Utvecklingsavdelningen

Fritid efter kön

Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 7, december 2012

SAMMANFATTNING
• Av pojkarna är 62 procent aktiva och av flickorna är 57 procent aktiva i föreningslivet (7-20 år)
• Pojkarna hade fler bidragsberättigade närvarotillfällen än flickorna under 2011. Det innebar att närmare
två miljoner kronor mer i föreningsstöd tillföll pojkarna i betydelsen att de nyttjade föreningarna mer än
vad flickorna gjorde
• Rapporten visar att fritidsaktiviteterna är starkt könssegregerade. Flickorna väljer till exempel i högre
grad ridsport medan pojkarna väljer ishockey
• Antalet föreningsaktiva minskar snabbt efter 14-årsåldern. I 14-årsåldern är 80 procent av flickorna aktiva
medan endast cirka 15 procent av flickorna är aktiva i 20 årsåldern. Vi ser samma mönster hos pojkarna
• Aktivitetsgraden skiljer sig mycket inom kommunens olika stads- och kommundelar. Barn och ungdomar
på Västerslätt är de mest aktiva med en aktivitetsgrad på 75 procent. På Universitetsområdet är deltagandet
25 procent
• Det finns skillnader mellan stadsdelarna i vilka fritidsaktiviteter man väljer, i till exempel Tavelsjö församling är skidåkning vanligt och i Holmsund/Obbola och Hörnefors väljer många gymnastik
• Flickorna ägnar sig oftare åt individuella sporter än vad pojkarna gör
• De två vanligaste aktiviteterna för båda könen i nästan alla stads- och kommundelar är fotboll följt av
innebandy
• Det finns vissa tecken på att närheten till idrottshallar, fotbollsplaner och isbanor har påverkan både på
den aktivitet man väljer och hur ofta man deltar
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INLEDNING
Bakgrund och syfte
I rapporten presenteras barn och ungdomars aktiviteter i de föreningar som är registrerade i kommunens
föreningsregister och har bidragsberättigad verksamhet inriktad mot barn och ungdomar. I Umeå kommun finns cirka 730 föreningar varav ungefär 230 har verksamhet som är bidragsberättigade för aktivitetsstöd. Dessa föreningar finns inom en rad olika idrotter, kultur- samt minoritetsgrupper.
Rapporten har till syfte att redovisa barns och ungdomars föreningsaktiviteter med avseende på kön,
ålder och var man bor. Vidare att belysa hur det kommunala aktivitetsstödet fördelar sig mellan könen.
Vilka olika typer av bidrag finns det?
I 2011 års budget avsattes 42,5 miljoner kronor (mkr) till föreningsverksamheten. I den här totalsumman
ingår förutom bidrag till barn- och ungdomsverksamhet även bidrag till pensionärsföreningar på 200 000
kronor samt generella bidrag där man inte kan särredovisa en exakt tilldelning till barn och unga. Det
enskilt största bidraget är aktivitetsstödet på vilket resultaten i den här rapporten baserar sig. Detta utgör
37 procent av det totala ekonomiska stödet. Se rödbrunt fält i nedanstående diagram.
(I) Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet gör föreningarna 13 kr per närvaromarkering när minst 3 och max 30 barn och unga (720 år) träffas i minst 60 minuter. I 2011 års budget är detta beräknat till 15,8 mkr.
(II) Subventionerade hyror i kommunala lokaler och anläggningar

Alla föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister har möjlighet att till en subventionerad avgift hyra kommunala lokaler och anläggningar avsedda för fritids- och idrottsändamål. Värdet
av denna subvention är svår att uppskatta. Utöver subventionerade kommunala loka-ler/anläggningar
hyr Fritid ett antal privat- eller föreningsägda sådana som hyrs ut till föreningslivet. I 2011 års budget är
detta beräknat till 14,6 mkr.
(III) Anläggningsstöd och Lokalbidrag

För anläggningsstöd till föreningslivet har 6,2 mkr avsatts i 2011 års budget. Lokalbidraget ger föreningar med ungdomsverksamhet 60 kr per sammankomst, dock högst 60 procent av redovisad lokal
kostnad och/eller max 200 tkr/år. För 2011 års budget är
detta beräknat till 2,3 mkr.
(IV) Särskilda bidrag till projektverksamhet och till Etniska föreningar

För projektstöd har 1,0 mkr avsatts i 2011 års budget. För
etniska föreningar har 200 tkr avsatts i 2011 års budget.
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Figur 1. Ekonomiskt stöd till föreningarna i tusentals
kronor (tkr). 2011 års resultat.
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(V) Övriga bidrag

Utöver ovan nämnda bidrag tillkommer barn och ungdomar bidrag för Internationellt arbete (85,0 tkr),
Mångfaldsarbete (217,2 tkr), Ungdomsverksamhet (725,6 tkr), Värdegrundsarbete (253,3 tkr) samt till
SISU idrottsutbildarna (550 tkr). För 2011 avsattes även en specialpost för folkhälsoarbete (171,7 tkr).
Alla dessa delar kommer ungdomar tillgodo, en exakt fördelning är inte möjlig i denna rapport.

Fördelning av aktivitetsstödet mellan könen
Under 2011 utbetalades sammanlagt omkring 14 841 000 kr i aktivitetsstöd. Cirka 6 634 000 kr tillföll
flickorna medan resterande summa tillföll pojkarna. Orsaken till fördelningen är att utbetalningarna sker
efter bidragsberättigade närvarotillfällen och pojkarna hade 2011 en högre aktivitetsfrekvens än flickorna. Bidraget går till föreningarna och ej individuellt
till%)
medlemmarna.
(45
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Figur 2. Fördelning av aktivitetsstöd mellan flickor
och pojkar år 2011.

Tolkning av resultaten
I rapporten hänvisar vi till aktiva och inaktiva. Aktiva är de som deltagit på minst tio ledarledda aktiviteter under år 2011.
I rapporten ligger fokus på barn och ungdomars aktiviteter efter hur ofta man genomfört olika aktiviteter.
Detta innebär att de som är mera aktiva sett till antalet tillfällen driver upp resultaten inom olika sporter
eller kulturaktiviteter. Detta ligger i linje med grundtanken i rapporten, att man skall kunna se hur kommunens bidrag kommer barn och ungdomar tillgodo utifrån kön och vilken idrott man väljer.
När kommunen finansierar verksamhet för åldrarna 7-20 år efter antalet tillfällen ger detta läsaren en god
uppfattning om hur medel fördelas till kommunens olika föreningar och även efter vilken typ av aktivitet. Indelningen av lagsport, individuell sport och övrig föreningsverksamhet problematiseras relativt
enkelt i rapporten. Här saknar vi stöd från Riksidrottsförbundet i just definitionen av vad lagsport är.
Grundtanken i den här rapporten är att lagsport innebär att de aktiva är del av ett lag och utför ett tävlingsmoment mot ett annat lag samt inom laget har en uttalad eller outtalad roll. Det finns undantag som
inte hanteras i den här uppdelningen som till exempel tennis och golf som ses som individuella sporter
men där lagtävling ofta förekommer. Det finns med all säkerhet flera andra undantag men uppdelningen
är generell och finns beskriven i bilaga 2.
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Metod
Resultaten bygger på Umeå Fritids register över aktiva/bidragsberättigade barn och unga mellan 7-20 år. I
registret finns tyvärr ingen fast befolkning registrerad utan den följer de omflyttningar som sker och förändras därför veckovis. Det får till följd att en person som flyttar tar med sig sin aktivitet från ett område till annat. För att undvika över- respektive underskattningar som en följd av detta har vi valt att använda en aktuell
befolkning från september 2012. Det är från den tidpunkten som uppgifterna om aktiviteterna 2011 hämtas
ut vilket motiverade detta. Nackdelen med ett sådant förfarande är att om befolkningsstrukturen bland 7-20
åringarna har förändrats i ett område under 2012 påverkar det aktivitetsgraden i olika omfattning.
Observera att en person för att räknas som aktiv måste ha varit närvarande vid minst tio tillfällen under
helåret 2011. För kommande analyser av registret behöver förbättringar göras så att uttag av önskvärd data
underlättas.

Kommande forskning
Från och med hösten 2012 och fyra år framåt pågår ett forskningsprojekt på barn och ungdomars aktivitet
i föreningsliv. Projektet leds från Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet av Josef Fahlén. Arbetet
kommer förutom Umeå kommun även beröra de tre kommunerna Kalmar, Haninge och Kungsbacka. Forskningen kommer att beröra samma databas som använts i den här rapporten.

