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Förord

Vid RF-stämman 2015 beslutade idrottsrörelsen att svensk idrott ska vidareutveckla 
verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under 
hela livet. Den moderna idrottsföreningen ska vara ett attraktivt alternativ för träning 
och tävling, där så många som möjligt når sin fulla potential. Till grund för beslutet 
låg en gedigen analys av såväl den egna verksamheten som av samhällets förändring-
ar. Och inte minst deras förhållande till varandra. 

Globalisering, urbanisering och digitalisering utmanar organisationer, individer och 
hela samhällen. Barn och unga bygger upp sina liv utifrån andra förutsättningar i dag 
än tidigare. Vi, som inte längre räknas som unga, behöver förstå vad som lockar och 
driver framtidens vuxna och samtidigt söka förklaringar till varför allt färre ungdomar 
enga gerar sig i idrottsföreningarnas verksamhet. Det verkar många gånger vara så att 
det är andra miljöer som fångar upp de ungas intresse av hälsa och fysisk aktivitet.

Analysföretaget Ungdomsbarometern har i 20 år samarbetat med Riks idrotts för-
bundet och undersökt hur och varför unga motionerar och idrottar. Den senaste 
analysen sätter fokus på hur olika ungdomsgrupper motionerar, vilka mönster som 
finns bland utövare av olika idrottstyper, och de utmaningar som föreningsidrotten 
står inför i relation till dagens unga. Föreliggande rapport är en fördjupning av denna 
analys och kommer förhoppningsvis ge dig nya insikter i hur idrottsföreningens form 
och utbud behöver matcha förväntningar hos den unga generationen. 

När äldre respondenter (25–49 år) får beskriva dagens ungdomsgeneration framträ-
der ord som lata, bortskämda och förlorade. Det stämmer illa med hur ungdomar-
na uppfattar sig själva – de framhåller egenskaper som omtänksam, ansvarsfull och 
snäll. Hur beskrivningen av unga, som en problematisk grupp med oönskade egen-
skaper och värderingar, påverkar idrottsverksamheten där dessa äldre respondenter 
troligtvis har framträdande roller, kan det spekuleras i. Men för att knäcka koden 
kring hur framtidens idrott ska utformas för att vara attraktiv för kommande genera-
tioner, behöver man antagligen gå djupare än så. Den här rapporten ger dig kunskap 
och förståelse för ungdomsgenerationen och deras livsmönster, och också vilka bety-
delser det får för val av träningsform, idrott och andra fritidsintressen.

Rapporten visar att ungdomarna upplever sig ha stora möjligheter att påverka såväl 
sina egna liv som hela samhället. Om de själva framhåller egenskaper som omtänk-
sam, ansvarsfull och snäll, så torde det finnas en stor inneboende kraft i denna ung-
domsgeneration. Frågan är hur idrottsrörelsen ska fånga denna energi för att skapa en 
verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

RFs förhoppning är att rapporten ska stimulera diskussion och lärande i föreningar 
och förbund. Och att den påminner om att det kanske bästa verktyget är att göra 
ungdomarna delaktiga i förändringsarbetet. 

Peter Mattsson Malin Andersson
Chef för verksamhetsområdet Idrott Chef för avdelningen SF-utveckling
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Sammanfattning 

Den här rapporten handlar om ungas motionerande och idrottsutövande och avser 
att bidra till en fördjupad förståelse för hur föreningsidrotten behöver förhålla sig 
till dagens ungdomsgeneration. Underlag för rapporten är analyser baserat på data 
insamlad genom Ungdomsbarometerns årligen återkommande studie samt special-
analyser som genomförts baserat på Ungdomsbarometern 2015. 

Studiens huvudsakliga resultat
Andelen unga som motionerar på något sätt har varit i princip konstant de senaste tio 
åren (omkring 90 %). Under samma tidsperiod har dock andelarna som motionerar 
frekvent ökat markant. Ökningen kan tydligast ses bland killar.

Hur unga motionerar (hur ofta, i vilken regi samt i vilket sällskap m.m.) varierar tydligt 
mellan olika grupper av unga. Vid en segmentering av unga baserat på deras motions-
vanor kan sex olika ”motionstyper” beskrivas: 1) stillasittaren, 2) promeneraren, 
3) korplagsspelaren, 4) träningskompisen, 5) fitnessfantasten och 6) lag sportaren.

Vid granskning av vilka idrotter/motionsformer unga utövar kan tydliga skillnader ses 
mellan olika grupper av unga, delvis baserat på  social bakgrund. Sju olika grupper av 
idrotter har framkommit baserat på ungas  utövande av dem: 1) organiserad tävlings-
idrott, 2) motionsidrott, 3) kampsport, 4) fitness (konditions-/styrketräning), 5) gym-
nastik/dans, 6) friluftsidrott och 7) material sport/landsbygdsidrott.

Studiens huvudsakliga slutsatser
Föreningsidrotten är satt under press till följd av rådande samhällstrender; individu-
alisering, privatisering och digitalisering. Ungdomar växer upp i en förändrad värld 
med förändrade värderingar, fler möjligheter att spendera sin fritid på och göra val 
samtidigt som mer ansvar ligger på individen själv. Det är tydligt att de flexibla och 
kundorienterade aktörerna (såsom gym) lockar unga.

Föreningsidrotten når inte en representativ del av ungdomssverige. För att locka bre-
dare grupper av unga bör föreningsidrotten kartlägga hur socioekonomiska förhål-
landen hindrar utövande samt hur kulturella faktorer, exempelvis en starkt närvaran-
de tävlingslogik, påverkar rekryteringen till idrotten.

Dagens ungdomsgeneration har förväntningar på att kunna styra sin fritid på ett sätt 
som ibland står i konflikt med hur idrottsrörelsen är organiserad. Idrottsföreningar 
behöver anpassa sig till dessa förändringar och öka flexibiliteten om de vill fortsätta 
vara ett attraktivt fritidsalternativ.

Det verkar finnas olika motiv för olika motionstyper och det finns olika önskemål och 
krav på idrottsföreningen. För att locka bredare grupper av unga – fler motionstyper 
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– till föreningsidrotten bör möjligheter att utöva idrott på ett mer rekreationellt och 
avspänt sätt utvecklas och underlättas.

Frågor som rör föreningsutveckling, både i termer av hur verksamheten utformas och 
styrs, är av central betydelse för att bibehålla och stärka föreningsidrottens ställning 
bland dagens unga. Ett långsiktigt och tidskrävande medlemskap matchar inte alltid 
behoven av att kunna vara flexibel, att vilja ha många möjligheter och att vilja hålla 
många dörrar öppna. 



7

Kom in i matchen

1. Inledning 

Sedan 20 år tillbaka i tiden har analysföretaget Ungdomsbarometern samarbetat med 
Riksidrottsförbundet (RF) och undersökt hur och varför unga motionerar och idrottar. 
De senaste åren har samarbetet utökats bland annat mot bakgrund av att fler och 
fler ungdomar slutar motionera i föreningsregi med stigande ålder och i stället väljer 
andra alternativ. 

De senaste decennierna har innefattat en utbudsexplosion vad gäller fritidssyssel-
sättningar och allt tyder på att det fortsatt kommer tillkomma allt fler nya alternativ 
att välja emellan. Även antalet idrotter har ökat och det finns ett enormt utbud av 
motionsformer. Sedan 1980-talet har en mängd privata aktörer tillkommit som kon-
kurrerar med föreningsidrotten. På samma sätt som alternativen på utbudssidan har 
förändrats har också efterfrågan, behoven och intressena förändrats. Ungdomsgene-
rationen möter idag ett annat samhälle än deras föräldrar gjorde. 

För att förstå ungas motionerande och idrottande bättre har den senaste special-
analysen för RF1 handlat om att kartlägga och analysera hur olika ungdomsgrupper 
motionerar och vilka mönster som finns bland utövare av olika idrottstyper för att få 
en djupare förståelse för utvecklingen och skillnaderna mellan såväl idrotterna som 
ungdomarna. Utöver det har RF genomfört en satsning för att öka förståelsen inom 
de tio största specialidrottsförbunden (SF). Detta gjordes genom att kartlägga ung-
domars syn på de största ungdomsidrotterna och vilka drivkrafter som finns för unga 
att utöva respektive idrott samt vad som kan få flera att börja utöva respektive idrott. 
Resultatet blev runt tusen sidor analysmaterial som till stor del fokuserar på en spe-
cifik idrott i taget men som också innehåller insikter om idrotterna sammantaget och 
deras utövare i relation till varandra och därmed också om idrott- och motionsfrågor 
i stort. 

Genom analysarbetet för RF och SF har alltså en stor mängd kunskap och insikter in-
hämtats som bedöms vara värdefulla att sammanfatta och utveckla resonemang om 
vilka slutsatser som kan dras för idrottsrörelsen som helhet i Sverige. Slutprodukten 
av arbetet är denna rapport som sammanfattar och utvecklar resonemang från de 
tidigare genomförda analyserna.

Med titeln ”Kom in matchen – dagens ungdomsgeneration och föreningsidrotten” 
försöker vi på Ungdomsbarometern sätta fokus på de utmaningar som förenings-
idrotten står inför i relation till dagens unga. För att lyckas locka unga utövare behö-
ver idrotten, såväl till form som innehåll, matcha utövarnas behov. Behov som kretsar 
kring motions- och träningsbehov men också kring identitetsfaktorer. Framkomliga 
vägar saknas på intet sätt men konkurrensen om ungas fritid har hårdnat väsent-
ligt. I en sådan konkurrens behöver idrottsrörelsen ha kunskap om dagens ungdoms-
generation och deras preferenser. Den här rapporten är ett bidrag till en fördjupad 
förståelse.

1 Genomförd 2015/16 baserat på studien Ungdomsbarometern, 2015.
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Rapportens syfte
Rapporten sammanfattar och utvecklar insikter baserat på ovan beskrivna analyser 
med syftet att

nn beskriva dagens ungdomsgeneration 

nn undersöka och beskriva ungas tränings-/motionsvanor 

nn kartlägga och analysera vilka motionsgrupper som kan urskiljas bland unga 

nn kartlägga och analysera samband och gemensamma drag mellan idrotter baserat 
på hur ungdomar utövar dem 

nn mot bakgrund av resultatet dra slutsatser om föreningsidrottens utmaningar

nn peka ut strategier och framkomliga vägar för föreningsidrottens framtid.
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2. Studiens tolkningsram 

Den här rapporten handlar om ungas motionerande och idrottsutövande. För att 
bättre kunna förstå och tolka de resultat som redovisas längre fram i rapporten behö-
ver vi beskriva de olika tolkningsramarna som senare används. Inledningsvis kommer 
vi att definiera ungdomar. 

Vilka är dagens unga? 
För det första behöver vi definiera vad som anses vara ungdom idag. En allmän defi-
nition av ungdomstiden är att det är perioden från barndomen, som kännetecknas av 
ett beroende till föräldrarna, till att bli en oberoende och självständig individ, alltså 
vuxen. Med det menas således en livsfas mellan barndomen och vuxenlivet. Överlag 
kan man säga att följande tre allmänna och grova kriterier finns som kan anses vara 
tecken på att en person kan betraktas som vuxen: (1) att ha flyttat hemifrån, (2) att 
ha ett yrke/arbete och (3) att ha bildat familj (Dommermuth, 2008). Alla tre nämnda 
livshändelser har förskjutits uppåt i åldrarna de senaste decennierna. Det är alltså 
inte lätt att sätta ett åldersintervall för ungdomstiden om man utgår från de allmänna 
kriterierna, trots att individuella skillnader i processen ignoreras. 

För att ändå kunna prata om ungdomar har vi valt att definiera ungdomar som in-
divider mellan 15 och 24 år. Detta är ett åldersintervall vi inte är ensamma om att 
använda. Exempelvis använder sig Förenta Nationerna (FN) av samma åldersintervall, 
vilket tillåter oss att jämföra vår statistik med andra globala källor. 

Generationskonflikter
De unga vi undersöker och beskriver i rapporten skiljer sig från tidigare generationer 
på ett flertal punkter. Utöver att de i viss mening hålls samman genom sin ålder är 
de under sin uppväxt formade av det omgivande samhället och delar referensramar 
med sina generationskamrater, likt hur äldre generationer präglades på sina specifika 
sätt. Frågor som aktualiseras då en viss ålderskategori undersöks relaterar till vilken 
livsfas personerna befinner sig i och till generationsbundna faktorer. 

Livsfasen kan till skillnad från generationsrelaterade faktorer anses vara en del av 
en övergångstid från barn till vuxen. Livsfasen kännetecknas av ett ifrågasättande 
av det bestående, ett utmanande av samhällsnormer, ett utforskande av livet samt 
ett sökande efter och skapandet av en egen identitet. Livsfasen är inte generations-
specifik utan en återkommande process för varje ungdomsgeneration. Generations-
relaterade egenskaper uppstår däremot genom den delade upplevelsen av omvärl-
den samt specifika händelser under generationens uppväxt. Enligt Mannheim, som 
har etablerat generationsbegreppet, skapas generationer av individer som har växt 
upp i samma socialhistoriska tidsperiod. Mannheim menar att händelser och upp-
levelser präglar individer som mest under ungdomsåren och påverkar hur individen 
tänker och agerar. (Mannheim, 1928) 
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Även om individer ändrar eller justerar förhållningssätt eller uppfattningar under 
senare delen av livet så förblir erfarenheter införskaffade som ung en central refe-
renspunkt (Fietze, 2009). Genom ungdomars utforskande, utmanande och sökande 
attityd fångar de alltså lättare upp trender och utvecklingar jämfört med äldre och 
mer etablerade grupper. Detta kan ses i ungdomars nyfikenhet på och tidiga anpass-
ning till ny teknik och i ungdomars ”fördomsfrihet” gällande nya former av socialt 
umgänge och kommunikation. Vuxna ser världen med sina tidigare erfarenheter som 
fond. Därmed kan det uppstå konflikter mellan generationer baserat på olika tolk-
ningsramar, men också genom att unga driver förändring genom sin tidiga anpass-
ning. Konflikter mellan generationer utgår från att de vuxna inte förstår de unga och 
betraktar deras sätt som problematiskt och negativt. Generationen ses därför som en 
central dimension när samhällsförändringar och hur de hänger samman med indivi-
der över tid studeras. (Fietze, 2009)

Givetvis finns en lång rad skillnader inom det som brukar beskrivas som dagens ung-
domsgeneration. Deras uppväxtmiljöer skiljer sig åt på många sätt, exempelvis utifrån 
klass, kön och bostadsort. Trots detta är det möjligt att resonera om en generation 
med kollektiva erfarenheter baserade på deras upplevelser och hur den påverkats 
av att växa upp under en specifik tidsperiod. Användning av generationsbegreppet i 
denna rapport utgår följaktligen inte från att det handlar om en homogen ungdoms-
generation. Vi argumenterar för raka motsatsen; dagens ungdomsgeneration är väl-
digt heterogen och generationsperspektivet blir därmed en mer ytlig analys dimen-
sion förutom klass, kön och andra faktorer. 

Det moderna livet innebär att identitetsskapandet förändrats och numer närmast 
kan liknas vid ett ”lapptäcke” (Keupp, 2008). Identitetsformerandet bygger på indi-
viduella val som kopplas till självförverkligande och innebär en ständig utveckling av 
människorna men också en alltmer påtaglig obeständighet. Det finns en tendens till 
att varje individ uppfinner sig själv på nytt. Olika typer av val och symboler som kläd-
stil men även idrotter används för att uttrycka identitet och tillhörighet. Särskilt för 
ungdomar prövas olika aktiviteter och stilar i den identitetssökande fasen. 

