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Förord

uppgift bl.a. utvärdera målen för denIdrottsutredningen har i att
föridrottspolitiken Dir. övergripande destatliga 1996:84. Ett tema

skall ha klar inrikt-decenniemas politik har varit idrottenattsenaste en
människor.omfatta aktiviteter och nå månganing på bredd många-

fysisk aktivitet fritiden bidrar tillMotivet varit regelbundenhar att
god hälsa.

idrottspolitikens syfte bidra till medborgarnastatligaDen är att att
fritid. föreliggande redovisasoch motionerar sinidrottar I rapport

utredningen beställt ochintervjuundersökningresultatet som somav en
befolkningen och äldre iriksrepresentativt urval 15 årbygger på ett av

reda påuppdrag till undersökningsledarenSverige. Vårt tavar
de förändrats tid ochmedborgarnas idrotts- och motionsvanor, hur över

idrottsföreningama har för motionsvanoma. Vivilken betydelse var
få för motion dvs.vidare intresserade något utrymmetatt vetaav om

för ochtill anläggningar, dels kostnaderna dendels tillgången egna
motion och motion och hälsa.barnens om

ingick resultaten efter ålder, kön, hushålls-uppdraget analyseraI att
ingickfysisk hälsa, etnisk tillhörighet och bostadsort. Vidareinkomst,

påverkas indivi-analysera i vilken utsträckning motionsvanomaatt av
förhoppning, fördjupavärderingar. Värderingsanalysen kan, vårdens är

kunskap vad det motionsvanomavår är utöver rentstyrom som
förhållanden.strukturella

rapporterad till utredningen.Intervjuundersökningen slutförd ochär
slutbetänkande avlämnas, vill vipublicera den innan vårtGenom att nu,

de givit i förhoppningdela med kunskaper attrapporten oss omoss av
till idrottsdebattenintressera vidare krets och bidradessa kan även en

i övrigt. volym inne-såväl inom idrottsrörelsen i samhället Dennasom
fortsatta arbete, intehåller således underlag för kommitténs ettett

ställningstagande kommittén.av

Stockholm i december 1997

Kjell Nordström
ordförande
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Förord

Idrottsutredningen parlamentarisk utredning stödär statensen om
till idrott och motion. tillsattDen regeringen1996 initiativär av av
statsrådet Leif Blomberg.

utredningens underlagI ingår denna riksrepresentativa intervju-
undersökning baserad telefonintervjuer2.100 bland allmänheten 15
år och äldre i Sverige, genomförd under maj juni 1997. upplägg-För-
ning och rapportering undersökningen ValueScope AB.av svarar
Kontaktperson från Idrottsutredningen har varit huvudsekreterare fil dr
Helena Streijffert. Ansvarig ValueScopepå har varit fil lic Karin Busch
Zetterberg.

Fältarbetet och viss tabellering gjordes TEMO under ledningABav
direktör Alfredson.Hansav
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motionIntervjuundersökning1 om

idrottoch

riksundersökningarTidigare

uppgifterintervjuundersökningar med mångaRiksomfattande om
genomförts i Sverigeallmänheten harhosoch hälsamotionidrott,

och besvaratrendermöjligt beskrivadärför1970-talet. Detsedan är att
iminskatökat elleridrottsutövaremotionärer och"Harfrågor typenav

ellerökatmotionsaktivitemapåkvalitetentv/Intemet-åldem", "Har
vilkaidag",iellervi"Motionerarminskat", gruppmer ensamma

minskat"ökat ellermed överviktandelenharbefolkningsgrupper
jämförelser börIdrottsutredningen görasfrånönskemålEtt attvar

allmänheten. Vi haroch motion hosidrottuppgiftertidigaremed om
intervjuunder-ställts i andradel frågordärför upprepat somen

70-talet.frånde äldstasökningar,
intervjuundersökningar:följandemedJämförelser görs

och motion 1971.""Kost

riksrepresen-intervjuer medpersonligagenomfördesstudie ettdennaI
Fältarbetetår.i åldrarna 20 70tativt urval 1.890 genom-personerav -

september 1971.aprilunderFramtidsforskningförInstitutetfördes av -
Staffan Skerfving,ErlandArvidsson, Jonsson,i OlafinnsResultaten

ochattityderBeteenden,Sverige,motion iochStütz, KostGöran
StockholmSocialstyrelsen,befolkningen.hos denkunskaper vuxna

1973.
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"Kost och motion 1978."

dessaI intervjuer upprepades bl. vissa frågor från den tidigare "Kosta.
och motion 1971" till slumpmässigt urval 2.000 iett åldernav personer
18 70 år i hela landet. Intervjuerna genomfördes i april och maj 1978-

Sifo för Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning h-nämndenav
och arbetsgrupp inom den medicinska för kost ochexpertgruppenen
motion MEK. Intervjurapporten har titeln Karin Busch, Hans
Zetterberg, Några förändringar i kost- och motionsvanor under 1970-
talet. Sifo, Stockholm 1978.

"ULF fritid 1982-83."om

ULF Statistiska Centralbyrånsär löpande undersökning folketsom
levnadsförhållanden. Det den officiella statistikens främstaär källa till
information välståndets och välfärdens utbredning och välfärdensom
jämlikhet. dennaI statistikserie har vi särskild anledning hänvisa tillatt
publikationen Levnadsförhållanden, Rapport 56, Fritid, Levnadsför-nr
hållanden 1982-83. Sveriges officiella statistik, Stockholm 1987. Den
baseras på 13.953 riksomfattande besöksintervjuer under fyra perioder
vardera åren 1982 och 1983. Jämförelser med ULF från 1976.görs
Intervjuåldem 16 74 år.var -

"LIV 1990."

denna1 studie kallades slumpvis utvalda till teststationer i depersoner
åtta län Örebro,ingick i undersökningen: Malmöhus, Skaraborg,som
Södennanland, Stockholm, Västmanland, Jämtland och Västerbotten.
Personerna medförde urinprov, sjuksköterska blodprov ochtogen
blodtryck längd och vikt. enkätmätte En besvarades försöks-samt av

och den fysiska prestationförmågan kondition, styrka,personerna rör-
lighet, balans, hoppfönnåga, löpförmåga, koordinationsförmåga tes-
tades särskilda försöksledare anställda varje läns korpförbund.av av
Datainsamlingen skedde våren 1990 våren 1991. Resultaten finns i-
boken: Lars-Magnus Engström, Björn Ekblom, Artur Forsberg, Maria v
Koch, Jan Seger, Livsstil Prestation Hälsa, LIV 90, Rapport- -
Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och hälsotillstånd bland
svenska kvinnor och i åldrarna 20-65 år. Folksam,män Högskolan för
lärarutbildning, Idrottshögskolan, Karolinska Institutet, Korpen, Riks-
idrottsförbundet, Stockholm 1993.
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undersökningårs1997

innehållerintervjuundersökningIdrottsutredningens än upp-mernya
frågeområdentidigare mätningar.frågor från dessa Nyarepningar ärav

bland andra:
Vi kan redovisaden enskildekostar idrotten och motionenVad0

avgifter för utövandeutrustning ochkostnaden for eget avegen
verksamheten.

Vi kan för första gångenmotionerar folketregi idrottar ochI0 vems
privatforetagens andelarochföreningarnasredovisa kommunernas,

motionsmarknaden.av
idrottsaktivitetmotions- ochvärderingar valetVilka allmänna styr av0

maj och junigjordes mellan den 25 1997.Intervjuerna 14
medi samarbeteutformades ValueScopeFrågeformuläret av

intervjuerna bör-återfinns i AppendixIdrottsutredningen. InnanDet
för frågomasi omgångargjordes provintervjuer tvåjade att testa

frågeformuläret godkändesslutgiltigaoch intervjuns längd.lydelse Det
Idrottsutredningen.av

i Sverige år ochUndersökningspopulation års befolkning 151997är
åldrar.i dessaTotalt finns 7.183.000äldre. personer

förundersökningen representativslumpmässigt ochUrvalet ärär
telefonomni-för TEMOsIntervjuerna gjordes inomhela riket. ramen

Fältarbetetintervjuer med år.kompletterad med 75buss överpersoner
telefonintervjucentral med hjälp CATIgenomfördes från TEMOs av

intervju-genomsnittligaAided Telephone Interviews. DenComputer
tillförlitligt.Vi bedömer fáltarbetet Detminuter.tiden 20 somvar

Ämnet intresseradelätt intervjua idrott och motion.visade sig att om
till-det trevligt blivanligen tyckte de utvaldaochmånga attatt var

frågade.
metodredogörelse från finns i AppendixTEMOEn

förtill sina proportionertabellering har intervjuernaFöre vägts rätta
avrund-i urvalet. tabellernaminimera eventuella skevheter I görsatt
fall kanadderar inte alltid till vissaoch totalen 100 Iningar procent.

de tilltillåtna fråga och då adderar 100flera på övervara sammasvar
procent.
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Bastal

baserasRapporten telefonintervjuer med 2.100 år och15personer
äldre, därav 1.021 och kvinnor.1.079 intervjuadeDe fördelarmän sig
så här:

Tabell 1:

Antal Procent

Stockholm, Göteborg, Malmö 689 33%
Övriga städer 1168 56%
Landsbygd 242 11%

Götaland 1036 49%
Svealand 751 36%
Norrland 313 15%

29 år15 455 22%-
30 år44 570 27%-

år45 59 480 23%-
år och60 äldre 596 28%

Grundskola 834 40%
Gymnasienivå 787 38%

utbildningHögre 470 22%

Hushållsinkomst under kr120.000 265 13%
120 179.000 kr 332 16%-
180-299.000 kr 585 28%
300.000 kr eller högre 637 30%