Definitioner
Aktiv: Med aktiv avses person som under ett år har minst tio registrerade närvarotillfällen i ledarledd aktivitet i föreningsverksamhet som bedrivs av registrerad förening
Aktivitetsgrad: Med aktivitetsgrad avses den procentuella andelen av populationen som är aktiva i föreningslivet
Aktivitetsfrekvens: Med aktivitetsfrekvens avses hur ofta aktiva personer deltar i föreningslivet baserat på antal närvarotillfällen
Inaktiv: Med inaktiv avses person som under ett år har under tio registrerade närvarotillfällen i ledarledd aktivitet
Lagsport: Med lagsport avses idrott som bedrivs gemensamt i grupp med tävlingsmoment mot motståndarlag där varje individ
som ingår i laget ofta har en speciell roll (se bilaga för indelning)
Individuell sport: Med individuell sport avses idrott som bedrivs med tävlingsmoment där, om individ ingår i grupp, han eller
hon saknar speciell roll (se bilaga för indelning)
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FRITID EFTER KÖN
Aktivitet
Andelen aktiva barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år i Umeå kommun varierar något beroende på i vilken ålder man befinner sig. Av figur 2 framgår att det generellt finns ganska små skillnader i aktivitetsgrad upp till 14 år. Bland ungdomar över 14 år ser vi tydligt en fallande aktivitet fram till ungdomarna
är 20 år. Flickor och pojkar är ungefär lika aktiva fram till 10 årsålder. Därefter ökar skillnaden på så
sätt att pojkar är mer aktiva. Märk väl att aktiviteten i figuren beskriver aktiva i föreningslivet. Barn och
ungdomar genomför en rad aktiviteter utanför föreningslivet som inte redovisas i detta material.
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Figur 3. Andel aktiva uppdelat på åldrar och kön år 2011.

Pojkar
Som framgår väljer barn generellt att aktivera sig inom föreningslivet i högre grad än ungdomar. I de specifika åldrarna är
flickor 10 år de mest aktiva (88 procent) medan bland pojkarna är 14 år åldern när en högst andel (90 procent) är aktiva
inom föreningslivet. Detta avser år 2011 och mätningar under
flera år skulle behöva göras för att säkert fastställa vilka åldrar
som är mest aktiva.

38%

62%

Figur 4 beskriver fördelningen mellan flickor och pojkar sett
till aktivitet i föreningslivet. Pojkarna är marginellt mera
aktiva.
Figur 5 (se nästa sida) beskriver skillnaden i aktivitet på geografiska områden. I kartan finner man geografiska gränser för
stads- och kommundelar. Ju rödare ett område är desto högre
är andelen aktiva barn i åldrarna 7-20 år. Omvänt gäller att ju
ljusare ett område är desto lägre andel aktiva barn/ungdomar.
Västerslätt är det mest aktiva området.
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Figur 4. Andel aktiva uppdelat på kön år
2011.
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Umeå kommun
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Figur 5. Aktivitetsgrad i stads- och kommundelar år 2011. Se större karta sida 32.

Fördelning mellan flickor och pojkar
Figur 6 beskriver skillnaden bland deltagarna efter kön i de 20 vanligaste aktiviteterna i Umeå kommun
baserat på aktivitetsfrekvens. Som man tydligt kan se i figuren finns det relativt stora skillnader i aktivitet
mellan könen. Flickor är i stor majoritet bland de som sysslar med ridsport under sin fritid medan pojkarna
är i stor majoritet bland de som sysslar med ishockey under sin fritid. Det är förutom i ishockey och ridning
i bland annat sporter som gymnastik, dans och boxning som vi finner stora skillnader mellan pojkars och
flickors aktivitet.
3.4 %
9.8 %
14.8 %
39.5 %
46.5 %
52.6 %
54.3 %
55.1 %
55.4 %
55.6 %
56.3 %
56.5 %
58.3 %
59.7 %
66.2 %
66.5 %
68.9 %
75.0 %
88.0 %
94.7 %
100%

80%

60%

40%

20%

Ridsport
Dans
Gymnastik
Simning
Övrig kulturverksamhet
Friidrott
Handboll
Skolidrott
Läxhjälp
Övrig verksamhet
Övrig idrott
Basket
Innebandy
Fotboll
Ju-jutsu
Badminton
Teori
Boxning
Motion
Ishockey
%

20%

40%

Pojkar

60%

Figur 6. Tjugo vanligaste aktiviteter uppdelat på kön, rangordnade efter flickdominerade aktiviteter (år 2011).
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Det är inga större skillnader i de mest populära aktiviteterna eller mellan könen, när man delar upp resultaten mellan barn och ungdomar. Skillnaden mellan flickor och pojkar i föreningslivet minskar när man
undersöker de äldre barnen. Aktivitetsfrekvensen, som vi undersöker, beskriver hur ofta man är föreningsaktiv snarare än hur vanligt det är att man är föreningsaktiv någon gång under året. En förklaring
skulle alltså kunna vara att när träningsintensiteten ökar inom ungdomars aktiviteter, minskar skillnaden
mellan pojkar och flickors aktiviteter.
Lagsport, individuell sport och övrigt
Inom aktiviteterna har en uppdelning mellan lagsport, individuell sport och övrigt genomförts. Inom övrigt samlas en rad aktiviteter inom kultur och övrig verksamhet, övrig kultur etc. Trots att lagsport endast
beskriver 16 av 115 olika aktiviteter utgör barn och ungas aktivitet inom dessa idrotter 56,6 procent. Det
finns relativt stora skillnader mellan kommunens olika stads- och kommundelar vilket diskuteras senare
i rapporten och det finns även skillnader mellan flickors och pojkars val av aktivitet inom de tre grupperna.

Flickor är aktiva inom i stort sett lika många
aktiviteter som pojkar (114 aktiviteter för
flickor och 115 aktiviteter för pojkar) men
antalet tillfällen man utfört aktiviteten skiljer
sig relativt mycket. Figur 7 beskriver barn
och ungdomars fördelning av fritidsaktiviteter
mellan lagsport, individuell sport och övrigt.
Figur 7 beskriver samma fördelning separat för
flickor och pojkar.
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13%
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30%

57%

Figur 7. Aktiviteter uppdelat på lagsport, individuell sport och övrigt år
2011.

Av figur 8 framgår tydligt att pojkar i högre omfattning ägnar sig åt aktiviteter i grupp och att pojkarna
totalt sett har en högre aktivitetsfrekvens än flickorna. Drygt 57 procent av alla aktiviteter som genomförs inom aktivitetsregistret genomförs av pojkar. Flickorna har fler aktiviteter inom individuella sporter
både sett till reella tal och till andel. Drygt 53 procent av alla aktiveter inom individuella sporter genomförs av flickor.
Flickor

Pojkar

230 041
49%
175 924
37%

Lagsport

82 698
13%

64 741
14%

Individuell sport
Övrigt

153 981
25%

392 169
62%

Figur 8. Aktiviteter (aktivitetsfrekvens) uppdelat på lagsport, individuell sport, övrigt och kön år 2011.
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De fem vanligaste aktiviteternas fördelning

Flickor
Fotboll

Flickor
Innebandy

Flickor
Ridsport

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0

Som redan framgått finns det stora skillnader i vilka aktiviteter som flickor och pojkar engagerar sig i. Nedan
redovisas de fem vanligaste aktiviteterna på kommunnivå fördelat efter de olika stads- och kommundelarna i
Umeå kommun baserat på aktivitetsfrekvensen. Figur 9 beskriver de fem vanligaste aktiviteterna för flickor
och figur 10 för pojkar. Den mest vanliga aktiviteten redovisas längst till vänster och den femte vanligaste
längst till höger. Det finns stora skillnader inom kommunen. Det är egentligen endast simning som har en
jämn fördelning mellan kommunens geografiska områden.
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Figur 9. Vanligaste aktiviteter för flickor i stads- och
kommundelar år 2011.
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Genomsnittligt värde i kommunen
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Vid en jämförelse ser man att de två vanligaste aktiviteterna för både flickor och pojkar är fotboll och innebandy. De tre efterföljande aktiviteterna skiljer sig mycket mellan könen. Ridsport som är flickdominerat är
den tredje största aktiviteten bland flickor medan Ishockey som är pojkdominerat är den tredje största aktiviteten bland pojkar. Noterbart är även att två av de vanligaste aktiviteterna för flickor är lagsporter medan tre
pojkarnas vanligaste aktiviteter är lagsporter.
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Figur 10. Vanligaste aktiviteter för pojkar i stads- och
kommundelar år 2011.
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Aktivitetsgrad i de olika stads- och kommundelarna
Aktivitetsgraden inom föreningslivet bland befolkningen i åldrarna 7-20 år är 59 procent för Umeå
kommun i sin helhet. Pojkarna har en högre aktivitetsgrad än flickorna, 62 respektive 57 procent (se
Figur 4). Figur 11 beskriver skillnaderna inom kommunens stads- och kommundelar. Högst aktivitetsgrad finner vi på Västerslätt (75 procent). Stadsdelen har den högsta aktivitetsgraden av kommunens
samtliga stads- och kommundelar för både flickor (71 procent) och pojkar (79 procent). Universitetsområdet sticker ut i figuren och har en betydligt lägre aktivitetsgrad (25 procent) än övriga kommunens stads- och kommundelar.
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Figur 11. Andel aktiva i stads- och kommundelar år 2011.