Individualisering
En av de tydligaste trenderna som behöver beskrivas för att förstå dagens ungdoms-
generation är individualisering. Individualisering är ett sociologiskt begrepp som sak-
nar en etablerad definition och begreppet har använts i olika former över tid, men 
med gemensamma drag i användningen. (Kron & Horácek, 2009)

En av de främsta teoretikerna inom området individualisering är Georg Simmel. Med 
hans teori om sociala kretsar blir det lättare att förstå vad som menas med indivi-
dua li se ring och vad vi ovan beskrivit angående dagens ungdomsgeneration (Simmel, 
1992). Enligt teorin tillhör varje individ ett antal sociala grupper, sociala kretsar, som 
inte är egenvalda, exempelvis familj, skolklass, grannskap eller nationalitet. I takt med 
att individens valmöjligheter ökat i och med samhällsutvecklingen, har också möjlig-
heterna ökat för individen att aktivt välja grupptillhörighet. Idag väljer en ungdom 
sina grupptillhörigheter baserat på sina personliga intressen och aktiviteter som till 
exempel medlemskap i en viss förening eller rörelse, utbildning, yrke eller vänskaps-
krets. Ju fler sociala cirklar en person är del av, desto mer skiljer den sig från  andra 
och är på så sätt än mer unik i sina val och beteenden. Sannolikheten att det finns 
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en person som är precis likadan en annan sjunker med antal kretsar och gjorda val. 
Individen och dess identitet kan beskrivas som summan av den unika kombination av 
tillhörighet i sociala kretsar; området där cirklarna överlappar varandra. Individuali-
sering kan därmed förstås som en process av fria val av tillhörighet i sociala grupper 
i samhället, till skillnad från tidigare i historien då de flesta tillhörigheterna inte var 
egenvalda. (Simmel, 1992) Den sociala integrationen sker alltså idag mer och mer ge-
nom egna val av tillhörigheter. Som en följd av detta lämnar dock individen också den 
traditionella tryggheten med bestämda sociala normer. I stället är det individens eget 
ansvar att skapa sin identitet och sin sociala tillhörighet. Genom den ökade friheten 
och den ständiga föränderligheten blir livet inte längre förutsägbart (Bauman, 2005). 

Ulrich Beck (1986) och Zygmunt Bauman (2001) gör oss uppmärksamma på att fri-
heten är en utopi och att människan, med Jean-Paul Sartres ord, är ”dömd att vara 
fri” (Sartre, 1983). Det vill säga att människan är dömd att välja någonting. Individua-
lisering är alltså en del av en paradox: det är tvingande att göra val, att hitta sig själv 
och att visa vem man är i relation till andra. Valfriheten är obligatorisk.

Individualiseringen påverkar de villkor under vilka unga vill organisera sig och utöva 
fritidsintressen. Samtidigt har det ökade utbudet av produkter och fritidsintressen, 
såsom det stora antalet idrotter, gjort det möjligt att på ett mer mångsidigt sätt ut-
trycka sin identitet i relation till andra. Parallellt med att unga blir varandra alltmer 
olika kan vi klart och tydligt se en tendens till att självförverkligande genom att leva ut 
sina intressen är en central del i ungas liv. Då vi undersöker vad som styr ungas val av 
utbildning och yrken slår intresse för arbetet/utbildningsinriktning igenom som det 
enskilt viktigaste argumentet för ett visst val.2 Ett liknande mönster kan också förvän-
tas driva val av idrott och att unga använder idrotten för att uttrycka sin identitet och 
för att förverkliga sig. 

Digitalisering
En annan trend som påverkar ungdomar och deras liv, men också samhället i stort, 
är digitalisering. Individualiseringen går på många sätt hand i hand med och förstärks 
av den digitalisering som på relativt kort tid förändrat ungas informationsinhämtning 
och skapat förutsättningar för intresseutlevnad och identifikation med likasinnade 
över stora geografiska avstånd. I och med den utbudsexplosion som internets fram-
växt inneburit kan unga idag prioritera sin informationsinhämtning så att de i princip 
enbart inhämtar information om sådant som intresserar dem. 

Digitalisering har också påverkat fritidssysselsättningen och fortsätter förändra den 
med nya möjligheter till underhållning och spel. E-sport är idag etablerat med lag 
och nationella och internationella turneringar och många unga lockas av att följa 
spelare.3 Nu utvecklas också nya sorters spel som innebär mindre stillasittande och 
som är mer fysisk aktivitetskrävande och som blandar virtuell och fysisk verklighet 
(exempelvis Wii-konsolen som överför verkliga rörelser till det digitala spelet) och 
blandas mer och mer med den fysiska verkligheten (som i Pokémon Go som är ett 
platsbaserat spel som integrerar digitalt spel i den fysiska verkligheten). Vi kan ock-

2 69 procent av alla respondenter anger svarsalternativet ”intresse för ämnesområdet” som svar på 
frågan ”vad av följande tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du söker?” vilken ställdes i 
Ungdomsbarometern 2015. 776 respondenter svarade på frågan.
3 Som exempel kan nämnas att den enskilt största Youtube-kanalen med 52 miljoner prenumeranter 
innehas av svenske PewDiePie som i huvudsak fokuserar på data/tv-spel.



12

FoU-rapport 2016:7

så se en utveckling åt andra hållet där utgångspunkten är den fysiska verkligheten 
men organiseringen sker digitalt, till exempel löpar-communities (såsom Runkeeper, 
Strata och Nike+). Dessa använder den digitala logiken som vi hittar i sociala nätverk: 
alla är välkomna, det är gratis, användaren bestämmer själv hur mycket tjänsten ska 
användas, det är flexibelt vad gäller tid och plats och det finns en möjlighet att kom-
municera, jämföra och utbyta information över tid och rum. Här tillkommer även en 
mätnings- och optimeringsmöjlighet där användaren genom att använda produkten 
kan samla in data att använda för att analysera och utveckla sin träning. Digitalise-
ringen påverkar alltså i allt hög utsträckning idrottandet, sättet den organiseras och 
inte minst förväntningarna på den.

Privatisering 
En tredje trend som påverkar samhället och ungas liv är privatisering. Konsument-
verket visar i sin rapport från 2015 en pågående privatiseringstrend i Sverige likväl 
som globalt (Konsumentverket, 2015:14). Privatisering tolkas ofta som omvandling 
från offentligt till privat ägande men det behöver dock inte bara vara detta utan det 
kan också vara nya privatägda aktörer som tar över marknadsandelar inom vissa om-
råden. Inom träningsområdet är det privata aktörer som särskilt sedan 1980-talet 
har växt och fått ett stigande antal medlemmar. I Ungdomsbarometern har andelen 
som anger att de tränar/motionerar i privat regi ökat från 48 procent 2012 till 55 pro-
cent 2015. Privata aktörer som erbjuder olika former av motion och träning har blivit 
konkurrenter till idrottsföreningar och har utvecklat ett alternativt sätt att organisera 
idrottande. 

Strukturella förklaringar till ungas val
För att förstå och greppa mönster vi ser i resultatdelen har vi också valt att använ-
da oss av en teoribildning som kompletterar de teorier som främst fokuserar på de 
ovan beskrivna trenderna. Det teoretiska ramverket som nedan beskrivs fokuserar på 
att förklara skillnader inom och mellan grupper. En av den franska sociologen  Pierre 
Bourdieus utgångspunkter är att det finns gruppspecifika uppfattningsmönster, tolk-
ningsmönster och beteendemönster, så kallat habitus (Bourdieu, 1987). Alltså möns-
ter gällande hur vi ser på världen och agerar i den. Bourdieu skiljer mellan tre olika 
typer av resurser, kapital, som påverkar en individs smak och val. Det första är ekono-
miskt kapital och omfattar allt från lön och sparade pengar till tillgångar. Det andra är 
ett kulturellt kapital och har ett flertal aspekter. Det kan vara införlivat som kunskap, 
alternativt institutionaliserat som en examen eller objektifierat i form av böcker eller 
konst objekt. Det tredje är socialt kapital vilket omfattar familjen, relationer och en 
persons hela sociala nätverk. Summan men också strukturen av de olika typerna av 
kapital bestämmer en individs sociala grupptillhörighet och skillnader mellan sociala 
grupper bildar samhällets struktur. Grupptillhörigheter påverkas av habitus och kapi-
talets sammanlagda delar och visas genom olika symboler och stilar i praktiken. På så 
vis hänger en viss livsstil ihop med tillgång till de olika kapitalen och synliggörs även 
genom en viss preferens och de små skillnaderna i valen man gör, såsom val av frisyr, 
kläder, fritidsintressen, färdlektyr och även idrott. Smak och livsstil är även utryck för 
en individs position i samhället och kan användas för att kontrastera sig mot andra 
sociala grupper. (Bourdieu, 1987)
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När vi resonerar om studiens resultat kommer vi mot bakgrund av de ovan beskrivna 
teorierna alltså även försöka se hur strukturella aspekter tycks påverka ungdomars 
tränings- och motionsvanor samt vilka idrotter de utövar.

Sammanfattning – studiens tolkningsram
Detta avsnitt beskriver tolkningsramen för studien och vi har inom ramen för det fört 
resonemang om: 1. Generationskonflikter, 2. Individualisering, 3. Digitalisering, 4. 
Privatisering och 5. Strukturella förklaringar till ungas val. Tolkningsramen återkom-
mer också i rapportens avslutande delar då resultatet från studien tolkas. 

För att förstå och förklara ungas tränings- och motionsvanor använder vi teorier om 
individualisering och digitalisering men tittar även på strukturella förklaringar till 
ungas val av träningsaktiviteter. De utmaningar föreningsidrotten har idag i relation 
till en ung målgrupp tolkas i hög grad utifrån samma ramverk men här används även 
resonemang om generationskonflikter och privatisering.
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3. Metod och material 

Materialet som utgör underlaget för denna rapport kommer från studien Ungdoms-
barometern, främst från Ungdomsbarometern 2015 men i vissa delar även från tidigare 
års studier (1992, 2011, 2012, 2013 och 2014). Ungdomsbarometern har genomförts 
årligen sedan 1991. Syftet med undersökningen är att tillhandahålla en barometer 
över vad ungdomar tycker och tänker i allmänhet och inom vissa specifika områden i 
synnerhet, såsom frågor om ungas motionsvanor, vilket görs på uppdrag av RF. 

Målgruppen för undersökningen är ungdomar i Sverige (som förstår svenska) mellan 
15 och 24 år. Ungdomsbarometern genomförs som en online-undersökning vilken 
respondenten får svara på via antingen en dator, surfplatta eller en mobiltelefon. 
Insamling av data för studien var under hösten 2015 och urvalsmetoden var ett kvot-
urval. Till följd av att urvalet i huvudsak inte är slumpmässigt ska slutsatser kring po-
pulationen dras med viss eftertänksamhet. Antalet respondenter i undersökningen 
blev totalt 19 270 individer och i delen om motion och idrott svarade 6 974 individer. 
Frågor som ställdes i undersökningen var mestadels kvantitativa. Det genomfördes 
även en referensstudie, Vuxenbarometern (2015), för att kunna göra jämförelser. 

Undersökningen 2015 består av allmänna frågor om ungas motionerande och spe-
cifika frågor som ställdes för att kunna göra målgruppsanalyser till ett antal SF. Mål-
gruppsanalyserna är nedbrutna på respektive idrott. De SF som använts är: Basket, 
Fotboll, Friidrott, Gymnastik, Handboll, Innebandy, Ishockey, Ridsport, Simning och 
Tennis. Målet med målgruppsanalyserna var att beskriva och analysera vad som sär-
skiljer unga som utövar, kan tänka sig att utöva eller tidigare har utövat respektive 
idrott. Analysdimensioner var bland annat kön, ålder, boenderegion, socioekonomisk 
bakgrund och föräldrars utbildningsbakgrund. I analysen ingick även frågor om vad 
som fick ungdomar att börja utöva respektive idrott eller vad som skulle få intresse-
rade att börja idrotten. 

Utöver allmänna frågor om ungas motionerande ingick också följande två segmente-
ringsmodeller i uppdraget till RF: en idrottssegmentering där samband mellan idrot-
ter var utgångspunkten och en motionssegmentering som baseras på motionsfrek-
vens, idrottstyp, träningsform och organiseringsform. 

Motionssegmenteringen genomfördes med hjälp av en klusteranalys som är en di-
mensionsreducerande och strukturupptäckande metod med syfte att objekt (här 
respondenter) grupperas baserat på dess likhet i utvalda variabler (här frågorna om 
idrottstyp, träningsform, organisationssätt och motionsfrekvens) till kluster. 

Idrottssegmentering genomfördes med hjälp av metoden som oftast kallas faktor-
analys, i det här fallet är det en principalkomponentanalys, som på samma sätt som 
klusteranalysen är en dimensionsreducerande och strukturupptäckande metod med 
syfte att reducera ett stort antal variabler (i det här fallet en lång lista med idrotter) 
till ett fåtal faktorer baserat på samband mellan dessa variabler.

En mer detaljerad beskrivning angående metoden finns i bilaga 2 – Fördjupad metod-
beskrivning.
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4. Resultat om dagens 
ungdomsgeneration

I det här avsnittet kommer vi presentera relevanta resultat från studien Ung doms-
baro metern, främst från studien 2015, men även från tidigare års studier (1992, 
2011, 2012, 2013, 2014), som anknyter till de tolkningsramar som vi har introducerat. 

Dagens ungdomsgeneration
Vi har beskrivit hur konflikter mellan generationer kan uppstå. När Ungdoms baro-
metern ber äldre respondenter (25–49 år gamla) att med ett ord (fritextsvar) beskri-
va dagens ungdomsgeneration kan ett mönster tydligt ses. ”Lata” och ”bortskämda” 
är de två ord som använts oftast av respondenterna för att beskriva dagens ung-
domsgeneration (se figur 1). Bilden är något dyster. Den stämmer dock illa med hur 
unga beskriver sig själva. Som exempel kan nämnas att de egenskaper som flest 15 
till 24-åringar anger att de besitter är ”omtänksam” (36 %), ”ansvarsfull” (34 %) och 
”snäll” (33 %) (Ungdomsbarometern, 2015).

Figur 1. Ordmoln om hur vuxna beskriver unga. N = 2027.
Källa: Vuxenbarometern 2015. 
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I fi gur 1 illustreras alla fritextsvar kategoriserade på totalnivå – ju oft are en kategori 
förekommer, desto större text. Frågan som ställdes var: ”Vilket eller vilka ord skulle 
du använda för att  beskriva ungdomar 2015?” Respondenterna var mellan 24 och 
49 år gamla och fi ck svara helt fritt . (Vuxenbarometern, 2015)

Individualisering och eget ansvar
Unga upplever att  de har stora möjligheter att  påverka sitt  eget liv (se fi gur 2). Det är 
inte orimligt att  hävda att  unga i hög utsträckning betraktar sig som sin egen lyckas 
smed. 

Tar helt
avstånd

Osäker/
vet inte

Tar delvis
avstånd

Instämmer
delvis

27

64

22 5

Instämmer
helt

Figur 2. Unga om möjligheten att  påverka sin egen framti d. Ungdomarna var mellan 15–24 år 
gamla. Procent. N = 3336.
Källa: Ungdomsbarometern 2013.

Frågan som ställdes var: ”Var vänlig ta ställning ti ll följande påstående: Jag har stora 
möjligheter att  påverka min egen framti d”.

Figur 3 visar ett  antal olika sociala grupper visualiserade som cirklar, som vi också kan 
kalla sociala kretsar.

Genomsnittligt valda
identitetsgrupper:

6,2 5,8

Kille

Genomsnittligt valda
identitetsgrupper:

Feminist Miljövän

Gamer

Storstads-
människa

Figur 3. Identi tetsgrupper.
Källa: Ungdomsbarometern 2015.
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Figur 3 syftar till att beskriva konsekvensen av ungas identitetsbyggande. De identite-
ter som finns representerade i figuren motsvarar de fyra största identitetsgrupperna 
i Ungdomsbarometern 2015. För tjejer respektive killar är det genomsnittliga antalet 
valda identitetsgrupper 6,2 respektive 5,8. Se figur 4 för mer information.

I Ungdomsbarometern 2015 kan vi iaktta individualisering på ett flertal sätt. Unga 
identifierar sig idag med ett stort antal olika identitetsgrupper. De identitetsgrupper 
som flest unga ser sig som en del av är gamer (24 %), feminist (23 %) och miljövän 
(23 %). Antalet identitetsgrupper som unga identifierar sig med är omkring sex i ge-
nomsnitt (gäller för både killar och tjejer), vilket indikerar att identitetsskapandet tar 
sig en rad uttryck. En konsekvens är att unga har fler potentiella beröringspunkter 
med andra unga, men det kan samtidigt vara svårare att hitta personer som identi-
fierar sig med samma gruppidentiteter som de själva. Detta indikerar att unga blir 
varandra alltmer olika. 

