 4) och fler än 
60 procent av flickorna och pojkarna deltar till och med 14/15 års ålder för att sedan minska (16/17 år 
i Umeå). Generellt är andelen pojkar som deltar högre än andelen flickor, men i de övre tonåren har 
förhållandet vänt i Haninge och Kungsbacka. 

Högst andel flickor som deltar i idrott finns i Haninge hos 9 åringar (75%), i Kalmar hos 9 åringar 
(86%), i Kungsbacka hos 11 åringar (91%) och i Umeå hos 10 åringar (90%). Motsvarande siffror för 
pojkar är i Haninge hos 9 åringar (78%), i Kalmar hos 10 åringar (92%), i Kungsbacka hos 10 åringar 
(96%) och i Umeå hos 11 åringar (97%) (Figur 5 och 6). 

Det finns vissa lokala skillnader när det gäller vilka idrotter som samlat flest individer under 2012 i de 
fyra kommunerna, men generellt är lagsporterna störst med fotboll som den absolut största idrotten 
(Tabell 5). Fotbollen är särskilt stor i Umeå, med närmare 60 procent av alla individer. De skillnader 
som finns mellan kommunerna är att golf och handboll utövas av fler individer i Kungsbacka samt att 
friidrott och budo och kampsport är vanligare i Umeå. Gruppen övrig idrott (ex. Fysträning, 
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Markträning, Motion, Skolidrott, Styrketräning) utövas också av fler individer i Umeå, framförallt 
flickor. De skillnader som finns mellan pojkar och flickor följer tidigare presenterade mönster med fler 
pojkar som utövare av lagidrotter och fler flickor som utövare av individuella idrotter. Ett undantag är 
att budo och kampsport återfinns på pojkarnas lista. När det gäller flickornas idrottsdeltagande 
specifikt så är fotboll och innebandy vanligare i Umeå, medan gruppträning återfinns på topplistan i 
Kalmar och Kungsbacka.  
 

 
Figur 7. Totalt antal deltagartillfällen 2012. 

 
Figur 8. Deltagartillfällen för flickor 2012. 
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Figur 9. Deltagartillfällen för pojkar 2012. 

 
Figur 10. Tillfällen per individ, totalt 2012 (m). 

 
Figur 11. Tillfällen per individ, flickor 2012 (m). 
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Figur 12. Tillfällen per individ, pojkar 2012 (m). 

Tabell 8. Idrotter med flest deltagartillfällen 2012 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (29%) Fotboll (43%) Fotboll (33%) Fotboll (31%) 
Innebandy (11%) Ridsport (11%) Innebandy (13%) Innebandy (22%) 
Ishockey (10%) Simsport (7%) Handboll (10%) Ishockey (7%) 
Gymnastik (10%) Gymnastik (5%) Ridsport (8%) Budo & kampsport (5%) 
Ridsport (8%) Innebandy (5%) Ishockey (7%) Ridsport (5%) 
Övrig idrott (1%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (0%) Övrigt (5%) 
    
Lagidrott (59%) Lagidrott (55%) Lagidrott (65%) Lagidrott (66%) 
Individuell (41%) Individuell (45%) Individuell (34%) Individuell (31%) 
Övrigt (0,5%) Övrigt (0%) Övrigt (1%) Övrigt (4%) 

Tabell 9. Idrotter med flest deltagartillfällen bland flickor 2012 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Gymnastik (21%) Fotboll (31%) Fotboll (26%) Fotboll (30%) 
Ridsport (18%) Ridsport (25%) Ridsport (18%) Innebandy (22%) 
Fotboll (13%) Simsport (9%) Handboll (12%) Ridsport (11%) 
Handboll (11%) Gymnastik (9%) Innebandy (8%) Gymnastik (5%) 
Simsport (6%) Konståkning (4%) Konståkning (5%) Budo & kampsport (4%) 
Övrig idrott (1%) Övrig idrott (0%) Övrig idrott (0%) Övrig idrott (5%) 
    
Lagidrott (34%) Lagidrott (38%) Lagidrott (51%) Lagidrott (57%) 
Individuell (66%) Individuell (62%) Individuell (48%) Individuell (38%) 
Övrigt (1%) Övrigt (0%) Övrigt (1%) Övrigt (4%) 
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Tabell 10. Idrotter med flest deltagartillfällen bland pojkar 2012 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (39%) Fotboll (52%) Fotboll (37%) Fotboll (32%) 
Ishockey (16%) Innebandy (7%) Innebandy (15%) Innebandy (22%) 
Innebandy (16%) Budo & kampsport (5%) Ishockey (11%) Ishockey (11%) 
Budo & kampsport (6%) Simsport (5%) Handboll (8%) Budo & kampsport (6%) 
Simsport (4%) Ishockey (5%) Tennis (6%) Badminton (4%) 
Övrig idrott (1%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (0%) Övrig idrott (5%) 
    
Lagidrott (76%) Lagidrott (68%) Lagidrott (75%) Lagidrott (71%) 
Individuell (23%) Individuell (32%) Individuell (24%) Individuell (24%) 
Övrigt (1%) Övrigt (0%) Övrigt (1%) Övrigt (5%) 

 
Antalet deltagartillfällen skiljer sig något mellan kommunerna, med högst värden i Umeå. I allmänhet 
idrottar pojkar mer än flickor sett till antal deltagartillfällen (Figur 8 och 9). Antalet deltagartillfällen 
per individ ökar från 7 års ålder och är som högst vid 12-15 års ålder, för att sedan minska (Figur 7). 
Pojkarna idrottar generellt fler gånger per individ jämfört med flickor (Figur 11 och 12). Bland flickorna 
är värdet högst i Haninge vid 14 år (52,6), i Kalmar vid 12 år (66,9), i Kungsbacka vid 13 år (68,7) och i 
Umeå vid 15 år (101,2). Motsvarande värden är för pojkar i Haninge vid 12 år (73,1), i Kalmar vid 12 år 
(75,8), i Kungsbacka vid 12 år (88,0) och i Umeå vid 14 år (126,6). 

Sett till antalet deltagartillfällen följer resultatet över de vanligaste idrotterna tidigare presenterade 
mönster i denna studie med lagidrotterna som vanligare och med fotboll som den absolut största 
idrotten. Några skillnader som finns mellan kommunerna är att gymnastiken är större i Haninge, 
fotbollen absolut störst i Kalmar, Handbollen stor i Kungsbacka och innebandyn särskilt stor i Umeå 
(Tabell 8). 
 
De generella könsskillnader som finns är att pojkar i större grad utövar lagidrotter och flickor 
individuella idrotter (Tabell 9 och 10). Skillnader mellan kommunerna i flickors deltagarmönster är att 
det är särskilt få deltagartillfällen i fotboll medan gymnastiken är större i Haninge. Utöver detta 
återfinns konståkning i Kalmar och Kungsbacka, handboll i Haninge och Kungsbacka och budo och 
kampsport i Umeå. På topplistan för pojkar finns endast mindre skillnader mellan de fyra 
kommunerna. 
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2013 

 
I jämförelse med 2012 har totala antalet invånare 7-20 år ökat något i Haninge och Kungsbacka och 
minskar något i Kalmar och Umeå. Andelen av invånarna som är flickor i de fyra kommunerna är 
oförändrat.   
 
Tabell 11. Basdata 2013 

 Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Invånare 7-20 år 14202 9814 14817 17859 
Andel flickor (%) 49 49 48 49 
Individer i ApN 7264 6413 10238 13063 
Andel 7-20 år idrott (%) 51 65 69 73 
Andel flickor idrott (%) 48 47 48 49 
Deltagartillfällen idrott 364116 324117 592180 1050995 
Andel tillfällen flickor (%) 40 42 41 44 

 

 
Figur 13. Totalt antal individer 7-20 år som deltagit i idrottsaktiviteter 2013. 

 
Figur 14. Antalet flickor 7-20 år som deltagit i idrottsaktiviteter 2013. 
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Figur 15. Antalet pojkar 7-20 år som deltagit i idrottsaktiviteter 2013. 

 
Figur 16. Andelen invånare 7-20 år som deltagit i idrott under 2013 (%). 

 
Figur 17. Andelen flickor 7-20 år som deltagit i idrott under 2013 (%). 
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Figur 18. Andelen pojkar 7-20 år som deltagit i idrott under 2013 (%). 

Tabell 12. Idrotter flest individer 7-20 år deltagit i under 2013 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (30%) Fotboll (41%) Fotboll (41%) Fotboll (52%) 
Simsport (12%) Gymnastik (15%) Innebandy (22%) Innebandy (34%) 
Ridsport (12%) Ridsport (10%) Ridsport (13%) Budo & kamp (11%) 
Innebandy (10%) Simsport (9%) Handboll (11%) Gruppträning (10%) 
Gymnastik (9%) Gruppträning (8%) Simsport (8%) Simsport (9%) 
Övrig idrott (5%) Övrig idrott (4%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (27%) 

 
Tabell 13. Idrotter flest flickor 7-20 år deltagit i under 2013 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Ridsport (24%) Fotboll (29%) Fotboll (29%) Fotboll (47%) 
Gymnastik (17%) Ridsport (20%) Ridsport (26%) Innebandy (29%) 
Fotboll (15%) Gymnastik (18%) Handboll (13%) Gruppträning (16%) 
Simsport (13%) Gruppträning (16%) Innebandy (13%) Gymnastik (13%) 
Handboll (8%) Simsport (10%) Gruppträning (9%) Simsport (10%) 
Övrig idrott (4%) Övrig idrott (2%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (24%) 

 
Tabell 14. Idrotter flest pojkar 7-20 år deltagit i under 2013 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (47%) Fotboll (51%) Fotboll (53%) Fotboll (57%) 
Innebandy (18%) Gymnastik (13%) Innebandy (31%) Innebandy (38%) 
Simsport (13%) Innebandy (12%) Tennis (10%) Budo & kamp (13%) 
Ishockey (12%) Budo & kamp (9%) Handboll (9%) Ishockey (10%) 
Budo & kamp (9%) Simsport (9%) Ishockey (9%) Simsport (8%) 
Övrig idrott (7%) Övrig idrott (6%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (30%) 

Med undantag för deltagare i åldern 19 och 20 år i Umeå, där flickorna är fler, är det i likhet med 2012 
fler pojkar än flickor som deltar i idrott i de fyra kommunerna under 2013 (Figur 14 och 15). Flest 
deltagare återfinns återigen i Umeå och lägst antal deltagare återfinns i Kalmar (Tabell 11). Antalet 
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individer som deltar minskar med stigande ålder, förutom för flickor 18-20 års ålder i Umeå där 
andelen ökat något. Totalt har antalet individer och andelen invånare som genomfört en idrottsaktivitet 
ökat i de fyra kommunerna under 2013 (Tabell 11), särskilt stor är ökningen i Umeå bland flickor 18-
20 år (Figur 14).  

Andelen barn och ungdomar som deltar i idrott är högre än 60 procent till och med 14-17 års ålder för 
att sedan minska. Andelen pojkar som deltar är i allmänhet högre än andelen flickor, men från 14 års 
ålder i Kungsbacka och 18 år i Umeå är förhållandena det omvända. Högst andel flickor som deltar i 
idrott finns i Haninge hos 8 åringar (71%), i Kalmar hos 10 åringar (85%), i Kungsbacka hos 11 åringar 
(91%) och i Umeå hos 8 åringar (88%). Motsvarande siffror för pojkar är i Haninge hos 10 åringar 
(88%), i Kalmar hos 10 åringar (93%), i Kungsbacka hos 10 åringar (95%) och i Umeå hos 8 åringar 
(94%) (Figur 17 och 18). 