I figur 11 finner man även att skillnaderna mellan flickor och pojkars aktivitet skiljer sig åt. I 13 av stadsoch kommundelarna har pojkarna en högre aktivitetsgrad medan Sävar/Holmön, Umeå landsförsamling,
Hörnefors och Tegs byar sticker ut åt andra hållet med en högre aktivitetsgrad bland flickorna. En intressant iakttagelse är den relativt stora skillnaden i aktivitet mellan könen inom stadsdelar och församlingar
som vi kan se i Centrala stan, Berghem och Tavelsjö.
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DISKUSSION
I det här avsnittet diskuteras några av de viktigaste resultaten som framkommit i arbetet med rapporten.
Varför är flickor mindre aktiva än pojkar?
Pojkar har en något högre aktivitetsgrad än flickor, det är alltså marginellt fler pojkar som är
aktiva i föreningsverksamhet. Den stora skillnaden mellan könen finns dock i antalet registrerade
närvarotillfällen. Här finner man att pojkarna är aktiva vid fler tillfällen per år än vad flickorna är,
d v s har en högre aktivitetsfrekvens.
Skillnaderna i aktivitetsgrad kan eventuellt bero på att föreningar i större utsträckning är initierade av män och därmed i högre grad är utformade för att svara mot pojkars preferenser. Skillnader i aktivitetsfrekvens kan ha olika orsaker. En del av förklaringen kan eventuellt sökas i att
pojkar i högre utsträckning än flickor kan tillgodoräkna sig fysisk aktivitet som en del av att bli
vuxna. Här grundar sig teorierna på bilden av pojkar och flickor i ett samhällsperspektiv där det
är mera normaliserat att pojkar är fysiskt aktiva medan flickor inte är det i samma omfattning. En
annan möjlig förklaring kan vara att kommuners investeringar i anläggningar, undantaget innebandysatsningen, under senare år i högre grad har gått till lagsporter som domineras av pojkar än
till individuella sporter som flickor väljer. Samtidigt är utbudet av föreningar för både flick- och
pojkdominerade aktiviteter stort i Umeå vilket betyder att detta inte kan ses som den enda förklaringen till skillnaden i aktivitetsfrekvens mellan flickor och pojkar.

Socioekonomisk bakgrund påverkar
Socioekonomisk bakgrund är en förklaringsfaktor som inte behandlas i den här rapporten. Från
tidigare studier vet vi ändå att socioekonomisk bakgrund påverkar barn och ungdomars aktivitet i
föreningslivet. Här pekar resultaten mot att ungdomar som i lägre grad bor med båda föräldrarna
och där hushållet saknar bil samt där föräldrarna inte är födda i Sverige har en lägre aktivitetsgrad i föreningslivet.
Stora skillnader inom kommunen
Universitetsområdet avviker med en mycket lägre aktivitetsgrad än övriga områden inom kommunen. Det finns också relativt sett få barn och ungdomar i området. Det senare är ingen förklaring eftersom underlaget är stort nog för att ge rättvisande värden. Däremot är det sannolikt att
IKSU som ligger i närområdet medför att unga söker sig dit för att träna. Här bör man ändå vara
medveten om att IKSU har en 16 årsgräns för medlemskap samt att möjligheten för föräldrar att
träna tillsammans med barn ”IKSU tillsammans” inte är så vanligt förekommande.
I den här rapporten har vi inte i någon större utsträckning analyserat hur närheten till olika typer
av lokaler påverkar barn och ungas val av föreningsverksamhet. Det skulle även vara intressant
att undersöka om kollektivtrafikens linjesträckning och turtäthet påverkar valet av aktivitetet och
vilket transportmedel man använder. Underlagsmaterialet medger sådana fortsatta studier och de
kan eventuellt ingå i en kommande rapport.
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Lagsport vanligare bland pojkar än flickor
Flickor aktiverar sig i högre utsträckning inom individuella sporter och ”övrigt” än inom lagsporter.
Det är något som har framkommit i våra resultat och även i andra studier. Förklaringen kanske är att
flickor är mera individualistiska medan pojkar trivs bättre med gruppaktiviteter. Indelningen mellan
lagsporter och individuella sporter är dock inte helt knivskarp. Av bilaga 2 framgår att ridning är klassad som en individuell sport samt är den tredje vanligaste aktiviteten bland flickor. Skulle ridsport ses
som en lagsport skulle fördelningen mellan individuell sport och lagsport bli jämnare.
Föreningsaktivitet stigande fram till 14 års ålder sedan fallande
Det finns olika förklaringar till varför föreningsaktiviteten sjunker efter 14 års ålder. En vanlig förklaring är att graden av seriositet ökar när de aktiva blir äldre. Det kan förklaras som att lek blir tävlan
och att kraven på utövarna ökar. När barnen är små väljer föräldrarna att aktivitera sina barn i föreningar för att de ska komma in i en gemenskap och få kompisar. När barnen blir äldre bestämmer de
mera själva vilket kan leda till att man väljer att sluta i föreningsverksamhet. Här påverkar naturligtvis
även förändrade intressen t.ex. att man hellre tränar på gym, dansar eller utövar aerobics vilket är mindre vanligt inom ramen föreningarnas verksamheter.
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Stads- och kommundelar
I följande kapitel redovisas stads- och kommundelar för sig. Som tidigare avser detta aktiviteter som
utfördes år 2011. Den områdesvisa redovisningen finns med för att öka läsarens insikt om de skillnader
som finns inom Umeå kommun. Kapitlet är tänkt att ge läsaren en chans att slå upp sin egen stads- eller kommundel. Avsikten är inte att resultaten för de olika stads- och kommundelarna ska läsas efter
varandra.
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BERGHEM
Fotboll (32.9 %)
Innebandy (12.7 %)
Ridsport (6.4 %)
Volleyboll (4.3 %)
Simning (4.1 %)
Ishockey (3.6 %)
Ju-jutsu (2.7 %)
Friidrott (2.3 %)
Badminton (2.2 %)
Övrig verksamhet (2.1 %)
Handboll (2.0 %)
Basket (1.9 %)

Pojkar Berghem

Boxning (1.7 %)

Flickor Berghem

Judo (1.3 %)

Flickor Umeå

Gymnastik (1.2 %)

Pojkar Umeå

Teori (1.1 %)
Övrig kulturverksamhet (1.1 %)
Karate (1.1 %)
Skidor (1.0 %)
Tennis (1.0 %)
Skolidrott (0.9 %)
Religiös verksamhet (0.9 %)
Musik (0.9 %)
Klättring (0.9 %)
Övrig idrott (0.2 %)
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Figur 12. Vanligaste aktiviteter i Berghem uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det finns 370 individer i åldrarna 7-20 år på Berghem. Aktivitetsgraden är i förhållande till Umeås
genomsnitt lite högre. Cirka 61 procent av 7-20 åringarna är aktiva där vilket kan jämföras mot kommunens 59 procent. Det finns en skillnad mellan pojkar och flickor i graden av aktivitet. Pojkar är mer
aktiva. Mest populärt för pojkar på Berghem är fotboll och innebandy. Även flickorna ägnar sig mest åt
fotboll men näst vanligast är istället ridsport. Flickor på Berghem sysslar med volleyboll och simning
i mycket större utsträckning än vad flickor gör i övriga Umeå. Det senare kan kanske förklaras av närheten till Umeå simhall. För pojkarna gäller att man är mycket mer aktiva inom fotboll, volleyboll och
friidrott.
80%

Lagsport och individuell sport

70%

Lagsporten är den vanligaste aktiviteten på Berghem där nära sex av tio aktiviteter genomförs i
någon form av lagsport. På Berghem finns ändå
skillnader mellan pojkar och flickor i hur aktiva
man är inom lagsporter. Sju av tio aktiva pojkar är
aktiva inom en lagsport. Medan färre än fem av tio
tjejer väljer lagsport framför individuella aktiviteter.