Figur 4. Ordmoln om hur unga beskriver sig själva. Ungdomarna var mellan 15–24 år.  
N = 10117.
Källa: Ungdomsbarometern 2015.

Frågan som ställdes var: ”Här kommer en lista med olika begrepp – vilka av dem tyck-
er du passar för att beskriva dig?” Syftet var att kartlägga vilka identitetsgrupper unga 
identifierar sig med. Ju fler som har angett ett svarsalternativ, desto större är ordet. 

Ungas nya engagemang
På liknande sätt som unga upplever sig ha stora möjligheter att påverka sina egna liv 
kan vi tydligt se att unga upplever sig ha större möjligheter att förändra samhället 
idag jämfört med tidigare (se figur 5). 
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Figur 5. Möjligheter att påverka samhället i allmänhet. Procent. Ungdomarna var gymnasie-
elever i Sverige och till antalet 2 007 1992, 2 135 2011 och 2 400 2015.
Källa: Ungdomsbarometern (1992, 2011, 2015).

Frågan som ställdes var: ”Vad anser du om dina möjligheter att påverka samhället i 
allmänhet?” Respondenterna fick ta ställning enligt skalan ”1 – inga” till ”7 – stora”.  

Ungas motionerande 
I detta avsnitt ska vi titta närmare på resultaten av studien Ungdomsbarometern 
2015 samt, i vissa delar, Ungdomsbarometern 2014. Centrala frågor är hur unga mo-
tionerar idag, vilka idrotter de utövar och vilka skillnader det finns mellan ungdomar-
na avseende detta. Frågorna bidrar till en mer detaljerad bild av motionsfrekvens och 
idrottstyp, hur detta samvarierar med demografi och social bakgrund samt visar på 
samband mellan status och idrottsutövande bland unga. I studien från 2015 svarade 
tre av fyra ungdomar (74 %) att de tränar eller motionerar4 minst någon gång i veckan 
utöver eventuell idrott i skolan.

Det finns tydliga skillnader gällande motion/träning mellan ungdomar avseende kön 
och social bakgrund.  Killar anger att de tränar/motionerar oftare, alltså mer frekvent 
än tjejer. En av fem killar mellan 15–24 år anger att de tränar/motionerar i princip 
varje dag. Bland tjejer i samma ålder är det bara 13 procent som anger detta (se 
figur 6).

4 Begreppen träning och motion har inte definierats i studien utan tolkats fritt av respondenterna. Vid 
vår användning av begreppen utgår vi från att de båda förutsätter fysisk aktivitet men att träning innebär 
en högre intensitet under utövandet än vad motion gör. 

1 – Inga 2 3 4 5 6 7 – Stora

16

9

6

24

10 10

28

21
19

25

28

9

22
23 

3

8

6

1

7 7

16

Gymnasieungdomar 1992 Gymnasieungdomar 2011 Gymnasieungdomar 2015



19

Kom in i matchen

Figur 6. Tränings-/motionsfrekvens uppdelad på kön. Ungdomarna var mellan 15–24 år 
 gamla. Procent. N = 4531.
Källa: Ungdomsbarometern 2015.

Frågan som ställdes var: ”Hur ofta tränar eller motionerar du utöver eventuell idrott 
i skolan?” 

Eftersom samarbetet mellan Ungdomsbarometern och RF pågått under flera år finns 
det möjlighet att studera hur ungas motionerande har utvecklats över tid (se figurer-
na 10—13 i bilaga 1). Sedan 2007, och fram till 2015, har gruppen killar som anger att 
de tränar/motionerar i princip varje dag ökat från 13 till 20 procent medan andelen 
tjejer är relativt konstant med endast en mindre ökning från 11 till 13 procent. Bland 
tjejer kan vi dock se en tendens till att tränings- och motionsfrekvensen på ”måttlig” 
nivå har ökat (andelen som anger att de tränar/motionerar ”flera gånger i veckan” 
har ökat sedan 2007 från 34 % till 37 %). Andelen som svarar att de tränar eller mo-
tionerar ”några gånger i månaden”/”någon gång i månaden” har varit relativt stabil 
för båda könen över tid vilket också gäller för andelen som svarar ”sällan eller aldrig” 
vilken varit konstant sedan frågan började användas. Det tyder alltså på att andelen 
unga som motionerar är densamma och att andelen som inte motionerar över huvud 
taget i princip är konstant. Det som skett är snarare att de som redan motionerar gör 
det alltmer frekvent. 

Skillnader i tränings-/motionsfrekvens mellan olika grupper av unga
Vid närmare undersökning av tränings- och motionsfrekvens visar data att den sjun-
ker med åldern för både tjejer och killar. Förklaringar till detta som har visat sig i tidi-
gare studier av Ungdomsbarometern är mångfacetterade men kretsar kring tidsbrist 
på grund av skola, studier eller arbete, andra intressen eller tappat intresse samt 
ökande förpliktelser i takt med stigande ålder. Bland 15–24 åringar är den främsta 
anledningen till att sluta utöva en idrott5 att de fokuserar på skola och arbete i stället, 
följt av för stor tidsåtgång och att vara trött på idrotten. (Ungdomsbarometern, 2012) 

5 ”Idrott” definieras inte som begrepp i studien utan har fritt fått tolkas av respondenterna. I rapporten 
utgår vi från att idrott är ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller upp-
nå tävlingsresultat” (Nationalencyklopedin, 2016).
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Ungdomsbarometern 2015 visar att det finns ett samband mellan såväl familjens 
ekonomi som föräldrarnas utbildningsbakgrund samt om och hur unga motionerar 
och tränar. Ju bättre ekonomi och ju högre utbildningsnivå, desto oftare motionerar 
ungdomar. Skillnader finns också mellan ungdomar med svensk och utländsk bak-
grund6 där resultatet visar att unga med svensk bakgrund motionerar oftare. Andelen 
unga med utländsk bakgrund som motionerar/tränar ”sällan eller aldrig” är dess-
utom högre än för unga med svensk bakgrund (13 % jämfört med 10 %). Unga får 
också ange vilken samhällsklass7 de anser sig tillhöra och det visar sig att unga från de 
övre klasserna i betydligt högre utsträckning anger att de tränar/motionerar än unga 
från lägre klasser. Motionsfrekvensen ”i princip varje dag” anges oftare ju högre klass 
unga upplever att de tillhör (se figur 7).

6 Utländsk bakgrund definieras som att antingen själv vara utrikesfödd eller att ha två utrikesfödda 
föräldrar.
7 De samhällsklasser som använts i frågan tar sin utgångspunkt i de begrepp som unga i fokusgrupper 
genomförda av Ungdomsbarometern hänvisar till. Begreppen har inte definierats i studien utan tolkats 
fritt av respondenterna.
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Figur 7. Tränings/motionsfrekvens nedbruten på uppfattad klass. Ungdomarna var mellan 
15–24 år gamla. Procent. N = 4531.
Källa: Ungdomsbarometern 2015.

Frågan som ställdes var: ”Hur ofta tränar eller motionerar du utöver eventuell idrott 
i skolan?” Respondenterna fick ta ställning enligt skalan ”i princip varje dag”, ”flera 
gånger i veckan”, ”någon gång i veckan”, ”några gånger i månaden”, ”någon gång i 
månaden” och ”sällan eller aldrig”. Svaren bryts ned baserat på svaren på frågan ”vil-
ken samhällsklass skulle du säga att du tillhör?” där respondenterna fick ta ställning 
enligt alternativen ”överklass”, ”övre medelklass”, ”medelklass”, ”arbetarklass” och 
”underklass” (Ungdomsbarometern 2015).
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Status bland unga till följd av träning och idrottsutövande
I studien Ungdomsbarometern 2014 undersöktes även vad det är som ger status 
bland ungdomar. Frågan som ställdes var: ”Vad av följande är status bland dig och 
dina vänner?” Enligt svaren är det som ger mest status bland ungdomar totalt (för 
tjejer och killar tillsammans) ”att vara rolig”, ”att vara omtänksam” och ”att vara duk-
tig”. Därefter följer på fjärde plats alternativet ”att vara smart” och på femte plats 
kommer ”att vara vältränad/snygg”. Det finns dock tydliga skillnader avseende kön 
och social bakgrund. Tydligast är att en av fem killar anger att alternativet ”att vara 
duktig på sport” ger status och alternativet hamnar på sjätte plats. Bland tjejer är det 
bara 8 procent som väljer detta alternativ och det kommer först på plats 14. Däremot 
instämmer tjejer i högre utsträckning än killar i att egenskapen ”att vara omtänk-
sam” ger status. Alternativet ”att vara vältränad/snygg” är tyvärr sammanslaget i ett 
alternativ med konsekvensen att skillnaden mellan vältränad och snygg inte går att 
analysera. Status är dock kontextbundet och mellan olika grupper av unga kan vi se 
skillnader i vad som uppfattas vara statusfyllt (se tabell 1).

Tabell 1. Topp tio gällande vad som ger status delat på tjejer och killar. Ungdomarna var 
mellan 15–24 år gamla. N = 3189.

Tjejer Killar

1 Att vara omtänksam (55 %) Att vara rolig (48 %)

2 Att vara rolig (48 %) Att vara smart (41 %)

3 Att vara duktig i skolan/på jobbet (45 %) Att vara omtänksam (38 %)

4 Att vara smart (38 %) Att vara duktig i skolan/på jobbet (37 %)

5 Att vara vältränad/snygg (29 %) Att vara vältränad/snygg (31 %)

6 Att vara självständig/oberoende av sina 
föräldrar (20 %)

Att vara duktig på sport (22 %)

7 Att ha många vänner (19 %) Att vara självständig/oberoende av sina 
föräldrar (17 %)

8 Att bo fint (18 %) Att själv ha gott om pengar (17 %)

9 Att ha många bollar i luften (17 %) Att ha lätt att få killar/tjejer (17 %)

10 Engagera sig frivilligt (t.ex. i en fören-
ing) (14 %)

Att ha många vänner (16 %)

Källa: Ungdomsbarometern 2014.

Frågan som ställdes var: ”Vad av följande ger status bland dig och dina vänner?” 
Ungdomarna fick ta ställning till 21 svarsalternativ varav de tio oftast angivna (av 
killar respektive tjejer) listas. Respondenterna fick ange ett fritt antal svarsalternativ.

Status som grundar sig i ”att vara vältränad/snygg” är lika betydelsefull för tjejer som 
för killar men mellan olika sociala bakgrunder ser vi skillnader. Ju bättre familjens 
ekonomi beskrivs av unga i undersökningen, desto större betydelse har ”att vara väl-
tränad/snygg” (se figur 8). Vi ser också skillnader mellan unga med svensk respekti-
ve utländsk bakgrund där unga med svensk bakgrund i högre grad anger att det är 
status fyllt att vara vältränad/snygg (31 % jämfört med 26 %).
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Figur 8. Status och familjens ekonomi. Ungdomarna var mellan 15–24 år gamla. N = 3189.
Källa: Ungdomsbarometern 2014.

Frågan som ställdes var: ”Vad av följande ger status bland dig och dina vänner?” 
 Ungdomar fick ta ställning till 21 svarsalternativ. Fyra av alternativen redovisas och 
visar på skillnader baserat på ekonomisk bakgrund. För att kunna göra ytterligare 
en nedbrytning fick respondenterna svara på följande fråga: ”Hur skulle du beskriva 
din familjs ekonomi?” där de fick ta ställning enligt skalan ”långt över medel”, ”över 
medel”, ”medel”, ”under medel” och ”långt under medel”. 

Hur tränar/motionerar unga?
Efter att ha behandlat tränings-/motionsfrekvens och undersökt skillnader mellan 
olika grupper av unga går vi vidare med sätten som unga motionerar på, baserat på 
data ur Ungdomsbarometern 2015. Undersöker vi frågan ”Vilken typ av idrott tränar 
du?” svarar 86 procent av alla unga som tränar/motionerar att de utövar en indivi-
duell idrott, 70 procent anger dessutom att de enbart tränar en individuell idrott. 
14 procent utövar enbart en lagidrott och 16 procent utövar både individuell idrott 
och lagidrott. De flesta ungdomarna motionerar därmed individuellt. Också här finns 
skillnader avseende kön, såsom att tjejer i högre utsträckning anger att de tränar 
individuella idrotter jämfört med killar (91 % av tjejerna anger att de utövar en in-
dividuell idrott jämfört med 81 % av killarna). Killar anger däremot att de utövar en 
lagidrott i högre utsträckning än tjejer (40 % jämfört med 21 %). För både tjejer och 
killar ökar andelen som utövar individuella idrotter med åldern och andelen som 
tränar i lag minskar. 

Vilken typ av idrott, lagidrott eller individuell idrott, som unga utövar hänger sam-
man med organisationsform. Ungdomsbarometern har sedan 2012 använt frågan 
”På vilket eller vilka av följande sätt tränar/motionerar du?” och svarsalternativ som 
handlat om i vilken regi idrotten bedrivs och är: ”i föreningsregi”, ”i privat regi” och 
”i egen regi”. Under denna relativt korta period (2012–2015) kan vi se en tendens till 
att organisering i privat respektive egen regi har ökat under de senaste åren. Framför 
allt anger tjejer oftare än killar att de tränar på egen hand (73 % jämfört med 58 %). 
Killar tränar oftare i föreningsregi än tjejer (37 % jämfört med 29 %). Det finns även 
mönster i frågan om organisationsform, där motion i egen eller privat regi stiger med 
åldern och motion i föreningsregi sjunker. Idrottsföreningar tappar alltså ungdomar 
ju äldre de blir. 51 procent av respondenterna i studien mellan 15 och 16 år anger att 
de motionerar i föreningsform, bland de som är 23 och 24 år gamla är detta enbart 
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25 procent. Det är tydligt att 23- och 24-åringarna i stället väljer att motionera i privat 
och egen regi (se figur 9).
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Figur 9. Organiseringsform delat på kön och åldersgrupper. Ungdomarna var mellan 15–24 år 
gamla. Procent. N = 4021.
Källa: Ungdomsbarometern 2015.

Frågan som ställdes var: ”På vilket eller vilka av följande sätt tränar/motionerar du?” 
Respondenterna fick ta ställning till svarsalternativen ”i egen regi”, ”i privat regi” och 
”i föreningsregi”, och varje respondent kunde ange fler svarsalternativ. Ovan redo-
visas hur stor andel av totalen vid en viss ålder som utgörs av grupper baserat på kön 
och i vilken regi som motion utövas.. 

I figur 9 syns att det finns en brytningspunkt där träning/motion i föreningsregi sjun-
ker respektive stiger i privat och egen regi, vilken är i slutet av grundskolåren och 
tonårstiden. 

En liknande effekt gällande samhällsklass som den för motionsfrekvensen noterar vi 
också gällande organisationsform, där ett samband mellan träning i föreningsregi och 
uppfattad klasstillhörighet kan ses. Ju högre klass, ju bättre ekonomi i familjen och ju 
högre föräldrarnas utbildningsnivå är, desto större sannolikt är det att unga tränar i 
föreningsregi. (Observera att det dock rör sig om olika samband som var för sig har 
förklarande effekt.) En motsatt effekt kan ses när vi undersöker idrottstyp. Individuell 
idrott anges i högre utsträckning bland unga som uppfattar sig tillhöra någon av de 
lägre samhällsklasserna jämfört med unga som anger att de tillhör en högre sam-
hällsklass. Här kan vi också iaktta att unga som anger att de har en sämre ekonomisk 
situation i högre utsträckning anger att de utövar en individuell idrott än unga som 
anger att de har en bättre ekonomisk situation. Ett samband kan även ses avseende 
idrottstyp och svensk/utländsk bakgrund där unga med utländsk bakgrund i högre 
utsträckning utövar en individuell idrott än unga med svensk bakgrund.