Topplistan över vilka idrotter som flest individer deltagit i har till viss del ändrats jämfört med 2012 i 
de fyra kommunerna, men lagsporterna har fortfarande flest deltagare (Tabell 12). Även om det är färre 
personer som deltagit i fotboll är det fortfarande den absolut största idrotten. Gruppträning är en ny 
idrott som tagit sig in på topplistan i Kalmar och Umeå. Handboll återfinns fortfarande endast på 
topplistan för Kungsbacka, medan innebandy, budo och kampsport och övrig idrott (som ökat något) 
återfinns på Umeås lista.   
 
De skillnader som finns mellan pojkar och flickor följer tidigare presenterade mönster med fler pojkar 
som utövare av lagidrotter och flickor som utövare av individuella idrotter. För flickor har antalet som 
utövar gruppträning och simsport ökat jämfört med 2012. Fotboll och innebandy är fortfarande 
vanligare i Umeå i jämförelse med de andra kommunerna. Ny idrott på pojkarnas topplista är 
innebandy och ishockey i Kungsbacka och i simsport i Umeå. 

 
Figur 19. Totalt antal deltagartillfällen 2013.  
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Figur 20. Deltagartillfällen för flickor 2013. 

 
Figur 21. Deltagartillfällen för pojkar 2013. 
 

 
Figur 22. Tillfällen per individ, totalt 2013 (m). 
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Figur 23. Tillfällen per individ, flickor 2013 (m). 

 
Figur 24. Tillfällen per individ, pojkar 2013 (m). 

Tabell 15.  Idrotter med flest deltagartillfällen 2013 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (30%) Fotboll (43%) Fotboll (32%) Fotboll (31%) 
Ishockey (11%) Ridsport (10%) Innebandy (14%) Innebandy (21%) 
Innebandy (10%) Simsport (7%) Handboll (9%) Ishockey (7%) 
Gymnastik (8%) Gymnastik (5%) Ridsport (7%) Budo & kampsport (5%) 
Ridsport (8%) Innebandy (5%) Ishockey (7%) Ridsport (5%) 
Övrig idrott (1%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (0%) Övrigt (4%) 
    
Lagidrott (60%) Lagidrott (55%) Lagidrott (65%) Lagidrott (64%) 
Individuell (40%) Individuell (45%) Individuell (33%) Individuell (32%) 
Övrigt (1%) Övrigt (0%) Övrigt (1%) Övrigt (4%) 
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Tabell 16. Idrotter med flest deltagartillfällen bland flickor 2013 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Ridsport (19%) Fotboll (29%) Fotboll (26%) Fotboll (29%) 
Gymnastik (18%) Ridsport (24%) Ridsport (16%) Innebandy (20%) 
Fotboll (15%) Simsport (9%) Handboll (12%) Ridsport (10%) 
Handboll (10%) Gymnastik (8%) Innebandy (8%) Gymnastik (5%) 
Simsport (7%) Gruppträning (5%) Gymnastik (5%) Budo & kampsport (4%) 
Övrig idrott (1%) Övrig idrott (0%) Övrig idrott (0%) Övrig idrott (4%) 
    
Lagidrott (35%) Lagidrott (37%) Lagidrott (52%) Lagidrott (56%) 
Individuell (65%) Individuell (63%) Individuell (47%) Individuell (40%) 
Övrigt (1%) Övrigt (0%) Övrigt (1%) Övrigt (4%) 

Tabell 17. Idrotter med flest deltagartillfällen bland pojkar 2013 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (41%) Fotboll (52%) Fotboll (35%) Fotboll (32%) 
Ishockey (17%) Innebandy (7%) Innebandy (16%) Innebandy (21%) 
Innebandy (15%) Budo & kampsport (6%) Ishockey (11%) Ishockey (11%) 
Budo & kampsport (6%) Simsport (5%) Handboll (7%) Budo & kampsport (6%) 
Simsport (5%) Ishockey (5%) Tennis (6%) Badminton (4%) 
Övrig idrott (1%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (0%) Övrig idrott (4%) 
    
Lagidrott (77%) Lagidrott (69%) Lagidrott (75%) Lagidrott (71%) 
Individuell (23%) Individuell (31%) Individuell (24%) Individuell (25%) 
Övrigt (1%) Övrigt (0%) Övrigt (1%) Övrigt (4%) 

 
Det totala antalet deltagartillfällen har ökat något i Haninge och Umeå under 2013 och i likhet med 
2012 har Umeå högst antal deltagartillfällen totalt sett (Tabell 11) och sett till idrottstillfällen per person 
(Figur 22).  

I relation till antal deltagartillfällen idrottar pojkar mer än flickor (Figur 20 och 21) och antalet 
deltagartillfällen är som högst för flickor i åldern 13-14 år och 13-15 år för pojkar (Figur 23 och 24). 
Bland flickorna är värdet högst i Haninge vid 14 år (56,1), i Kalmar vid 13 år (69,5), i Kungsbacka vid 
14 år (66,2) och i Umeå vid 13 år (108,9). Motsvarande värden är för pojkar i Haninge vid 15 år (75,4), 
i Kalmar vid 13 år (67,7), i Kungsbacka vid 13 år (85,7) och i Umeå vid 15 år (121,5). 

Totalt har lagidrotter under 2013 fler deltagartillfällen och utgör ungefär 60 procent av samtliga 
deltagartillfällen i de fyra kommunerna, med fotboll, innebandy och ishockey som de största idrotterna. 
De idrotter som återfinns på topplistorna för de fyra kommunerna totalt sett under 2013 är desamma 
som för 2012 (Tabell 15). För flickor har gruppträning blivit vanligare i Kalmar och Gymnastik i 
Kungsbacka, medan konståkning tappat i popularitet. För pojkar har inga större förändringar skett 
sedan 2012. 
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2014 

 
Antalet invånare 7-20 år i de fyra kommunerna har i jämförelse med de tidigare åren under 2014 ökat 
ytterligare något Haninge och Kungsbacka och minskat något i Kalmar och Umeå. Andelen flickor i 
kommunerna ör oförändrat.  
 
Tabell 18. Basdata 2014 

 Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Invånare 7-20 år 14286 9781 14861 17780 
Andel flickor (%) 49 49 48 49 
Individer i ApN 7425 6382 10558 13384 
Andel 7-20 år idrott (%) 52 65 71 75 
Andel flickor idrott (%) 47 47 48 49 
Deltagartillfällen idrott 360531 319041 619983 1041340 
Andel tillfällen flickor (%) 40 43 43 46 

 

 
Figur 25. Totalt antal individer 7-20 år som deltagit i idrottsaktiviteter 2014. 

 
Figur 26. Antalet flickor 7-20 år som deltagit i idrottsaktiviteter 2014. 
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Figur 27. Antalet pojkar 7-20 år som deltagit i idrottsaktiviteter 2012. 

 
Figur 28. Andelen invånare 7-20 år som deltagit i idrott under 2014 (%). 

 
Figur 29. Andelen flickor 7-20 år som deltagit i idrott under 2014 (%). 
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Figur 30. Andelen pojkar 7-20 år som deltagit i idrott under 2014 (%). 
 
Tabell 19. Idrotter flest individer 7-20 år deltagit i under 2014 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (32%) Fotboll (40%) Fotboll (42%) Fotboll (48%) 
Simsport (13%) Gymnastik (18%) Innebandy (22%) Innebandy (32%) 
Ridsport (12%) Ridsport (11%) Ridsport (13%) Gruppträning (11%) 
Gymnastik (11%) Simsport (9%) Handboll (10%) Simsport (9%) 
Innebandy (11%) Innebandy (9%) Simsport (9%) Budo & kampsport (8%) 
Övrig idrott (20%) Övrig idrott (4%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (24%) 

 
Tabell 20. Idrotter flest flickor 7-20 år deltagit i under 2014 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Ridsport (24%) Fotboll (29%) Fotboll (30%) Fotboll (44%) 
Gymnastik (18%) Ridsport (22%) Ridsport (25%) Innebandy (29%) 
Fotboll (15%) Gymnastik (20%) Handboll (12%) Gruppträning (17%) 
Simsport (14%) Simsport (11%) Innebandy (12%) Gymnastik (13%) 
Handboll (7%) Gruppträning (11%) Gymnastik (10%) Ridsport (10%) 
Övrig idrott (13%) Övrig idrott (3%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (23%) 

 
Tabell 21. Idrotter flest pojkar 7-20 år deltagit i under 2014 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (47%) Fotboll (50%) Fotboll (54%) Fotboll (52%) 
Innebandy (17%) Gymnastik (16%) Innebandy (31%) Innebandy (35%) 
Simsport (13%) Innebandy (14%) Budo & kampsport (10%) Budo & kampsport (10%) 
Ishockey (11%) Budo & kampsport (9%) Tennis (10%) Ishockey (9%) 
Budo & kampsport (8%) Simsport (8%) Handboll (9%) Simsport (8%) 
Övrig idrott (26%) Övrig idrott (5%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (24%) 

 
Med undantag för deltagare i åldern 19 och 20 år i Umeå, där flickorna är fler, följer mönstret för 2014 
de som gäller för 2012 0ch 2013 med fler pojkar än flickor som deltar i idrott i de fyra kommunerna 
(Figur 26 och 27). Antalet individer som deltar i idrott är som högst vid 8 årsålder, minskar sedan med 
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stigande ålder för att slutligen stanna av vid 16 års ålder. Undantaget är Umeå där antalet som deltar i 
idrott ökar från 18 års ålder, framförallt bland flickor. Det totala antalet individer som deltagit i idrott 
under 2014 har återigen ökat, förutom i Kalmar där det minskat något. Totalt har andelen invånare 
som genomfört en idrottsaktivitet också ökat i de fyra kommunerna jämfört med 2012 och 2013 och är 
nu över 50 procent i alla kommuner. Hela 75 procent av invånarna 7-20 år i Umeå har deltagit i en 
idrottsaktivitet under 2014 (Tabell 18). 

Andelen barn och ungdomar som deltar i idrott är under 2014 högre än 60 procent till och med 13 års 
ålder i Haninge, 15 års ålder i Kalmar och Kungsbacka och 18 års ålder i Umeå. De skillnader som under 
2012 och 2013 fanns med högre andel pojkar än flickor som deltagare har minskat till 2014 och finns 
totalt sett endast i Haninge och Kalmar (Figur 29 och 30). I Haninge finns inga skillnader mellan 
antalet deltagande flickor och pojkar från 17 års ålder, i Kungsbacka från 18 års ålder och i Umeå från 
16 års ålder. 

Högst andel flickor som deltar i idrott finns i Haninge hos 11 åringar (74%), i Kalmar hos 11 åringar 
(87%), i Kungsbacka hos 8 åringar (94%) och i Umeå hos 9 åringar (88%). Motsvarande siffror för 
pojkar är i Haninge hos 10 åringar (79%), i Kalmar hos 9 åringar (94%), i Kungsbacka hos 8 åringar 
(96%) och i Umeå hos 10 åringar (94%) (Figur 29 och 30). 