60%

Flickor

50%

Pojkar

40%
30%
20%

10%
0%
Lagsport

Individuell sport

Övrigt

Figur 13. Andel i Berghem som ägnar sig åt lagsport, individuell
sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.

Figur 14. Procentuell andel aktiva i Berghem.
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HAGA/SANDBACKA
Fotboll (37.9 %)
Innebandy (17.5 %)
Ishockey (5.6 %)
Ridsport (5.1 %)
Basket (2.4 %)
Friidrott (1.7 %)
Övrig verksamhet (1.7 %)
Skolidrott (1.6 %)
Ju-jutsu (1.5 %)
Boxning (1.5 %)
Simning (1.5 %)
Badminton (1.5 %)

Pojkar Haga

Övrig idrott (1.3 %)

Flickor Haga

Konståkning (1.3 %)

Flickor Umeå

Handboll (1.2 %)

Pojkar Umeå

Brottning (1.0 %)
Dans (1.0 %)
Övrig kulturverksamhet (1.0 %)
Styrketräning (0.9 %)
Boxersice (0.7 %)
Skidor (0.7 %)
Taekwondo (0.7 %)
Motion (0.7 %)
Teori (0.6 %)
Karate (0.6 %)
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Figur 15. Vanligaste aktiviteter i Haga/Sandbacka uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det finns 920 individer i åldrarna 7-20 år på Haga/Sandbacka. Barn- och ungdomar där är något mer
aktiva än i kommunen som helhet (64 procent mot 59 procent). Mest populärt är att pojkar bosatta på
Haga/Sandbacka sysslar med fotboll och därefter innebandy och ishockey. För flickor gäller att man
ofta spelar fotboll och näst vanligast är innebandy och ridsport. Både flickor och pojkar spelar fotboll i
högre utsträckning än vad pojkar gör i övriga Umeå. Möjligen kan närheten till T3 arena fungera som
inspirationskälla.

Lagsport och individuell sport

80%

Lagsporten är den vanligaste aktivitetsformen på
Haga där 65 procent av aktiviteterna genomförs i
någon form av lagsport. På Haga finns skillnader
mellan könen i aktivitetsnivåer inom lagsporter
och individuella sporter. Fler än sju av tio aktiva
pojkar är aktiva inom en lagsport och fler än fem
av tio tjejer väljer lagsport framför individuella
aktiviteter.
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Figur 16. Andel i Haga/Sandbacka som ägnar sig åt lagsport,
individuell sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 17. Procentuell andel aktiva på Haga/Sandbacka.
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CENTRALA STADEN
Fotboll (24.9 %)
Innebandy (12.3 %)
Ridsport (10.3 %)
Boxning (4.7 %)
Ju-jutsu (4.5 %)
Ishockey (3.7 %)

Basket (3.5 %)
Badminton (2.8 %)
Övrig verksamhet (2.3 %)
Friidrott (2.2 %)
Simning (2.0 %)
Dans (1.6 %)

Pojkar Centrala stan

Skolidrott (1.6 %)

Flickor Centrala stan

Tennis (1.5 %)

Flickor Umeå

Övrig kulturverksamhet (1.4 %)

Pojkar Umeå

Boxersice (1.4 %)
Teori (1.3 %)
Övrig idrott (1.0 %)
Klättring (0.9 %)
Cheerleading (0.9 %)

Styrketräning (0.9 %)
Taekwondo (0.9 %)
Bordtennis (0.7 %)
Golf (0.7 %)
Friluftsliv (0.7 %)
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Figur 18. Vanligaste aktiviteter i Centrala staden uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det finns 970 personer i åldrarna 7-20 år i Centrala staden. Där är aktivitetsgraden något lägre än i kommunen som helhet. Här är 58 procent av 7-20 åringarna aktiva vilket kan ställas i relation till hela kommunen som ligger på 59 procent. En större andel pojkar än andel flickor är aktiva. Mest populärt för pojkarna
är fotboll, innebandy och ishockey. Även flickorna spelar oftast fotboll och näst vanligast är ridsport och
innebandy. Både flickor och pojkar sysslar i mycket större utsträckning än i övriga kommunen åt boxning,
jujutsu och även basket.
80%

Lagsport och individuell sport

70%
Flickor

60%

Pojkar

Något fler aktiviteter sker inom lagsporter jämfört
med individuella sporter i Centrala staden. Det är
dock förhållandevis vanligt att man håller på med
någon individuell aktivitet om man bor i centrala
staden. Drygt fyra av tio aktiva personer gör detta.
Fler än varannan pojke är aktiv inom en lagsport.
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40%
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10%
0%
Lagsport

Individuell sport

Övrigt

Figur 19. Andel i Centrala staden som ägnar sig åt lagsport, individuell
sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 20. Procentuell andel aktiva i Centrala staden.
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VÄSTERSLÄTT
Fotboll (31.0 %)
Innebandy (19.3 %)
Ishockey (13.8 %)
Ridsport (3.9 %)
Badminton (2.5 %)
Ju-jutsu (2.2 %)

Bordtennis (1.8 %)
Basket (1.7 %)
Styrketräning (1.6 %)
Motion (1.6 %)
Teori (1.5 %)
Konståkning (1.5 %)

Pojkar Västerslätt

Bandy (1.5 %)

Flickor Västerslätt

Gymnastik (1.5 %)

Flickor Umeå

Simning (1.3 %)

Pojkar Umeå

Friidrott (1.1 %)
Taekwondo (1.0 %)
Bugg (0.9 %)
Dans (0.9 %)
Skolidrott (0.8 %)

Övrig idrott (0.8 %)
Tennis (0.7 %)
Boxersice (0.7 %)
Amerikansk fotboll (0.7 %)
Klättring (0.5 %)
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Figur 21. Vanligaste aktiviteter i Centrala staden uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Västerslätt är den mest aktiva stadsdelen i Umeå kommun. Närheten till Noliahallarnas hela utbud av
arenor är sannolikt förklaringen till detta. Hela 75 procent av de 360 personer i åldrarna 7-20 år som
bor där är aktiva. Det är betydligt över kommunsnittet på 59 procent. Pojkar är mer aktiva i förhållande
till tjejerna. Det är vanligast att pojkar spelar fotboll, ishockey och innebandy. Flest flickor spelar också
fotboll och näst vanligast är innebandy och därefter ridsport. Det är ungefär dubbelt så vanligt att pojkar på Västerslätt spelar ishockey än vad pojkarna gör i Umeå som helhet. Tjejerna ägnar sig betydligt
mer åt fotboll, innebandy och konståkning än flickorna i övriga Umeå.
80%

Lagsport och individuell sport
Lagsporten dominerar antalet aktiviteter på Västerslätt där nära sju av tio aktiviteter genomförs
i någon form av lagsport. Det finns nästan ingen
skillnad mellan könen vad gäller lagsporter och
individuella sporter. Nära sju av tio barn och ungdomar är aktiva inom en lagsport.
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Figur 22. Andel på Västerslätt som ägnar sig åt lagsport, individuell
sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.

Figur 23. Procentuell andel aktiva på Västerslätt.
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ERSBODA/ERSMARK
Fotboll (26.4 %)
Innebandy (13.3 %)
Läxhjälp (5.5 %)
Övrig kulturverksamhet (4.9 %)
Skolidrott (4.6 %)
Övrig verksamhet (4.1 %)

Ishockey (3.6 %)
Badminton (3.3 %)
Religiös verksamhet (3.0 %)
Ridsport (2.9 %)
Boxning (2.2 %)
Dans (1.9 %)

Pojkar Ersboda

Ju-jutsu (1.8 %)

Flickor Ersboda

Basket (1.8 %)

Flickor Umeå

Friidrott (1.7 %)

Pojkar Umeå

Handboll (1.3 %)
Motion (1.3 %)
Simning (1.3 %)
Teori (1.0 %)
Karate (0.9 %)

Taekwondo (0.8 %)
Cafeverksamhet (0.8 %)
Styrketräning (0.8 %)
Övrig idrott (0.7 %)
Gymnastik (0.7 %)
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Figur 24. Vanligaste aktiviteter i Ersboda/Ersmark uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det finns 1760 personer som bor på Ersboda eller i Ersmark. Aktivitetsgraden är på en något högre nivå än
i hela Umeå, dvs. 60 procent av 7-20 åringarna är där aktiva. Fler pojkar är aktiva jämfört med flickorna.
Precis som i många andra stads- och kommundelar är det vanligast att pojkar sysslar med fotboll, innebandy
och ishockey. För flickor gäller också att fotboll är vanligast och därefter innebandy och ridsport. Ersboda/
Ersmark avviker på så sätt att det är betydligt vanligare här att man ägnar sig åt kulturverksamhet, läxhjälp
och skolidrott än vad som gäller för kommungenomsnittet.
80%