281 13%svar

Medlem i motions- eller idrottsförening 720 34%
Motionerar 1.996 95%

kapitel redovisasI 6 motionsnivåer för och kvinnor i olika åldrarmän
dem lider någon sjukdom eller invaliditet begränsarutom som av som

möjligheterna motionera. dessaFör tabeller gäller följande bastal:att



och idrott 15Intervjuundersökning motion1997:188SOU om

Tabell 1:2

Antal

39nivåår,15 29 1Män -
40år, nivå29 215Män -
43nivåår, 315 29Män -
78år, nivå29 415Män -
109nivåår,30 59 1Män -
173år, nivå59 230Män -

nivå 97år, 330 59Män -
74år, nivå59 430Män -
49år nivå60 1Män +,
65nivåår 2Män 60
35nivåår 360Män +,
22nivåår 460Män +,

nivå 43Kvinnor år, 115 29-
nivå 60år, 2Kvinnor 2915 -

30Kvinnor år, nivå 315 29-
nivå 53år, 4Kvinnor 15 29-

år, nivå 127Kvinnor l30 59-
165år, nivåKvinnor 30 59 2-
76år, nivåKvinnor 30 59 3-
59år, nivå 4Kvinnor 30 59-

nivå 95Kvinnor år l60 +,
79år nivåKvinnor 60 2+,

nivå 29Kvinnor år 360 +,
13år nivåKvinnor 60 4

inter-från 1.861vilka baseras påkapitel redovisas värderingar,I 7 svar
relevantai påAndra viktiga bastalvjupersoner. rapporteras texten

Tabellbilagai TEMOsAlla bastal finns dessutomställen. över-som
Idrottsutredningen.tilllämnats

invandrarede intervjuade 6%undersökning 130dennaI avavvar
förälder då inteutomlands och har minstföddaalla, dvs de en somvar

endastsvenska ochFrågeformuläret påsvenska medborgare. varvar
kunde intervjuas.svenska i telefoninvandrare förstårsom
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Tabell 1:3

Antal Procent

Invandrare 130 6%
frånDärav

nordiskt land 60 3%
europeiskt land 42 2%annat

utomeuropeiskt land 29 1%

Dessutom intervjuades 61 3% alla vilka födda iärpersoner av
Sverige den eller båda föräldrarna inte svenska medbor-men ena var

de föddes. 40 dessa hade någon förälder från Finlandnär ochgare av
nio kom från något utomeuropeiskt land.

Bastalens storlek och nivån procenttalen den statistiskaavgör
osäkerhetsmarginalen. Högre bastal lägre osäkerhetsmarginal ochger
procenttal 50 högre osäkerhetsmarginal. Tabellen sidannärmare påger

i3 Appendix visar hur.1
samtliga intervjuadeAv år och äldre15 förvärvsar-54är procent

betande, 25 inte förvärvsarbetande under 65 år studerande,ärprocent
hemarbetande, arbetslösa, sjuka ochetc. 21 förvärvsar-ärprocent
betande folkpensionärer. Sådan sammansättningen den svenskaär av

befolkningen 1997.vuxna
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idrottsaktiviteterMotions- och2

9971

samlingsbegrepp för med-fomnordiskt ord."Idrott" Det ärär ettett
organiseradkroppsövningar. del idrottoch organiserade En ärvetna

"Motion" deldel idrott saknar tävlingsmoment.tävlingar, är enensom
oftast tävlingsmoment.idrotten och saknarav

krav ställts omfattning ochtidigare undersökningar har olikaI
viss regelbundenhet ii motionsutövandet. Ibland harintensitet

ibland har vissgånger år,motionsutövandet krävts 20t persom ex
andfådd och/ellerska bli lättansträngningsgrad krävts atttsom ex man

Socialstyrelsensden sk Borg-skalan enligtsvettig 13 till på15
räknatsrekommendation då har inte långsamma promenaderoch som

mellan hälsa och motionde studier behandlar sambandetmotion. I som
den heltdock vanligen all rörelse i beaktande, äräventar somman

och gräsklippning.orelaterad till idrott dammsugningsom
definierasbok behov rörelse 1996Folkhälsoinstitutets VårtI av

kroppsövningar används i syfteden del idrotten därmotion attsom av
prestations-bra eller få bättre hälsa och fysiskbra, bibehållamå att

tält olikaMotion sålundaförmåga s 11. är ett stort som rymmer
ansträngning, organisation och tävling.grader regelbundenhet,av

på fritidMotion

Motionsnivåer

denna fråga:översikt läget i påEn av ges svaren
fritid härmotion du f°ar på din så har jagvi till den"Om ennu ser

motionstyper. Vilken de här sjubeskrivning olika gruppernaavav
till helhet" Svarsaltema-du själv bäst i vi åretser sompassar om

tiven lästes upp.
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Tabell 2: 1

Alla KvinnorMän

Får praktiskt alls 4% 4% 4%ingen motiontaget
Får enklastelitet motion slag då och dåav
Promenerar någon timme då och då, åker skidor

gånger året, simmar då och dåett par om
plockar någon gång hösten 27% 22% 31%semestern, svamp

Får regelbundet lätt olika aktivitetermotion genom
beroende på simning, skidåkning, raskasäsong
promenader, trädgårds-arbete etc 34% 34% 35%
Får regelbundet ganska mycket olikamotion genom
säsongsaktiviteter skidåkning, simning, raska
promenader, terränglöpning, trädgårdsarbete
etc.Utför så den blir ansträngande.motionen att
Motionen sker på fasta tider då och då 17% 20% 14%närutan
jag har tid.
Motionerar på fasta tider vecka gymnastik,varje
tennis, squash, simning, ridning, handboll etc 12% 1%l 12%
Deltar i organiserad klubbträning deltar i enklare
klubbtävlingar etc 2% 4% 1%
Är aktiv idrottsman med regelbunden träning och

och dåtävlingar då 3% 5% 2%
dessa in,Inget 1% 1% 1%vetav passar

Mycket få de inte får motion alls. Kvinnor4% någon motio-säger att
vi skall lika mycket det gäller antaletmän närnerar, som se, som

timmar, fler kvinnor väljer beskrivningen "får litet motionän mänmen
enklaste slag och då" jämfört fordå 31% med 22% männen. Varav

tredje 34% och kvinnorna får regelbundet lätt35%männenav av
motion. Fler kvinnor fårde regelbundet ganskamän än säger att
mycket motion olika säsongsaktiviteter och utför motionen sågenom

blir jämförtden ansträngande 20% med för kvinnor.14% 12att pro-
motionerar fasta tider varjepå vecka, två deltar i organi-cent procent

serad klubbträning och beskriver sig aktiva idrottsmäntre procent som
eller -kvinnon

tabellen framgår också motionärerna ochAv mångaär täv-att
lingsidrottama få. kan inte flertalet motionärerMan nåär attgenom
enbart tävlingsidrott. På direkt fråga: du deltagit i"Harsatsa en
någon idrotts- eller motionstävling under det svaradeåret" 17senaste

23% och 12% kvinnorna de deltagit imännenprocent attav av en
tävling det året.senaste



1997 19och idrottsaktiviteterMotions-1997:188SOU

fyraför definieratabellenfrågan ochanvändaVi kommer attatt
motionsnivåer:

slag "Fårenklastemotionalls eller litenNivå motionIngen av
dåenklaste slaglitet motionalls" "Fårmotioningenpraktiskt +taget av

gångerskidoroch då, åkertimme dånågondåoch ett parpromenerar-
gångplockar någonoch dåsimmar dååret, semestern, svampom

intervjupersoner.eller 651Totalt 31hösten". procent

lätt motionregelbundetmotion "FårNivå Regelbunden lätt genom
raskaskidåkning,simning,beroendeaktiviteterolika säsong pro--

intervju-eller 714Totalt 34trädgårdsarbete etc".menader, procent

personer.

mycketganskaregelbundetmotion "FårNivå myckenRegelbunden3.
simning, raskaskidåkning,säsongsaktiviteterolikamotion genom -

såUtför motionenträdgårdsarbeteterränglöpning,promenader, attetc.
och dåfasta tider dåMotionen skeransträngande.blirden utan

intervjupersoner.eller 357tid". Totaltjag har 17 procentnär

och/eller aktivtfasta tiderträningNivå motion ochMycket4.
gymnastik,varje veckafasta tider"Motionerar påidrottstävlande -
organiserad"Deltar ihandbollridning, etc"simning,tennis, squash, +

"Är medaktiv idrottsmanklubbtävlingar etc"enklareklubbträning, +
ellerTotaltdå och då". 17och tävlingarregelbunden träning procent

intervjupersoner.357
åldrar:kvinnor i olikaför ochnivåernavisas de fyraNedan män

Tabell 2:2

KvinnorMän
år30-59 60år 15-2930-59 6015-29

årårårår ++

30% 44%23%24% 28%liten 20%Nivå Ingen,
motion

RegelbundenNivå
37%39%38% 32%38%20%lätt motion

Nivå Regelbunden
13%18%20% 16%21%motion med 22%mycken

ansträngning
motion,Nivå Mycket

14% 6%29%13%39% 16%tävlingträning,
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Spridningen i motionsaktivitet mycket deAvär imännenstor. yngsta
åldern 15 29 år återfinns femte 20% i nivå dvs1 de motionerarvar-
inte mycket eller inte alls och två fem 39% och idrottar påsportarav
fasta tider och och tävlar ibland. deAv kvinnornatränar finner viyngre
23 i Nivå l och 29 i Nivå Med stigande ålder ökarprocent procent
andelen motionerar litet Nivå bland1 och blandmän ännusom mer
kvinnor. får dockMan inte glömma det finns hel del äldre 60 åratt en
och däröver sig mycket motion:ägnar 33 männenprocentsom av
och 19 kvinnorna i dessa åldrar finns i Nivå och3procent av

Många aktiviteter kvalificeras idrott och motion. olympiskaIsom
spel tävlar i 30 Till dessa kan läggasöver radman numera grenar. en
andra nationella och internationellt organiserbara tävlingar som exem-
pelvis orientering och mångfald lokala tävlingsformer typenen av

på Gotland. Därtill kommer alla motionsaktiviteter täv-utanvarpa
Öppnalingsmoment. Vi kan inte studera dem alla. frågor, i vilka de

svarande själva fick beskriva sina aktiviteter, ställda i LIV 90 detgör
emellertid möjligt välja de femton vanligaste i Sverige 90-talet.att ut

i fallandeDe ordning: promenader,är cykling, simning, joggning, skid-
åkning, gymnastik, aerobics/workout/styrketräning, skridskoåkning,
tennis/badminton/squash, fotboll, innebandy, löpning/friidrott, golf,
Vattengymnastik. Praktiskt samtliga svenskar 15 år och äldretaget
98% någon dessa femton aktiviteter.utövar Medeltalet aktiviteterav