Topplistan över vilka idrotter som samlat flest individer under 2014 har inte ändrats nämnvärt i 
jämförelse med 2013 i de fyra kommunerna. Lagsporterna har fortfarande störst andel deltagare med 
fotboll som största idrott (Tabell 19). Gruppen övrig idrott har ökat i Haninge och utövas nu av cirka 
20 procent av alla individer, gruppen är fortfarande stor också i Umeå. De skillnader som finns mellan 
pojkar och flickor följer tidigare presenterade mönster med fler pojkar som utövare av lagidrotter och 
fler flickor som utövare av individuella idrotter. För flickor har gymnastik tagit sig in på topplistan i 
Kungsbacka, medan gruppträning försvunnit. Fotboll och innebandy är fortfarande vanligare idrotter 
för flickor i Umeå jämfört med de andra kommunerna. På pojkarnas topplista har gymnastiken ökar i 
Kalmar och Budo och kampsport i Kungsbacka, i övrigt syns endast mindre förändringar jämfört med 
2013. 



 

Aktivitetskort på nätet Ferry, Fahlén & Lindgren Sid 33 (75) 

 
 

 

 
Figur 31. Totalt antal deltagartillfällen 2014.  

 
Figur 32. Deltagartillfällen för flickor 2014. 
 

 
Figur 33. Deltagartillfällen för pojkar 2014. 
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Figur 34. Tillfällen per individ, totalt 2014 (m). 

 

 
Figur 35. Tillfällen per individ, flickor 2014 (m). 
 

 
Figur 36. Tillfällen per individ, pojkar 2014 (m). 
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Tabell 22. Idrotter med flest deltagartillfällen 2014 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (32%) Fotboll (43%) Fotboll (33%) Fotboll (31%) 
Gymnastik (9%) Ridsport (9%) Innebandy (13%) Innebandy (21%) 
Innebandy (8%) Simsport (7%) Handboll (9%) Ishockey (6%) 
Ishockey (8%) Gymnastik (6%) Ridsport (7%) Budo & kampsport (5%) 
Ridsport (7%) Innebandy (5%) Ishockey (5%) Ridsport (5%) 
Övrig idrott (5%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (0%) Övrigt (5%) 
    
Lagidrott (59%) Lagidrott (56%) Lagidrott (65%) Lagidrott (64%) 
Individuell (39%) Individuell (44%) Individuell (34%) Individuell (32%) 
Övrigt (3%) Övrigt (1%) Övrigt (1%) Övrigt (4%) 

 
Tabell 23. Idrotter med flest deltagartillfällen bland flickor 2014 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Gymnastik (18%) Fotboll (29%) Fotboll (26%) Fotboll (28%) 
Ridsport (18%) Ridsport (21%) Ridsport (16%) Innebandy (20%) 
Fotboll (13%) Simsport (10%) Handboll (12%) Ridsport (10%) 
Simsport (9%) Gymnastik (9%) Innebandy (8%) Gymnastik (6%) 
Handboll (8%) Konståkning (5%) Gymnastik (5%) Gruppträning (4%) 
Övrig idrott (3%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (0%) Övrig idrott (5%) 
    
Lagidrott (34%) Lagidrott (37%) Lagidrott (51%) Lagidrott (55%) 
Individuell (64%) Individuell (62%) Individuell (48%) Individuell (41%) 
Övrigt (2%) Övrigt (0%) Övrigt (1%) Övrigt (4%) 

 
Tabell 24. Idrotter med flest deltagartillfällen bland pojkar 2014 
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Fotboll (43%) Fotboll (52%) Fotboll (38%) Fotboll (33%) 
Ishockey (13%) Innebandy (8%) Innebandy (16%) Innebandy (21%) 
Innebandy (12%) Budo & kampsport (6%) Ishockey (10%) Ishockey (11%) 
Simsport (6%) Ishockey (5%) Handboll (7%) Budo & kampsport (6%) 
Budo & kampsport (5%) Simsport (5%) Tennis (6%) Badminton (4%) 
Övrig idrott (6%) Övrig idrott (1%) Övrig idrott (0%) Övrig idrott (5%) 
    
Lagidrott (75%) Lagidrott (70%) Lagidrott (75%) Lagidrott (71%) 
Individuell (22%) Individuell (30%) Individuell (24%) Individuell (25%) 
Övrigt (3%) Övrigt (0%) Övrigt (1%) Övrigt (4%) 

I alla kommuner utom Kungsbacka har det totala antalet deltagartillfällen minskat i jämförelse med 
2013. Som tidigare år har Umeå betydligt högre antal deltagartillfällen (Tabell 18) och antal 
idrottstillfällen per person totalt sett (Figur 34). I Umeå idrottar varje individ i snitt 77,8 gånger jämfört 
med 58,7 i Kungsbacka, 50,0 i Kalmar och 48,6 i Haninge. 



 

Aktivitetskort på nätet Ferry, Fahlén & Lindgren Sid 36 (75) 

 
 

 

Sett till antalet deltagartillfällen idrottar pojkar mer än flickor och antalet deltagartillfällen är som 
högst för flickor i åldern 11-12 år och 10-12 år för pojkar (Figur 32 och 33). I snitt idrottar flickor 40,5 
gånger i Haninge, 45,3 i Kalmar, 52,1 i Kungsbacka och 72,1 i Umeå. Motsvarande siffror för pojkar är 
55, 9 i Haninge, 54,2 i Kalmar, 64,9 i Kungsbacka och 82,1 i Umeå. Bland flickorna är det högsta värdet 
i Haninge vid 15 år (50,6), i Kalmar vid 14 år (61,1), i Kungsbacka vid 12 år (72,8) och i Umeå vid 14 år 
(109,7). Motsvarande värden är för pojkar i Haninge vid 13 år (72,1), i Kalmar vid 14 år (67,5), i 
Kungsbacka vid 12 år (83,8) och i Umeå vid 15 år (111,8).  

Precis som under 2012 och 2013 är flest deltagartillfällen inom lagidrotter, totalt utgör de ungefär 60 
procent av samtliga deltagartillfällen i de fyra kommunerna. På topplistan över idrotter med flest 
deltagartillfällen har några förändringar skett sedan 2012 och 2013 (Tabell 22). För flickor återfinns 
inte längre gruppträningen på listan i Kalmar, istället finns gymnastik med. I Umeå finns gruppträning 
med, istället har Budo och kampsport försvunnit från listan. För pojkar har inga större förändringar 
skett jämfört med 2012 och 2013. 

Sammanfattning av aktivitetsvanor 2012 -2014 

På det stora hela har antalet individer och andelen invånare som genomfört en registrerad 
idrottsaktivitet ökat i de fyra kommunerna under 2012 -2014. Under perioden har andelen flickor som 
utövar idrott ökat i Umeå, men samtidigt minskat i Haninge. Det totala antalet deltagartillfällen har 
minskat i Kalmar, men har ökat något i de andra tre kommunerna. Flickornas andel av 
deltagartillfällena som totalt utgör mellan 40 och 46 procent i de fyra kommunerna har under perioden 
minskat i Haninge och ökat i Kungsbacka och Umeå. 
 
Tabell 25. Förändringar av basdata 2012-2014 

 Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Invånare 7-20 år + - + - 
Andel flickor (%)     
Individer i ApN (+) (+) + + 
Andel 7-20 år idrott (%) + +  + 
Andel flickor idrott (%) -   + 
Deltagartillfällen idrott (+) - (+) (+) 
Andel tillfällen flickor (%) -  + + 

+ = ökning, (+) = viss ökning, - = minskning  

De aktivitetsmönster som framträder under 2012–2014 kan sammanfattas enligt följande: 

 antalet deltagare har ökat och är högst i Umeå följt av Kungsbacka och Haninge, lägst antal 
individer finns i Kalmar. Ökningen i Umeå består till stor del av flickor 18- 20 år; 

 andelen invånare som deltagit har ökat och över 60 procent av alla invånare deltar till och med 14-
17 års ålder. Högst andel av invånarna deltar i Umeå, följt av Kungsbacka och Kalmar, lägst andel 
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finns i Haninge. Totalt deltar mer än 50 procent av alla invånare under 2014 och högst andel finns 
i Umeå där 75 procent deltar; 

 pojkar idrottar mer än flickor i samtliga fyra kommuner. Både sett till antalet individer och andelen 
av invånarna. Undantaget är i de äldre tonåren där skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar 
eller andelen flickor till och med är högre (Haninge 2012, Kungsbacka 2012, Umeå 2013 och 2014); 

 högst andel barn och ungdomar idrottar i 8-11 årsåldern. Högst andel flickor återfinns i 
Kungsbacka 2014 med 94 procent av alla 8 åringar, Umeå 2012 med 90 procent av alla 10 åringar, 
i Kalmar 2014 med 87 procent av 11 åringarna och i Haninge 2012 med 75 procent av alla 9 åringar. 
Högst andel återfinns för pojkar i Umeå under 2012 med 97 procent av alla 11 åringar, i Kungsbacka 
med 96 procent av alla 10 åringar 2012 och 8 åringar 2014, i Kalmar 2014 med 87 procent av alla 
9 åringar och i Haninge med 88 procent av alla 10 åringar 2013; 

 antalet och andelen individer som idrottar minskar generellt med stigande ålder. Undantaget är 
Umeås flickor där andelen, istället för att minska, ökar i åldern 18- 20 år under 2013 och 2014; 

 det finns lokala skillnader i vilka idrotter som flest individer deltar i, men generellt är fotboll, 
innebandy och ridsport störst. Övriga idrotter med många utövare är simsport, gymnastik, budo 
och kampsport samt gruppträning (Kalmar 2013, Umeå 2013 och 2014). Gruppen övrig idrott är 
också stor i Umeå;  

 bland flickor har fotboll flest deltagare i alla kommuner utom Haninge. Vid sidan om fotboll utövar 
flest flickor ridsport, gymnastik, gruppträning och simsport. Innebandy är populärt bland flickor i 
Umeå, medan Handboll är det i Kungsbacka; 

 för pojkar finns små skillnader mellan kommunerna och över tid. I fotboll deltar överlägset flest 
pojkar (mer än 50%), andra vanliga idrotter är innebandy, ishockey, budo och kampsport och 
simsport. Lokalt är tennis stort bland pojkar i Kungsbacka, gymnastik i Kalmar och friidrott i Umeå 
(2012); 

 det totala antalet deltagartillfällen har ökat under perioden och är högst i Umeå följt av 
Kungsbacka, lägst antal återfinns i Haninge och Kalmar. Trenden är att antalet deltagartillfällen 
ökar upp till och med 12-13 års ålder för att sedan minska något och plana ut vid 16/17 års ålder; 

 antalet deltagartillfällen per individ har ökat i de fyra kommunerna och är under 2014 betydligt 
högre i Umeå (77,8) jämfört med Kungsbacka (58,7), Kalmar (50,0) och Haninge (48,6); 

 pojkar idrottar generellt något mer än flickor både sett till deltagartillfällen och antalet tillfällen 
per individ. Högsta värdet på antalet tillfällen per individ finns för flickor i Umeå 2014 med 109,7 
(14 år), i Kungsbacka 2014 med 72,8 (12 år), i Kalmar 2013 med 69,5 (13 år) och i Haninge 2013 
med 56,1 (14 år). För pojkar är det högsta värdet i Umeå 2012 med 126,6 (14 år), i Kungsbacka 2012 
med 88,0 (12 år), i Kalmar 2012 med 75,8 (12 år) och i Haninge 2013 med 75,4 (15 år); 

 en majoritet av alla deltagartillfällen har utövats inom en lagidrott i de fyra kommunerna (ca 60%), 
med fotboll, innebandy och ishockey som de vanligaste idrotterna. I Kalmar är fotbollen särskilt 
stor med totalt 43 procent av alla deltagartillfällen. Lokala skillnader som finns är bland annat att 
handboll är vanligt i Kungsbacka och att innebandyn utgör drygt 20 procent av alla 
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deltagartillfällen i Umeå. De största individuella idrotterna är ridsport, gymnastik och simsport. I 
Umeå är också budo och kampsport stort. Det finns skillnader i deltagarmönster mellan flickor och 
pojkar; 

 för flickor finns skillnader mellan kommunerna, där mer än 60 procent av alla deltagartillfällen 
utgörs av individuella idrotter i Haninge och Kalmar, medan det endast är ungefär 50 procent i 
Kungsbacka och endast 40 procent i Umeå. Ridsport, gymnastik, konståkning och simsport är de 
vanligaste idrotterna. Trenden är att deltagartillfällena inom gruppträning ökar; 

 pojkarna i de fyra kommunerna utövar främst lagidrotter, vilka utgör ungefär 70 procent av alla 
tillfällen. Störst är fotboll, innebandy och ishockey. De största individuella idrotterna för pojkar är 
budo och kampsport, simsport och tennis.  
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Ett longitudinellt perspektiv 

I denna del av resultatet presenteras aktivitetsvanorna i de fyra kommunerna mellan åren 2012 och 
2014 för de tre utvalda åldersgrupperna som under 2012 fyllde 7 år (födda 2005), 12 år (födda 2000) 
och 18 år (födda 1994). 