Lagsport och individuell sport

70%

Nästan varannan aktivitet på Ersboda sker i form
av lagsport. Fler killar än tjejer ägnar sig åt denna
aktivitetsform. Knappt fyra av tio aktiva tjejer och
drygt varannan aktiv kille sysslar med lagsport.
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Figur 25. Andel i Ersboda/Ersmark som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 26. Procentuell andel aktiva på Ersboda/Ersmark.
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BACKEN
Fotboll (30.2 %)
Innebandy (19.0 %)
Badminton (8.1 %)
Ishockey (7.6 %)
Ridsport (4.0 %)
Basket (2.1 %)

Friidrott (2.0 %)
Ju-jutsu (1.9 %)
Simning (1.8 %)
Boxning (1.7 %)
Motion (1.4 %)
Religiös verksamhet (1.3 %)

Pojkar Backen

Bordtennis (1.3 %)

Flickor Backen

Bandy (1.2 %)

Flickor Umeå

Tennis (1.0 %)

Pojkar Umeå

Wushu (1.0 %)
Övrig verksamhet (1.0 %)
Styrketräning (0.9 %)
Dans (0.9 %)
Övrig idrott (0.8 %)

Golf (0.8 %)
Gymnastik (0.7 %)
Teori (0.6 %)
Konståkning (0.6 %)
Övrig kulturverksamhet (0.5 %)
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Figur 27. Vanligaste aktiviteter Backen uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det bor 1850 personer i åldrarna 7-20 år på Backen. Här är barn och ungdomar lika aktiva som i kommunen som helhet. Omkring 62 procent av 7-20 åringarna är aktiva vilket är på en något högre nivå än i hela
kommunen. Fler pojkar än flickor är aktiva. Mest populärt för pojkarna är fotboll och därefter innebandy
och ishockey. För flickor kommer också fotboll på första plats och näst vanligast är innebandy och ridsport.
Badminton är den aktivitet som sticker ut och det är mer än dubbelt så vanligt att man ägnar sig åt denna
aktivitet jämfört med vad man gör i kommunen som helhet.
80%

Lagsport och individuell sport
På Backen sker drygt sex av tio aktiviteter i någon
form av lagsport. Här finns ingen skillnad mellan
pojkar och flickor utan nära sex av tio barn och
ungdomar sysslar med en lagsport.
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Figur 28. Andel på Backen som ägnar sig åt lagsport, individuell sport
och övrigt uppdelat på kön år 2011.

Figur 29. Procentuell andel aktiva på Backen.
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UMEÅ LANDSFÖRSAMLING
Fotboll (28.2 %)
Innebandy (21.9 %)
Ridsport (4.5 %)
Ishockey (4.3 %)
Badminton (4.2 %)
Simning (3.9 %)

Boxning (2.6 %)
Friidrott (2.5 %)
Wushu (2.2 %)
Ju-jutsu (2.2 %)
Skolidrott (1.4 %)
Skidor (1.3 %)

Pojkar Umeå landsförs/byar

Övrig idrott (1.1 %)

Flickor Umeå landsförs/byar

Bandy (1.1 %)

Flickor Umeå

Boxersice (1.0 %)

Pojkar Umeå

Golf (0.8 %)
Brottning (0.8 %)
Lejondans (0.8 %)
Religiös verksamhet (0.8 %)
Budosport (0.8 %)

Övrig verksamhet (0.8 %)
Ungdomsgård (0.7 %)
Gymnastik (0.7 %)
Klättring (0.7 %)
Övrig kulturverksamhet (0.6 %)
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Figur 30. Vanligaste aktiviteter i Umeå landsförsamling uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det finns 700 personer i åldrarna 7-20 år i Umeå landsförsamling. Aktivitetsgraden är jämfört med Umeå
lägre (55 procent). Något fler flickor än pojkar är aktiva vilket avviker mot det gängse mönstret. I övrigt gäller den vanliga bilden att pojkar helst sysslar med fotboll och därefter innebandy och ishockey. För flickor
gäller även här att fotboll är vanligast och näst vanligast är innebandy och därefter ridsport. Innebandy, badminton och simning är de aktiviteter som är vanligare här än i övriga Umeå.

80%

Lagsport och individuell sport

70%

Lagsporten dominerar frekvensen av aktiviteter i
Umeå landsförsamling där 56 procent av aktiviteterna genomförs i någon form av lagsport. Det
är nästan inga skillnader mellan könen i aktivitet
inom lagsporter och individuella sporter.
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Figur 31. Andel i Umeå landsförsamling som ägnar sig åt lagsport,
individuell sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.

Figur 32. Procentuell andel aktiva i Umeå landsförsamling.
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TAVELSJÖ
Fotboll (34.5 %)
Ridsport (8.2 %)
Skidor (7.7 %)
Innebandy (7.6 %)
Ju-jutsu (7.4 %)
Ishockey (4.5 %)

Boxning (3.4 %)
Gymnastik (3.0 %)
Skolidrott (2.6 %)
Styrketräning (2.2 %)
Simning (1.3 %)
MC Sport (1.2 %)

Pojkar Tavelsjö

Religiös verksamhet (1.2 %)

Flickor Tavelsjö

Bandy (1.2 %)

Flickor Umeå

Taekwondo (1.1 %)

Pojkar Umeå

Dans (1.1 %)
Muay Thai (0.9 %)
Promenad (0.9 %)
Baseboll (0.7 %)
Övrig verksamhet (0.7 %)

Badminton (0.7 %)
Övrig idrott (0.6 %)
Bågskytte (0.6 %)
Boxersice (0.6 %)
Alpint (0.5 %)
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Figur 33. Vanligaste aktiviteter i Tavelsjö uppdelat på kön år 2011.

Överblick
I Tavelsjö församling bor det 370 personer i åldrarna 7-20 år. Aktivitetsgraden där är där mycket lägre
jämfört mot Umeå i övrigt. Det är 43 procent av 7-20 åringarna som är aktiva. Pojkarna är också
betydligt mer aktiva än flickorna. Förutom fotboll är det skidor och ju-jutsu som pojkarna ägnar sig
åt. För flickor är också fotboll mest populärt och näst vanligast är ridsport och gymnastik. Ridsport
är mycket vanligare bland flickor i Tavelsjö än i övriga Umeå. Det är också bland tjejerna vanligare
att man ägnar sig åt styrketräning och gymnastik. Båda könen ägnar sig åt skidåkning i mycket större
utsträckning än vad man gör i hela kommunen.
80%

Lagsport och individuell sport

70%

Flickor

60%

Pojkar

50%

Ungefär varannan aktivitet i Tavelsjö sker i någon
form av lagsport. Fler än fyra av tio sysslar med en
individuell sport. Det är tämligen stora skillnader
mellan könen gällande den andel som sysslar med
lagsport. Omkring 57 procent av aktiva pojkar och
37 procent av aktiva flickor utövar sin verksamhet
inom lagsporter.
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0%
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Individuell sport
Övrigt
Figur 34. Andel i Tavelsjö som ägnar sig åt lagsport, individuell sport
och övrigt uppdelat på kön år 2011.

Figur 35. Procentuell andel aktiva i Tavelsjö.
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TEG
Fotboll (27.8 %)
Innebandy (18.3 %)
Ishockey (14.5 %)
Ridsport (6.4 %)
Basket (2.7 %)
Simning (2.1 %)

Teori (2.0 %)
Ju-jutsu (1.9 %)
Motion (1.8 %)
Styrketräning (1.8 %)
Friidrott (1.7 %)
Övrig idrott (1.4 %)

Pojkar Teg

Boxning (1.2 %)

Flickor Teg

Badminton (1.2 %)

Flickor Umeå

Golf (1.1 %)

Pojkar Umeå

Handboll (0.8 %)
Övrig verksamhet (0.8 %)
Gymnastik (0.7 %)
Boxersice (0.7 %)
Bandy (0.6 %)

Dans (0.6 %)
Tennis (0.6 %)
Scouting (0.6 %)
Konståkning (0.5 %)
Cheerleading (0.5 %)
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Figur 36. Vanligaste aktiviteter i Teg centralt uppdelat på kön år 2011.