4.3 de femton.är av

Motionsaktiviteter

frågade:Vi " skallJag läsa olika motionsaktiviteter och ber attnu upp
du du brukar dig det."säger Svarsaltemativenägna enkeltettom var
"ja" eller "nej".
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2:1. MotionsaktiviteterDiagram

Annat
Vattengynm

Golf /, någon98% utövar
Friidrott aktivitet

bandyInne
Fotboll

Tennismm
Skridsko
workontAerobic,

Gymnastik
Skidåkning

lossning
Sinning
Cykling

Promenad

åldrarnaSkillnad i motionsaktiviteter mellan könen och

motionsaktivitetema- promenader, cykling, sim-fem vanligasteDe
blandjoggning, skidåkning har ungefär rangordningning, samma-

kvinnoroch kvinnor. skillnad vi bland fem-i-toppEn ärmän noterar att
framför joggning och joggning framför sim-föredrar simning männen

ning. kommer gymnastik högre på kvinnornas lista.Dessutom upp



22 och idrottsaktiviteterMotions- 1997 SOU 1997:188

Tabell 2:3

KvinnorMän
y

Promenader 85% 95%
Cykling 65% 71%
Simning 36% 44%
Joggning 41% 27%
Skidåkning 37% 29%
Gymnastik 18% 36%
Aerobics, workout, styrketräning 24% 26%
Skridskoåkning 24% 17%

badminton,Tennis, squash 25% 10%
Fotboll 21% 5%
Innebandy 22% 4%
Friidrott, löpning 12% 6%
Golf 13% 6%
Vattengymnastik 3% 12%
Någon motionsaktivitet 20% 17%annan

Alla någon aktivitet 97% 99%utövarsom
Medelantal aktiviteter 5 0

Dubbelt så många kvinnor gymnastiserar. finnsDäremotmänsom
ingen åldersskillnad det gäller gymnastik. Det motionsfonnnär är en

invandrare i högre grad alla utfrågade 39% 27%.utövar änsom resp
åldersskillnademaDe finns beträffande aerobics, workoutstörsta

och styrketräning motionsformer för deär yngsta.som
Skridsko populär aktivitet för tredje till års ålder.är 45en var upp
Golf attraherar i alla åldrar, dock fler blandär desporten som

i åldern 15 29 år 12% och något färre i åldrarna år60 ochyngsta -
äldre 6%.

Promenader och Vattengymnastik tilltalar fler äldre än yngre.
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Tabell 2:4

årår 60+år 45-59år 30-4415-29

93%92%90%85%Promenader
61%73%70%69%Cykling
32%37%48%45%Simning
10%28%43%61%Joggning
26%38%34%35%Skidåkning
30%29%24%26%Gymnastik
4%15%32%55%styrketräningAerobics, workout,
7%18%30%29%Skridskoåkning
3%11%22%34%squashbadminton,Tennis,
2%8%14%31%Fotboll
1%6%5%l33%Innebandy
2%4%10%21%löpningFriidrott,
6%10%10%12%Golf
9%l 0%8%4%Vattengymnastik
10%15%19%31%motionsaktivitetNågon annan

96%98%98%99%aktivitetnågonAlla utövarsom
0977Medelantal aktiviteter

blandaktiviteterMedelantaletäldre.sig fler änYngre sporterägnar
isigoch60 åri åldrarna ägnaröverår 5.7;2915 är manyngre -

möjliga.femtonaktivitetermedeltal åt 3.0 av

landstad ochmellanmotionsaktiviteteriSkillnad

ochGöteborgsområdetÄven Storstockholm,istorstadstrafikeni
städerövrigacyklar 61 Idet mångaMalmöområdet procent.är som

76%. Påfyracyklarlandsbygdenoch påcyklister tre71är procent av
flerbetydligtvilketskidor 50%,åka ärbrukarlandsbygden varannan

workoutAerobics,övriga städer.istorstäder, 30%i32%i städernaän
landeti övrigastorstäderna 29%ivanligare änstyrketräningoch är

23%.
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Tabell 2:5

ÖvrigaStor- Lands-
städer städer bygd

Promenader 90% 90% 93%
Cykling 61% 71% 76%
Simning 43% 39% 37%
Joggning 36% 33% 33%
Skidåkning 32% 30% 50%
Gymnastik 30% 25% 29%
Aerobics, workout, styrketräning 29% 23% 23%
Skridskoålcning 24% 19% 16%
Tennis, badminton, squash 19% 16% 15%
Fotboll 13% 13% 11%
Innebandy 13% 12% 14%
Friidrott, löpning 8% 9% 10%
Golf 11% 9% 7%
Vattengymnastik 8% 8% 9%
Någon motionsaktivitet 19% 18%annan 19%

Alla någon aktivitetutövar 99% 97% 98%som
Medelantal aktiviteter 4 1 4

övrigtI skillnaderna i motions-är och idrottsaktiviteter mellan stad och
land ganska små.

Skillnad i motionsaktiviteter mellan höginkomsttagare
låginkomsttagareoch

De skillnaderna i idrotts-största och motionsaktiviteter finns mellan
inkomstklassema.
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Tabell 2:6

årHushållsinkomst per
300.000+-120.000 120-179.000 180-299.000

91%Promenader 93% 91%87%
72% 72%Cykling 59% 64%

44%37% 42%Simning 34%
35% 42%Joggning 21% 23%

27% 34% 42%Skidåkning 18%
26% 24%Gymnastik 26% 30%

workout, 20% 26% 26%Aerobics, 19%
styrketräning

29%Skridskoåkning 16% 19%8%
16% 21%Tennis, badminton, 13% 15%

squash
14%Fotboll 8% 10% 13%
15%Innebandy 8% 10% 13%
9%Friidrott, löpning 5% 8% 8%
16%Golf 6% 7%4%

8% 9%Vattengymnastik 7% 9%
20% 18%Någon 19% 14%annan

motionsaktivitet

98% 99%Alla 96% 98%utövarsom
aktivitetnågon

Medelantal 8 3 74
"aktiviteter

skillnaderna mellan könen,skillnader i allmänhetDessa större änär
Endast promenader, gymnastik ochoch bostadsortema.åldrarna

omfattning i allaVattengymnastik förekommer i praktiskt likataget
inkomstklasser.

aktivade högre inkomstklassemaalla övriga gällerFör är änatt mer
aktiviteter golfSkillnaderna finns inte bara för dyrarede lägre. som
Vi skall medockså for billigare cykling och joggning.utan senaresom

for motion.början sidan analysera kostnaderna42
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Motionens professionalisering

mindre delEn svenskarnas motion professionaliserad i denärav
meningen den leds frågade:Vi del"Hur dintränare.att storav en av
motion sker med ledare eller tränare"en

Tabell 2: 7

Alla Män Kvinnor

Mycket 6% 4% 7%stor
Ganska 11% 8% 13%stor
Ganska liten 13% 10% 15%
Mycket liten 9% 9% 8%
Ingen 62% 69% 55%

Det vanligare kvinnor motionerar med ledare ellerär att tränare än att
det. Fler kvinnor deltar vi i motionsgym-män gör än män settsom

nastik. kvinnorna motionerarAv 55 helt på handprocent utanegen
ledare eller jämfört med 69tränare, männen.procent av

Motion i anslutning till arbetet

majoritet de förvärvsarbetandeEn har rörligt arbete kräverettav som
stå, gå och sitta eller31% stå och gå och dessutomatt att moment att

lyfta och bära fjärde30%. har stillasittande arbeteVar 23%. Enett
handfull har stillasittande inomarbete Verkstadsindustri 1%. Enett
minoritet har kroppsarbete inomhus eller utomhus7% 6%.tungt

Frågan löd: "Olika arbeten olika fysiskt ansträngande. skulleJagär
vilja be dig klassa ditt dagliga arbete." Svarsaltemativen lästes upp.
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Tabell 2:8

KvinnorAlla MänFörvärvsarbetande

24%23%23%arbetestillasittande
1%2%1%verkstadsarbetestillasittande

och sitta,stå ochkräverArbete attsom
35%28%31%aktivitetfysiskkräver annanmen

stå och gå,innebärinomhusArbete attsom
35%25%bära 30%lyfta ochinnebärockså moment attmen
5%8%7%inomhuskroppsarbeteTungt
0%11%6%utomhuskroppsarbeteTungt
0%2%1%kan inteVet säga

huvudsak-harutomhusellerinom-kroppsarbetenaverkligtDe tunga
harkvinna 35%förvärvsarbetandetredje ettligen männen, varmen
harinvandrarna 15Blandlyfta och bära.måstedär deinomhusarbete

helajämfört medinomhus 7kroppsarbete procenttungt avprocent ett
befolkningen.

i jobbettill motionTillgång

sintill motiontillgångharförvärvsarbetande 53%Varannan
utnyttjarförvärvsarbetandealladem 27%Hälftenarbetsplats. avav

motiontillgång tilldulöd: "Harmöjlighet. Frågornadenna genom
motionera"möjlighetdu denna"Utnyttjarochjobbet" att
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Tabell 2:9

Förvärvsarbetande Alla Män Kvinnor

Tillgång till motion jobbet 53% 55% 50%genom

Utnyttjar möjligheten 27% 29% 26%

En andel offentliganställdastörre privatanställda har möjlighetän att
motionera via sin arbetsgivare 61% jämfört med 52%. Invandrare har

sällan tillgång till motion jobbet 40% jämfört med 53% förmer genom
hela befolkningen.