Tabell 26. Antalet invånare i respektive åldersgrupp 2012 - 2014 (andel flickor, procent) 
  Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Invånare födda 2005  2012 1030 (51) 627 (49) 1137 (46) 1258 (49) 
 2013 1064 (50) 636 (49) 1142 (46) 1262 (49) 
 2014 1074 (50) 640 (49) 1172 (46) 1256 (49) 
Invånare födda 2000 2012 862 (51) 643 (48) 1002 (48) 1074 (49) 
 2013 889 (51) 648 (48) 1010 (47) 1077 (49) 
 2014 906 (50) 657 (47) 1010 (48) 1083 (49) 
Invånare födda 1994 2012 1147 (45) 835 (48) 1155 (48) 1439 (48) 
 2013 1181 (46) 906 (49) 1115 (49) 1647 (49) 
 2014 1178 (46) 982 (51) 1029 (49) 1969 (50) 

 
Antalet invånare skiljer sig något mellan de tre åldersgrupperna i de fyra kommunerna (tabell 26). 
Generellt är det minst antal invånare födda under 2000 (7 - 9 år) och flest födda 1994 (18 - 20 år). 
Undantaget är Kungsbacka där antalet invånare födda 2005 är något högre än 1994. Med undantag för 
åldersgruppen födda 1994 i Haninge är det en jämn könsfördelning i de fyra kommunerna. 

Deltagarantal 

 
Figur 37. Totala antalet individer per åldersgrupp som deltagit i idrott. 
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Figur 38. Antalet flickor och pojkar per åldersgrupp som deltagit i idrott. 

 
Figur 39. Andelen av invånarna per åldersgrupp som deltagit i idrott (%). 
 

 
Figur 40. Andelen flickor och pojkar per åldersgrupp som deltagit i idrott (%). 
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Figur 41. Andelen flickor och pojkar som deltagit i idrott under samtliga tre år (%).  
 
I likhet med tidigare presenterade resultat visar mönstret för de tre åldersgrupperna att deltagarantalet 
ökar inledningsvis för att sedan minska med stigande ålder (Figur 37 och 39).  
 
Generellt sett är det fler pojkar än flickor (Figur 38) samt en större andel pojkar än flickor (Figur 40) 
som deltar i idrott. Ett undantag återfinns i Umeå där antalet deltagare ökar något i den äldsta 
åldersgruppen. Denna ökning beror på att antalet flickor som deltar i idrott ökar. 
 
Sett till andelen flickor och pojkar som deltagit i idrott under samtliga tre år visar figur 41 att det med 
undantag av Kalmar är störst andel i den yngsta åldersgruppen (7-9 år) och att det är en större andel 
pojkar än flickor som idrottar i alla tre åldersgrupper.   

Deltagartillfällen 

 
Figur 42. Antalet deltagartillfällen totalt. 
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Figur 43. Antalet deltagartillfällen för flickor och pojkar. 

 
Figur 44. Tillfällen per individ för pojkar och flickor (m) 

Deltagartillfällena ökar från den yngsta åldersgruppen och är högst i åldersgruppen födda 2000 (Figur 
42).  

Totalt sett idrottar pojkar mer än flickor sett till antalet tillfällen (Figur 43) och tillfällen per individ 
och år (Figur 44). Skillnaderna mellan pojkars och flickors deltagartillfällen är däremot lägre i den 
äldsta åldersgruppen födda 1994.  
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Deltagarantal i olika idrotter 

 
Figur 45. Antalet idrotter som pojkar och flickor utövat. 
 
Tabell 27. Idrotter med flest deltagare, åldersgruppen födda 2005  

Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Simsport Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll 
Ridsport Simsport Gymnastik Innebandy Ridsport Innebandy Innebandy Innebandy 
Gymnastik Innebandy Simsport Simsport Gymnastik Simsport Simsport Simsport 
Fotboll Övrig idrott Ridsport Gymnastik Handboll Tennis Gymnastik Övrig idrott 
Handboll Ishockey Konståkning Budo och k Innebandy Ishockey Övrig idrott Budo och k 

 
Tabell 28. Idrotter med flest deltagare, åldersgruppen födda 2000 

Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Simsport Fotboll Fotboll Fotboll Ridsport Fotboll Fotboll Fotboll 
Fotboll Innebandy Ridsport Innebandy Fotboll Innebandy Innebandy Övrig idrott 
Handboll Ishockey Gymnastik Gymnastik Handboll Tennis Övrig idrott Innebandy 
Innebandy  Övrig idrott Simsport Tennis Innebandy Budo och k Ridsport Budo och k 
Övrig idrott Budo och K Gruppträn Övrig idrott Gymnastik Handboll Gymnastik Ishockey 

 
Tabell 29. Idrotter med flest deltagare, åldersgruppen födda 1994 

Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Gruppträn Fotboll Gruppträn Fotboll Gruppträn Fotboll Grupträn Övrig idrott 
Ridsport Innebandy Ridsport Innebandy Ridsport Innebandy Fotboll Fotboll 
Gymnastik Ishockey Fotboll Boxning Fotboll Handboll Övrig idrott Innebandy 
Fotboll Basket Boxning Am fotboll Innebandy Ishockey Innebandy Friidrott 
Basket Övrig idrott Volleyboll Budo och k Konståkning Grupträn Friidrott Grupträn 
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Figur 46. Andelen invånare som deltagit i lagidrott (%). 

 
Figur 47. Andelen av idrottande flickor och pojkar som deltagit i lagidrott. 
 

 
Figur 48 Antalet deltagare i fotboll. 
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Figur 49. Antalet deltagare i innebandy. 
 

 
Figur 50. Antalet deltagare i handboll. 
 

 
Figur 51. Antalet deltagare i ishockey. 
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Figur 52. Andelen invånare som deltagit i individuell idrott (%). 

 
Figur 53. Andelen av idrottande flickor och pojkar som deltagit i individuell idrott. 
 

 
Figur 54. Antalet deltagare i gymnastik. 
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Figur 55. Antalet deltagare i ridsport. 
 

 
Figur 56. Antalet deltagare i simsport. 
 

 
Figur 57. Antalet deltagare i budo och kampsport. 
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Figur 58. Antalet deltagare i tennis. 
 

 
Figur 59. Antalet deltagare i gruppträning. 

Generell deltar pojkar i fler olika idrotter än flickor och det bredaste idrottsdeltagandet återfinns i 
åldersgruppen födda 2000 (Figur 45). Minst antal idrotter deltar pojkar (n=16) och flickor (n=19) i 
Haninge födda 1994. 

Av tabell 27–29 kan utläsas att fotboll är den idrott som flest individer har deltagit i. Flickor utövar i 
högre grad individuella idrotter så som simsport, ridsport och gymnastik, medan pojkar utövar 
lagidrotterna fotboll, innebandy och ishockey. Med undantag av att gruppträning är en populär 
aktivitet bland de som är födda i åldersgruppen 1994 (främst flickor) är det endast mindre skillnader i 
vilka idrotter som är populärast i de tre åldersgrupperna. 

Lagidrotterna samlar störst andel av invånarna i de fyra kommunerna i den yngsta åldersgruppen för 
att sedan minska med stigande ålder (Figur 46). Fler pojkar än flickor deltar i lagidrotter och en större 
andel av de idrottande pojkarna än flickorna i de fyra kommunerna deltar i lagidrott i samtliga 
åldersgrupper (Figur 47). Skillnaden mellan andelen pojkar och andelen flickor inom lagidrott är 
liknande över de tre åren. Ishockey utövas nästan enbart av pojkar. Lokala skillnader som finns är att 
innebandy utövas av fler individer i Umeå och handboll i Kungsbacka.  
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I likhet med lagidrott är det störst andel av invånarna i de fyra kommunerna som deltar i individuella 
idrotter i den yngsta åldersgruppen (Figur 52). Totalt sett är det fler flickor och en större andel av 
flickorna som utövar individuella idrotter jämfört med pojkar. För flickor är minskningen i 
deltagarantal inte lika stor som för pojkar och i åldersgruppen födda 1994 ökar andelen av flickorna 
som deltar i individuell idrott något (Figur 53). Antalet utövare i gymnastik och simidrott är störst i 
den yngsta åldersgruppen och det är mycket få utövare i den äldsta åldersgruppen. Lokala skillnader 
som finns är att tennis är populärt bland pojkar i Kungsbacka och att deltagandet i gruppträning ökar 
mycket i Umeå för åldersgruppen födda 1994. De skillnader som finns mellan flickors och pojkars 
deltagande är att ridsport domineras av flickor medan budo och kampsport utövas av fler pojkar. 

Deltagartillfällen i olika idrotter 

Tabell 30. Idrotter med flest deltagartillfällen, åldersgruppen födda 2005  
Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Ridsport Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll 
Simsport Ishockey Gymnastik Simsport Ridsport Innebandy Innebandy Innebandy 
Handboll Simsport Ridsport Innebandy Simsport Ishockey Simsport Ishockey 
Fotboll Innebandy Simsport Budo och k Handboll Tennis Gymnastik Budo och k 
Gymnastik Budo och k  Konståkning Gymnastik Gymnastik Simsport Budo och k Simsport 

 
Tabell 31. Idrotter med flest deltagartillfällen, åldersgruppen födda 2000 

Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Ridsport Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll 
Fotboll Ishockey Ridsport Innebandy Ridsport Innebandy Innebandy Innebandy 
Gymnastik Innebandy Simsport Ishockey Handboll Ishockey Ridsport Ishockey 
Handboll Budo och k Konståkning Simsport Innebandy Handboll Övrig idrott Budo och k 
Innebandy Tennis Gymnastik Tennis Basket Tennis Gymnastik Övrig idrott 

 
Tabell 32. Idrotter med flest deltagartillfällen, åldersgruppen födda 1994 

Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Gymnastik Basket Gruppträn Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll Fotboll 
Ridsport Ishockey Fotboll Boxning Ridsport Innebandy Innebandy Innebandy 
Basket Fotboll Ridsport Budo och k Gruppträn Ishockey Gruppträn Boxning 
Gruppträn Innebandy Boxning Am fotboll Innebandy Handboll Ridsport Badminton 
Fotboll Boxning Handboll Innebandy Handboll Simsport Boxning Ishockey 
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Figur 60. Andel av flickors deltagartillfällen utifrån typ av idrott. 