Överblick
På Teg finns 2060 personer i åldrarna 7-20 år. Aktivitetsgraden där är högre (64 procent) jämfört med kommunsnittet. Något fler pojkar än flickor är aktiva. Mest populärt är att pojkar bosatta på Teg sysslar med
fotboll och därefter ishockey och innebandy. För flickor gäller också att man oftast spelar fotboll och näst
vanligast är ridsport och innebandy. Det är ungefär dubbelt så vanligt att man ägnar sig åt ishockey om man
bor på Teg, vilket gäller för båda könen. Kanske inte förvånande med tanke på närheten till Umeå Arena.
80%

Lagsport och individuell sport
Det är 66 procent av aktiviteterna på Teg sker inom
lagsport och 25 procent inom en individuell sport.
Av pojkarna ägnar sig 74 procent åt lagsport. Motsvarande siffra för flickorna är 53 procent.
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Figur 37. Andel i Teg centralt som ägnar sig åt lagsport, individuell sport
och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 38. Procentuell andel aktiva i Teg centralt.
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TEGS FÖRSAMLING BYAR
Ridsport (19.7 %)
Fotboll (19.5 %)
Innebandy (11.9 %)
Ishockey (7.5 %)
Ju-jutsu (5.2 %)
Volleyboll (3.1 %)

Övrig verksamhet (2.4 %)
Dans (1.8 %)
Boxning (1.8 %)
Simning (1.7 %)
Teori (1.6 %)
Boxersice (1.5 %)

Pojkar Tegs byar

Handboll (1.3 %)

Flickor Tegs byar

Motion (1.3 %)

Flickor Umeå

Taekwondo (1.3 %)

Pojkar Umeå

Bordtennis (1.2 %)
Basket (1.2 %)
Wushu (1.0 %)
Bandy (0.9 %)
Cafeverksamhet (0.9 %)

Friidrott (0.9 %)
Skidor (0.8 %)
Styrketräning (0.8 %)
Övrig idrott (0.7 %)
Amerikansk fotboll (0.7 %)
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Figur 39. Vanligaste aktiviteter i Teg församling byar uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det finns 850 personer i åldrarna 7-20 år i Tegs församling byar och glesbygd. Här är aktivitetsgraden
något något högre än för övriga kommunen. Omkring 60 procent av 7-20 åringarna är där aktiva vilket kan jämföras mot kommunens 59 procent. Något fler flickor än pojkar är där aktiva. Mest populärt
är att pojkar bosatta i Tegs församling sysslar med fotboll och därefter ishockey och innebandy. För
flickor gäller att man mycket ofta sysslar med ridsport och näst vanligast är fotboll och innebandy. Volleyboll och ju-jutsu är också aktiviteter som är betydligt mer frekventa här än i övriga kommunen.

Lagsport och individuell sport

80%

I Tegs byar och glesbygd är det nästan lika vanligt att man sysslar med en individuell sport som
en lagsport. I enlighet med det generella mönstret
är det betydligt vanligare att pojkar sysslar med
lagsport och vanligare att tjejer sysslar med en
individuell sport.
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Figur 40. Andel i Tegs församling byar som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 41. Procentuell andel aktiva i Tegs byar.
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ÖSTRA STADSDELEN
Fotboll (24.9 %)
Innebandy (15.6 %)
Övrig verksamhet (8.3 %)
Ridsport (4.1 %)
Ishockey (3.0 %)
Övrig kulturverksamhet (2.8 %)

Ju-jutsu (2.6 %)
Teori (2.6 %)
Dans (2.4 %)
Simning (2.1 %)
Basket (2.1 %)
Karate (2.0 %)

Pojkar Östra stadsdelen

Övrig idrott (1.9 %)

Flickor Östra stadsdelen

Läxhjälp (1.8 %)

Flickor Umeå

Skolidrott (1.8 %)

Pojkar Umeå

Boxning (1.7 %)
Religiös verksamhet (1.6 %)
Friidrott (1.4 %)
Badminton (1.3 %)
Cafeverksamhet (1.3 %)

Handboll (1.1 %)
Motion (0.9 %)
Disco (0.7 %)
Musik (0.7 %)
Styrketräning (0.7 %)
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Överblick
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Figur 42. Vanligaste aktiviteter i Östra stadsdelen uppdelat på kön år 2011.

I Östra stadsdelen finns 1540 personer i åldrarna 7-20 år. Där är aktivitetsgraden betydligt lägre än för
övriga kommunen. Bara 52 procent, eller knappt varannan, av 7-20 åringarna är där aktiva vilket är sju
procentenheter lägre än för hela kommunen. Färre flickor är aktiva jämfört med pojkarna. Mest populärt
för pojkarna är fotboll och innebandy. Flickorna spelar oftare innebandy och fotboll kommer på andra
plats. Dans, kulturverksamhet och karate är aktiviteter som är betydligt vanligare i Östra stadsdelen för
flickor och pojkar i jämförelse med Umeå i övrigt.
80%

Lagsport och individuell sport
I Östra stadsdelen är det vanligast att man som aktiv sysslar med lagsporter. Många ägnar sig också
åt ”övriga verksamheter” i jämförelse med andra
stads- och kommundelar. Fler pojkar än flickor är
aktiva inom lagsporter.
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Figur 43. Andel i Östra stadsdelen som ägnar sig åt lagsport, individuell
sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.

Figur 44. Procentuell andel aktiva i Östra stadsdelen.
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MARIEOMRÅDET
Fotboll (33.7 %)
Innebandy (7.7 %)
Ridsport (5.5 %)
Badminton (4.4 %)
Övrig verksamhet (3.4 %)
Skolidrott (3.2 %)

Basket (2.9 %)
Simning (2.8 %)
Läxhjälp (2.4 %)
Ishockey (2.2 %)
Ju-jutsu (2.2 %)
Övrig kulturverksamhet (2.1 %)

Pojkar Marieområdet

Friidrott (1.8 %)

Flickor Marieområdet

Boxning (1.5 %)

Flickor Umeå

Dans (1.2 %)

Pojkar Umeå

Musik (1.2 %)
Handboll (1.1 %)
Promenad (1.1 %)
Övrig idrott (1.0 %)
Studieverksamhet (0.9 %)

Gymnastik (0.9 %)
Cafeverksamhet (0.8 %)
Religiös verksamhet (0.7 %)
Teori (0.7 %)
Tennis (0.7 %)
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Figur 45. Vanligaste aktiviteter i Marieområdet uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det finns 1200 personer i åldrarna 7-20 år i Marieområdet. Aktivitetsgraden där är 55 procent d v s lägre
än Umeås genomsnitt på 59 procent. Fler pojkar är aktiva. Mest populärt är att pojkar bosatta i Marieområdet sysslar med fotboll och därefter innebandy och basket. För flickor gäller att man ofta spelar fotboll
och näst vanligast är ridsport och badminton. Fotboll, badminton och skolidrott är aktiviteter som är mer
frekventa i Marieområdet än i övriga Umeå.

80%

Lagsport och individuell sport

70%

Flickor

60%

Varannan aktiv person på Marieområdet ägnar sig
åt lagsport medan var tredje aktiv person ägnar sig
åt någon individuell sport. Det finns stora skillnader mellan könen. Nästan 60 procent av pojkarna
och nära 40 procent av flickorna är aktiva inom
lagsporter.
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Figur 46. Andel i Marieområdet som ägnar sig åt lagsport, individuell
sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 47. Procentuell andel aktiva i Marieområdet.
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UNIVERSITETSOMRÅDET
Fotboll (24.0 %)
Läxhjälp (13.7 %)
Religiös verksamhet (12.0 %)
Övrig kulturverksamhet (8.6 %)
Övrig verksamhet (6.0 %)
Innebandy (4.7 %)

Basket (3.5 %)
Boxersice (3.1 %)
Boxning (2.3 %)
Wushu (2.3 %)
Skolidrott (2.3 %)
Badminton (2.0 %)

Pojkar Universitetsområdet

Friidrott (1.6 %)

Flickor Universitetsområdet

Musik (1.6 %)

Flickor Umeå

Mötesverksamhet (1.5 %)

Pojkar Umeå

Taekwondo (1.4 %)
Disco (1.2 %)
Simning (1.0 %)
Handboll (0.9 %)
Karate (0.8 %)

Volleyboll (0.7 %)
Ju-jutsu (0.5 %)
Amerikansk fotboll (0.5 %)
Gymnastik (0.5 %)
Körsång (0.4 %)
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Figur 48. Vanligaste aktiviteter på Universitetsområdet uppdelat på kön år 2011.

Överblick
På universitetsområdet bor endast 180 personer i åldrarna 7-20 år. Där är aktivitetsgraden gentemot
Umeås genomsnitt mycket lägre. Så lite som 25 procent av 7-20 åringarna är aktiva vilket kan jämföras
mot kommunens 59 procent. Fler pojkar än flickor är aktiva. Mest populärt är att pojkar bosatta på Universitetsområdet sysslar med fotboll och därefter religiös verksamhet och läxhjälp. För flickor gäller att
man ofta spelar fotboll och näst vanligast är läxhjälp och religiös verksamhet. Kulturverksamhet, religiös
verksamhet och läxhjälp är mycket mer vanliga här än för övriga Umeå.