Att eller cykla till arbetet

Till förvärvsarbetande ställdes frågan: "Om vi bara tänker på hur dunu
kommer till och från ditt dagliga arbete, brukar du då under någon del

året eller cykla någon del vägen"av av

Tabell 2:10

Förvärvsarbetande Alla 15-29 år 30-44 år år45-59 60+ år

Andel cyklar 52% 67% 49% 51% 53%som
eller går till jobbet

Varannan förvärvsarbetande går eller cyklar till sitt arbete. De yngre
förvärvsarbetande det i betydligtgör utsträckningstörre övrigaän
67%. finnsDäremot det ingen skillnad mellan olika i hurorter man

sig till jobbet. I storstäderna går ellertar cyklar 52 i övrigaprocent,
städer andelen också 52är och i mindre går eller cyklarprocent orter
56 till sin arbetsplats. tjänstemännenAvprocent går eller cyklar 56

till jobbet, arbetarna 51procent procent.av

Antal motionstimmar månadper

Efter frågorna i intervjun olika motion och hur myckettyperom av om
sig på jobbet ochrör möjligheter till motion via arbetsgivarenman

ställdes följande fråga där intervjupersonen ombads uppskatta hur lång
tid han/hon motion.ägnar

"Ungefär hur många motionstimmar i månaden blir det Bortse från
till och från, omklädning etc."resor
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Tabell 2:1 1

KvinnorAlla MänMotionstimmar månadper

15%16% 17%timmar41 -
16%18%17%timmar95 -
17%18%timmar 17%1410-

21% 21%21%timmar15-24
20%18%eller 19%timmar25 mer

3I 7.1 IMedelantal I 7.2timmar

12%8%10%inteKan säga

mycket tid läggerdet gäller hurSpridningen är närstor nerman
förenstaka timme ochdet bara någonsjätte blirmotion. För varvar

Medelantalet timmarunder månad.det timmar ellerfemte 25är mer en
minuter dag.genomsnitt Mänvilket innebär i 34månad 17.2,är perper

motion.lika mycket tid påikvinnor läggeroch stort sett ner
iför motion äldre. Mångaanvänder tid änDe personermeryngre

detimmarhur mångaoch äldre har inte kunnat60 åråldern ange
isiffra motionerarde angivitmånad,motionerar enmen somper

månad.genomsnitt timmar18.9 per

Tabell 2:12

årår år 60+år 30-44 45-59Motionstimmar månad 15-29per

15%18% 17%14%timmar1 4-
15%19%20%timmar 15%95 -
13%19%20%timmar 19%10- 14
17%23% 19%timmar 25%2415 -
23%18%timmar 14%eller 22%25 mer

18. 90 16.5Medelantal 18.9 15.timmar

17%8%6%inte 7%Kan säga

motionLagom

får: 46mängd motion detillfredsställd med denNästan ärvarannan
femtemotion. Ochtillräckligde får lagom ellerprocent att varanser

iligger någotsin fritid baramotion de fården mängdtycker att
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underkant. tionde de fårVar alldeles för litet motion och fyraattanser
de egentligen får motion de behöver. frågade:Viänprocent att mer

"Om du all den motion du får i vardagslivet, det vill isägaser
arbetet, till och från arbetet och fritiden,på tycker du då duattresor
själv får alldeles for litet motion, för litet motion, fornågot litet motion,
lagom eller tillräcklig motion, något motion nödvändigt elleränmer
mycket motion nödvändigt"änmer

Tabell 2:13

Alla KvinnorMän

Alldeles för litet motion 10% 9% 12%
litet motionFör 19% 18% 20%

Något for litet motion 20% 20% 20%
Lagom/tillräcklig motion 46% 48% 44%
Något motion nödvändigt 3% 3%än 3%mer
Mycket motion nödvändigt 1% 2%än 0%mer

inte,Vet kan inte 1% 1%säga 1%

invandrarnaAv 19 de får föralldeles litet motion,säger procent att att
jämföras med bland10 hela befolkningen.procent

motionsaktiviteterBarnens

denna intervjuundersökningI hade 492 skolbarn i åldern 7personer -
15 år. föräldrar fickDessa redogöra förnågot sina barnsäven
motionsaktiviteter. det fanns fleraNär barn i hushållet valdes slump-
mässigt det hade födelsedag.ut senastsom

landet finns totaltI 957.000 barn i dessa åldrar.
Sju tio skolbarn sig någon eller idrott på sin fritid,ägnar sportav

för tio skolgymnastiken och skolidrotten den endaärtremen av orga-
niserade motionsverksamhet de deltar

"Utövar barnet någon idrott eller utanför skoltid, fotboll,sport ex.
ishockey, ridning, segling, gymnastik, löpträning" ja: "UngefärOm
hur ofta idrottar eller ditt barn utanför skoltid"sportar

Tabell 2:14

Bam år7 15 Alla Pojkar Flickor-

Ja 69% 74% 65%
Nej 30% 25% 34%

1% 1% 1%svar
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bedriveroch flickor i alla åldersgruppermajoritet både pojkarEn av
utanför skolan.sportverksamhetnågon

andelen barni finner viLiksom ULF 1982-83 sportar utan-att som
flickor idrottaråldern år. Andelenskoltid högst i 10 12för ärär som-

ioch år,för pojkarna i åldrarna 9 år 10 12lägre 7något än men- -
och flickorsblir skillnaden mellan pojkarstonåren till årtidiga 13 15

förflickorna jämfört med 74%motionerande avsevärd för57%
pojkarna.

Tabell 2:15

Flickorår Pojkar7 15Bam -
l3-l5år10-12år l3-l5år år l0-l2år7-9år 7-9

70% 57%72% 75% 74% 67%Ja
43%24% 33% 28%Nej 28% 23%
0%1% 0% 1%0% 2%svar

fritid det i allmänhet regel-skolbarn motionerar på sinDe görsom
varje vecka.bundet

Tabell 62: I

FlickorAlla Pojkarår7 15Barn -

34%Nej gång 30% 25%ingen
sällanNågon gång i kvartalet eller mer

gånger år 3% 3% 3%1 5 per-
Någon gång i månaden

gånger år 2% 2% 2%6 20 per-
Någon gång i veckan eller oftare

60%gånger år 64% 69%mer 20än per
ofta 1% 1%hur 1%Vet

i idrotts- eller motions-har föräldrar medlem någonBarn ärsom som
andramotionerar i utsträckningförening alla vuxna34% större änav

utanförbarn någon idrott ellerbarn: dessa80 utövar sportprocent av
jämfört med alla bam.skoltid 69 procent av
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motion och idrottTrender i3

i motion och idrott har vi valtfå trendernaFör ut ettettatt omgrepp
Vi börjar med några frågorfrån tidigare undersökningar.antal frågor

lång lista fritidsaktiviteterfriluftsliv och motion över somenurom
fritidallmänheten i undersökning ULF 1982-83.ställdes till SCBs om

för och följande aktiviteter: "Har duIntervjuaren frågade var en av
tolv månadernaunder de ..."senaste

med trädgårdsarbeteSysslat
plockaskog och mark, för titta påiStrövat t att naturen, svampex

och bär
i sambandmotionspromenader slag ejTagit nöjes- och annatav

liknandemed vanliga inköp och
Fritidsfiskat

besökt friluftsbadBadat utomhus,
motion utomhusSysslat med idrott eller annan
motion inomhusSysslat med idrott eller annan
åskådareGått på idrottsevenemang som

för varje aktivitet intervjupersonen "HurDärefter frågades utövat:som
Svarsaltemativendu gjort de 12 månaderna"ofta har senaste var

följande:
Nej, ingen gång

kvartalet eller sällan ggr/årnågon gång i 1-5Ja, mer
i månaden ggr/årnågon gång 6-20Ja,

oftare ggr/årnågon gång i veckan eller mer 20Ja, än

för jämförelse medomfattar åldrarna år exakt ULFRedovisningen 16 74-
fritid 1982-83om

fleraoch motionärer blirIdrottare

har ökat i popularitet mellanmotion/idrott inomhus och utomhusBåde
varje veckaoch Inomhusmotion i 361982-83 1997. utövas stort sett av
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från tidigare 25 Andelen regelbundetprocent procent. utövarsom
utomhusmotion har ökat från till28 37 Dock gäller fortfarandeprocent.

omkring hälften aldrig deltar i sådana aktiviteter:att 47 har inteprocent
någon gång under året sysslat med idrott eller motionsenaste annan
utomhus och 51 har inte någon gång sysslat med idrott ellerprocent

motion inomhus. Men andelen regelbundet sig dettaägnarannan som
har ökat.

Tabell 3:1

16 år74 Andel befolkningen 16 74 år underav som- -
år följande aktiviteterutövatett

Ingen Några Någon I stort sett
gång enstaka gång i varje Summa

gånger månaden vecka
1-5 2-20 20+ggr ggr ggr

Idrott, motion utomhus 1983 56% 6% 10% 28% 100%
1997 47% 5% 11% 37% 100%

Idrott, motion inomhus 1983 63% 5% 8% 25% 100%
1997 51% 4% 9% 36% 100%

Det alltså inte allmänhetenär passificeras till inaktivitet isant att större
och Intemet-åldem. Många tv°s effekttv- tror att är attsnarare man

sällan går på idrottsevenemang åskådare. Detta emellertidärmera som
inte heller sant.

Tabell 3:2

16 år74 Ingen Några Någon I stort-
gång enstaka gång i varje Summasett

gånger månaden vecka
1-5 2-20 20+ggr ggr ggr

Gått på idrottsevene-
åskådaremang 50m 1983 56% 24% 13% 7% 100%

under årett
1997 55% 24% 13% 8% 100%

Vi finner någon gångnästan går och tittar på ishockey,att varannan
fotboll, skidtävlingar, friidrott eller vad det kan Intresset harnu vara.
inte ändrat sig jämfört med början 80-talet. Under denna tid harav
emellertid utbudet och idrott i ökat. Invandrare gåsport avsevärttvav

sällan idrottsevenemang åskådare jämfört28% med 45%mer som
for alla. Idrottssociologin brukar framhålla lokala idrottsevenemangatt
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har latent funktion öka människors identifikation med sitt lokal-atten
samhälle.

Promenader och strövtåg ökar

vanligasteDen motionsaktiviteten promenader, vilketär änmer va-
i varje vecka. överväldigande majoritetEn brukargör stort settrannan

också i skog och mark for titta på plocka bär ellerströva att naturen,
och vidare.så Denna aktivitet emellertid inte lika ofta före-ärsvamp

kommande promenader. Andelen och andelensom som promenerar
i skog och mark varje vecka har ökat mellan 1997strövar nästansom

och 1982-83.