Vilka idrotter utövar unga?
Vi ska närmare undersöka vilka idrotter och motionsformer som unga utövar. Som 
väntat, mot bakgrund av ovan redovisade siffror om idrottstyp och i vilken regi trä-
ning/motion utövas, är idrotter som ofta bedrivs i egen eller privat regi och som ka-
tegoriseras som individuella idrotter störst. Av tabell 2 framgår de fem största idrot-
terna bland ungdomarna.
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Tabell 2. De fem största idrotterna bland unga. Ungdomarna var mellan 15–24 år gamla.  
Procent. N = 6910.

Idrott/träningsform Andel i procent

1 Styrketräning/gym 49

2 Promenad/powerwalk 42

3 Löpning/joggning 40

4 Gruppträning (aerobics, bodypump, zumba etc.) 17

5 Fotboll 17

Källa: Ungdomsbarometern 2015.

Frågan som ställdes var: ”Hur förhåller du dig till följande idrotter/aktiviteter?” I ta-
bellen redovisas andelarna som angav svarsalternativet ”utövar som motionär (minst 
en gång/månad)” sammanslaget med alternativet ”tränar/tävlar i idrottsförening/ 
klubb” för de fem största idrotterna bland unga.

Det finns, som väntat, tydliga skillnader mellan könen avseende idrottsutövande och 
idrottstyp där killar i högre utsträckning anger lagsporter än tjejer. Undersöker vi ut-
vecklingen baserat på ålder så syns det särskilt bland tjejer att utövandet av indivi-
duella idrotter ökar med stigande ålder och att utövandet av traditionella förenings-
idrotter sjunker med ålder. 

För att få en bättre förståelse för hur unga motionerar och hur de kombinerar olika 
idrottstyper ska vi i nästa avsnitt fokusera på en kartläggning av motionstyper, det vill 
säga grupper av unga baserat på deras tränings- och motionsvanor. 

Motionstyper 
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av en kartläggning av motionstyper, där mo-
tionsform och träningstyp befinner sig i fokus. Kartläggningen av motionstyper är 
genomförd med hjälp av metoden klusteranalys (se metodavsnittet och bilaga 2 för 
utförligare beskrivning). Avsikten är att beskriva vilka olika motions- och tränings-
typer som finns i ungdomsgruppen. Kartläggningen av motionstyper skapar alltså en 
form av typologi som minskar informationsmängden och gör det lättare att se möns-
ter i materialet för att kunna ge en bättre bild av hur ungdomar motionerar, vilka 
motionsgrupperingar som finns och hur dessa hänger ihop med bakgrundsfaktorer. 

Genom klusteranalysen, baserad på svar på frågor om idrottstyp, träningsform, orga-
nisationssätt och motionsfrekvens, kunde vi hitta sex olika motionstyper (se tabell 3). 

Namnen på de olika motionstyperna/grupperna är konstruerade av oss utifrån cen-
trala drag i de olika gruppernas förhållningssätt till motion. I följande text kommer 
grupperna beskrivas, initialt med hänsyn till gruppernas sätt att motionera och där-
efter avseende deras sociala bakgrund och utmärkande egenskaper. 
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Tabell 3. De sex motionstyperna. Procent. N = 4531.

 
Motionstyp

Andel i 
procent

  
Beskrivning

1 Stillasittaren 11 Tränar eller motionerar i princip aldrig. Har en sämre 
socioekonomisk situation än totalen och övriga 
typer och är ointresserad av tävling likväl som kost 
och hälsa.

2 Promeneraren 24 Utövar individuella idrotter i egen regi. Motionerar 
mer sällan än totalen och sällan i föreningsregi. 
Typens andel stiger med ålder.

3 Korplagsspelaren 9 Utövar lagidrott i kombination med individuell idrott. 
Majoriteten är killar. Är mer intresserad än totalen 
av att idrotta/tävla. Motionerar mindre frekvent än 
”lag sportaren”. 

4 Träningskompisen 24 Tränar/motionerar mer frekvent än totalen. Är 
mycket intresserad av kost/hälsa. Utövar individuella 
idrotter men tränar/motionerar oftast med andra. 
Identifierar sig som karriärist och ambitiös. Består i 
något högre utsträckning av tjejer.

5 Fitnessfantasten 19 Tränar/motionerar mer frekvent än totalen. Är 
ointresserad av att idrotta/tävla men mycket 
intresserad av kost/hälsa. Motionerar främst i privat 
regi, utan träningssällskap. Består av något fler tjejer 
än killar. Typens andel stiger med ålder. 

6 Lagsportaren 13 Tränar/motionerar mest frekvent av alla typer. 
Utövar lagidrott i föreningsregi. Består främst av 
yngre ungdomar och killar i högre utsträckning än 
tjejer. Är den grupp som är mest intresserad av att 
idrotta/tävla. Har en bättre socioekonomisk situation 
än totalen.

Källa: Ungdomsbarometern 2015.

Stillasittaren
Klusteranalysen visar att det finns en grupp unga som kan beskrivas som ”icke-spor-
tiga”. Det är den grupp som vi valt att kalla ”stillasittaren” och som i princip inte 
motionerar över huvud taget. Gruppen utgörs av 11 procent av alla ungdomar i ana-
lysen. De anger att de ”tränar/motionerar sällan eller aldrig (utöver eventuell idrott i 
skolan)”. En stor del av gruppen anger att de är helt ointresserade av att idrotta/tävla 
(43 %). Även kost och hälsa uppfattar gruppen som ointressant (18 % är helt ointres-
serade av kost och hälsa jämfört med 5 % som anger samma alternativ totalt sett). 

Gruppen är jämt fördelad vad gäller kön men skiljer sig mot totalen vad gäller so-
cial bakgrund. De har det sämre ekonomiskt ställt än totalen och har även i lägre 
utsträckning föräldrar med akademisk bakgrund. Därutöver har stillasittaren oftare 
utländsk bakgrund och bor i högre utsträckning i storstadsområden. Det tyder på att 
ingen eller väldigt lite motion hänger samman med en svag socioekonomisk situa-
tion. Åldersmässigt ökar andelen av gruppen till cirka 20 år, därefter är den relativt 
konstant. Bland stillasittaren är två gruppidentiteter särskilt starkt representerade. 
Det rör sig om unga som identifierar sig som gamers (36 %) och en grupp som iden-
tifierar sig som kulturmänniskor (18 %). Det är värt att kommentera det uppen bara; 
dessa identitetsgrupper formeras kring ett i huvudsak stillasittande intresse. De ut-
märkande egenskaperna för gruppen, såsom de själva beskriver sig, är ”nördiga” 
(16 %) och ”blyga” (18 %). 
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Promeneraren
Den andra gruppen har vi valt att kalla ”promeneraren”. En fjärdedel (24 %) av ung-
domar i studien tillhör denna grupp. De kännetecknas av att de enbart utövar indivi-
duell idrott och att de alltid tränar själva samt att deras motionsfrekvens i genomsnitt 
är lägre än för ungdomar totalt sett. Oftast motionerar de i egen regi (83 %) men två 
av fem (40 %) anger också att de tränar i privat regi (enbart eller i kombination med 
träning i egen regi). Majoriteten (92 %) anger också att de inte motionerar i förening. 
Exempel på idrotter/aktiviteter som de typiskt sett utövar är löpning och gym.

Promeneraren anger ett lågt intresse för kategorin ”idrotta/tävla”, 45 procent är helt 
eller delvis ointresserade av att idrotta/tävla. Kost och hälsa är däremot intressant 
eller mycket intressant för runt 50 procent av gruppen. En av tio i gruppen (11 %) 
identifierar sig som vegan/vegetarian. 

Gruppen består i något högre utsträckning av tjejer (55 %) och dessa tjejer sticker ut 
genom att de i lägre utsträckning kommer från familjer med akademisk bakgrund än 
totalen. Åldersfördelningen inom gruppen visar att andelen som tillhör motions typen 
promeneraren stiger med åldern. En av fem (20 %) identifierar sig som bokmalar och 
17 procent identifierar sig som kulturmänniskor. Med andra ord identitetsgrupper 
som inte kan kopplas till fysisk aktivitet utan snarare utgår från stillasittande. 

Korplagsspelaren 
”Korplagsspelaren” utgör 9 procent av alla ungdomar. Korplagsspelaren håller typ-
iskt sett på med lagidrott (87 %), men utövar vid sidan av detta en individuell idrott 
(52 %). De verkar dock utöva såväl lagidrott som individuell idrott för nöjes skull sna-
rare än att ”satsa” på dem. Gruppen motionerar alltså med andra men utövar dess-
utom individuella motionsformer vilket ger dem namnet korplagsspelaren. Den ena 
hälften av gruppen tränar oftast eller lika mycket tillsammans med andra (47 %) som 
själv, medan den andra hälften oftast tränar själva (53 %). Två av tre (67 %) motio-
nerar i egen regi och omkring hälften i föreningsregi (47 %). Här blir det tydligt att 
många utför lagidrott antingen i förening eller i egen regi med vänner på fritiden. 
53 procent anger också att de motionerar i privat regi, vilket kan tolkas som gym 
eller gruppträning vid sidan av motionerande i lag. Exempel på idrotter som gruppen 
typiskt sett utövar är innebandy eller fotboll, i kombination med löpning eller gym.

Gruppen är mer intresserade än genomsnittet av att idrotta/tävla (38 % är mycket 
intresserade jämfört med 24 % av totalen) och beskriver sig i högre utsträckning än 
totalen som tävlingsinriktade (25 % jämfört med 15 %) samt som sportiga (27 % jäm-
fört 18 %). I jämförelse med gruppen ”lagsportaren” (se nedan) beskriver de sig dock 
i lägre utsträckning som sportiga och tävlingsinriktade och i mycket lägre utsträck-
ning som elitidrottare. Majoriteten motionerar någon gång i veckan eller mindre ofta 
(80 %), att jämföra med lagsportaren där majoriteten (92 %) motionerar minst flera 
gånger i veckan. 16 procent av gruppen identifierar sig som föreningsmänniskor och 
är tillsammans med lagsportaren den grupp som är mest aktiv i föreningar.

Gruppen består i något högre utsträckning av killar (58 %). Gruppen säger sig ha 
en sämre ekonomisk situation i familjen än totalen och föräldrarna har dessutom i 
lägre utsträckning akademisk bakgrund än totalen. Fördelningen av ålder är ganska 
jämn. De bor i högre utsträckning på landsbygden och en av fem identifierar sig som 
friluftsmänniskor.
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Träningskompisen
Den fjärde gruppen kallar vi ”träningskompisen”, vilken utgör 24 procent av ung-
domarna i studien. De kan beskrivas som hälsofokuserade. De motionerar ofta (mer 
frekvent än genomsnittet). 91 procent tränar minst någon gång i veckan. I jämförelse 
med ”fitnessfantasten” (se nedan) motionerar de oftare med andra, vilket motiverar 
beskrivningen av gruppen som ”social”, och även oftare i förening. 70 procent tränar 
ungefär lika mycket själva som med andra och 30 procent oftast med andra. Till skill-
nad från korplagsspelaren ligger fokus på individuella idrotter i stället för lagidrotter 
och dessutom motionerar de mer frekvent. 70 procent utövar bara individuell idrott 
och 26 procent utövar både individuell idrott och lagidrott. Två av tre motionerar i 
egen regi (70 %), ungefär lika många i privat regi (69 %) och en av tre i föreningsregi 
(36 %). Nästan en av tre är intresserade av att idrotta/tävla vilket är färre än kor-
plagsspelaren och lagsportaren men mer än fitnessfantasten. Likt fitnessfantasten 
är träningskompisen mycket intresserade av kost och hälsa (65 %) och 14 procent 
beskriver sig som ”hälsofreak”. Exempel på idrotter som gruppen utövar är grupp-
träning, styrketräning/gym, gymnastik, löpning, yoga, cykling och dans. 

Gruppen består i något högre utsträckning av tjejer (54 %) och är jämnt fördelad över 
åldersgrupperna. 17 procent identifierar sig som karriärister och 31 procent beskri-
ver sig som ambitiösa, vilket tyder på en viss ambitionsnivå i livet. 

Fitnessfantasten
Den femte gruppen kallar vi ”fitnessfantasten” och den utgör 19 procent av respon-
denterna i studien. Gruppen skulle också kunna beskrivas som ”gym-medlemmar”. 
Mer än två av tre i gruppen motionerar i privat regi (72 %) och 63 procent motionerar 
i egen regi. Det är bara 16 procent som anger att de motionerar i föreningsregi. Grup-
pen sticker ut genom att de endast utövar individuella idrotter och 71 procent tränar 
oftast själv. De motionerar frekvent, majoriteten motionerar flera gånger i veckan, 
men deras intresse för att idrotta/tävla är trots det lägre än för totalen. Det är bara 
14 procent som är mycket intresserade av att idrotta/tävla jämfört med 24 procent 
av totalen. Kost och hälsa är däremot någonting som de flesta inom gruppen är in-
tresserade av (66 %). Gruppen är därmed den som uppvisar det största intresset för 
området kost och hälsa tillsammans med motionstypen träningskompisen. Exempel 
på idrotter som fitnessfantasten utövar är styrketräning/gym och yoga.

Gruppen består av ungefär lika många killar som tjejer (53 % tjejer), har det bättre 
ekonomiskt ställt än totalen och har i högre utsträckning föräldrar med akademisk 
utbildning. Undersöker vi åldersfördelningen i gruppen ser vi tydligt att andelen sti-
ger med åldern. Bara 9 procent av gruppen är 15- eller 16-åringar medan 29 procent 
är 23- eller 24-åringar. Gruppen kommer i högre utsträckning från storstadsområden 
och en av fyra (24 %) identifierar sig som storstadsmänniskor. De som ingår i gruppen 
fitnessfantasten beskriver sig som ambitiösa (36 %) och kreativa (21 %).

Lagsportaren
Den sista gruppen kallar vi ”lagsportaren” och dessa utgör omkring 13 procent av 
ungdomarna i studien. Gruppen kan beskrivas med ord som lag och tävling. En över-
väldigande majoritet av gruppen utövar lagidrott (91 %) och endast 9 procent anger 
att de utövar en individuell idrott. I jämförelse med gruppen korplagsspelaren kombi-
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nerar lagsportaren i lägre utsträckning lagsport med individuell träning (28 % jämfört 
med 52 %). Det syns också att majoriteten oftast tränar med annan eller andra. De 
flesta som tillhör lagsportaren motionerar i föreningsregi (88 %), en av tre motione-
rar i privat regi (33 %) och en av tre i egen regi (30 %). 

Lagsportaren sticker också tydligast ut av alla grupper genom att det är gruppen som 
motionerar mest frekvent och är mest tävlingsinriktad. 92 procent motionerar minst 
flera gånger i veckan (35 % svarar att de tränar i princip varje dag) och 33 procent 
beskriver sig som tävlingsinriktade. 63 procent av gruppen har ett mycket stort in-
tresse för att idrotta/tävla. Idrotten är sannolikt en viktig del av deras identitet; en av 
fem (20 %) identifierar sig som elitidrottare och över hälften tillskriver sig själva med 
egenskapen ”sportig” (54 %). Utöver detta identifierar sig 13 procent som förenings-
människor. Kost och hälsa är också viktigt men inte fullt så centralt som för tränings-
kompisen och fitnessfantasten. Idrotter som gruppen utövar är i princip uteslutande 
idrotter som utövas i förening och särskilt större lagidrotter som genererar medial 
uppmärksamhet. 

Två av tre i gruppen lagsportaren är killar. I jämförelse med totalen har gruppen det 
bättre ekonomiskt ställt och kommer i högre utsträckning från landsbygden. Gruppens 
åldersfördelning är omvänd fitnessfantasten – andelen yngre är högre än totalen.

Sammanfattning – motionstyper
Avsnittet har redogjort för sex motionstyper som identifierats genom motionskart-
läggningen. Det blir tydligt att det finns olika grupper av ungdomar med olika intres-
sen, värderingar och identiteter även i relation till tränings- och motionsvanor. Även 
om individualiseringsprocesser verkar innebära att människor kan (och måste) välja 
vad de vill göra i livet själva, så tyder resultatet på att det finns kopplingar till kön och 
social bakgrund gällande ungas tränings- och motionsvanor. Därmed kan strukturella 
orsaker inte bortses från som förklaring till skillnader i motion och sätt att motionera 
bland unga.