Lagsport och individuell sport

80%

Flickor

70%

Fler aktiva individer på Universitetsområdet ägnar
sig åt någon individuell sport/aktivitet än lagsport.
Det är 44 procent av de aktiva sysslar med någon
individuell sport/aktivitet och 35 procent ägnar sig
åt lagsport.

Pojkar
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Figur 49. Andel i Universitetsområdet som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.

Figur 50. Procentuell andel aktiva på Universitetsområdet.
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TOMTEBO M.M.
Fotboll (23.2 %)
Innebandy (16.2 %)
Ishockey (5.7 %)
Handboll (5.6 %)
Övrig verksamhet (4.6 %)
Övrig idrott (3.9 %)

Basket (3.2 %)
Simning (3.0 %)
Läxhjälp (2.8 %)
Ju-jutsu (2.7 %)
Teori (2.5 %)
Ridsport (2.3 %)

Pojkar Ålidhems förs, byar

Gymnastik (1.7 %)

Flickor Ålidhems förs, byar

Badminton (1.5 %)

Flickor Umeå

Friidrott (1.5 %)

Pojkar Umeå

Konståkning (1.4 %)
Övrig kulturverksamhet (1.3 %)
Skidor (1.2 %)
Skolidrott (1.1 %)
Boxning (0.9 %)

Motion (0.8 %)
Religiös verksamhet (0.8 %)
Taekwondo (0.8 %)
Styrketräning (0.8 %)
Dans (0.7 %)
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Figur 51. Vanligaste aktiviteter på Tomtebo m.m. uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det finns 1040 personer i Tomteboområdet. Här är barn och ungdomar något mer aktiva (63 procent) än
vad som gäller för kommunsnittet. Fler pojkar är aktiva och mest populärt är fotboll och därefter innebandy och ishockey. Flickorna ägnar sig åt fotboll, innebandy och handboll. Handboll är en aktivitet som
man oftare ägnar sig åt här. Det är faktiskt tre gånger så vanligt att man spelar handboll på Tomteboområdet jämfört med övriga Umeå.

80%

Lagsport och individuell sport

70%

Samma mönster som i de flesta andra områden
finns här och 55 procent av de aktiva sysslar med
lagsport och 28 procent ägnar sig åt någon individuell sport.
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Figur 52. Andel på Tomtebo m.m. som ägnar sig åt lagsport, individuell
sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 53. Procentuell andel aktiva på Tomtebo m.m.
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HOLMSUND/OBBOLA
Innebandy (31.4 %)
Fotboll (26.1 %)
Gymnastik (5.1 %)
Simning (4.2 %)
Teori (4.1 %)
Ishockey (2.5 %)

Ju-jutsu (2.5 %)
Ridsport (2.0 %)
Skolidrott (1.8 %)
Golf (1.8 %)
Handboll (1.5 %)
Basket (1.4 %)

Pojkar Holmsund/Obbola

Övrig verksamhet (1.3 %)

Flickor Holmsund/Obbola

Boxning (1.1 %)

Flickor Umeå

Taekwondo (1.0 %)

Pojkar Umeå

Övrig idrott (1.0 %)
Scouting (0.8 %)
Körsång (0.8 %)
Styrketräning (0.8 %)
Motion (0.5 %)

Dans (0.4 %)
Badminton (0.4 %)
Friidrott (0.4 %)
Bollek (0.4 %)
Övrig kulturverksamhet (0.4 %)
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Figur 54. Vanligaste aktiviteter i Holmsund/Obbola uppdelat på kön år 2011.

Överblick
I kommundelen Holmsund/Obbola bor det 1540 barn och ungdomar mellan 7 till 20 år. Aktivitetsgraden
är något högre (63 procent) mot kommunsnittets 59 procent. Något fler pojkar än flickor är aktiva. Mest
populärt för pojkarna är innebandy och därefter fotboll och ishockey. För flickor dominerar innebandy,
fotboll och gymnastik. Innebandy, gymnastik, simning samt golf och teori/regler inom idrott är betydligt
vanligare att man ägnar sig åt i Holmsund/Obbola än i övriga Umeå. Det tycks vara tydligt att valet av
aktiviteter till stor del påverkas av det lokala utbudet på orten.
Lagsport och individuell sport
80%

Lagsporten dominerar frekvensen av aktiviteter i
Holmsund/Obbola där mer än sex av tio aktiviteter
genomförs i någon form av lagsport. Kommundelen följer det rådande mönstret att mer pojkar än
flickor väljer lagsporter.
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Figur 55. Andel i Holmsund/Obbola som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 56. Procentuell andel aktiva i Holmsund/Obbola.
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HÖRNEFORS
Fotboll (26.6 %)
Innebandy (24.7 %)
Övrig idrott (7.3 %)
Ishockey (6.5 %)
Gymnastik (5.7 %)
Teori (4.0 %)

Ridsport (2.7 %)
Styrketräning (2.0 %)
Simning (1.8 %)
Boxning (1.8 %)
Taekwondo (1.5 %)
Golf (1.4 %)

Pojkar Hörnefors

Övrig verksamhet (1.4 %)

Flickor Hörnefors

Motion (1.3 %)

Flickor Umeå

Ju-jutsu (1.3 %)

Pojkar Umeå

Ungdomsgård (1.2 %)
Basket (1.0 %)
Boxersice (0.8 %)
Badminton (0.5 %)
Wushu (0.5 %)

Friidrott (0.5 %)
Dans (0.5 %)
Övrig kulturverksamhet (0.4 %)
Volleyboll (0.4 %)
Brottning (0.3 %)
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Figur 57. Vanligaste aktiviteter i Hörnefors uppdelat på kön år 2011.

Överblick
I Hörnefors kommundel finns 800 personer i åldrarna 7-20 år i vilket är ungefär hälften så många som i
Holmsund/Obbola. Aktivitetsgraden på 57 procent är också lägre än i Holmsund/Obbola kommundel och
ligger under kommunsnittet. Något fler flickor än pojkar är aktiva. Det är vanligast att både pojkar och
flickor sysslar med fotboll och innebandy eller annan idrott. För flickor är gymnastik den tredje vanligaste
aktiviteten.

Lagsport och individuell sport

80%
70%

Lagsporten dominerar även här och uppemot 60
procent i Hörnefors ägnar sig åt någon lagsport.
Som det också brukar vara så sysslar pojkarna
mest med lagsport medan flickorna i större utsträckning är aktiva inom individuell sport.

Flickor

60%

Pojkar

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Lagsport

Individuell sport

Övrigt

Figur 58. Andel i Hörnefors som ägnar sig åt lagsport, individuell sport
och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 59. Procentuell andel aktiva i Hörnefors.
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SÄVAR/HOLMÖN
Fotboll (30.9 %)
Innebandy (28.1 %)
Handboll (6.8 %)
Ishockey (4.5 %)
Ridsport (3.2 %)
Övrig verksamhet (2.3 %)

Boxning (1.9 %)
Ju-jutsu (1.7 %)
Hopprep (1.6 %)
Badminton (1.5 %)
Barngymnastik (1.4 %)
Skidor (1.3 %)

Pojkar Sävar/Holmön

Religiös verksamhet (1.0 %)

Flickor Sävar/Holmön

Simning (0.9 %)

Flickor Umeå

Övrig idrott (0.9 %)

Pojkar Umeå

Scouting (0.8 %)
Friidrott (0.8 %)
Teori (0.8 %)
Tennis (0.7 %)
Dans (0.7 %)

Motion (0.7 %)
Volleyboll (0.7 %)
Styrketräning (0.6 %)
Gymnastik (0.5 %)
Karate (0.5 %)
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Figur 60. Vanligaste aktiviteter i Sävar/Holmön uppdelat på kön år 2011.

Överblick
Det finns 1300 personer i åldrarna 7-20 år i Sävar/Holmöns kommundel. Aktivitetsgraden är något högre
än genomsnittet för hela kommunen dvs. 60 procent mot 59 procent. Pojkar är också något mer aktiva än
vad flickorna är. Fotboll följt av innebandy är de vanligaste aktiviteterna för båda könen. För flickorna
följer sedan ridning och för pojkarna handboll.

80%

Lagsport och individuell sport
Nära tre av fyra individer i Sävar/Holmöns kommundel ägnar sig åt någon lagsport. Av pojkarna är
76 procent aktiva inom lagsport och av flickorna är
71 procent det.