Tabell 3:3

16 74 år Andel befolkningen år16 74 underav som- -
år följande aktiviteterutövatett

Ingen Några Någon I stort
gång enstaka gång i varje Summasett

gånger månaden vecka
1-5 2-20 20+ggr ggr ggr

Nöjes- och motions- 1983 18% 13% 21% 48% 100%
promenader

1997 21% 6% 19% 53% 100%

i skog och 1983Strövat 19% 20% 29% 33% 100%
mark

1997 19% 17% 27% 36% 100%

Fiske och trädgårdsarbete håller ställningarna

Omkring tredje fiskar någon gång på sin fritid. Andelen oför-ärvar
ändrad från 1982-83 undersökning.års Trädgårdsarbete är en annan
vanlig fritidssysselsättning med motionselement när-som engagerar

i varje vecka. Andelen likaså oförändradärstort settmare varannan
sedan 1982-83.
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Tabell 3:4

16 74 år Andel befolkningen 16 74 år underav som- -
år följande aktiviteterutövatett

Ingen Några Någon l stort
gång enstaka gång i varje Summasett

gånger månaden vecka
1-5 2-20 20+ggr ggr ggr

Fritidsfiske 1983 64% 16% l 1% 9% 100%
1997 66% 16% 11% 7% 100%

Trädgårdsarbete 1983 29% 12% 16% 44% 100%
1997 26% 12% 18% 44% 100%

Friluftsbadandet minskar

Friluftsbadama har minskat signifikant under de fjorton femtonsenaste
åren. 1982-83 svarade femte 22% de aldrig badade utomhusattvar
eller besökte friluftsbad. I år har andelen ökat till tredje 33%. An-var
delen badar utomhus minst någon gång i månaden har minskatsom
från 65 till 41 procent.

Tabell 3:5

16 74 år Andel befolkningen 16 74 är underav som- -
år följande aktiviteterutövatett

Ingen Några Någon I stort
gång enstaka gång i varje Summasett

gånger månaden vecka
l-5 2-20 20+ggr ggr ggr

Badat utomhus,
besökt friluftsbad 1983 22% 13% 23% 42% 100%

1997 33% 25% 23% 18% 100%

delEn skillnaden kan möjligen bero på tidpunkten för årets under-av
sökning försommaren till skillnad från 1982-83 års under-som var
sökning, där intervjuarbetet utspritt under helatvâ år.var

Invandrares motionsvanor skiljer sig inte mycket från hela den
befolkningens. Promenader, trädgårdsarbete, fiske, idrott ochvuxna

motion inomhus och utomhus företas i utsträckning. Däremotsamma
utomnordiska invandrare iströvar mindre utsträckning i skog och mark

63% invandrare från europeiska länder utanför Norden och 61%av av
invandrare från utomeuropeiska länder jämfört med 80 for hela befolk-
ningen och badar sällan utomhus 37% invandrare frånmer av euro-
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fråninvandrareutanför Norden och 38%peiska länder utomeuro-av
alla.jämfört med förpeiska länder 65%

frånTill och arbetet

benägenhetkonstateradesoch motion 1978"I "Kost männens attatt
till ochminskad fysisk motionfamiljebilen dembeslaglägga ger

minskat blandskillnaden mellan könenTjugo harfrån arbetet. år senare
cykla till arbetet.gäller ellerförvärvsarbetande vad att

till jobbet sjunkitcyklar eller gårhar andelenBland kvinnor som
fortfarandeSiffran dock1997.till 56från 72 1971 ärprocentprocent

förhögre än männen.

Tabell 3:6

KvinnorFörvärvsarbetande Män
20-70år

1978 19971978 1997 19711971

56%72% 60%eller 52% 42% 49%Andel cyklarsom
går till jobbet

motion 1978.motion 1971 och Kost ochJämförelser med Kost och

decennierMotionstrender över tre

mellan under-jämförelservi möjlighetsju aktiviteter harFör göraatt
90-talet.årtionden: 70-talet, 80-talet ochfrånsökningar tre
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Tabell 3: 7

16 år74 Andel i befolkningen 16 år74procent utövarav- som-
följande aktiviteter 20 gånger år.änmer per

Aktiviteten fem gångerutövas under året.änmer
Män Kvinnor

1976 1983 1997 1976 1983 1997

Nöjes- och motions- 32% 43% 46% 38% 53% 59%
promenader

Strövat i skog och mark 23% 31% 33% 26% 34% 39%

Trädgårdsarbete 38% 44% 45% 38% 44% 43%

Idrott, motion utomhus 25% 34% 38% 11% 22% 36%

Idrott, motion inomhus 21% 26% 34% 21% 24% 37%

Fritidsfiske 28% 30% 26% 8% 10% 9%

Gått på idrottsevenemang
åskådare 26% 28% 27% 8%som 13% 15%

Jämförelser med ULF 1982-83.

Motion med låg ansträngningsgrad promenader och vistelse i skogsom
och mark har ökat under deavsevärt tjugo åren, både blandsenaste

och kvinnor.män Dock båda iutövas något utsträckningstörre av
kvinnor. Trädgårdsarbete intresserar båda könen i lika utsträckning

har ökat i mindre utsträckning.men
Tidigare fanns könsskillnad det gäller idrottstor ochnär motionen

utomhus 1976 det dubbelt så många kvinnormän aktivtvar som som-
ägnade sig år detta 25% 11%. Andelen harmot ökatutövare både
bland och kvinnormän bland kvinnorna så skillnadenmen attmer nu
eliminerats 3 8% 36%. Inomhusmotion har under de tjugoresp senaste
åren i lika utsträckningutövats både och kvinnor ochmän har ökat iav
omfattning sedan 1976.

Fritidsfiske vanligareär manlig kvinnlig fritidssyssel-änsom
sättning. Vi kan inte någon påtaglig förändring inotera andelen fritids-
fiskare sedan 1976.

Besök på idrottsevenemang fler kvinnor,män änengagerar men
intresset bland kvinnor har praktiskt fördubblats medan dettaget är
oförändrat bland män.
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decennier. Män.Motionstrender3:1.Diagram över tre

Procent av
16-74
åringar

50

40 Promenader,--
Strövtåg

30
Trädgård---- w

L if Utomhus-20 - -
Inomhus- -

10 Fiske

Åskådare-6-0
I I I

1976 1983 1997

Motionstrender decennier. Kvinnor.3:2.Diagram över tre

Procent av
16-74
åringar

70

60

i Promenader
50

Strövtåg
h _40 "ü" --r-Trädgârdpå" -jk..

,./""A-iU Utomhus30 --x-- z
..-----__"_./"" --Inomhus20

Åskådare-°-
0
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Andelen alla aktiviteterutövare har ökat i alla åldrar. Intressant deav är
Åldernmånga friska och rörliga pensionärerna. 65 74 år aktiva iär-

påfallande högre grad tidigare deän i skog ochströvarpromenerar,-
mark, arbetar i trädgården och motion och idrottutövar inomhus och
utomhus.

Tabell 3:8

16-74 år Andel i befolkningen 16 74 årprocent följande aktiviteterutövarav änsom mer-
20 gånger år. Aktiviteten fem gångerutövas under året.änper mer

16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-74 år
-76 -83 -97 -76 -83 -97 -76 -83 -97 -76 -83 -97

Nöjes-,m0-
UOHSPTOMC 30 40 45 36 50 52 36 50 57 36 49 52nader

Strövati 17 21 23 24 33 31 30 38 45 23 32 40
skog,mark

Trädgårds- 10 15 13 40 47 41 49 55 57 40 48 49
arbete

Idrott, motion
"t°mh5 35 50 56 23 34 43 11 17 31 3 8 21

Idrott, motion
inomhus 36 48 64 26 29 42 15 15 27 8 10 18

Fritidsfiske 23 24 18 19 21 19 21 19 17 11 13 16

drottsevene-
mans50m 32 34 23 19 25 26 12 13 19 4 6 12åskådare"

Jämförelser med ULF 1982-83.

Kvantitet och kvalitet i motionsökningen
En bra sammanfattning långtidstrenden antalet motionstimmar.av ges av
De har ökat från 13 â timmar14 i månaden under 70-talet till omkring 17
timmar på 90-talet.
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3:9Tabell

Kvinnorår Män7020 -
1978 19971997 19711971 1978

timmar månadMedelantal per
17.413.813.0 16.6 14.5används for motion 14.3som

motion 1978.motion 1971 Kost ochJämförelser med och ochKost

Eller för-kvalitativökningkvantitativadennaHar motsvarats av en
promenaderformer motionenklareökningenklaras attmest somavav

vanligareblivit
förändringen iberäkna den relativafårSvaret attgenom

förberäkningolika kvalitet. Vimotionsaktiviteter mängör separatav
och kvinnor.

Tabell 3: 10

KvinnorMän20 70-
RelativRelativ

1997 föränd-19781978 1997 föränd-
ringring

motionNivå l Ingen
-2544.2% 33.18%24.64% -19eller liten motion 30.05%alls

enklaste slagav
36.55% +42+12 25.8%Regelbunden 30.8% 34.48%Nivå

motionlätt
Nivå Regelbunden

-314.86%20.79% +8 15.3%motion 19.2%mycken
Nivå Mycket4.

14.78% +38+33 10.7%på 14.7% 19.55%motion och träning
tider och/ellerfasta
idrottstävlandeaktivt

4% 1%5% 1%dessaInget passarav
in, vet

motion 1978.Jämförelser med Kost och

ochökningen i motion mellan 1978 1997den kvantitativaVi finner att
krävande motions-kvalitativa. dehand i hand med den Detgått är

bland kvinnorundantag Nivå 3ökatformerna Ett ärärmest. somsom
oförändrad.statistiskt sett

jämförtminskatfår för litet motion hardeAndelen attsom anser
både bland och kvinnor.med 1970-talet män
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Tabell 3:1/

20 år70 Män Kvinnor-
1971 1978 1997 1971 1978 1997

Alldeles för litet motion 15% 16% 9% 19% 19% 12%
För litet motion 18% 18% 20% 22% 23% 21%
Något för litet motion 17% 19% 22% 20% 17% 23%
Lagom/tillräcklig motion 42% 39% 43% 37% 35% 40%
Mer motion nödvändigtän 6% 5% 5% 3% 3% 3%

inte,Vet kan inte 2%säga 3% 1% 0% 3% 1%
Jämförelser med Kost och motion 1971 och Kost och motion 1978.

Barnens idrott och motion utanför skolan

Den totala andelen barn huvudöver någon idrottutövar ellertagetsom
sin fritid har gått ned sedansport 1982.