 
Figur 61. Andel av pojkars deltagartillfällen utifrån typ av idrott. 

 
Figur 62. Andel av deltagartillfällen i lagidrott. 
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Figur 63. Deltagartillfällen i fotboll. 

 
Figur 64. Deltagartillfällen i innebandy. 
 

 
Figur 65. Deltagartillfällen i handboll. 
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Figur 66. Deltagartillfällen i ishockey. 
 

 
Figur 67. Andel av deltagartillfällen i individuell idrott. 
 

 
Figur 68. Deltagartillfällen i gymnastik. 
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Figur 69. Deltagartillfällen i ridsport.  
 

 
Figur 70. Deltagartillfällen i simsport.  
 

 
Figur 71. Deltagartillfällen i budo och kampsport.  
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Figur 72. Deltagartillfällen i tennis. 
 

 
Figur 73. Deltagartillfällen i gruppträning.   

Fotboll är den idrott som har absolut flest deltagartillfällen både bland flickor och pojkar (Figur 63).  

Med undantag för Umeå (åldersgrupperna 2005 och 2000) och Kungsbacka (åldersgrupp 2000) är det 
för flickor en större andel deltagartillfällen inom individuella idrotter (Figur 60) med de vanligaste 
idrotterna ridsport, simsport, gymnastik och inom åldersgruppen födda 1994 gruppträning (Tabell 30 
- 32). 

För pojkar är det en större andel deltagartillfällen i lagidrotter (Figur 61) med fotboll, innebandy och 
ishockey som största idrotter. Andelen deltagartillfällen för pojkar inom individuella idrotter ökar 
något med stigande ålder där budo och kampsport, tennis och simsport är de vanligaste idrotterna 
(Tabell 30 - 32). 

Skillnader mellan flickors och pojkars deltagarmönster är att flickor i större utsträckning utövar 
gymnastik och ridsport, pojkar fotboll och ishockey. Lokalt populära idrotter sett till deltagartillfällen 
är innebandy, budo och kampsport samt gruppträning (flickor åldersgrupp 1994) i Umeå, handboll och 
tennis i Kungsbacka. 
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Sammanfattning av aktivitetsvanor ur ett longitudinellt perspektiv 

I en jämförelse av de tre åldersgrupperna så minskar antalet individer och andelen invånare som 
genomfört en registrerad idrottsaktivitet i de fyra kommunerna ju äldre individerna blir. Antalet 
utövade idrotter minskar också med stigande ålder. Generellt minskar andelen flickor som utövar 
lagidrott och pojkar som utövar individuell idrott. Med undantag för Kungsbacka minskar andelen 
deltagartillfällen inom lagidrotter för både flickor och pojkar.   

Tabell 33. Förändringar aktivitetsvanorna mellan åldersgrupperna 2012 -2014 
 Haninge Kalmar Kungsbacka Umeå 

Antalet invånare som deltagit i idrott - - - (-) 
Andelen invånare som deltagit i idrott - - - - 
Andelen som deltagit under samtliga tre år - - - - 
Antalet idrotter som utövas - - - - 
Andelen flickor som utövar lagidrott (-) - - - 
Andelen flickor som utövar individuell idrott  (+)  + 
Andelen pojkar som utövar lagidrott - (+)  - 
Andelen pojkar som utövar individuell idrott  - - - 
Andelen deltagartillfällen för flickor i lagidrott - (-) + - 
Andelen deltagartillfällen för pojkar i lagidrott -  + - 

+ = ökning, (+) = viss ökning, (-), viss minskning, - = minskning 

De skillnader i aktivitetsmönster som framträder mellan åldersgrupperna kan sammanfattas enligt 
följande: 

 antalet deltagare i idrott minskar ju äldre deltagarna blir och generellt är det fler pojkar än flickor 
som deltar. Undantaget är Umeå där antalet flickor ökar i den äldsta åldersgruppen; 

 andelen av invånarna som deltagit i idrott är högst i den yngsta gruppen för att sedan minska. 
Generellt deltar en något större andel av pojkarna i idrott i samtliga åldersgrupper;  

 andelen av invånarna som deltagit under samtliga tre år är med undantag för Kalmar också högst 
i den yngsta åldersgruppen. Det är något större andel pojkar än flickor som deltagit samtliga år; 

 antalet deltagartillfällen är som högst i åldersgruppen födda 2000 för både pojkar och flickor;  
 totalt sett idrottar pojkar mer än flickor, både sett till antalet deltagartillfällen och tillfällen per 

individ.  Skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar däremot i den äldsta åldersgruppen; 
 i åldersgruppen födda 2000 utövar deltagarna flest idrotter och generellt deltar pojkar i fler 

idrotter än flickor;  
 bland flickor är det flest utövare och deltagartillfällen i individuella idrotter såsom simsport, 

ridsport och gymnastik;  
 bland pojkar är det vanligare, både utifrån antal individer och antal deltagartillfällen, att utöva 

lagidrotterna fotboll, innebandy och ishockey; 
 lagidrotterna har störst antal utövare i den yngsta åldersgruppen för att sedan minska med stigande 

ålder. Fler pojkar än flickor deltar i lagidrotter; 
 de individuella idrotterna har störst antal utövare i den yngsta åldersgruppen och en större andel 

flickor deltar i individuella idrotter jämfört med pojkar. Minskningen i utövandet av individuella 
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idrotter är mindre bland flickor än bland pojkar och i den äldsta åldersgruppen ökar till och med 
andelen något;   

 totalt sett är fotboll är den största idrotten för både pojkar och flickor, sett till såväl antalet 
deltagare som antalet deltagartillfällen; 

 ridsport och gymnastik utövas i störst utsträckning av flickor; 
 ishockey, och budo och kampsport utövas i störst utsträckning av pojkar;  
 med undantag av gruppträning, som är en idrott som endast många i den äldsta åldersgruppen 

utövar (främst flickor), är det små skillnader i vilka idrotter som är populärast i de olika 
åldersgrupperna; 

 lokalt populära idrotter är i Kungsbacka handboll och tennis, och i Umeå innebandy, budo och 
kampsport samt gruppträning.  
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Slutsatser 

Syftet med denna delrapport har varit att skapa kunskap om barn och ungdomars idrottsvanor för att 
bilda en grund för återkommande longitudinella uppföljningar samt ge kunskap om fördelningen av 
ekonomiskt stöd mellan kön, åldersgrupper och idrotter.  

Barn och ungas aktivitetsvanor i de fyra kommunerna 

Haninge 
I Haninge finns 26 idrotter representerade i det empiriska datamaterialet. Därutöver har några få 
personer utövat aktiviteter inom kategorin övrig idrott (aktiviteter som inte varit möjliga att koppla till 
en specifik idrott). De största idrotterna, sett till antalet utövare, är för flickor ridsport (med ca 25% av 
utövarna), gymnastik, fotboll, simsport och handboll. För pojkar är de största idrotterna fotboll (med 
ca 50% av utövarna), innebandy, ishockey, simsport och budo och kampsporter. Det generella mönstret 
är att flickor i större utsträckning deltar i individuella idrotter och pojkar i lagidrotter, en skillnad som 
tenderar att öka ju äldre utövarna är. Under den undersökta perioden har inga större förändringar skett 
avseende vilka idrottsaktiviteter barn och ungdomar utövar i Haninge. 

Sett till andelen av invånarna, antalet deltagare och deltagartillfällen samt antalet deltagartillfällen per 
person, idrottar flickor i lägre grad än pojkar. Högst andel av invånarna som idrottar finns bland 
flickorna 2012 där 75% av 9-åringarna deltog och bland pojkarna 2013 där 88% av 10-åringarna deltog. 
Lägst är andelen deltagare bland 20-åringarna 2014 då 15% av flickorna och 14% av pojkarna i Haninge 
deltog i en idrottsaktivitet. 

I en jämförelse med de övriga undersökta kommunerna är Haninge den kommun som har lägst andel 
av invånarna 7-20 år som har deltagit i en idrottsaktivitet, totalt ca 50% av invånarna. Andelen invånare 
som idrottar har däremot ökat något under den undersökta perioden. I jämförelse med de andra 
kommunerna är andelen deltagare lägre i samtliga åldersgrupper oberoende av kön och i likhet med 
de andra kommunerna minskar andelen idrottsutövare med stigande ålder. 

Kalmar 
I Kalmar har utövarna deltagit i 31 idrotter under den undersökta perioden. Utöver detta har några få 
personer också deltagit i kategorin övrig idrott. Den största idrotten i Kalmar, sett till antalet deltagare, 
är fotboll som utövas av ca 30% av flickorna och 50% av pojkarna. Andra stora idrotter för flickor är 
ridsport, gymnastik, gruppträning och simsport, och för pojkar innebandy, budo och kampsporter och 
gymnastik. Generellt utövar flickor i större utsträckning individuella idrotter och pojkar lagidrotter, en 
skillnad som under den undersökta perioden ökar ju äldre utövarna blir. Under perioden har antalet 
utövare av gymnastik ökat och utövas 2014 av 22% av flickorna och 16% av pojkarna, i övrigt har inga 
större förändringar skett avseende deltagarmönster. 

Sett till andelen invånare, antalet individer och deltagartillfällen samt deltagartillfällen per person,  
idrottar flickor mindre än pojkar. Den högsta andelen deltagare finns 2014 med 87% av de 11-åriga 
flickorna och 94% av de 9-åriga pojkarna. Lägst andel finns bland 20-åringarna med 27% av flickorna 
2012 och 25% av pojkarna 2013. 
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I jämförelse med de andra kommunerna idrottar en relativt stor andel av kommunens invånare 7-20 
år, totalt ca 65% av invånarna. Denna andel har ökat något under den undersökta perioden, till störst 
del beroende på att en större andel av de yngsta barnen deltar i idrott. Deltagarmönstret är, oavsett 
kön, att antalet deltagare är som högst vid 10-11 års ålder för att sedan minska med ålder. Andelen 
flickor som idrottar avtar snabbare och skillnaden är som störst i 14-16 års ålder. 

Kungsbacka 
Under den undersökta perioden finns 30 idrotter representerade i Kungsbacka  och endast enstaka 
utövare registrerade i kategorin övrig idrott. Den vanligaste idrotten, sett till deltagarantal, är fotboll 
som ca 30% av alla flickor och drygt 50% av alla pojkar utövat. Andra stora idrotter för flickor är 
ridsport (nästan 30% av utövarna), handboll , gruppträning och innebandy. För pojkar är det 
innebandy (drygt 30% av utövarna), handboll samt budo och kampsporter. Under 2013 och 2014 är 
även tennis vanligt bland pojkar med ungefär 10% av utövarna. För flickor är det generellt en jämn 
fördelning mellan deltagandet i individuella idrotter och lagidrotter, men sett till ålder skiljer sig detta 
åt genom att en större andel av de yngsta barnen utövar individuella idrotter, medan yngre 
tonåringarna utövar lagidrotter i större utsträckning. För pojkar är det en klar dominans av lagidrotter, 
oavsett ålder. En idrott som är speciellt populär i Kungsbacka är handboll. 

I Kungsbacka är det, sett till andelen av invånarna, ingen skillnad mellan flickors och pojkars 
idrottsvanor, totalt deltar ungefär 70% av alla invånare 7-20 år. För flickor och pojkar är det högst 
andel av invånarna som deltar i 8-års åldern 2014 med 94% av flickorna och 96% av pojkarna. Lägst 
andel finns bland 20-åringarna med 28% av flickorna 2014 och 24% av pojkarna 2013. 