Hur hänger ungas utövande av olika idrotter ihop? 
I detta avsnitt redogör vi resultatet av en idrottssegmentering (en kartläggning av 
idrotter) som genomfördes med hjälp av metoden faktoranalys. Syftet var att hitta 
samband och gemensamma drag mellan idrotterna, baserat på hur ofta ungdomar 
utövar dem. Denna analys skapar alltså en form av kategorisering baserat på hur 
idrotter utövas och kombineras. En mer detaljerad beskrivning av metoden finns i 
bilaga 2.

Faktoranalysen utgår från frågan ”Hur förhåller du dig till följande idrotter/aktivite-
ter?” där ungdomarna fick ange ett svar per idrott i en lista, enligt följande alterna-
tiv: ”tränar/tävlar i idrottsförening/klubb”, ”utövar som motionär (minst en gång/ 
månad)”, ”utövar som motionär (mer sällan)” och ”intresserad av idrott/aktivitet X, 
men utövar inte själv”. För att särskilja hur olika idrotter utövas kunde sju olika kate-
gorier identifieras.
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Tabell 4. Idrottssegmentering. N = 6910.

Kategori/faktor Idrotter som ingår i kategorin/faktorn

1 Organiserad tävlingsidrott Bandy, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Inne-
bandy, Ishockey, Squash, Tennis, Volleyboll

2 Motionsidrott Badminton, Basket, Bordtennis, Bowling, 
 Cykling/mountainbike, Simning

3 Kampsport Boxning, Brottning, Kampsport

4 Fitness (konditions-/styrketräning) Löpning/joggning, Promenad/powerwalk, 
Styrke träning/gym

5 Gymnastik/Dans Dans, Gruppträning (aerobics, bodypump, 
zumba etc.), Gymnastik, Yoga

6 Friluftsidrott Alpinsport (skidor/snowboard), Klättring, 
Längdskidor, Segelsport

7 Materialsport/Landsbygdsidrott Motorsport, Orientering, Ridsport, Skytte/
bågskytte

Källa: Ungdomsbarometern 2015.

Tabell 4 visar de olika kategorierna som idrottssegmenteringen hittat utan inbördes 
ordning. De idrotter som ingår i kategorierna listas till höger. Kategoriernas namn är 
skapade av oss på Ungdomsbarometern i syfte att försöka beskriva kännetecknande 
drag för kategorierna och har sin utgångspunkt i resultatet av analysen. 

Nedan behandlar vi respektive kategori samt refererar till målgruppsanalyser för de 
tio största ungdomsidrotterna, baserat på Ungdomsbarometern 2015. 

Organiserad tävlingsidrott
Majoriteten av idrotterna som kategoriserats under ”organiserad tävlingsidrott” är 
lagidrotterna bandy, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och volleyboll. Även in-
dividuella idrotter finns representerade: friidrott, tennis, golf och squash. Idrotterna 
i kategorin organiserad tävlingsidrott har gemensamt att de i högre grad utövas av 
killar än av tjejer.8 Vad gäller demografiska variabler i övrigt finns vissa variationer 
idrotterna emellan, exempelvis varierar sambandet mellan ekonomisk situation och 
utövande av de nämnda idrotterna. Andelen av utövarna som anger att deras ekono-
miska situation är bra eller mycket bra är dock större än för totalen. Undantaget tycks 
vara handboll vars utövare anger en något sämre ekonomisk situation än totalen. 
Generellt kan också sägas att en högre andel av utövarna kommer från akademiker-
familjer än totalen. Vad gäller andelen utövare med utländsk bakgrund varierar an-
delen bland utövarna inom respektive idrott kraftigt, från 27 procent av fotbolls ut-
övarna till 13 procent av golfutövarna (totalt 19 %). 

Värt att notera är att flera av idrotterna, särskilt fotboll, friidrott, handboll, inneban-
dy, ishockey, golf och tennis tillhör de idrotter som inom RF har flest antal deltagare 
(se Riksidrottsförbundet, 2015). 

De som anger att de utövar någon av idrotterna inom kategorin organiserad tävlings-
idrott har en lägre debutålder för allmänt träningsutövande än unga totalt. Detta 

8 För volleyboll gäller detta enbart då vi undersöker ”utövar någon gång”. Det är betydligt fler tjejer 
som anger att de utövar volleyboll ”tränar/tävlar i förening/klubb” än killar.
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innebär inte per definition att de börjat utöva den idrott de idag utövar vid tidig ålder 
då frågan inte undersöker vilken idrott som var den först utövade.9 

De som utövar någon av de ovan nämnda idrotterna är också i högre utsträckning 
intresserade av att idrotta/tävla samt av att besöka idrottsevenemang än totalen. 
Ett tävlingsintresse syns också i analysen av ungdomarnas motiv till att börja utöva 
respektive idrott. Särskilt utövare av fotboll, innebandy, bandy, ishockey, handboll 
och volleyboll anger i högre utsträckning än totalen att de har börjat för att de ville 
tävla/träna med andra. Detta anges även som ett skäl till att fortsätta utöva idrotten 
i högre utsträckning än för andra idrotter. Den sociala dimensionen tycks också vara 
särskilt viktig för utövarna av fotboll, volleyboll, golf, innebandy, bandy och tennis 
vilka i högre utsträckning än i jämförelse med utövare av andra idrotter anger kom-
pisar som skäl till att börja utöva idrotten10 (vilket även anges som ett viktigt skäl att 
fortsätta utöva idrotten11). En närmare granskning av anledningarna till att fortsätta 
utöva idrotten, delat på tjejer och killar, visar att det framför allt är killar som anger 
”att kunna tävla mot andra” som anledning. 

Motionsidrott
Den andra kategorin består av idrotterna badminton, basket, bordtennis, bowling, 
cykling/mountainbike och simning. Utövarna av dessa idrotter utmärker sig inte på 
samma vis som föregående kategori. De är inte nämnbart mer intresserade än tota-
len av att idrotta/tävla, består i ungefär lika hög utsträckning av tjejer som killar och 
utmärker sig inte särskilt mycket vad gäller social bakgrund. 

Gemensamt för idrotterna inom kategorin är att de har en hög andel som utövar 
idrotten som motionärer och andelen som anger att de tränar/tävlar i idrottsförening 
eller klubb är lägre än för andra idrotter. Som benämningen på kategorin indikerar 
tycks många av dessa idrotter ha en allmän koppling till fritids- eller rekreations-
utövande, och många utövare utanför den organiserade idrottsvärlden. Utövande av 
idrotterna kan i viss mån vara i form av fritidsaktiviteter som inte behöver vara direkt 
kopplat till ett medvetet och planerat idrotts- eller motionsutövande, exempelvis kan 
cykling även vara ett transportmedel. Utövande av dessa idrotter kan alltså innebära 
en cykeltur till skolan, att spela basket på en fritidsgård, att simma när det är fint vä-
der, att bowla med kompisar på kvällen eller att spela rundpingis. Badminton verkar 
vara mer av en fritidsidrott i jämförelse med tennis. Undersöker vi anledningarna 
som ungdomarna anger för att fortsätta med respektive idrott så hamnar ”att det är 
roligt” som toppnotering för flera av idrotterna. Detta gäller exempelvis badminton 
(67 % anger alternativet), bowling (60 %) och bordtennis (58 %), jämfört med 53 pro-
cent av totalen som anger att de fortsätter med en idrott för ”att det är roligt”. Det 
gäller dock inte för basket (där andelen är 48 %), cykling/mountainbike (51 %) och 
simning (40 %). Basket kan dock tas som ett exempel på en lagidrott som även kan 
spelas på ett annat sätt än i traditionell föreningsform, med mindre antal personer 
och där det finns många anläggningar i offentliga rum.

9 Frågan som ställdes var: ”Hur gammal var du när du började träna i organiserad form?” och 
 ungdomarna fick ange ålder helt fritt. Frågan innefattar inte vilken idrott ungdomarna debuterade inom 
utan när de började idrotta i organiserad form. 
10 Exempelvis har svarsalternativet ”ville umgås med min kompis/mina kompisar som utövar idrotten/
aktiviteten” angetts i högre utsträckning än för andra idrotter.
11 ”Frågan som ställdes var: ”Vad får dig att fortsätta utöva idrott/aktivitet X” och respondenterna fick 
ange valfritt antal alternativ i en lista med olika anledningar.



31

Kom in i matchen

De två idrotter som vi undersökt närmare i målgruppsanalyserna som återfinns i den-
na kategori är basket och simning. Basket har en större andel killar som utövare. 
Utövarna har också en något sämre socioekonomisk situation än totalen och unga 
med utländsk bakgrund är överrepresenterade (39 % av utövarna). Basketutövar-
na identifierar sig i högre utsträckning med idrottsrelaterade identitetsgrupper som 
”träningsfreak” och ”sportfantast” än totalen. Utövarna anser också att tävling inom 
ramen för idrottsutövandet är viktigare än vad utövarna för många  andra idrotter 
anser.12 Basketutövarna anger sociala skäl som avgörande för att börja spela basket. 

Studien visar att simning utövas i någon form av en mycket stor andel unga, totalt 31 
procent, dock gör endast 5 procent av dessa det i förening. Mot bakgrund av detta är 
det naturligt att simningsutövare total sett skiljer sig relativt lite från totalen. Men av 
ungdomarna som utövar simning i förening kan dock konstateras att drygt sex av tio 
(62 %) är tjejer. Utövarna utmärker sig därutöver genom att ha en bättre ekonomisk 
situation samt identifierar sig som övre medelklass i högre utsträckning än totalen 
(36 % jämfört med 20 %). 

Vi kan konstatera att idrotterna i kategorin motionsidrott har lyckats med att bli 
attraktiva fritidsaktiviteter. Men detta omsätts inte i anslutning och utövande i 
förenings idrotten. Att döma av analyserna av simning och basket tycks de som utö-
var dessa idrotter i föreningsform i högre grad likna utövarna i kategorin organiserad 
tävlings idrott, medan de utövare som inte utövar i föreningsregi sannolikt skiljer sig 
mer från utövarna inom kategorin organiserad tävlingsidrott. 

Kampsport
De kampsporter som undersöks i Ungdomsbarometern placeras föga förvånande i 
samma kategori av segmenteringsmodellen. Idrotterna/kategorierna som undersöks 
är boxning, brottning och kampsport. De utövas i betydligt högre utsträckning av kil-
lar än tjejer. Utövarna utmärker sig också genom att säga sig ha en sämre ekonomisk 
situation i familjen samt i högre utsträckning ha utländsk bakgrund än totalen (34 % 
för boxning och 30 % för kampsport jämfört med 19 % för totalen). 64 procent av 
utövarna av kampsport anger ”det verkade roligt” som skäl till att börja med kamp-
sport. 46 procent anger ”att de ville börja med någonting eller prova någonting nytt”. 
Utövaren i kategorin ”kampsport” verkar dessutom ha sökt efter en specifik typ av 
motion och träning. Bland utövare av boxning svarar 27 procent att de ”sökte en 
aktivitetsform som matchade mina träningsbehov” och bland kampsportutövare är 
det 26 procent som anger samma alternativ. Boxning och kampsport sticker också ut 
 genom att uppfattas som prisvärda. Bland utövare av boxning anger 29 procent att 
”det är ett prisvärt sätt att träna/idrotta på” och bland kampsportutövare är motsva-
rande siffra 20 procent, vilket är högre än för de flesta andra idrotter som undersöks. 
Vilka träningsbehov som idrotterna matchar går att resonera kring, men givet att allt 
fler träningscenter och gym tycks erbjuda pass med kampsportskaraktär indikerar 
det att idrotterna inom kategorin tycks matcha dagens träningsbehov. 

12 Basket hamnar på fjärde plats över idrotter där unga utövare anser att tävling är viktigt inom ramen 
för utövandet.
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Fitness
Den kategori som vi gett namnet ”fitness” utövas av såväl tjejer som killar. De idrot-
ter, eller snarare träningsformer, som ingår i denna kategori är löpning/joggning, pro-
menad/powerwalk och styrketräning/gym. Det rör sig alltså om träningsformer som i 
högre utsträckning än de ovan beskrivna kategorierna utövas i privat eller egen regi. 
Dessutom tenderar utövandet att genomföras på egen hand, vanligen inte i sam-
spel med andra. Idrotterna utgör de tre enskilt mest utövade träningsformerna bland 
unga i studien. 66 procent anger att de promenerar/powerwalkar, 66 procent att de 
håller på med löpning/joggning och 69 procent anger att de tränar styrketräning/går 
på gym. 

Utövarna i kategorin fitness uppger sig ha en bättre ekonomisk situation i familjen 
än totalen. De utmärker sig också genom att i högre utsträckning än totalen vara 
intresserade av att ”motionera/träna”, vilket knappast kan ses som överraskande. Ut-
övarna är i högre utsträckning intresserade av att idrotta/tävla än totalen, vilket i sig 
är intressant då idrotterna inte per definition innefattar tävlingsmoment. Idrotterna 
upplevs också av många som effektiva vad gäller träningsresultat, samtidigt som det 
finns flexibla möjligheter att få in idrottsutövandet i vardagen. Andelen som anger 
alternativet ”det är en träningsform/idrott som är lätt att få in i vardagen” är bland 
utövare av löpning 44 procent, bland utövare av promenad/powerwalk 49 procent 
och bland utövare av styrketräning/gym 35 procent. 

Alla tre idrotter/träningsformer i kategorin har fler utövare bland ”äldre” unga i mål-
gruppen 15–24 år, jämfört med andra idrotter. Det verkar som att dessa tränings-
former är populära alternativ till lagsporter och föreningsorganiserad motion, som 
vi såg representerade i motionskartläggningen, alla tre träningsformerna är större 
sett till utövarantalet än den största lagsporten fotboll. De tre idrotterna har följande 
gemensamt: (1) de är flexibla och lätta att få in i vardagen, (2) de är lätta att utöva 
och kan påbörjas i senare ålder, (3) utövaren kan själv bestämma intensiteten och 
frekvensen och (4) de uppfattas ge effektiva resultat på kroppen och verkar ha en stor 
effekt på hälsan. Den främsta anledningen till att börja utöva de tre idrotterna inom 
kategorin är ”jag ville må bra/hålla kroppen i trim” (löpning/joggning 72 %, prome-
nad/powerwalk 71 % och styrketräning 76 %). Utövarna tycks dessutom ha sökt efter 
en specifik typ av motion eller träning (vilket även gäller för utövarna av kampsport 
men inte övriga kategorier i samma utsträckning). Bland utövare av löpning svarar 21 
procent att de ”sökte en aktivitetsform som matchade mina träningsbehov”, bland 
utövare av styrketräning/gym är det 26 procent som anger detta alternativ. Idrotter-
na inom kategorin tycks alltså matcha vissa behov som många ungdomar har. 

Gymnastik/dans
I denna kategori, ”gymnastik/dans”, återfinns dans, gruppträning (aerobics, body-
pump, zumba etc.), gymnastik och yoga. Utövarna av dessa idrotter består av en 
övervägande andel tjejer som i hög utsträckning är uppväxta i akademikerfamiljer. 
Utövarna är i högre utsträckning än totalen intresserade av att motionera/träna, men 
i lägre utsträckning intresserade av att idrotta/tävla jämfört med totalen.

En djupdykning i materialet avseende gymnastik visar att omkring 9 procent av 15–24 
åringar anger att de utövar gymnastik och 18 procent av dem tränar/tävlar i förening/
klubb. En majoritet av gymnastikutövarna är tjejer (65 %). För de som utövar idrotten 
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i förening är andelen något högre (72 %). Dessa utövare skiljer sig inte nämnvärt från 
ungdomar totalt vad gäller ekonomisk situation i familjen eller upplevd klass (ekono-
misk situation och upplevd klass undersöks i två olika frågor). Andelen från akademi-
kerfamilj är högre än för totalen (71 % jämfört 65 %). Gruppen har i betydligt högre 
utsträckning utländsk bakgrund (31 %) än utövarna i många andra idrotter. Vad gäller 
intressen och identitet tenderar gymnastikutövarna att ange mer idrottsrelaterade 
teman. De identifierar sig i högre utsträckning som träningsfreak än hela undersök-
ningsgruppen. De anger även att tävling är relativt viktigt i sitt idrottsutövande. Detta 
sticker ut i jämförelse med andra idrotter som utövas av en majoritet tjejer. 47 pro-
cent anger att tävling är mycket viktigt inom ramen för sitt eget idrottsutövande, i 
jämförelse med 34 procent hos ungdomar totalt. Motivation till att fortsätta utöva 
gymnastik verkar framför allt komma ifrån viljan att ”få och bibehålla en fin kropp”, 
medan andra motiv, såsom ”att det är roligt”, verkar spela mindre roll för motivatio-
nen (38 % av gymnastikutövare anger att de fortsätter för att det är roligt jämfört 
med 53 % för totalen). 