Tabell 3:12

Andel barn år7 15 utanför skoltid 1982-83sportar 1997som-

Alla 75% 69%

7 9 år 67% 69%-
10 12 år 80% 72%-
13 år15 77% 67%-

Jämförelser med ULF 1982-83

Andelen barn regelbundet, dvs i varje vecka, deltar istort settsom
någon idrott eller har emellertid inte förändratssport ellernämnvärt
signifikant.

Tabell 3:13

Andel barn 7 år15 utanför skoltid 1982-83sportar 1997som-
varje vecka

Pojke 71% 69%
Flicka 60% 60%

Jämförelser med ULF 1982-83

Liksom tidigare pojkarnaär och idrottsaktiva fritidensport- änmer
flickorna.
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och idrottför motion4 Arenor

eller imotioneraAtt ensam grupp

tillsammans med andra. Om denellerMotion kan utövaman ensam
smaksakbetraktas i Sverigeenskilt ellersker utangemensamt som en

Roberttiteln "Bowling alone" harfirad medkonsekvenser. I uppsatsen
University, tagit ökandevid Harvard USAsD. Putnam, statsvetareen

civilsamhällets förfall.på Härmotion i ensamhet symptomettsom
försvagat frivilligtbristande civilitet ochhan,lurar, ettenmenar
privat primat ochdenna utvecklingHan motgemensamt ansvar. ser

sammanhållning,fara för samhälletsfrån gemenskapbort som en
blir frågan mindre trivialframtid. han harför demokratins Om rättäven

motionerar eller med andra.huruvida man ensam
i lusten motioneraSverige kan vi också ökningI att ensam,ense

ställtsvåra frågor hartill 33 1997. Menfrån 24 1971 procentprocent
trenden.detta inte den väsentligavisarpå ärsättett attsom

tillsammans med familjen eller i"Föredrar du motioneraatt ensam,
människor"tillsammans med andragrupp

Tabell 4:1

KvinnorAllaår Män20 70-
19971997 1971 1997 19711971

34% 18% 31%24% 33% 29%Helt ensam
25%33% 25% 47%Tillsammans med familjen 40% 25%

36% 43%39% 39%Tillsammans med andra 38% 41%
människor

0% 4%1% 4%1% 4%svar
och motion 1971Jämförelser med Kost

Årg sidtider. 54, 1995, 17-22.publicerats i Modernasvensk översättning harEn nr
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förändringenDen ligger i motionerandestora tillsammans medatt
familjen avtagit från 33 1971 till 25 bland1997procent procent

frånoch 47männen, till 25 bland kvinnorna. Menprocent procent att
motionera tillsammans med andra den familjen blandän är mänegna
lika vanligt 1997 det 1971 39% båda åren föroch kvinnornasom var
till och med vanligare 36% 43%. Vi tolkar dettamot attsom
motionsutbudet har blivit ålders- och könsdifferentierat. Det ärmer
idag inte lätt hitta och aktivitet med konkurrenskraftigatt en samma
Iyskraft för och bam.mamma, pappa

idrottaAtt och motionera i föreningars regi

idka idrottAtt och/eller motion social aktivitet tillsammans medsom en
andra har vi stark ställning i Sverige.sett Den naturligastesom en
formen för detta finns i föreningslivet. Var tredje 34% ärvuxen
medlem i någon idrotts- eller motionsförening: fyra tio ochmän treav

tio kvinnor.av
"Är du medlem i någon idrotts- eller motionsförening"

Tabell 4:2

Medlem

Alla 34%

Män 40%
Kvinnor 29%

år15 29 48%-
år30 44 36%-

45 år59 33%-
år60 och äldre 23%

De föreningsmedlemmar i högreär utsträckning äldre.änyngre
Sedan 70-talet har andelen medlemmar ökat. Bland kvinnor är trenu

gånger så många med i någon motionsanknuten förening 1970,som
andelen fortfarande lägre förär än män.men
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Tabell 4:3

KvinnorMänår20 70-
19971971 19781978 19971971

30%10% 19%32% 40%motionsforening 29%Medlem i
och motion 1978motion 1971 och KostJämförelse med ochKost

medlemsstatistik visarmed tillgängligvälresultatDessa stämmer som
kvartsseklet.under detfördubblatsidrottsrörelsen senasteatt

från tillmedlemskap 1970bild antaletNedanstående diagram avger en
Hera föreningar räknasmed itill dedock märke1996. Lägg äratt som

endast gällerintervjufrâganskillnad fråntillflera gånger om mansom
antalet föreningar.och intemedlemär

idrottsrörelsen tusentalBetalande medlemmar4:1. inomDiagram

477145684373
4082

3387

I
2623

m;

I
1970 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996

RiksidrottsförbundetIdrottsutredningen ochKälla:
Ökningen Korprörelsensförklaras1992 och 1993medlemsantalet mellan attavav

och framåt.medräknas från 1993medlemsantal
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1996 finns i idrottsstatistiken 4.770.601 registrerade medlemskap
medlemskort. intervjuernaI finner vi 34 medlemmaratt ärprocent
vilket 2.443.220motsvarar medlemmar iär någonpersoner, som
motionsanknuten förening. Det skulle innebära medlemmarna iatt
genomsnitt med i tvåär 1.95 föreningar. Offentliga anslag till
idrottsrörelsen kan alltså tänkas nå hälften så många personer som
föreningarnas sammanlagda medlemstal.

femteVar medlem 22% i idrotts- eller motionsförening har
förtroendeuppdrag i sin idrottsförening, fler kvinnor.män än

"Har du något förtroendeuppdrag eller liknande i föreningen"
Tabell 4:4

Medlem Förtroen

Alla 22%

Män 26%
Kvinnor 17%

15 29 år 18%-
30 44 år 24%-
45 år59 27%-

år60 och äldre 19%

Folkrörelsema har idag åldrande ledarskap. Undantagetett är
idrottsrörelsen. Inom idrottsrörelsen åtar sig i medelåldernman mer
förtroendeuppdrag styrelseledamot, ellertränare iänsom annat
ungdomen eller på äldre dagar.

Motionsanläggningar

helEn del motion eller idrott kräver inga speciella De kanarenor.
utföras hemma eller på allmän plats. Vi demöter promenerande och
cyklande på ochvägar, joggama vigator ocksåtorg; där eller iser
parker eller, liksom längdskidåkaren, i skog och mark. Annan motion
kräver speciella anläggningar: ishockeyrinkar, fotbollsplaner,
golfbanor, gymnastiksalar, simhallar, allaAv intervjuade använderetc.
59 idrotts- och motionsanläggningar.procent

I Sverige idrotts- ochär motionsanläggningar del denen av
stadsbild Ävenutformats på 1900-talet. i ganska småsom
lokalsamhällen utanför städerna finns anläggningar. En majoritetstor
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befolkningen det finns80% tillräckligt medattav anser numera
motionsanläggningar i anslutning till bostaden. Vi frågade:

du det finns tillräckligt"Anser eller otillräckligt medatt
motionsanläggningar inom rimlig närhet till din bostad" Samtliga
svarsalternativ lästes upp.

Tabell 4:5

Alla KvinnorMän

Alldeles tillräckligt med motionsanläggningar 52% 54% 51%
Ganska tillräckligt med motionsanläggningar 28% 28% 28%
Ganska otillräckligt med motionsanläggningar 8% 9% 8%
Mycket otillräckligt med motionsanläggningar 5% 6% 5%
Tveksam, 6% 3% 8%vet

finns inga regionala skillnaderDet det gäller tillgång pånär
motionsanläggningar. Tillfredsställelsen med tillgången hög både iär
Götaland, Svealand och Norrland. På landsbygden finns vissa brister-

det finns20 otillräckligt med motionsanläggningarprocent attanser
där de flesta 75% det tillräckligt många.även Iärattmen anser

storstäderna tillräckligt80 och otillräckligt.12 Iprocent procentsvarar
städerövriga motsvarande andelar 82 tillräckligt och 13är procent
otillräckligt.procent

Sedan 70-talet har andelen nöjda med mängden
motionsanläggningar i bostadens närhet ökat Då ansåg 64avsevärt.

det fanns tillräckligt med anläggningar i närhetenprocent att av
bostaden idag.80 Andelen otillräckligt har påmot procent som svarar
motsvarande frånminskat till34 12sätt procent procent.

Tabell 4:6

år20-70 1971 1978 1997

Alldeles tillräckligt med motionsanläggningar 31% 45% 52%
Ganska tillräckligt med motionsanläggningar 33% 27% 28%
Ganska otillräckligt med motionsanläggningar 17% 13% 8%
Mycket otillräckligt med motionsanläggningar 17% 9% 5%
Tveksam, 0% 0% 6%vet

Jämförelser med och motionKost 1971 och Kost och motion 1978

Trycket bygga anläggningar har alltså minskat. Skötseln deatt nya av
existerande kommunala anläggningarna får betyget "mycket bra" eller
"ganska bra" 70 dem motionerar Vi frågadedär.procentav av som
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användarna: "Hur underhållet på de kommunalaär anläggningarna"
och fick dessa svar:

Tabell 4: 7

Motionerar i kommunal anläggning

Mycket bra 21%
Ganska bra 49%
Ganska dåligt 7%
Mycket dåligt 3%
Vet 21%svar

De kommunala anläggningarna tycks lagom dimensionerade enligtvara
de motionärer använder dem.som

"Tycker du de kommunala anläggningarna lagom elleratt är ärstora
de for så de ofta står eller de för små så det oftastora att ärtomma äratt
trångt"

Tabell 4:8

Motionerar i kommunal anläggning

Lagom 60%stora
För ofta 4%stora, tomma

små, oftaFör trångt 17%
Vet ej, 20%svar

de allra flestaFör spelar mängden idrotts- och motionsanläggningar i
närheten bostaden ingen förroll hur mycket de själva motionerar.av

såledesDet inte brist anläggningarär inte på siggör rörattsom man
så mycket kanske skulle vilja.som man

Vi frågade: det fanns"Om fler idrotts- eller motionsanläggningar
inom rimligt frånavstånd din bostad, du då du skulle motioneratror att
mycket hel del aningän ellerän änmer nu, en mer nu, en mer nu vare
sig eller mindre nu"änmer
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Tabell 4:9

Alla KvinnorMän

Mycket 4% 5% 3%änmer nu
hel del 4% 4% 5%En änmer nu
aning 14% 14% 14%En änmer nu

sig eller mindre 75% 75% 75%Vare änmer nu
3% 2% 4%Vet

70-talet de klarar sig med de existerandeFler påän säger att
mängden påverkar inte hur mycket demotionsanläggningar, dvs

motionerar.