Sett till antalet deltagare och deltagartillfällen samt deltagartillfällen per person så idrottar flickor 
något mindre än pojkarna i Kungsbacka. Men i jämförelse med de andra kommunerna är skillnaderna 
mellan flickor och pojkar mindre och skillnaderna har också minskat under den undersökta perioden. 
Under perioden har flickors deltagartillfällen och deltagartillfällen per person ökat samtidigt som 
pojkars idrottande har minskat. 

Umeå 
I jämförelse med de andra kommunerna finns det största utbudet av idrotter i Umeå med 36 idrotter 
representerade, samt ett relativt stort antal utövare i kategorin övrig idrott. De två största idrotterna i 
Umeå är fotboll och innebandy oavsett kön. Utifrån antalet utövare är de största idrotterna för flickor 
fotboll (med ca 50% av utövarna), innebandy (ca 30%), gymnastik, simsport, samt från och med 2013 
gruppträning. För pojkar är de största idrotterna fotboll (med ca 55% av utövarna), innebandy (ca 
40%), budo och kampsporter, ishockey och simsport. I jämförelse med de andra undersökta 
kommunerna är det också många flickor och pojkar som utövar aktiviteter i kategorin övrig idrott. 
Generellt deltar pojkar i större utsträckning i lagidrotter jämfört med flickor, men skillnaden minskar 
med stigande ålder. Bland de äldsta ungdomarna i Umeå är det en större andel som utövar individuella 
idrotter jämfört med lagidrotter. 

Sett till andelen invånare, antalet deltagare och deltagartillfällen samt deltagartillfällen per person, 
idrottar pojkar i Umeå något mer än flickor. Skillnaderna mellan andelen flickor och pojkar som 
deltagit i idrott har däremot minskat under den undersökta perioden. Under 2013 och 2014 är det en 
större andel av de äldsta flickorna (16-18 år) jämfört med de äldsta pojkarna som deltagit i idrott. Högst 
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andel av invånarna som deltagit i idrott finns 2012 där 90% av de 8-åriga flickorna deltog och 97% av 
de 11-åriga pojkarna. Lägst andel deltagare finns bland 20-åringarna 2012 då 18% av flickorna och 28% 
av pojkarna i Umeå deltog i en idrottsaktivitet. 

Umeå är den av de fyra kommunerna i vilken högst andel av invånarna 7-20 år har deltagit i en 
idrottsaktivitet, totalt ca 75% av invånarna 2014. Totalt har andelen invånare som deltagit i drott i 
Umeå ökat under den undersökta perioden och i jämförelse med de andra kommunerna är andelen 
invånare högre oavsett kön och ålder. Med undantag för de äldsta flickorna där andelen utövare ökat 
under 2013 och 2014, minskar andelen idrottsutövare i likhet med de andra kommunerna generellt 
med stigande ålder. Antalet deltagartillfällen är också högre i Umeå, med ca 80 tillfällen per person 
jämfört med ca 60 i Kungsbacka, drygt 50 i Kalmar och närmare 50 i Haninge. 

Idrottsvanor bland flickor och pojkar 

I likhet med internationella (ex. Breuer et al., 2011) och nationella studier (ex. SOU 2008:59) visar 
resultatet att pojkar i allmänhet idrottar mer än flickor. Detta sett såväl som till antalet deltagare och 
andelen av kommunernas invånare såsom till antalet deltagartillfällen och tillfällen per individ. 
Jämförelsen av de tre utvalda åldersgrupperna visar ett liknande mönster. Till skillnad från den 
nationella statistiken över deltagartillfällen (ex. Centrum för idrottsforskning, 2014) pekar resultatet 
däremot på en tendens att skillnaderna avtar bland de äldsta ungdomarna i de fyra kommunerna. I 
likhet med Riksidrottsförbundets undersökning (2015) visar resultaten i denna rapport att det endast 
finns mindre skillnader mellan andelen pojkar och flickor som idrottar i de övre tonåren. Resultatet 
visar till och med att antalet och andelen flickor är högre i jämförelse med pojkar i den äldsta följda 
åldersgruppen i Umeå. 

Det finns vissa lokala skillnader i vilka idrotter som är vanligast i de fyra kommunerna, men i allmänhet 
är lagidrotterna vanligare och fotboll är den största idrotten både bland pojkar och flickor, både sett till 
antalet deltagare och deltagartillfällen. Särskilt stor är fotbollen i Kalmar med 43 procent av alla 
deltagartillfällen under 2014. Jämförelsen av åldersgrupperna visar att pojkar generellt utövar fler 
idrotter och i likhet med exempelvis CIF:s undersökning (2014) visar resultatet att pojkar i större 
utsträckning utövar lagidrotter medan flickor i större utsträckning utövar individuella idrotter.  

För pojkar genomförs mer än 70 procent av alla deltagartillfällen inom lagidrotter, med fotboll, 
innebandy och ishockey som de största idrotterna. För flickor finns vissa skillnader mellan 
kommunerna där mer än 60 procent av alla deltagartillfällen sker inom individuella idrotter i Haninge 
och Kalmar, medan det endast är 40 procent i Umeå. De vanligaste individuella idrotterna flickor deltar 
i är, i likhet med tidigare studier (ex. Centrum för idrottsforskning, 2015), ridsport, gymnastik, 
simsport, konståkning samt, bland de äldsta flickorna, gruppträning. Trenden med det ökade 
utövandet av gruppträning, som kan räknas till typen livsstilsidrotter (Green et al., 2015), som 
exempelvis återfinns i Umeå står för en stor del av det ökade idrottsdeltagandet bland de äldsta 
flickorna. 
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Förändringar av idrottsvanor med stigande ålder 

I likhet med tidigare studier (ex. Centrum för idrottsforskning, 2015; Ungdomsbarometern, 2014) visar 
resultatet att idrottsdeltagandet generellt minskar med stigande ålder. Ett mönster som också 
framträder när man ser till hur stor andel av utövarna som deltagit under samtliga tre undersökta år. 
Ett tydligt undantag finns bland de äldsta flickorna i Umeå där idrottsdeltagandet istället ökat något 
mellan 2012 och 2014 samt inom den äldsta åldersgruppen. 

I allmänhet är det högst andel av kommunernas invånare som deltar i åldern 8–11 år för att sedan 
minska (jmf. Centrum för idrottsforskning, 2015). Högst andel flickor som deltagit i idrott återfinns i 
Kungsbacka 2014 med 94 procent av alla 8 åringar, i Umeå 2012 med 90 procent av alla 10 åringar och 
Kalmar 2014 med 87 procent av alla 11 åringar.  För pojkar är det högst andel som deltagit i Umeå 2012 
med 97 procent av alla 11 åringar, i Kungsbacka 2012 med 96 procent av alla 10 åringar och 96 procent 
av alla 8 åringar 2014.  

Resultatet visar vidare att antalet deltagartillfällen är som högst i 12-13 års ålder för att sedan minska 
något och plana ut vid 16-17 års ålder. Resultatet visar också att bredden av idrotter (antal) är som 
störts i åldersgruppen födda 2000, i vilken individerna var 12–14 år under den undersökta perioden.  

Förändringar av idrottsvanor mellan 2012- 2014 

Till skillnad mot vissa tidigare svenska studier (ex. Centrum för idrottsforskning 2014, 2015) visar 
resultatet av denna studie i likhet med Green et al. (2015) norska studie att antalet idrottsdeltagare och 
deltagartillfällen har ökat något under den undersökta perioden. Tydligast är denna ökning bland 
flickor där resultatet i likhet med Riksidrottsförbundets studie (2015) visar att bland de äldsta 
ungdomarna är andelen flickor lika stor eller till och med större än andelen pojkar i vissa kommuner 
(ex. Haninge 2012, Kungsbacka 2012, Umeå 2013 och 2014). I jämförelsen av de tre åldersgrupperna 
visar resultatet också att skillnaderna är minst i den äldsta gruppen.  

Andelen invånare som deltagit i idrott har ökat under perioden och generellt är det en större andel av 
de fyra kommunernas invånare som deltar i idrott än vad tidigare studier visat (ex. Trondman, 2005). 
Totalt är det mer än 50 procent av alla kommuners invånare som har deltagit i en registrerad 
idrottsaktivitet under 2014 och hela 75 procent av Umeås invånare. Andelen utövare som är flickor har 
under perioden ökat något i Kungsbacka och Umeå men minskat i Haninge.  

Inga större förändringar har skett avseende vilka idrotter som är populärast bland pojkar och flickor i 
de fyra kommunerna mellan 2012 och 2014. I likhet med tidigare studier utgör lagidrotterna en 
majoritet av deltagartillfällena med fotboll och innebandy som största idrotter (Centrum för 
idrottsforskning, 2015). Bland de individuella idrotterna är ridsport och gymnastik vanligast och 
trenden är att utövande av gruppträning ökat under perioden.  
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Vid jämförelsen av åldersgrupperna visar resultatet att andelen flickor som utövar individuella idrotter 
ökat något samtidigt som andelen pojkar har minskat något. Denna utveckling kan jämföras med 
utvecklingen in Norge med det ökade utövandet av livsstilsidrotter som Green et al. (2015) rapporterat.  

Fördelningen av det ekonomiska stödet 

Vi har i denna studie inte presenterat något resultat över hur det ekonomiska stödet fördelas mellan 
olika åldersgrupper, idrotter och mellan pojkar och flickor i de fyra kommunerna. Detta på grund av 
att tillgänglig data i ApN inte möjliggör för denna typ av beräkningar med enkelhet men också för att 
det behövs fördjupade kunskaper om respektive kommuns föreningsutbud för att kunna genomföra 
dessa beräkningar. Men av de kontroller som gjorts av fördelningen av bidragen i enstaka föreningar 
framkommer att fördelningen följer de deltagarmönster som presenterats i denna rapport; pojkar får 
en större del av bidragen än flickor, stora idrotter får mer stöd än mindre idrotter (mest till de stora 
lagidrotterna, fotboll absolut mest), samt att bidragen minskar med stigande ålder. Vår slutsats är 
därför att de presenterade aktivitetsvanorna också kan ses som ett uttryck för hur det ekonomiska 
stödet fördelas inom de fyra kommunerna.  

Avslutningsvis 

Trots att de fyra kommunerna i denna studie i vissa avseende är relativt lika varandra visar resultatet 
att idrottsutbudet, andelen idrottsutövare och antalet deltagartillfällen skiljer sig åt ganska mycket. 
Exempelvis visar resultatet att utbudet av idrotter, antalet utövare och antalet deltagartillfällen är 
betydlig högre i Umeå jämfört med Kalmar och Haninge. Resultatet visar också på skillnader i lokala 
aktivitetsmönster såsom att fotbollen är mycket stor i Kalmar samtidigt som den inte är särskilt populär 
bland flickor i Haninge, att innebandyn och budo och kampsport är stora idrotter i Umeå medan 
handboll och tennis är populära idrotter i Kungsbacka. 

Vi kan i denna studie inte ge någon enkel förklaring till varför dessa mönster finns. Det skulle kräva att 
tillgänglig data från ApN och QlikView skulle behöva kompletteras med ytterligare information om 
exempelvis idrottsföreningarnas förutsättningar och utbudet av idrottsanläggningar (se ex. Hallmann 
et al., 2012) samt lokala idrottstraditioner i de fyra olika kommunerna.   