70%

Flickor

60%

Pojkar

50%
40%
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20%
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0%
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Individuell sport
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Figur 61. Andel i Sävar/Holmön som ägnar sig åt lagsport, individuell
sport och övrigt uppdelat på kön år 2011.
Figur 62. Procentuell andel aktiva i Sävar/Holmön.
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BILAGA 1. KARTA ÖVER UMEÅ OCH AKTIVITETSGRADER SAMT LEGEGEND TILL KARTA
Nr.

Delområde

01

Berghem

02

Haga/Sandbacka

03

Centrala staden

04

Västerslätt

05

Ersboda/Ersmark

06

Backen

07

Umeå landsförsam.

08

Tavelsjö

09

Teg

10

Tegs byar

11

Östra stadsdelen

12

Marieområdet

13

Universitetsomr.

14

Tomtebo m.m.

15

Holmsund/Obbola

16

Hörnefors

17/18

Sävar/Holmön

BILAGA 2 - Indelning av aktiviteter
Indelning

Verksamhet

Skytte

individuell sport

Trippelboll

Övrigt

Kampsport

individuell sport

Film

Övrigt

lagsport

MC Sport

individuell sport

Slöjd

Övrigt

Basket

lagsport

Lejondans

individuell sport

Cirkus

Övrigt

Handboll

lagsport

Aerobics

individuell sport

karting

Övrigt
Övrigt
Övrigt

Verksamhet

Indelning

Verksamhet

Fotboll

lagsport

Innebandy

lagsport

Ishockey

Indelning

Bandy

lagsport

Travskola

individuell sport

Djurskötsel

Volleyboll

lagsport

Muay Thai

individuell sport

Uppvisningsträning

Amerikansk fotboll

lagsport

Fäktning

individuell sport

Handikappverksamhet

Övrigt

Futzal

lagsport

Slalom

individuell sport

Foto

Övrigt

Bollek

lagsport

Aikido

individuell sport

Drama

Övrigt

Hopprep

lagsport

Tyngdlyftning

individuell sport

Konfirmation

Övrigt

Brännboll

lagsport

Sanshou

individuell sport

Rollspel

Övrigt

Baseboll

lagsport

Trampolin

individuell sport

Teater

Övrigt

Curling

lagsport

Parkour

individuell sport

Föreläsning

Övrigt

Politik

Övrigt

Beachvolley

lagsport

Capoeria

individuell sport

Rinkbandy

lagsport

Bågskytte

individuell sport

Ridsport

individuell sport

Dubbelbugg

individuell sport

Badminton

individuell sport

Kendo

individuell sport

Ju-jutsu

individuell sport

Snowboard

individuell sport

Simning

individuell sport

Dataspel

individuell sport

Boxning

individuell sport

Cykling

individuell sport

Friidrott

individuell sport

Frisbee

individuell sport

Gymnastik

individuell sport

Kickboxning

individuell sport

Inlines

individuell sport

Bangolf

individuell sport

Dans

individuell sport

Yoga

individuell sport

Religiös verksamhet

individuell sport

Salsa

individuell sport

Styrketräning

individuell sport

Nätverksspel

individuell sport

Taekwondo

individuell sport

Vattengymnastik

individuell sport

Golf

individuell sport

Pump

individuell sport

Boxersice

individuell sport

Qi gong

individuell sport

Tennis

individuell sport

Data

individuell sport

Karate

individuell sport

Tha chi

individuell sport

Skidor

individuell sport

Skate

individuell sport

Klättring

individuell sport

Läxhjälp

Övrigt

Wushu

individuell sport

Övrig verksamhet

Övrigt

Bordtennis

individuell sport

Teori

Övrigt

Konståkning

individuell sport

Övrig idrott

Övrigt

Musik

individuell sport

Övrig kulturverksamhet

Övrigt

Brottning

individuell sport

Skolidrott

Övrigt

Cheerleading

individuell sport

Motion

Övrigt

Budosport

individuell sport

Friluftsliv

Övrigt

Alpint

individuell sport

Scouting

Övrigt

Orientering

individuell sport

Cafeverksamhet

Övrigt

Judo

individuell sport

Mötesverksamhet

Övrigt

Schack

individuell sport

Körsång

Övrigt

Bugg

individuell sport

Promenad

Övrigt

Mma

individuell sport

Disco

Övrigt

Barngymnastik

individuell sport

Studieverksamhet

Övrigt

Bowling

individuell sport

Ungdomsgård

Övrigt

Freestyle

individuell sport

Matlagning

Övrigt

BILAGA 3 - FIGURFÖRTECKNING

Figur 1. Ekonomiskt stöd till föreningarna i tusentals kronor (TKr). 2011 års resultat.
Figur 2. Fördelning av aktivitetsstöd mellan flickor och pojkar år 2011.
Figur 3. Andel aktiva uppdelat på åldrar och kön.
Figur 4. Andel aktiva uppdelat på kön.
Figur 5. Aktivitetsgrad i stads- och kommundelar.
Figur 6. Vanligaste aktiviteter uppdelat på kön.
Figur 7. Aktiviteter uppdelat på lagsport, individuell sport och övrigt.
Figur 8. Aktiviteter uppdelat på lagsport, individuell sport, övrigt och kön.
Figur 9. Vanligaste aktiviteter för flickor i stads- och kommundelar
Figur 10. Vanligaste aktiviteter för pojkar i stads- och kommundelar
Figur 11. Andel aktiva i stads- och kommundelar.
Figur 12. Vanligaste aktiviteter i Berghem uppdelat på kön
Figur 13. Andel i Berghem som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 14. Andel aktiva i Berghem.
Figur 15. Vanligaste aktiviteter på Haga/Sandbacka uppdelat på kön
Figur 16. Andel på Haga/Sandbacka som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 17. Andel aktiva på Haga/Sandbacka.
Figur 18. Vanligaste aktiviteter i Centrala staden uppdelat på kön
Figur 19. Andel i Centrala staden som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 20. Andel aktiva i Centrala staden.
Figur 21. Vanligaste aktiviteterp på Västerslätt uppdelat på kön
Figur 22. Andel på Västerslätt som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 23. Andel aktiva på Västerslätt
Figur 24. Vanligaste aktiviteter i Ersboda/Ersmark uppdelat på kön
Figur 25. Andel i Ersboda/Ersmark som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 26. Andel aktiva i Ersboda/Ersmark
Figur 27. Vanligaste aktiviteter på Backen uppdelat på kön
Figur 28. Andel på Backen som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 29. Andel aktiva på Backen
Figur 30. Vanligaste aktiviteter i Umeå landsförsamling uppdelat på kön
Figur 31. Andel i Umeå landsförsamling som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 32. Andel aktiva i Umeå landsförsamling
Figur 33. Vanligaste aktiviteter i Tavelsjö uppdelat på kön
Figur 34. Andel i Tavelsjö som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 35. Andel aktiva i Tavelsjö
Figur 36. Vanligaste aktiviteter i Teg centralt uppdelat på kön
Figur 37. Andel i Teg centralt som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 38. Andel aktiva i Teg centralt
Figur 39. Vanligaste aktiviteter i Tegs församling byar uppdelat på kön
Figur 40. Andel i Tegs församling byar som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 41. Andel aktiva i Tegs församling byar
Figur 42. Vanligaste aktiviteter Östra stadsdelen uppdelat på kön
Figur 43. Andel i Östra stadsdelen som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 44. Andel aktiva i Östra stadsdelen
Figur 45. Vanligaste aktiviteter i Marieområdet uppdelat på kön
Figur 46. Andel i Marieområdet som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 47. Andel aktiva i Marieområdet
Figur 48. Vanligaste aktiviteter på Universitetsområdet uppdelat på kön
Figur 49. Andel på Universitetsområdet som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön
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FIGURFÖRTECKNING
Figur 50. Andel aktiva i Universitetsområdet
Figur 51. Vanligaste aktiviteter på Tomtebo m.m. uppdelat på kön
Figur 52. Andel på Tomtebo m.m. som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 53. Andel aktiva på Tomtebo m.m.
Figur 54. Vanligaste aktiviteter i Holmsund/Obbola uppdelat på kön
Figur 55. Andel i Holmsund/Obbola som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 56. Andel aktiva i Holmsund/Obbola
Figur 57. Vanligaste aktiviteter i Hörnefors uppdelat på kön
Figur 58. Andel i Hörnefors som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 59. Andel aktiva i Hörnefors
Figur 60. Vanligaste aktiviteter i Sävar/Holmön uppdelat på kön
Figur 61. Andel i Sävar/Holmön som ägnar sig åt lagsport, individuell sport och övrigt uppdelat på kön.
Figur 62. Andel aktiva i Sävar/Holmön
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Umeå kommun, utvecklingsavdelningen
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