Tabell I 04.

år 199720 70 1971 1978-

Mycket 5% 2% 4%änmer nu
delhel 10% 8% 4%En änmer nu

aning 20% 16% 14%En änmer nu
sig eller mindre 68% 75%66%Vare änmer nu

6% 3%0%Vet
Jämförelser med och motion197 l och Kost och motion 1979.Kost

fler motionsanläggningarTidigare löd frågan: "Om myndigheterna ordnade betydligt
troravstånd från då du skulle motionera mycketinom rimligt din bostad, du änatt mer

hel del aning eller sig eller mindre nu"än än änmer nu, en mer nu vare mernu, en

föreningars firmors regiAnläggningar i kommuners, och

väl totalsamhälletsIdrotts- och motionssverige speglar mycket tre
och kommun, civilsamhälle, marknad. "Civilsamhället"delar: ärstat

myndigheter och företag,sammanfattande för allt inte ärett namn som
innefattar familj- grannskapsgmpper och ideellaoch alltså och

blandekonomi.och motionssverige råderföreningar. idrotts-I sann
Ibland motions- och idrottsanläggningama kommunen, iblandägs av av

och motionsforeningar, ibland privata Ochidrotts- entreprenörer.av
underhållet. intryckibland olika instanser för ägandet och Vårtsvarar

påde privatägda anläggningarna har ökat snabbast år,är att senare men
undersökningarsinte belägga; de har inte i tidigaredet går nämntsatt

frågeformulär.
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Vi frågade alla i vårt urval överhuvud motionerar l.996som
motionerade: i skolor ellerpersoner andra kommunalavar man

anläggningar, i privat motionshall, eller bad, i anläggning ellergym
bana förening eller klubb, eller i regi.Korpensägssom av

Tabell 4:11

Alla KvinnorMän

Motionerar du i skolor eller andra
kommunala anläggningar Ja 34% 35% 32%

Motionerar du i privat motionshall,
eller bad Ja 29% 30% 28%gym

Motionerar du i anläggning eller
bana förening eller 24% 28% 19%ägssom av
klubb Ja

Motionerar du i korpens regi Ja 9% 11% 6%

Motion i skolor och andra kommunala anläggningar och i banor och
anläggningar föreningar eller klubbar lika vanlig i stadägs ärsom av

land.och storstäderna motionerar i privata motionshallar,I man mer
eller bad 39% i övriga städer och landsbygden25% påängym

23%. Motion i regiKorpens något vanligare i medelstora städerär
10% och på landsbygden i storstäderna11% 6%.än

Motionerandet intetpå så väljer endastär sätt segregerat att ettman
ställe där sin motion. Nedanstående tabell visarutövar att storaman
andelar dem exempelvis motionerar i skolor och andraav som
kommunala anläggningar också utnyttjar privata motionshallar, gym
eller bad förenings- eller klubbägda35%, anläggningar 36%, och att
flera dem också motionerar i korpens regi På motsvarande15%.av

förhåller det sig med andra de motionerar i korpenssätt arenor: som
regi använder till exempel både kommunala 56%, privata 39% och
föreningsägda 3 8% anläggningar. motionerar privat använderDe som
också kommunala och andra anläggningar.
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Tabell 4:12

iMotionerar
Anläggning,

banaSkolor eller Privat som
motions-andra ägs av

förening,kommunala hall, Korpensgym
regieller bad klubbanläggningar

Skolor eller andra
56%50%kommunala anläggningar 100% 41%

Privat motionshall, gym
44% 39%bad 35% 100%eller

Anläggning, bana som
38%36% 100%förening, klubb 36%ägs av

14% 100%regi 12%15%Korpens

de inte använder någonFyrtioen svaradeprocent att
isvarade de motionerarmotionsanläggning. Femtionio attprocent en

flera de nämnda anläggningarna.eller av

motionsanläggningar4:1. AnvändaDiagram

anläggningarSkolor kommunalaeller
eller badPrivat motionshall,gym

förening eller klubbAnläggning eller bana ägssom av
regiMotionerar i Korpens

41

24

Nej, ingenKorpenPrivat FöreningKommunen av
dessa
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motionerar i flerDe anläggning fick frågan: "Vilkenän typsom en av
motionsanläggning använde du Med hjälpsenast" denna fråga ochav
föregående kan vi därmed bild anläggningamasge en av
marknadsandelar:

Diagram 4:2. Senast använda motionsanläggning

svarKorpen

Förening
20% Kommunen

41%

Privat
32%

harKommunerna 41 anläggningsbesökama, privata företagprocent av
har tredjedel 32%, föreningar femtedel till20% vilka vi kanen en
lägga fyraKorpens procent.

deDe skulle motionera det fanns flertror attsom mer om
anläggningar alla22% de platserna igärna attav ser nya var
kommunal regi för45%, många spelar ingen33% det rollmen om

Åttadet kommunala, privata eller föreningsägda. föredrarär procent att
den eventuellt anläggningen blir privat och lika många den i såattnya
fall sköts förening.av en
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och idrottfor motionKostnader5

Utrustning

i idrotts- ochmotion finns inteutrustning för allmänhetensAll
egendom,motionäremas enskildamotionsanläggningama. Mycket är

utrustningarVi frågade: "Vilkavärden för dem.och representerar stora
och respondentenolika utrustningardu" Intervjuaren läste 19äger upp

han/hon ägde denna sak.svarade "ja" eller "nej" om

Tabell 5:1

NorrlandGötaland SvealandAlla

89%85% 90%Träningskläder 88%
90%86% 84%Cykel 86%
89%85% 84% 84%Joggingskor

68%46% 56%Längdâkningsskidor 53%
41%34% 30% 37%Slalomutrustning
5%4%Snowboard 4% 3%
50%53% 54% 52%Vanliga skridskor

14% 23%Ishockeyklubba 17% 17%
2%10%Långfärdsskidskor 5% 3%
57%50% 51%Campingutrustning 51%

Tennis-, badminton-,
46%48% 49%squashracket 48%
51%36% 36%Spinnspö 38%

30% 33%32%Fotboll 31%
15% 14%Fotbollsskor 15% 16%

Motionsredskap att
29%26%använda hemma 28% 29%

Motionscykel för
14% 16%inomhusbruk 14% 13%
13% 9%Golfklubbor 12% 12%

3%6% 5%Rullbräda 5%
5%10% 8%Rullskridskor 9%
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Nästan alla träningskläder och joggingskor 88%äger 85%.resp
Sportskor tydligen bekväma och praktiska för änannatanses vara
joggning; det nämligen bara 34 de brukarär sägerprocent attsom
jogga. 86 cykel och 68 de brukarägerprocent sägerprocent atten
cykla.

Varannan skidor. Lika många skridskor,äger ägervuxen
campingutrustning racket.resp

finns klara regionalaDet skillnader beträffande den sportutrustning
Inte skidor för slalom och längdåkning vanligastäger. oväntat ärman

förekommande i Norrland och minst vanliga i Götaland. För vanliga
skridskor finns inga skillnader mellan olika regioner i Sverige, men
långfárdsskridskor fler i Svealand i eller södra delarnaägs änav norra

landet. Fler norrlänningar ishockeyklubba iäger än restenav av
Sverige.

fjärdeVar har motionsredskap användas i hemmet och 14att
har motionscykel. Motionscykel och andraprocent egen

motionsredskap förekommer lika ofta i alla delar Sverige. Ingaav
regionala skillnader finns heller för racket för tennis, badminton eller
squash eller för campingutrustning.

Vissa utrustning i mindre utsträckning invandrareägstyper änav av
alla intervjuade. Det gäller längdåkningsskidor 40% 53%,av resp

slalomutrustning 23% 34%, vanliga skridskor 39% 53%,resp resp
ishockeyklubba 6% 17%, cykel 74% spinnspö86%, 20%resp resp

38%, golfklubbor 5% 12% och racket 37% 48%.resp resp resp
Invandrare oftare alla motionscykel 18% för14%änrapporterar mot
alla, fotbollsskor 18% och15% rullskridskor 11% 9%;mot mot
dessa skillnader dock statistiskt signifikanta.är

Trots 1990-talets lågkonjunktur tycks innehav olika utrustningarav
1997 1990.större änvara
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Tabell 5:2

19971990

88%65%Träningskläder
86%70%Cykel

53%51%Längdåkningsskidor
34%3 1%Slalomutrustning

53%40%skridskorVanliga
5%4%Långtårdsskidskor

51%33%Campingutrustning
38%32%Spinnspö
14%9%förMotionscykel

inomhusbruk
12%6%Golfklubbor

åtta län.medeltalmed LIV 1990,Jämförelser av

motionforKostnad egen

idvs dealla,fritid 96%sinmotionerar påallsDe somavsompersoner
tillhörde intedeolikasjumotionstypvilkenfrågan grupperavom
fick följandeallsmotionfår någonintepraktisktde tagetattsvarat

för detta:kostnadernafråga om
med allt-Räknamånadmotionen dig påmycket kostar"Hur en

kläder."utrustning,avgifter,

Tabell 5:3

KvinnorAlla MånmånadMotionskostnad per

45%43%44%kronor0
12%10%11%50 kronor1 -
11%13%12%kronor11951 -
l 1%13%12%kronor299120 -
11%15%13%ellerkronor300 mer

I 0266:-I134:-Medelantal kronor :-

10%5%8%Vet svar
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Nästan hälften 44% har inga kostnader för motionera. Som viextra att
såg tidigare den vanligasteär motionsformen promenader. 48

utgifter för sin motion. Medelantaletprocent kronor månadanger per
bli för134:- alla. Om räknar medeltal för de harman personer som
kostnader för motion bli medeltalet 257:-. Män har genomsnittligt
högre kostnader för motion kvinnor 166:-än 102:-.mot