Vi kan däremot konstatera att vi genom denna studie har skapat kunskap om vilka idrottsvanor barn 
och ungdomar i de fyra undersökta kommunerna haft mellan 2012 och 2014. Med det resultatet som 
utgångspunkt finns därmed goda förutsättningar för återkommande longitudinella uppföljningar.  Om 
syftet i framtiden är att använda data från ApN och QlikView för återkommande uppföljningar och 
analyser av idrottsvanor och fördelning av ekonomiskt stöd måste däremot systemen ses över. Genom 
vårt arbete i projektet kan vi konstatera att de tillgängliga databaserna är extremt stora och komplext 
uppbyggda vilket gör att de inte är särskilt användarvänliga. Många gånger har tjänstemän från Umeå 
kommun behövts involverats och mycket manuell bearbetning av data behövts göras innan djupare 
analyser varit möjliga att genomföra.  
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Reflektion om aktivitetsvanor och hur dessa mäts  

Avslutningsvis vill vi också reflektera kort kring vad det egentligen är man mäter med hjälp av 
inrapporterad data från ApN och QlikView.  

Många tidigare studier om barns och ungdomars idrottsvanor bygger antingen på medlemsstatistik 
eller på enkätstudier till ett urval av barn och ungdomar. En stor fördel med den tillgängliga 
informationen i denna studie är att den istället bygger på föreningarnas egna inrapporterade aktiviteter 
i de fyra utvalda kommunerna. Då denna information i sin tur ligger till grund för utbetalning av de 
kommunala bidragen och många föreningar är beroende av de kommunala bidragen, talar detta för att 
de flesta föreningarna också rapporterar in sin verksamhet i ApN. Ytterligare en fördel är att 
rapporteringen görs med hjälp av personnummer vilket gör det möjligt att följa individuella 
idrottsvanor och undvika dubbel rapportering av närvaro. Detta talar för att det beräknade resultatet 
bör vara gjort på goda grunder och därmed tillförlitligt (jmf. Centrum för idrottsforskning, 2015)   

En nackdel med att utgå från data från ApN är samtidigt att det av olika anledningar kan finnas 
föreningar som under- och över rapporterat sina aktiviteter, vilket i så fall påverkar resultatets 
tillförlitlighet negativt (jmf. Centrum för idrottsforskning, 2015). Samtidigt begränsas resultatet av att 
det endast är idrottsaktiviteter som sker inom ramen för en förening som räknas, vilket medför att 
stora delar av de idrottsaktiviteter som sker i egen regi, eller inom ramen för privata företag inte syns i 
statistiken. Med tanke på att forskningen visat att denna typ av idrottsaktiviteter ökat under senare år 
i Skandinavien (European Commission, 2010; Green et al., 20015; Ungdomsbarometern, 2014) finns 
troligen ett stor mörkertal bland de äldsta individerna. 

Samtidigt kan vi konstatera att idrottsrörelsen i de fyra undersökta kommunerna verkar vara livaktig 
och en mycket stor andel av barnen och ungdomarna delar i idrott, över 90 procent i vissa 
åldersgrupper. Nivåer som är betydligt högre än vad tidigare studier har visat (ex. Trondman, 2005).  

Slutligen kan man fundera över vad det är man mäter med antalet deltagartillfällen kontra antalet 
individer som utövar idrott. Om man endast mäter antalet deltagartillfällen i idrott finns en risk för att 
den stora individuella variationen i aktivitetsvanor inte blir synlig. En liknande risk finns om man 
endast ser till antalet individer som utövar idrott (ex. medlemstal). Genom att ApN bygger på att 
deltagarna rapporteras med hjälp av personnummer, möjliggörs istället en beräkning av andelen 
invånare i respektive kommun som deltagit i idrott, vilket kan ligga till grund för att andelen invånare 
som deltagit i någon idrottsaktivitet är högre i denna studie jämfört med många andra.  
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Bilaga 1: Kodning av idrottsaktiviteter 

Verksamhet Typ av idrott I samma kategori ingår  
Fotboll Lagidrott Futzal 
Innebandy Lagidrott  
Basket Lagidrott  
Handboll Lagidrott  
Ishockey Lagidrott  
Bandy Lagidrott Rinkbandy 
Amerikansk fotboll Lagidrott Rugby 
Volleyboll Lagidrott Beachvolleyboll 
Baseboll Lagidrott Softboll 
Gymnastik Individuell  Parkour, hopprep, drill, cheerleading, trampolin, slackline 
Dans Individuell  Lejondans 
Friidrott Individuell   
Budo & Kampsport Individuell  Ex. Aikido, Judo, Ju Jutsu, Karate, Taekwondo… 
Badminton Individuell   
Bangolf Individuell   
Bordtennis Individuell   
Bowling Individuell   
Boxning Individuell   
Brottning Individuell   
Bågskytte Individuell   
Curling Individuell   
Cykling Individuell   
Skidsport Individuell   
Fäktning Individuell   
Golf Individuell   
Motorsport Individuell   
Klättring Individuell   
Konståkning Individuell   
Orientering Individuell   
Ridsport Individuell   
Simning Individuell   
Skytte Individuell   
Tennis Individuell   
Gruppträning Individuell  Ex. Aerobics, Bodypump, Grit, Jympa, Stepup … 
Båtsport Övrig idrott Segling 
Handikappidrott Handikapp  
Övrig idrott Övrig idrott  
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Bilaga 2: Övrig idrott 

Verksamhet Typ av idrott 
Brännboll Lagidrott 
Dragkamp Lagidrott 
UV-rugby Lagidrott 
Triathlon Individuell idrott 
Fridykning, dykning Individuell idrott 
Skateboard Individuell idrott 
Skridskoteknik Individuell idrott 
Squash Individuell idrott 
Styrkelyft Beroende på förening, individuell eller övrig 
Tyngdlyftning Beroende på förening, individuell eller övrig 
Styrketräning Beroende på förening, individuell eller övrig 
Idrottsskola Övrig idrott 
Skolidrott Övrig idrott 
Bollek Övrig idrott 
Promenad Beroende på förening individuell eller övrig 
Rodd Övrig idrott 
Kanot Övrig idrott 
Fysträning, motion Beroende på förening 
Aktivitet, Träning, Match Beroende på förening 
Markträning Beroende på förening 
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Bilaga 3a: Flickors idrottsdeltagande i Haninge (antal deltagare) 
Idrott 7 år 8 år 9 år 12 år 13 år 14 år 18 år 19 år 20 år 
Fotboll 49 55 55 55 61 48 10 9 8 
Innebandy 12 16 15 29 25 18 3 2 2 
Basket 22 43 42 10 12 7 8 6 6 
Handboll 36 51 39 33 26 15 1 5 6 
Ishockey 7 7 8 2 3 1 0 0 3 
Bandy          
Am fotboll/Rugby          
Volleyboll/Beachvolleyboll 0 0 1 0 1 1    
Baseball/Softball          
Gymnastik 63 70 78 40 34 36 21 16 14 
Dans 25 26 27 20 5 11 3 0 0 
Friidrott 23 18 23 10 9 5 1 0 0 
Budo & Kampsport 14 22 20 18 12 10 5 4 3 
Badminton 0 1 5 0 3 2    
Bangolf          
Bordtennis    1 1 0    
Bowling          
Boxning 2 0 3 1 3 4 0 1 1 
Brottning          
Bågskytte          
Curling          
Cykling          
Skidsport    0 8 1 0 0 1 
Fäktning          
Golf 2 4 6 12 10 8 3 3 1 
Motorsport    0 0 3    
Klättring          
Konståkning 13 9 8 3 0 1    
Orientering 0 1 2 1 0 0 2 2 2 
Ridsport 56 77 86 81 74 54 25 22 14 
Simsport 99 103 87 22 21 14 3 2 2 
Skytte 3 0 0 1 0 0    
Tennis 14 23 18 13 12 9 1 1 0 
Gruppträning 3 0 1 6 5 10 32 31 24 
Båtsport 9 7 0 4 3 0 0 0 0 
Handikappidrott    1 1 0 1 0 1 
Övrig idrott 3 15 62 8 35 25 4 0 1 
Totalt 314 374 384 301 278 233 111 100 81 



 

Aktivitetskort på nätet Ferry, Fahlén & Lindgren Sid 69 (75) 

 
 

 