Undersöker vi andelen killar som utövar dessa idrotter blir det tydligt hur könssegre-
gerad idrotten fortfarande kan vara. Varför är det så få killar som blir attraherade 
av dessa idrotter och varför är de så attraktiva för tjejer? Gruppträning ligger nära 
kategorin fitness, men den höga andelen kvinnor gör sannolikt att den återfinns i 
kategorin gymnastik/dans. Gruppträning har också högst andel av alla idrotter vad 
gäller drivkraften ”jag ville må bra/hålla kroppen i trim”.

Friluftsidrott
”Friluftsidrott” har vi valt att kalla den kategori som består av alpinsport (skidor/
snowboard), klättring, längdskidor och segelsport. Dessa idrotter utövas av ungefär 
lika stor andel killar som tjejer. Utövarna utmärker sig genom att ha en bättre eko-
nomisk situation i familjen samt i högre utsträckning komma från akademikerhem. 
Andelen med utländsk bakgrund är lägre för alla idrotterna i kategorin med undantag 
för klättring. Utöver utövarnas tydliga socioekonomiska profil bör också nämnas att 
utövarna i högre utsträckning beskriver sig som friluftsmänniskor vilket i sig moti-
verar namnet på kategorin. Idrotterna i denna kategori utövas ”tillsammans” med 
naturen vilket oftast går ihop med ett visst natur- och friluftsintresse (skidor, snow-
board, längdskidor – snö, klättring – berg och segelsport – vatten). Denna koppling 
till naturen gör att svarsalternativet ”det är en träningsform/idrott som är lätt att få in 
i vardagen” i låg utsträckning anges som ett skäl till att börja med idrotten. Klättring 
har ökat tydligt över de senaste åren och tillväxten har möjliggjorts genom att idrot-
ten tagits till staden och till urbana hallar (som liknar ett gym). Koppling till naturen 
blir därmed inte lika naturligt. 

Materialsport/landsbygdsidrott
Den sista kategorin som skapades genom faktoranalysen är något svårbenämnd. 
Motorsport, orientering, ridsport och skytte/bågskytte utgör idrotterna i kategorin. 
De utövas av såväl killar som tjejer, även om tydliga skillnader finns mellan respek-
tive idrott. Det som tydligast skiljer utövare i denna kategori från andra idrotts ut-
övare samt totalen, är att de i högre utsträckning bor på landsbygden. Att kalla de 
för materialsporter innefattar att det behövs ”material” för att kunna utöva idrotten 
(motorsport: bil eller MC, orientering: kompass och karta, ridsport: häst och hinder 
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samt skytte/bågskytte: vapen). Flertalet idrotter innebär att någon typ av material/
redskap används vid utövandet och likaså utövas fler idrotter än de som omfattas 
av denna kategori av unga som bor på landsbygden. Namnet är inte självklart men 
beskriver ändå de mest utmärkande dragen för kategorin. Nedan fördjupar vi be-
skrivningen av ridsport specifikt.

I resultatet av studien ser vi att ridsport utövas i någon form (dvs. de som anger att de 
utövar ridsport som motionärer mer sällan eller mer frekvent) av 11 procent av ung-
domar mellan 15 och 24 år. Ridsport utmärker sig jämfört med de flesta andra idrot-
ter genom att en hög andel utövar ridsport i förening, endast fotboll har en högre 
andel av utövarna i förening/klubbverksamhet. En majoritet av ridsportutövarna är 
tjejer (91 %) om vi undersöker de som utövar ridsport i någon form (vi har här slagit 
samman ”utövar som motionär (mer sällan)”, ”utövar som motionär (minst en gång/
månad)” och ”tränar/tävlar i förening/klubb”). Fördelningen ser ut att vara än skeva-
re med en högre andel tjejer ju mer frekvent utövandet är. Bland de som anger att de 
utövar ridsport mest frekvent, ”tränar/tävlar i förening/klubb”, uppgår andelen tjejer 
till 94 procent. Ridsportutövarna tycks inte skilja sig från totalen nämnvärt vad gäller 
familjens ekonomi och uppfattad klass, men har något lägre andel utländsk bakgrund 
(14 %) jämfört med totala undersökningsgruppen (19 %). Andelen som växer upp i 
akademikerfamiljer är något högre än för totalen (68 % jämfört med 65 %). Som tidi-
gare nämnts bor en högre andel på landsbygden jämfört med hela den undersökta 
gruppen. Ridsportutövarna identifierar sig i högre utsträckning som ”hästmänniska”, 
”hundmänniska”, ”friluftsmänniska”, ”plugghäst” och ”lantis” än totalen, och i lägre 
utsträckning som ”gamer”, ”feminist”, ”storstadsmänniska” och ”sportfantast”. Utö-
varna tenderar dock att motionera betydligt mer frekvent än totalen. 65 procent mo-
tionerar minst flera gånger i veckan, jämfört med 53 procent för samtliga i studien. 
Ridsportutövare är inte nämnvärt mer intresserade av att tävla än totalen. Avgörande 
för att de började utöva ridsport är att ”det verkade roligt”, vilket 65 procent anger. 
En anledning till att de började är att ”en av mina föräldrar/mina föräldrar fick mig 
att börja” (38 % att jämföra med 18 % av totalen), vilket liknar andra idrotter med en 
högre socioekonomisk profil (bra eller mycket bra ekonomisk situation i familjen). Av 
de som intresserar sig för ridsport men som inte utövar det idag anger en betydligt 
större andel än totalen att de har utövat idrotten under minst ett år men slutat (37 % 
jämfört med 13 %). Därtill verkar kostnadsfrågor vara avgörande i valet att börja ut-
öva ridsport.

Sammanfattning – idrottskategorier
Avsnittet har behandlat sju kategorier av idrotter som genom idrottskartläggningen 
kunnat identifierats och kartlagts. Tydligt är att ungas val av idrotter att utöva inte 
uppstår i ett vakuum. Social bakgrund, kön och inställning till tävling visar likheter 
likväl som skillnader bland utövarna, mellan idrotterna och hur de utövas. 
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5. Diskussion och slutsatser 
för idrottsrörelsen

Vilka slutsatser kan dras om ungdomsidrotten mot bakgrund av de presenterade re-
sultaten? I följande avsnitt diskuterar vi vilka konsekvenser resultatet av studien kan 
få för idrottsrörelsen.

Diskussion
Individualisering, identitetsskapandet och val av idrott
Resultaten visar att många ungdomar tränar och motionerar på ett egenstyrt och 
individuellt sätt, till exempel löptränar eller går på gym. Individualisering syns alltså i 
hur motion organiseras. Idrotter och idrottande används precis som andra aktiviteter 
och symboler för att kunna uttrycka identitet och tillhörighet och är en del av den in-
dividuella livsstilen. Olika ungdomar utövar och provar nya aktiviteter och stilar i den 
identitetssökande fasen. Här spelar processen att bli oberoende från föräldrarna och 
vuxna en roll. Vännerna blir viktigare som referenspunkt än föräldrarna. Det spelar 
roll vilken logik en idrott har och vilken bild som förmedlas, till sig själv och andra. 
Valet av idrott är ett resultat av motionsformens kärnlogik och identiteten samt till-
hörigheten ungdomen vill visa upp. (Bourdieu, 1987) 

I förra avsnittet, ”Resultat om dagens ungdomsgeneration”, kan vi på flera plan se att 
socioekonomi (ekonomisk situation, föräldrars utbildningsnivå och självidentifierad 
klass) likväl som svensk/utländsk bakgrund hänger samman med utövande av vissa 
idrotter. Som exempel kan nämnas att vi sett att organiserad tävlingsidrott utövas 
av unga med en betydligt starkare ekonomisk situation än exempelvis de unga som 
utövar kampsport. Tillgång till ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital verkar alltså 
ha inverkan på ungas idrottsutövande (Bourdieu, 1987). Parallellt med detta är det 
också möjligt att iaktta hur ungas tränings- och motionsvanor hänger samman med 
andra faktorer rörande identitet och intressen i övrigt. Värt att påminna sig om är att 
de unga som tillhör motionstypen stillasittaren även skiljer sig genom att identifiera 
sig som ”bokmal” och ”gamer” i högre utsträckning än övriga grupper. 

Som vi beskrev i förra avsnittet tar unga genom sin utforskande och sökande attityd 
lättare upp nya trender och anpassar sig också snabbare till förändringar i samhäl-
let (Mannheim, 1928). Unga växer upp med dagens uppmaningar, upplevelser och 
händelser som referenspunkter. Att ungdomar vill prova något nytt och söka sig nya 
uttrycksformer för att avgränsa sig från föräldrarnas generation (se resonemang om 
generationskonflikter på s. 9) syns bland annat i framväxten av trender kopplat 
till specifika idrotter eller träningsformer som oftast inte funnits i organiserad form 
under en längre tid, vilket i våra resultat visar sig i form av stort intresse för exempel-
vis parkour eller klättring.
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Det är dock viktigt att poängtera att skälen till att unga idrottar är komplexa och att 
det finns ett stort antal tolkningar och förklaringar bakom ungas idrottande. Å ena 
sidan kan utvecklingen av en ökad motionsfrekvens (eller i alla fall det normativa 
kravet) sättas i relation till samhällstrender där betydelsen av rörelse för ett långt och 
framgångsrikt liv blivit alltmer poängterat och det egna ansvaret för detta mer beto-
nat (se Beck, 1986, samt tidigare resonemang om individualisering på s. 10–11). 
Å andra sidan skulle en tänkbar förklaring kunna vara att det finns ett ökat presta-
tionsfokus i samhället där en vältränad kropp fungerar som grund och förutsättning 
för prestation. Genom ”arbete” med kroppen sker en visualisering av prestation vil-
ket ger status. Eftersom prestationsmålet (eller prestationskravet) inte är jämnt för-
delat i samhället finns det skillnader och för framför allt unga killar verkar det vara 
viktigt att visa det genom sitt idrottande. (Bourdieu, 1987)

Självoptimering och flexibilisering
Som vi tidigare poängterade i avsnittet ”Resultat om dagens ungdomsgeneration” 
har det aldrig funnits så många möjligheter att spendera sin fritid och utveckla sina 
intressen som nu (se exempelvis Simmel, 1992 och Bauman, 2001). Med ökade val-
möjligheter ökar också stressen att välja rätt och svårigheter uppstår i strävan efter 
att ha tid för allt (se Beck, 1986). En strategi utgår från att det går att hinna mer om 
man planerar och optimerar sin tid. Att göra flera saker samtidigt kan även vara en 
strategi för att hinna mer. En annan strategi är att göra saker mer effektivt för att 
uppnå bättre och snabbare resultat. Löpning eller träning på gym med sina direkta 
och optimerade övningar och träningsplaner (som utövaren själv styr över och beslu-
tar om) för bättre resultat, är bara två exempel på optimeringstrenden. Med flexibla 
träningstillfällen passar dessa idrotter många, även vid sidan av föreningsidrott eller 
som den minst tidskrävande aktiviteten som kan genomföras för att motionen över 
huvud taget ska bli av. Föreningsidrotten, särskilt lagidrott, förutsätter dessutom ofta 
kringaktiviteter som sällan är förknippad med motion i privat eller egen regi (försälj-
ning av lotter, tvätt av lagkläder m.m.). 

Föreningsidrottens konkurrenter
Idrottsföreningar utsätts för hård konkurrens av andra aktörer inom tränings- och 
hälsobranschen. Frågan är hur idrottsföreningar står sig i den konkurrensen. Intres-
sant är att det som var trendiga idrotter på 1980-talet, som löpning och gruppträning 
på gym, har lyckats bli väletablerade bland unga. Vad kännetecknar dessa tränings-
former? De öppna och kundorienterade aktörerna. Där finns inte tydliga förväntning-
ar och krav utifrån, utan det egna och individuella målet är styrande för utövandet. 
Dessa aktörer har flexibla tider (ibland t.o.m. med öppet 24 timmar om dygnet) och 
personliga tränare för optimerad träning och individuell anpassning. De finns många 
gånger i närheten, vilket gör träningen tidseffektiv och har inte samma medlemskrav, 
utan i stället anpassningsbara anslutningslösningar. Dessa företag möter individen 
som en kund (även om medlemsbegreppet ofta används) och utgör en modern tjän-
steleverantör. Det är denna typ av aktörer som idrottsföreningar idag konkurrerar 
med. 

Ett antal idrotter har växt tydligt i antal utövande de senaste åren. Att det totala 
antalet utövare för en idrott ökar respektive minskar över tid är inte något nytt. Som 
exempel kan nämnas golfens starka tillväxt fram till millennieskiftet, då golfen växte 
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från 88 400 medlemmar 1980 till 477 000 medlemmar år 2000 (Svenska Golfförbun-
det, 2016). Denna typ av tillväxt sker dock inte i ett vakuum utan påverkas av det 
om givande samhället. Idrotter som idag tycks lockar nya utövare och växer bland 
unga är exempelvis parkour, kampsport, klättring13 och skateboard. Dessa idrotter 
har ett antal saker gemensamt: (1) de kan utövas när det passar utövaren oberoende 
av träningstider, (2) de har inslag av gamification14 tydligt inbäddade, (3) de uppfattas 
som moderna och i någon mån trendiga, (4) de är ”nya” idrotter i mer organiserad 
form och i mindre utsträckning etablerade15, (5) de växer främst i städerna och har 
en koppling till urbaniseringstrenden, (6) de är individuella idrotter och (7) tävlings-
logiken verkar vara mindre central.

Såväl parkour som klättring uppvisar tydliga skillnader jämfört med de idrotter som i 
denna studie kategoriserats som organiserad tävlingsidrott, inom vilken majoriteten 
av alla unga medlemmar och utövare inom idrottsrörelsen återfinns.

Det ökade antalet som utövar klättring kan till stor del förklaras med att allt fler ägnar 
sig åt bouldering som klart och tydligt anknyter till gamification. Klättraren som ägnar 
sig åt bouldering klättrar leder med olika svårighetsgrader, ”färgkodade bouldering-
problem”, och kan därigenom tydligt se den personliga progressionen. Klättringen 
utförs i så kallade klättringsgym varav en del drivs i föreningsform och andra av kom-
mersiella aktörer. 

Parkour är en relativt ny motionsform som utövas i urbana miljöer (urbani se rings-
trenden). Parkour utvecklades i Frankrike under 1980- och 90-talet och handlar om 
att förflytta sig smidigt och snabbt över hinder. Utövandet sker vanligtvis i grupp men 
i många fall utanför föreningsverksamhet och är mindre etablerat medialt och som en 
del av föreningsidrotten. Gymnastikförbundet och parkouren har sedan 2012 arbetat 
för att närma sig varandra och en rad gymnastikföreningar har idag parkour-verk-
samhet. På nationell nivå är idag parkouren en del av Gymnastikförbundet. Över tid 
blir det mycket intressant att följa om och hur detta påverkar övrig verksamhet inom 
Gymnastikförbundet. Detta gäller inte minst att närmare undersöka huruvida gym-
nastik och parkour hamnar i samma kategori i idrottsegmenteringen (se s. 28ff) 
och om de lockar samma motionstyper (se s. 24).

Tävlingslogik och strukturella skillnader begränsar 
Som resultaten visar finns en tendens att de största föreningsidrotterna lockar unga 
utövare från bättre socioekonomiska förhållanden. Utövarna är dessutom i högre 
utsträckning killar. Som idrottssegmenteringen visar kan detta både indikera att täv-
lingslogiken i sig är ett framgångsrecept, men samtidigt visar slutsatserna om vilka 
unga som faktiskt nås av idrotterna på dess begränsande effekter. För unga som kan 
kategoriseras i motionstypen lagsportaren är tävling ett intresse och en drivkraft i sig 
och fungerar som en självklar och integrerad del av det egna idrottsutövandet men 
som motionstyp är lagsportaren ganska ensam om detta. Tävling kan snarare tänkas 
stöta bort andra motionstyper, särskilt stillasittaren och promeneraren men även trä-

13 Antalet kommersiella klätterhallar växer i städerna och likaså antalet utövare  
(Svenska klätterförbundet, 2014).
14 Gamification (på svenska Spelifiering) ”är användandet av spelmekanismer inom verksamheter som 
traditionellt inte hör samman med spelande – exempelvis handel, IT, transport eller utbildning (speli-
fierat lärande)” (Wikipedia 2016-02-09) och syftar till att förstärka användarens upplevelse och nytta 
(Huotari & Hamari, 2012).
15 Skateboard, klättring, surfing och karate blir OS-grenar för första gången 2020.
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ningskompisen och fitnessfantasten. Viktigt att poängtera är att dessa fyra nämnda 
motionstyper utgör 78 procent av ungdomarna i studien (se s. 25). 

Den avgörande faktorn för en ungdoms val att utöva en viss idrott tycks vara att den 
uppfattas som rolig. I snitt anger 50 procent av utövarna av alla idrotter att de bör-
jade utöva idrotten för att ”det verkade kul”, men Ungdomsbarometerns studier har 
över tid visat att även föräldrar har en inverkan på vilka idrotter som utövas. Idrotten 
är inte enbart en spegel av samhällets förändringar utan också en arena där struktu-
rer kan bekräftas (som t.ex. tävlingsfostran). Ett teoretiskt svar om vad som formar 
ungas fritidsintressen och idrottsutövande hämtas från den franske sociologen Pierre 
Bourdieu som visar hur skillnader i preferenser och livsstil hänger ihop med männi-
skors sociala bakgrund och förklarar varför vissa sociala grupper har liknande smak 
och beteendemönster (Bourdieu, 1987). Känslor av tillhörighet och vilka intressen 
och smak en ungdom har hänger samman med ungdomens sociala bakgrund och 
kommer även påverka vilken idrott ungdomen utövar. 

Den övervägande delen av unga idrottsutövare som återfinns i föreningsidrotten ut-
övar idrott inom kategorin organiserad tävlingsidrott. Det är inom denna kategori 
som intresset för att motionera/träna likväl som för att tävla är som störst. Inom kate-
gorin organiserad tävlingsidrott kommer utövarna från familjer med en bättre eko-
nomisk situation jämfört med hela undersökningsgruppen och i högre utsträckning 
är utövarna killar än inom de andra kategorierna av idrotter. Det tycks vara så att de 
föreningsdrivna idrotter som lockar flest unga utövare också lockar unga med högst 
tillgång till högre ekonomiskt, socialt samt kulturellt kapital och vilka har en starkare 
närvaro av tävlingslogik.

När identiteten blir mer och mer komplex, genom att den skapas i olika sammanhang 
och att individen kan tillhöra flera identitetsgrupper, blir betydelsen av att ha ett 
sammanhang också mindre viktigt. Detta kan särskilt tänkas ha betydelse om sam-
manhanget blir för komplicerat med för höga krav, till exempel att vara med på alla 
träningar. Detta kan leda till att ungdomar som inte är intresserad av tävling och pre-
station väljer andra alternativ som uppfyller behoven; återigen är det viktigt att beto-
na resonemangen om motionstypernas olika inställning till tävling. Motions typerna 
har olika önskemål och krav på sin träning och därmed också på idrottsföreningen.

Slutsatser
Vägen framåt
De nuvarande trenderna gällande samhällsutvecklingen, en ännu starkare individua-
lisering och digitalisering samt privatisering, kommer alltså påverka idrottsförening-
en idag och i framtiden. Ungdomar växer upp i en förändrad värld med förändrade 
värderingar, fler möjligheter att spendera sin fritid och med mer ansvar på individen. 
Idrottsföreningar behöver anpassa sig till dessa förändringar om de vill fortsätta vara 
ett attraktivt fritidsalternativ. Detta blir särskilt centralt i relation till unga i och med 
deras tidiga anpassning till förändrade beteenden och förhållningssätt. Som vi tidiga-
re sett har det stor betydelse vilken image en idrott har och därmed vilken identitet 
en ung individ förmedlar till andra genom att utöva en specifik idrott. För att den 
föreningsdrivna idrotten ska kunna stå sig i konkurrensen finns sannolikt en stor po-
tential i att utnyttja och utveckla föreningsaspekten, för föreningen styrs trots allt av 
dess medlemmar. Genom föreningsengagemang kan ungas vilja och vana att själva 
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styra sin vardag tillgodoses, något som dock förutsätter att effekten kan ses tydligt 
och direkt. Vägen framåt kan mycket väl vara att försöka ruska liv i föreningslivet 
 genom en ökad lyhördhet för de unga medlemmarna. 

En positiv trend gällande föreningsorganisering kan enbart förväntas om erbjudandet 
möter behovet och intresset av att vara en del av en större grupp. Individualisering 
och pluralisering av livsstilar innebär att erbjudanden och möjligheter behöver vara 
skräddarsydda och individanpassade. Det upplevs också vara allt svårare att oriente-
ra sig i samhället vilket föder en längtan efter enkla lösningar och ett tydligt svar på 
vad som är rätt och fel vilket leder till rådgivning och personliga lösningar.  Dagens 
digitaliserade värld där tid (”on demand”) och rum inte längre tycks spela någon roll, 
är på flera plan raka motsatsen till det traditionella föreningslivet med sina fasta trä-
ningstider och lokala anläggningar. Resultatfokus verkar också ha ökat i relation till 
träning; vi ser hur andelarna som tränar gör det alltmer frekvent (se s. 18–19) 
och inte minst utövarna av de vanligast utövade idrotterna (exempelvis styrketrä-
ning/gym, promenad/powerwalk och löpning/joggning) anger att de påbörjat sitt 
utövande för att ”jag ville må bra/hålla kroppen i trim” (se s. 32). Dessutom finns 
sannolikt ytter ligare en delförklaring i upplevd tidsbrist hos unga. Alternativet ”mer 
fritid än jag har just nu” anges oftast av svarsalternativen till frågan ”vad skulle kunna 
få dig att börja med…” (där avslutningen på frågan avgörs av om respondenten tidi-
gare angett ett intresse för en viss idrott).

Erbjudande som matchar behov
Det finns flera grupper i kartläggningen av motionstyper som kombinerar just för-
eningsidrottande med motion i egen eller privat regi. Det tyder på att det finns ett 
behov av en kompletterande träning och motion utöver de andra motionsformerna, 
det vill säga att det finns olika skäl till att idrotta. 

Kartläggning av motionstyper visar att det finns olika sätt som unga motionerar och 
tränar på. Det var huvudsakligen tre av grupperna (korplagsspelaren, träningskom-
pisen och lagssportaren) som tränar i föreningsform och av dessa var det bara en 
grupp (lagsportaren) som kan beskrivas som tävlingsintresserad. Med tanke på att 
det viktigaste skälet för att börja och för att fortsätta utöva en idrott är ”att det är 
roligt” är det viktig att försöka se till att allas behov kan mötas så att alla kan ”ha kul”. 
Ett sätt kan vara att försöka möta olika intressen och behov hos potentiella medlem-
mar genom olika typer av erbjudanden och olika grupperingar eftersom det finns 
olika beskrivningar vad som upplevs som roligt. Med nöjes- och rekreationsbetonad 
grupper – snarare än prestationsorienterade – skulle sannolikt flera medlemmar som 
i dagsläget motionerar utanför organiserade föreningsliv kunna lockas till den. 

Unga och föreningsengagemang
Tidsmässigt långa engagemang verkar inte fungera längre, vilket till exempel syns ge-
nom att kärlekspartner och arbetsgivare byts betydligt mer frekvent än tidigare och 
att även fritidsintressen utvecklas, förändras och byts under hela livet (Sandström, 
2012). 

I takt med samhällets förändring tycks ungas engagemang förändras. De stora folk-
rörelse organisa tionerna och särskilt de politiska partierna har i flertalet fall fått se 
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sitt medlemsantal minska sedan storhetstiden under 1900-talet (SOU, 2016:5)16 sam-
tidigt som det totala medlemsantalet i barn- och ungdomsorganisationer tycks öka 
över tid (MUCF, 2014). 

Det saknas fullödiga analyser och slutsatser inom området men vi tycker oss se ten-
denser till att ett mer flexibelt och projektrelaterat engagemang tar alltmer plats 
bland unga. Sannolikt kan denna tendens hänga samman med den utveckling som 
vi ovan beskrivit gällande individualisering. Detta i en tid då långsiktighet generellt 
uppfattas som svårt (se Beck, 1986) och då en individs identitet blir alltmer komplex 
och sammansatt. Sannolikheten att ett långt föreningsbundet engagemang passar en 
ung individs behov och utmaningar blir allt mindre.

För den som vill leva flexibelt, ha många möjligheter, hålla många dörrar öppna och 
inte binda sig, rimmar långsiktiga och tidskrävande medlemskap illa. Även föränd-
ringar där personer vill prova olika intressen, ha olika projekt och flytta mellan olika 
arbete och orter kan rimma illa med det traditionella medlemskapet. Har idrotts-
föreningar för höga krav på engagemang och långsiktighet och krockar detta med 
ungas vana och vilja att vara flexibel och kunna bestämma på egen hand och erkän-
nas som individer med egna specifika behov? Unga är vana att bestämma på egen 
hand, att kunna påverka sitt liv, i synnerhet sin fritid, och att se direkta resultat av det 
de gör, exempelvis genom en vana att förhålla sig till spellogik genom gamification. 
Matchar idrottsföreningens organisationsform, utbud och tävlingsfokus med önske-
målen hos den nuvarande och potentiella medlemmen? En tanke är att den gamla 
strukturen, där individen måste anpassas till föreningen och inte föreningen till in-
dividen, finns kvar och fungerar begränsande. Andra aktörer som exempelvis gym-
kedjor har anpassat sig till behovet av flexibilitet eller effektivitet och lyckas mycket 
bättre att attra hera många ungdomar. 55 procent av alla unga mellan 15 och 24 år 
anger att de minst någon gång i månaden motionerar i privat regi (träningscenter, 
gym, dans studio) och trenden visar att en ökning kan förväntas under kommande år.

Sammanfattningsvis, samhället är i ständig förändring och detta kommer med störs-
ta sannolikhet påverka idrotten och bör få konsekvenser för dess organisering. 
Idrottsföreningar bör anpassa sig till förändringar kring hur livet organiseras idag 
och särskilt hur unga organiserar sin fritid och vilka önskemål, krav och behov de 
har. Erbjudande och föreningsstruktur behöver anpassas till flexibilitet, med digitala 
verktyg, personlig rådgivning och coachning samt vara hälsorelaterade. Utöver detta 
bör idrotts rörelsen vara vaksam och alert gällande nya former och trender. Flexibelt 
medlemskap, kanske i kursform, vilket möjliggör spontana inhopp är en möjlig väg 
för att kunna konkurrera med andra alternativ. För att kunna konkurrera med andra 
mobila och flexibla fritidsmöjligheter är det därför viktigt att ha erbjudanden som 
passar in i ungdomars vardag. Därutöver bör det finnas möjligheter att utöva idrotten 
på motionsnivå och ”på skoj” utan prestationskrav och selektion. 

Vår övertygelse är att föreningsidrotten har förutsättningar att fortsätta vara relevant 
även för framtida ungdomsgenerationer men att den historiskt starka positionen inte 
ska tas för givet.

16 Se exempelvis att andelen av befolkningen som är medlemmar i ett politiskt parti har sjunkit från 
13 procent 1989 till 5 procent 2013.
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Bilagor

Bilaga 1 – Figurer över ungas motionsvanor
Tränings och motionsfrekvens över tid
Över tid har ungas tränings- och motionsvanor förändrats. Ungdomsbarometern har 
genom åren undersökt motionsfrekvens vilket redovisas nedan. Andelarna som mo-
tionerar ”sällan eller aldrig” är stabil över tid men andelarna som tränar mer frekvent 
tycks öka något över tid. Frågan som ställdes var: ”Hur ofta tränar eller motionerar 
du, utöver eventuell idrott i skolan?” Figuren visar totalresultatet de tio senaste åren. 
Antalet respondenter var 4 531 i Ungdomsbarometern 2015, 3 165 i Ungdomsbaro-
metern 2014, 3 370 i Ungdomsbarometern 2013, 2 063 i Ungdomsbarometern 2012, 
2 079 i Ungdomsbarometern 2011, 5 449 i Ungdomsbarometern 2010, 4 714 i Ung-
domsbarometern 2009, 5 228 i Ungdoms barometern 2008, 5221 i Ungdomsbarome-
tern 2007 och 3637 i Ungdoms baro metern 2006.

Figur 10. Tränings och motionsfrekvens över tid. Ungdomarna var mellan 15–24 år gamla.
Källa: Ungdomsbarometern 2006/07–2015/16.
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Tjejers tränings- och motionsfrekvens över tid
Vid en närmare granskning kan uppmärksammas att andelen tjejer som tränar/
motionerar i princip varje dag har ökat svagt över de senaste tio åren. Frågan som 
ställdes var: ”Hur ofta tränar eller motionerar du, utöver eventuell idrott i skolan?” 
Nedan redovisas resultatet för tjejer de tio senaste åren, den andel som angav svar-
salternativet ”i princip varje dag” samt dess trendlinje (kallad linjär i figuren). Antalet 
respondenter var 4 531 i Ungdomsbarometern 2015, 3 165 i Ungdomsbarometern 
2014, 3 370 i Ungdomsbarometern 2013, 2 063 i Ungdomsbarometern 2012, 2 079 
i Ungdomsbarometern 2011, 5 449 i Ungdomsbarometern 2010, 4 714 i Ungdoms-
barometern 2009, 5 228 i Ungdomsbarometern 2008, 5221 i Ungdomsbarometern 
2007 och 3637 i Ungdomsbarometern 2006.
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Figur 11. Tjejers tränings och motionsfrekvens över tid. Ungdomarna var mellan 15–24 år 
gamla.
Källa: Ungdomsbarometern 2007/08–2015/16
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Killars tränings- och motionsfrekvens över tid
Andelen killar som tränar/motionerar i princip varje dag har ökat tydligt över tid (från 
13 % till 20 %). Följaktligen är det killarna som står för ökningen av den totala an-
delen som tränar/motionerar varje dag. Frågan som ställdes var: ”Hur ofta tränar 
eller motionerar du, utöver eventuell idrott i skolan?” I figuren redovisas resultatet 
för killar de tio senaste åren, andelen som angav svarsalternativet ”i princip varje 
dag” samt dess trendlinje (kallad linjär i figuren). Antalet respondenter var 4 531 i 
Ungdomsbarometern 2015, 3 165 i Ungdomsbarometern 2014, 3 370 i Ungdoms-
barometern 2013, 2 063 i Ungdomsbarometern 2012, 2 079 i Ungdomsbarometern 
2011, 5 449 i Ungdomsbarometern 2010, 4 714 i Ungdomsbarometern 2009, 5 228 i 
Ung doms baro metern 2008, 5221 i Ungdoms barometern 2007 och 3637 i Ungdoms-
barometern 2006.
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Figur 12. Killars tränings och motionsfrekvens över tid. Ungdomarna var mellan 15–24 år 
gamla.
Källa: Ungdomsbarometern 2007/08–2015/16.
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De som tränar/motionerar gör det mer frekvent
Över tid kan vi se en förskjutning till att de som tränar/motionerar gör det alltmer 
frekvent. Förändringarna kommer sig alltså inte av att de som inte tidigare tränat/
motionerat har börjat göra så utan snarare att de som tidigare tränat ”någon gång i 
veckan” numer tränar ”flera gånger i veckan” eller ”i princip varje dag”. Frågan som 
ställdes var: ”Hur ofta tränar eller motionerar du, utöver eventuell idrott i skolan?” 
I figuren redovisas svaren för svarsalternativen ”i princip varje dag”, ”flera gånger i 
veckan” och ”någon gång i veckan” samt deras trendlinjer (kallad linjär i figuren). 
Antalet respondenter var 4 531 i Ungdomsbarometern 2015, 3 165 i Ungdomsbaro-
metern 2014, 3 370 i Ungdomsbarometern 2013, 2 063 i Ungdomsbarometern 2012, 
2 079 i Ungdomsbarometern 2011, 5 449 i Ungdomsbarometern 2010, 4 714 i Ung-
domsbarometern 2009, 5 228 i Ungdoms barometern 2008, 5221 i Ungdomsbarome-
tern 2007 och 3637 i Ungdoms baro metern 2006.
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Figur 13. De som tränar/motionerar gör det mer frekvent. Ungdomarna var mellan 15–24 år 
gamla.
Källa: Ungdomsbarometern 2006/07–2015/16.
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Idrott bör vara roligt för att locka unga
Som motivering till varför utövare av en viss idrott börjat med idrotten anger ung-
domar i första hand att idrotten verkade rolig. Frågan som ställdes var: ”Vad fick dig 
att börja utöva idrott/aktivitet…” där slutdelen av frågan definierades av vilken idrott 
respondenten tidigare angett att den utövar. Respondenterna har kunnat ange flera 
svarsalternativ.