Bilaga 3b: Pojkars idrottsdeltagande i Haninge (antal deltagare) 
Idrott 7 år 8 år 9 år 12 år 13 år 14 år 18 år 19 år 20 år 
Fotboll 211 223 224 146 134 102 43 37 15 
Innebandy 87 70 62 56 46 39 38 21 15 
Basket 7 12 13 3 2 1 18 12 10 
Handboll 21 18 19 13 10 4    
Ishockey 49 41 37 43 43 33 11 11 17 
Bandy          
Am fotboll/Rugby          
Volleyboll/Beachvolleyboll          
Baseball/Softball          
Gymnastik 23 23 40 0 1 5 3 3 2 
Dans 6 7 8 10 10 3    
Friidrott 13 12 10 9 6 2    
Budo & Kampsport 18 33 43 26 26 23 8 8 4 
Badminton 0 1 8 0 2 1    
Bangolf          
Bordtennis 1 4 4 13 14 5    
Bowling          
Boxning 2 5 11 12 17 10 10 12 7 
Brottning          
Bågskytte       0 1 0 
Curling          
Cykling          
Skidsport 0 0 1 0 16 1    
Fäktning          
Golf 8 7 6 8 5 2 6 4 4 
Motorsport 4 0 0 1 0 0 2 0 0 
Klättring          
Konståkning 2 1 2       
Orientering 0 4 7 6 4 4 4 5 4 
Ridsport 2 11 9 3 2 1 1 1 1 
Simsport 96 82 83 11 17 9 4 3 2 
Skytte 2 2 5 5 3 1    
Tennis 15 19 10 19 18 15 4 2 0 
Gruppträning 1 0 0 0 1 4 1 3 4 
Båtsport 8 7 0 3 3 0    
Handikappidrott 1 1 4 1 1 1    
Övrig idrott 5 18 145 26 48 28 18 0 19 
Totalt 366 388 418 300 302 244 152 112 90 
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Bilaga 4a: Flickors idrottsdeltagande i Kalmar (antal deltagare) 
Idrott 7 år 8 år 9 år 12 år 13 år 14 år 18 år 19 år 20 år 
Fotboll 68 107 111 76 66 55 32 17 11 
Innebandy 20 15 13 12 10 6 1 0 3 
Basket 0 2 0 16 9 6 8 4 0 
Handboll 1 1 25 0 7 6 4 5 4 
Ishockey          
Bandy          
Am fotboll/Rugby      1 8 2 1 
Volleyboll/Beachvolleyboll 0 2 4 5 8 7 5 6 0 
Baseball/Softball          
Gymnastik 68 84 87 32 33 22 5 3 6 
Dans 1 3 0 2 0 0 1 0 0 
Friidrott 0 0 2 9 7 5 0 4 3 
Budo & Kampsport 15 17 23 14 8 14 7 3 3 
Badminton 1 1 2 13 15 15 2 3 2 
Bangolf    1 0 0    
Bordtennis 0 2 0 0 0 1    
Bowling 1 1 2 0 0 0 1 1 0 
Boxning    2 0 0 8 7 7 
Brottning 1 1 1       
Bågskytte 3 0 0 3 0 1 1 1 0 
Curling          
Cykling 0 0 3       
Skidsport          
Fäktning    2 2 1    
Golf 0 2 2 1 2 1 2 2 1 
Motorsport 0 0 1 1 1 0 2 2 2 
Klättring 3 1 8 0 0 1    
Konståkning 59 25 14 16 13 5 3 2 2 
Orientering 2 2 1       
Ridsport 43 45 51 66 59 48 36 21 12 
Simsport 57 46 52 21 16 16 6 3 1 
Skytte 1 8 5 3 13 1 1 2 1 
Tennis 10 11 13 18 16 13 6 1 0 
Gruppträning    0 21 32 74 108 86 
Båtsport 0 0 1       
Handikappidrott          
Övrig idrott 1 2 14 5 2 4 7 1 2 
Totalt 224 253 265 242 219 209 193 174 141 
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Bilaga 4b: Pojkars idrottsdeltagande i Kalmar (antal deltagare) 
Idrott 7 år 8 år 9 år 12 år 13 år 14 år 18 år 19 år 20 år 
Fotboll 123 196 177 142 127 102 103 101 80 
Innebandy 59 46 65 44 36 36 31 36 17 
Basket 1 3 2 16 9 12 2 2 0 
Handboll 0 3 37 15 15 14    
Ishockey 12 13 17 17 18 16 8 10 4 
Bandy          
Am fotboll/Rugby    0 1 5 16 8 6 
Volleyboll/Beachvolleyboll 1 2 1    1 0 0 
Baseball/Softball          
Gymnastik 26 29 61 15 32 29 4 5 7 
Dans 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
Friidrott 0 1 7 5 1 1 2 5 2 
Budo & Kampsport 29 38 37 21 20 10 12 7 7 
Badminton    4 9 12 1 0 0 
Bangolf    4 0 0    
Bordtennis 1 6 12 12 14 3 2 1 4 
Bowling 0 1 20 2 2 2 1 1 0 
Boxning 2 2 6 4 5 4 18 18 14 
Brottning 8 7 6 2 2 2 1 1 1 
Bågskytte 1 1 1 5 1 1 1 0 0 
Curling          
Cykling 0 0 25       
Skidsport          
Fäktning 0 1 4 6 4 2 6 4 4 
Golf 2 5 5 11 12 9 12 7 1 
Motorsport 4 5 6 10 9 11 2 5 2 
Klättring 1 0 11 0 0 3 0 0 1 
Konståkning 32 3 1       
Orientering 2 4 4 2 1 1    
Ridsport 3 4 5 2 1 4 0 0 1 
Simsport 59 52 41 16 12 8 2 2 1 
Skytte 15 19 12 5 16 2 0 2 1 
Tennis 17 26 24 23 27 20 1 0 1 
Gruppträning    0 5 6 5 8 6 
Båtsport 0 0 3 1 0 1    
Handikappidrott          
Övrig idrott 1 7 14 16 28 21 6 2 4 
Totalt 237 287 306 278 289 259 198 200 148 
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Bilaga 5a: Flickors idrottsdeltagande i Kungsbacka (antal deltagare) 
Idrott 7 år 8 år 9 år 12 år 13 år 14 år 18 år 19 år 20 år 
Fotboll 126 182 159 114 84 75 44 34 29 
Innebandy 40 69 73 57 51 42 18 14 8 
Basket 17 23 26 19 18 16 1 0 2 
Handboll 44 74 91 73 57 45 11 4 3 
Ishockey 1 2 1 0 7 5    
Bandy 2 2 0 1 1 3    
Am fotboll/Rugby 0 0 1       
Volleyboll/Beachvolleyboll 3 4 3 0 4 4 5 3 3 
Baseball/Softball          
Gymnastik 88 80 67 34 29 18 2 0 0 
Dans 21 18 13 4 2 1 3 0 0 
Friidrott 1 16 23 21 23 14 1 1 1 
Budo & Kampsport 21 26 44 22 17 12 5 3 3 
Badminton 3 1 6 10 4 4 3 2 1 
Bangolf          
Bordtennis 2 3 7 2 2 1 3 4 4 
Bowling 1 2 1 0 3 4 5 0 1 
Boxning          
Brottning 4 6 1    1 1 1 
Bågskytte 0 0 7 0 2 2    
Curling          
Cykling       1 1 0 
Skidsport 0 1 2       
Fäktning 0 3 7 6 4 4    
Golf 15 23 26 32 20 14 5 4 3 
Motorsport          
Klättring          
Konståkning 17 28 29 8 7 6 10 8 4 
Orientering 4 7 4 6 4 3 2 1 0 
Ridsport 88 114 124 120 125 110 63 44 18 
Simsport 89 78 55 17 19 16 4 2 2 
Skytte       1 0 0 
Tennis 19 37 43 14 13 10 9 6 2 
Gruppträning     12 28 90 83 62 
Båtsport 21 30 31 24 19 14 8 5 5 
Handikappidrott          
Övrig idrott 0 0 1 0 6 3 12 5 1 
Totalt 391 471 478 396 385 339 263 207 142 
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Bilaga 5b: Pojkars idrottsdeltagande i Kungsbacka (antal deltagare) 
Idrott 7 år 8 år 9 år 12 år 13 år 14 år 18 år 19 år 20 år 
Fotboll 351 377 376 249 206 152 85 66 70 
Innebandy 185 211 206 133 128 111 54 33 27 
Basket 27 21 17 12 13 13 13 10 7 
Handboll 44 70 73 56 36 24 26 15 15 
Ishockey 72 68 65 40 38 34 14 13 5 
Bandy 7 13 13 8 6 5 1 0 0 
Am fotboll/Rugby       0 0 1 
Volleyboll/Beachvolleyboll 4 5 8 4 6 10    
Baseball/Softball          
Gymnastik 26 23 33 12 5 5 3 3 0 
Dans    0 1 0 3 2 0 
Friidrott 1 15 21 5 6 3    
Budo & Kampsport 55 52 90 43 40 37 8 7 5 
Badminton 4 6 14 14 19 15 2 1 1 
Bangolf          
Bordtennis 18 38 57 16 18 9 3 3 3 
Bowling 1 3 2 6 2 4 1 4 1 
Boxning          
Brottning 21 15 7 2 3 15 2 0 0 
Bågskytte 0 0 28 0 2 9 0 1 2 
Curling          
Cykling 1 8 7 8 1 1 1 1 1 
Skidsport 2 4 3 0 2 1    
Fäktning 1 10 24 12 7 6    
Golf 36 43 45 44 26 26 12 7 12 
Motorsport    2 2 3 1 1 0 
Klättring          
Konståkning       2 1 1 
Orientering 11 18 16 10 8 6 2 0 1 
Ridsport 10 12 10 7 5 4 3 3 2 
Simsport 99 80 52 13 11 8 4 4 3 
Skytte 1 4 3 5 2 5    
Tennis 48 81 77 53 41 38 5 5 3 
Gruppträning    1 9 12 11 13 8 
Båtsport 20 27 35 30 25 20 6 4 2 
Handikappidrott          
Övrig idrott 0 1 0 0 4 3 6 7 1 
Totalt 519 568 594 441 414 393 228 177 149 
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Bilaga 6a: Flickors idrottsdeltagande i Umeå (antal deltagare) 
Idrott 7 år 8 år 9 år 12 år 13 år 14 år 18 år 19 år 20 år 

Fotboll 334 357 348 279 251 222 211 83 51 
Innebandy 142 215 215 192 175 149 159 54 41 
Basket 21 21 29 18 15 7 6 7 10 
Handboll 19 43 19 23 26 15 4 3 3 
Ishockey 7 8 7 5 13 7 3 1 1 
Bandy 5 20 4 5 5 5 1 0 0 
Am fotboll/Rugby          
Volleyboll/Beachvolleyboll 17 26 25 22 11 8 14 20 19 
Baseball/Softball          
Gymnastik 110 138 116 46 42 30 14 14 7 
Dans 36 50 25 41 20 22 20 18 22 
Friidrott 49 47 45 69 14 14 149 21 4 
Budo & Kampsport 43 77 55 44 32 17 24 22 16 
Badminton 4 4 7 18 14 12 1 3 1 
Bangolf 0 1 1 2 2 2    
Bordtennis 2 2 5 1 2 1 2 0 0 
Bowling 39 1 0 4 0 5 2 1 4 
Boxning 0 0 1 4 7 9 6 22 22 
Brottning 1 3 1 3 3 1 0 0 1 
Bågskytte 0 0 1 0 1 3 0 0 1 
Curling 0 0 0 4 0 0 1 0 0 
Cykling 1 1 3 14 0 0    
Skidsport 48 56 34 28 23 12 7 5 4 
Fäktning 0 0 1 2 2 1 0 1 1 
Golf 6 5 15 9 6 6 17 1 0 
Motorsport 0 1 2 4 2 2 3 3 1 
Klättring 9 14 26 22 14 5 4 5 20 
Konståkning 13 14 8 6 4 4 0 1 0 
Orientering 9 4 8 5 3 4 1 1 1 
Ridsport 19 24 51 60 63 58 58 36 31 
Simsport 158 131 97 42 46 15 9 5 3 
Skytte 1 0 0 1 1 1 3 0 0 
Tennis 7 8 8 4 2 1 1 5 0 
Gruppträning 9 0 0 9 8 11 31 252 398 
Båtsport 0 2 7 0 1 8 0 0 1 
Handikappidrott       1 0 0 
Övrig idrott 110 74 76 162 144 111 186 54 40 
Totalt 519 541 545 467 434 420 364 446 560 
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Bilaga 6b: Pojkars idrottsdeltagande i Umeå (antal deltagare) 
Idrott 7 år 8 år 9 år 12 år 13 år 14 år 18 år 19 år 20 år 
Fotboll 393 410 387 312 254 207 241 147 101 
Innebandy 292 325 312 238 175 132 184 97 72 
Basket 23 10 23 14 11 6 14 11 13 
Handboll 29 66 40 22 17 18 1 2 2 
Ishockey 58 77 60 50 46 40 32 24 11 
Bandy 20 20 12 12 8 3 5 7 7 
Am fotboll/Rugby    1 2 4 1 0 0 
Volleyboll/Beachvolleyboll 33 13 12 3 4 1 23 24 17 
Baseball/Softball 0 0 2 7 1 2 7 7 6 
Gymnastik 41 47 16 35 29 13 6 7 4 
Dans 8 10 3 12 12 9 13 6 5 
Friidrott 43 44 31 50 19 11 148 38 2 
Budo & Kampsport 77 100 78 61 65 39 50 35 37 
Badminton 12 22 19 23 25 28 20 17 13 
Bangolf 0 0 2 5 1 1    
Bordtennis 1 2 9 24 16 11 1 0 1 
Bowling 14 2 4 12 9 4 12 4 2 
Boxning 1 1 10 11 26 25 26 30 30 
Brottning 7 10 6 11 17 4 16 2 2 
Bågskytte    5 5 4 0 1 2 
Curling 2 0 0 2 0 0    
Cykling 0 0 3 26 3 1    
Skidsport 64 83 46 38 31 20 12 12 5 
Fäktning 0 1 2    1 0 1 
Golf 4 15 19 17 15 20 10 1 1 
Motorsport 2 5 6 14 12 9 5 5 4 
Klättring 10 12 12 15 10 8 2 1 6 
Konståkning 2 4 0 0 2 0 0 1 0 
Orientering 10 4 7 7 7 4 1 2 2 
Ridsport 1 2 6 3 2 1 1 1 1 
Simsport 155 120 86 20 46 5 15 2 1 
Skytte 0 0 4 4 2 2 1 1 1 
Tennis 10 14 17 20 13 8 7 5 3 
Gruppträning 6 0 0 7 7 9 11 40 93 
Båtsport 0 0 4 0 4 7 0 1 1 
Handikappidrott 1 1 1 2 2 1 2 7 2 
Övrig idrott 77 103 95 260 282 137 323 150 79 
Totalt 544 562 578 518 490 449 427 391 399 
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