Figur 14. Idrott bör vara roligt för att locka unga. Ungdomarna var mellan 15–24 år gamla.  
Procent. N = 3375.
Källa. Ungdomsbarometern 2015. 
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Att idrotten är rolig gör att unga fortsätter utöva den
Att unga fortsätter utöva en idrott motiverar de även med att den är rolig – 53 procent 
anger detta svarsalternativ. Därefter följer alternativen ”att må bra” och ”att hålla mig 
i form fysiskt”. Frågan som ställdes var: ”Vad får dig att fortsätta utöva idrott/aktivitet 
…” där slutdelen av frågan definierades av vilken idrott respondenten tidigare angett 
att den utövar. Respondenterna har kunnat ange flera svarsalternativ.

Figur 15. Att idrotten är rolig gör att unga fortsätter utöva den. Ungdomarna var mellan 
15–24 år gamla. Procent. N = 3349.
Källa: Ungdomsbarometern 2015. 
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Mer fritid skulle kunna få unga att utöva idrott
”Mer fritid för att börja utöva idrotten”, är det alternativ som anges oftast av unga 
som är intresserad av en viss idrott men som inte utövar den i dagsläget. Möjligheten 
att utöva en idrott på skoj/utan att satsa verkar också bära på en potential för att 
locka fler utövare. Frågan som ställdes var: ”Vad skulle kunna få dig att börja med …” 
där slutdelen av frågan bestämdes av vilken idrott respondenten tidigare angett samt 
inställningen ”intresserad av, men utövar inte själv”. Nedan redovisas svaren för alla 
idrotter sammanslaget. 

Figur 16. Mer fritid skulle kunna få unga att utöva idrott. Ungdomarna var mellan 15–24 år 
gamla. Procent. N = 3347.
Källa: Ungdomsbarometern 2015.
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De flesta unga tycker inte att tävling är viktigt
För de flesta unga är tävling inom ramen för idrottsutövande inte särskilt viktigt men 
en tydlig spridning finns ungdomar emellan. Frågan som ställdes var: ”Hur viktigt är 
tävling för dig i ditt idrottsutövande” där respondenterna fick ta ställning enligt ska-
lan ”1 – Mycket viktigt” till ”10 – Helt oviktigt” samt alternativet ”Osäker/vet inte”. 

Figur 17. De flesta unga tycker inte att tävling är viktigt. Ungdomarna var mellan 15–24 år 
gamla. Procent. N = 3939.
Källa: Ungdomsbarometern 2015.
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Debutålder för träning i organiserad form
Frågan som ställdes var: ”Hur gammal var du när du började träna i organiserad 
form?” där respondenterna fick ange ett numeriskt fritextsvar, det vill säga själv skri-
va vid vilken ålder de började utöva idrott i organiserad form. Nedan redovisas svaren 
kategoriserat i sju ålderskategorier.

Figur 18. Unga som idrottar har en relativt tidig debutålder. Ungdomarna var mellan 15–24 år 
gamla. Procent. N = 3405.
Källa Ungdomsbarometern 2015.
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Bilaga 2 – Fördjupad metodbeskrivning 
I detta avsnitt kommer vi göra en mer detaljerad beskrivning av metoden. 

Insamling av data för undersökningen ligger alltid under hösten och tidsramen för 
studien 2015 var mellan 30 september och 26 oktober 2015. Antalet respondenter 
i undersökningen 2015 var totalt 19 270 och i delen om motion och idrott svarade 
6 974 individer. Frågor som ställdes i undersökningen var mestadels kvantitativa. Det 
genomfördes även en referensstudie, Vuxenbarometern, för att kunna göra jämförel-
ser. Vuxenbarometern är en kvantitativ studie bland 2 027 svenskar i åldern 25–49 år 
och genomfördes mellan 21 och 30 oktober 2015. Urvalsmetoden gällande respon-
denter är ett så kallat kvoturval, vilket innebär att urvalet är utformat så att det i 
representativ skala återger hela ungdomspopulationen med avseende på några av 
dess viktigaste egenskaper. Egenskaperna i det här fallet är kön, ålder och region17. 
Eftersom urvalet i huvudsak inte är slumpmässigt ska slutsatser kring populationen 
dras med viss eftertänksamhet. Av samma anledning genomförs heller inte någon 
bortfallsanalys. Enkäten testades kvalitativt i fokusgrupper samt kvantitativt på 200 
respondenter innan huvudutskicken.

I 2015 års undersökning använde vi oss av fem primära datainsamlingskällor för att 
få en så bra spridning som möjligt i materialet: (1) Studentkortet, som är ett rabatt-
kort och en databas med gymnasie-och högskolestuderande baserad på uppgifter 
från CSN, (2) Facebook, (3) ABC-gruppen, vars databas innehåller ungdomar som just 
tagit studenten samt (4) Cint som är panelföretag med både självrekryterade och 
slumpmässigt rekryterade ungdomar. För att kunna säkerställa resultatens reliabi-
litet har även ett slumpmässigt referensurval om 1 024 respondenter dragits i (5) 
Norstats slumpmässigt telefonrekryterade riksrepresentativa panel. Då resultaten 
från respondenterna i detta referensurval skiljer sig mycket lite från resultaten från 
respondenterna i totalurvalet är dessa inkluderade i totalurvalet. Samtliga svar i un-
dersökningen har inhämtats via internet genom datainsamlingsverktyget Confirmit. 
Viktning av resultaten har genomförts med hjälp av de tre aktuella urvalsegenskaper-
na (kön, ålder18 och region). Databearbetningen har genomförts med de statistiska 
programvarorna SPSS och R. 

Utöver analysen av de allmänna frågor om ungas motionerande ingick också följande 
två segmenteringsmodeller i uppdraget till RF: en idrottssegmentering där samband 
mellan idrotter var utgångspunkten och en motionssegmentering som baseras på 
motionsfrekvens, idrottstyp, träningsform och organiseringsform. 

Motionskartläggningen
Motionssegmenteringen genomfördes med hjälp av metoden klusteranalys som är 
en dimensionsreducerande och strukturupptäckande metod med syfte att objekt 
(här respondenter) grupperas baserat på dess likhet i utvalda variabler (här frågor-
na om idrottstyp, träningsform, organisationssätt och motionsfrekvens) till kluster. 
Målet var att kunna beskriva hur unga motionerar och vilka olika motions- och trä-
ningstyper som kan beskrivas oberoende av vilken specifik idrott respektive ungdom 

17 De aktuella regionerna vi använt är de regioner som går under benämningen NUTS2. NUTS är den 
indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS2 utgörs i Sverige av följande riksområden: 
Stockholm, Östra Mellansverige, Sydsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland, 
Småland med öarna samt Västsverige.
18 2015, använder vi oss av fem åldersgrupper.
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utövar. Kartläggningen skapar alltså en form av typologi som förenklar informations-
mängden och gör det lättare att se mönster i materialet för att här kunna ge en bätt-
re bild av hur ungdomar motionerar, vilka motionsgrupperingar som finns och hur 
detta hänger samman med ett antal bakgrundsfaktorer. Frågarna som användes var 
följande:

nn Idrottstyp – ”Vilken typ av idrott tränar du?” med svarsalternativen: ”lagidrott”, 
”individuell idrott” och ”både lagidrott och individuell idrott” och valfritt antal al-
ternativ som respondenterna kunde välja.

nn Träningsform – ”Tränar du oftast själv eller med annan/andra?” med svarsalterna-
tiven: ”tränar oftast själv”, ”tränar oftast med annan/andra” och ”tränar ungefär 
lika mycket själv som med andra”.

nn Organisationssätt – ”På vilket eller vilka av följande sätt tränar/motionerar du?” 
med svarsalternativen: ”i egen regi” (t.ex. promenera, springa), ”i privat regi” 
(t.ex. på träningscenter, gym, dansstudio) och ”i föreningsregi” (t.ex. fotboll, 
Friskis&Svettis, Korpen).

nn Motionsfrekvens – ”På vilket eller vilka av följande sätt tränar/motionerar du?” 
med svarsalternativen: ”i princip varje dag”, ”flera gånger i veckan”, ”någon gång 
i veckan”, ”några gånger i månaden”, ”någon gång i månaden” och ”sällan eller 
aldrig”.

Eftersom dessa variabler har olika skalnivåer har en så kallad two-step-klustering an-
vänts. Fördelen med two-step-klustering att det är möjligt att analysera variabler på 
olika skalnivå (ordinal, nominal, intervall eller kvot). Ytligare en fördel med metoden 
är att det finns möjlighet att bestämma antal segment genom analysens algoritm. I det 
första steget av metoden genomförs en grov och förenklad klustering av alla objekt 
och i andra steget sker en mer komplex hierarkisk klusteranalys för att skapa mer pre-
cisa kluster. Syftet med denna typ av klusteranalys är likt traditionella klusteranalys-
metoder att skapa så homogena kluster som möjligt samtidigt som skillnaden mellan 
klusterna ska vara så stora som möjligt. Distansmåttet som har använts som algoritm 
för att beräkna likheten mellan klustren är log-likelihood eftersom den kan hantera 
olika skalnivåer. Kriterium för att bestämma antalet kluster har varit BIC (Schwarz’s 
Bayesian Criterion) vilket resulterade i fem kluster. De sjätte klustret bildas av gruppen 
som inte utövar idrott (stillasittaren) och har bestämts genom svarsalternativ ”sällan 
eller aldrig” på frågan ”På vilket eller vilka av följande sätt tränar/motionerar du?”. 
Gruppen har av logiska skäl inte fått frågan om idrottstyp, träningsform och organisa-
tionssätt och är även på grund av nekande till motion ett urskilt segment i sig. 

Idrottskartläggningen
Idrottssegmentering genomfördes med hjälp av metoden som oftast kallas faktora-
nalys, i det här fallet är det en principalkomponentanalys, som på samma sätt som 
klusteranalysen är en dimensionsreducerande och strukturupptäckande metod med 
syfte att reducera ett stort antal variabler (i det här fallet en lång lista med idrotter) 
till ett fåtal faktorer baserat på samband mellan dessa variabler. Faktoranalysen är 
här baserad på frågan: ”Hur förhåller du dig till följande idrotter/aktiviteter?” där 
ungdomarna fick svara enligt följande skala (för varje idrott av en lista med ett an-
tal idrotter): ”tränar/tävlar i idrottsförening/klubb”, ”utövar som motionär (minst en 
gång/månad)”, ”utövar som motionär (mer sällan)” och ”intresserad av idrott/aktivi-
tet X, men utövar inte själv”. Eftersom metoden kräver en kvot på skalan skapades en 
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dummyvariabel som innehåller information om ungdomen utövar respektive idrott 
på något sätt eller inte. 

Målet är att hitta samband mellan de olika idrotterna och hitta gemensamma drag 
baserat på hur ofta ungdomar utövar olika idrotter i listan. Kartläggningen skapar 
alltså en form av kategorisering baserat på hur idrotter utövas och hur de kombine-
ras. Med denna metod kan samband mellan olika variabler undersökas och sannolika 
bakomliggande faktorer urskiljas. 

Metoden förutsätter att det finns ett begränsat antal ännu obestämda faktorer (kate-
gorier) som kan förklara variationen bland utgångsvariablerna på ett maximalt sätt. 
Kriterium för att avgöra antalet faktorer är en så kallat eigenvärde och det resultera-
de i att sju olika kategorier identifierades.

I tabellen redovisas idrotterna samt de sju kategorierna. Värdena i kolumnerna är det 
så kallade eigenvärdet och den blå markeringen anger vilken kategori som idrotten i 
fråga kategoriserades som.
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Tabell 5. Idrottskartläggning.

 Organi serad 
tävlings idrott

Motions-
idrott

Kamp-
sport

Fitness Gymna stik/
Dans

Fri lufts
idrott

Materialsport/ 
Landsbygds
idrott

Alpinsport  
(skidor/snowboard)

,140 ,165 ,026 ,141 ,052 ,724 -,116

Badminton ,246 ,610 ,017 ,003 ,106 ,114 ,007

Bandy ,464 ,349 ,206 -,068 ,061 -,034 ,140

Basket ,358 ,489 ,180 -,045 ,096 -,180 ,097

Bordtennis ,385 ,581 ,120 -,023 -,013 ,044 ,033

Bowling ,078 ,623 ,087 ,066 ,132 ,214 -,030

Boxning ,111 ,201 ,727 ,117 ,153 -,009 ,045

Brottning ,250 ,142 ,678 -,047 ,059 -,006 ,220

Cykling/ 
mountainbike

-,019 ,464 ,177 ,218 -,085 ,136 ,273

Dans -,021 ,186 ,068 ,055 ,686 ,041 ,017

Fotboll ,569 ,188 ,070 ,185 -,141 -,020 -,137

Friidrott ,496 ,196 ,043 ,050 ,082 -,031 ,296

Golf ,534 -,013 ,102 -,043 ,019 ,312 -,048

Gruppträning  
(aerobics, body-
pump, zumba etc.)

,029 -,009 ,074 ,454 ,588 ,112 -,042

Gymnastik ,261 ,058 ,090 -,052 ,466 -,082 ,317

Handboll ,492 ,115 ,070 -,006 ,111 -,023 ,253

Innebandy ,599 ,078 ,092 ,072 -,034 ,049 ,040

Ishockey ,512 -,091 ,205 ,000 -,032 ,142 ,242

Kampsport ,096 ,038 ,760 ,010 ,064 ,120 ,102

Klättring ,177 ,154 ,196 -,107 ,273 ,357 ,219

Längdskidor ,090 ,182 -,078 ,203 -,045 ,596 ,284

Löpning/jogging ,116 ,080 -,023 ,748 ,031 ,128 ,060

Motorsport ,268 ,061 ,260 ,020 -,007 -,039 ,497

Promenad/ 
powerwalk

-,136 ,138 -,067 ,646 ,209 -,013 ,168

Orientering ,253 ,150 ,050 -,002 ,054 ,175 ,452

Ridsport -,033 ,002 -,017 ,151 ,118 ,082 ,559

Segelsport ,180 ,006 ,163 -,052 ,103 ,432 ,344

Simning -,064 ,413 ,035 ,300 ,169 ,142 ,230

Skytte/bågskytte ,234 ,090 ,266 -,085 -,016 ,034 ,497

Squash ,454 ,008 ,140 ,021 ,042 ,148 ,243

Styrketräning/gym ,259 -,051 ,137 ,597 ,122 ,039 -,112

Tennis ,541 ,218 -,031 ,066 ,091 ,167 ,050

Volleyboll ,461 ,278 -,034 ,016 ,255 ,134 ,137

Yoga ,009 ,039 ,070 ,191 ,647 ,072 ,063

Källa: Ungdomsbarometern 2015.
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