Utgiftema för motion minskar med tilltagande ålder. deAv yngsta
intervjupersonerna 15 29 år har fyra utgifter för motion ochtre av-
de spenderar i genomsnitt 199 kronor månad. denI högstaper
åldersgruppen har två inga utgifter för motion och itre genomsnittav
används 55 kronor månad.per

Tabell 5:4

Motionskostnad 15-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ årper
månad

0 kronor 24% 34% 49% 66%
kronor1 50 12% 13% 13% 7%-

51 -119 kronor 14% 17% 11% 6%
120 kronor299 20% 14% 10% 6%-
300 kronor eller 21% 15% 11% 6%mer

Medelantal kronor 199:- 177:- I 15:- 55 :-

Vet 10% 7% 6% 9%svar

Skillnaderna mellan olika bostadsorter avsevärd. Andelenär harsom
utgifter för motion visserligen ungefärär lika oberoendestor av var

bor, de bor i storstäderna Stockholm, Göteborg ochman men som
Malmö använder för motionavsevärt de bor iänmer pengar som
medelstora städer eller i mindre orter.
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Tabell 5:5

Stockholm,månadMotionskostnad per
Övriga Gles-städerGöteborg,

bygdMalmö

46%46%40%kronor0
12%11%10%1-50 kronor
14%11%12%kronor51-119

11% 9%15%kronor299120 -
l 1%12%15%kronor eller300 mer

120:-119:-164:-Medelantal kronor

7%8% 8%Vet svar

för motion fickde har utgifterangivitintervjupersoner959De attsom
ieller litendetta belopp"Skulle dufrågan: är postsäga storatt en

hushållet"

Tabell 5:6

1%Mycket stor
10%Ganska stor
42%litenGanska
46%Mycket liten
1%Vet svar

demotionskostnadema 88är11 procent attstora,procent attanser
hushåll med lägre inkomsterhushållsbudgeten.liten del Iutgör aven

använderdeutgifter för motion 36%,tredjehar bara som enmenvar
oftare ändra detmotion tyckerhushållsbudgeten fördel ärän att enav

Även låginkomsthushållen det vanligastei22%. är svaret attstor post
utgifterna 77%.liten delför motionbeloppet är aven

på jobbetKostnader för motionen

det vanligenmotionera via jobbetutnyttjar möjlighetendem ärFör attsom
betalarkostnader femte 18%för alla 64%. Vararbetsgivaren stårsom
demEndastbetalas arbetsgivaren. 12del själv och del procent avaven

själv.för alla kostnadervia jobbet stårmotionerarsom
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Utgifter för barnens motion

Föräldrar med skolbarn sig åt någon eller idrott fritidenpåägnar sportsom
har vanligen utgifter för detta. Den genomsnittliga månadskostnaden för
pojkarna 229 kronor och för flickorna kronor.199är

Tabell 5: 7

årBarn 7 15 Alla Pojkar Flickorsportarsom-
utanför skoltid
Kostnad månadper

kronorO 8% 8% 9%
1 49 kronor 11% 10% 12%-

kronor50 134 27% 30% 24%-
135 299 kronor 15% 15% 16%-
300 kronor499 14% 10% 19%-
500 kronor eller 11% 14% 8%mer

Medeltal kronor 214:- 229:- I 99.-

ej,Vet 12% 13% 12%svar

Kostnaden ökar med barnets ålder. äldre barn, destoJu gårmer pengar
till deras och idrott.sport

Tabell 5:8

årsomBam7-15 7-9 10-12 13-15sportar
utanför skoltid år år år
Kostnad månadper

kronor0 9% 6% 9%
kronor1 49 16% 8% 7%-

50 134 kronor 35% 22% 23%-
135 299 kronor 9% 16% 23%-
300 499 kronor 15% 17% 11%-

kronor500 eller 7% 15% 13%mer

Medeltal kronor 149:- 261:- 25 5:-

Vet ej, 8% 16% 14%svar
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mycketroll för hurmindrespelarHushållets inkomst pengar man
bostadsort.motionanvänder for barnens än

Tabell 5:9

Medeltal kronorskoltidutanförår157Barn persportarsom-
månad

Hushållsinkomst
221:-under l20.000:-
142:--179.000:-120
210:--299.000:-180
232:-eller300.000:- mer

241:-MalmöGöteborg,Stockholm,
Övriga 205:-städer

191:-Glesbygd

iidrottför barnensföräldrarnaanvänderstorstädernaI pengarmer
landet.imånadkronorgenomsnitt 241 än resten avper

motionallmänhetenskostnader forTotala

motiondevi beräknakanfrågor ochovanstående attFrån vuxnassvar
barnensochdirekta utläggår imiljarder atttotalt 11.1demkostar per

år. Detmiljarder13.6 ärsammanlagtmiljarder,kostar 2.5motion per
BNP.ungefär procent aven

idrottstöd tillstatsmakternasbredvidsiffrorställa dessakanMan
motion.och
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Diagram 5:1. Statliga anslag till idrott löpande ochfastai miljonerpriser kronor

j j-O-Löpande Fasta-o-
600

ha500 z/ ø-o-K/r /J/ °
,z400

PK"°°°rJ/
300

J
200

100 0/9"

0
.74.75 .15.17 .va .79 .ao .ut .n JJ .u .u .Is .H7.II .09 .90 -9l .91 .93 -91.95.95 .91

budgetenI för 1997 anslag tillär idrottenstatens till 480 miljonersatt
kronor, nedskäming från den nivå rått sedan 1992 se diagram.en som
För kommunernas stöd finns inte motsvarande siffror.

ritidsförvaltningamasF budgetsiffror innehåller mycket stöd tillänmer
idrott och motion. Enligt ESO-rapporten Idrott alla från 1993
kommer det offentliga stödet till idrotten till fjärdedel från ochstatenen

fjärdedelar från kommunerna.tre Om denna relation håller for 1997
skulle de totala offentliga utbetalningarna till idrott i vid mening vara
1.9 miljarder kronor, kommunerna för 1.4 â miljarder.1.5varav svarar
Som svarade hushållen självasagts, inte via skattsedeln för 13.6
miljarder.

Ledarnas löner

Fyra tio 38% motionerar med ledare eller 62av tränare, procent
motionerar hand. De 754 motionerar medegen personer som
instruktör fick frågan:
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någon lön"eller"Får ledaren tränaren

Tabell 5:10

Alla KvinnorMänMotionerar med ledare, tränare

63%56% 44%Ja
47% 19%30%Nej

18%9%14%ej,Vet svar

tredjelön,fallen får ledaren ellerhälftendrygtI tränaren men varav
frivilligt för denarbetarledningmotionerar under en person somav

goda saken.
avlönas, följdeledaren ellerdåde fall 419 personerI tränaren

frågan:intervjun medupp
Är motionerar,det nieller lönbetalar ledarens"Vem tränarens som

företag"Friskis Svettis eller någotidrottsförening,kommunen,

Tabell 5 11.

KvinnorAllaledare, MänavlönadHar tränare

27%34%motionerar 29%Vi som
19%20%19%Kommunen

24% 12%16%Idrottsförening
5% 10%8%Friskis Svettis

16%10%14%Företag
1% 7%5%Annat

17%11%15%Vet svar

ellerbetala sin ledareangivit flerahar tränare.Flera sätt attpersoner
betalar själva. Avkostnader för ledningmedtio motionärerTre av

stårfem kommunenmotioni ledarledddeltagarna attrapporterar en av
för ledarens lön.

Frivilligt arbete

anläggningimotionerar någon1.181 ägsDe avsompersoner som
regi fick frågan:i korpensförening, klubb, företag ellerkommun,

användamotionsanläggning du brukardu"Om tänker den mest,
sköterdet anställdahelt frivilliga ellerden eller delvissköts är somav

allt"
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Tabell 5:12

Alla motionerar i anläggningsom

Helt frivilliga 12%av
Delvis frivilliga 11%av
Anställda sköter allt 68%
Vet 9%svar

Det vanliga motions- och idrottsanläggningar skötsmönstret är att av
anställda. fjärdeVar motionär utnyttjar någon anläggningsom uppger

den sköts helt eller delvis frivilliga.att av
åttondeVar motionerar i någon motionsanläggning bidrar medsom

frivilligt arbete.
"Arbetar du frivillig i någon anläggning eller bana"som

Tabell 5:13

Motionerar i anläggning eller
i Korpens regi Alla Män Kvinnor

Ja, arbetar frivillig 12% 15% 9%som
Nej 88% 84% 91%

0% 1% 0%svar

Fler kvinnor sig i skötsel,män träning eller frivilligtän annatengagerar
arbete vid någon idrottsanläggning.
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övervikts-ochhälsaMotion,6

problem

bildenfysiologiskaDen

till långsammarelederflera Denpåverkar hälsanMotionen sätt.
benskörhet,mindreskelett tåldersförändringar, hållbarare gerex

blodtycksnormaliserandeverkningsgrad, verkarmusklerna högreen
kolesterolet."goda"blodtrycksbild högre detHDL,bättreoch ger en
kolhydratför-fettförbränningenmotion påverkarlågintensiv änEn mer

kolhydratförbränningenmotion påverkarhögintensivbränningen; mer
motion lederräkna medbåda fallen kanfettförbränningen. I attän man

varje 10-hjärtats hälsa.vilket positivt för bl Förviktminskningtill är a
hjärtsjuk-förminskar riskenviktminskning hos överviktigaprocentig

överviktigaviktökning bland10-procentigmed 20 Endom procent.ca
hjärtsjukdom.ökning30-procentig aven cager

motionsbegränsadeDe

begränsareller invaliditetsjukdomfemte lider någonVar somavvuxen
expertisenmedicinskafann denmotionera. 90möjligheterna I LIVatt

någonår ledi åldern 20 65försökspersonerna13 procentatt avav -
dia-blodtryck,allergi, ryggbesvär, högtlångvarig sjukdom astma,som

självaoch äldrealla intervjuade årliknande. Vi har låtit 15ellerbetes
siffra.fick då högresina hälsoproblem ochskatta en

dinainvaliditet begränsarsjukdom eller"Lider du någon somav
möjligheter motionera"att

Tabell 6:1

Kvinnor

23%
77%
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Nio tio 91% dem lider sjukdom eller invaliditet motio-av av som av
ändå på något de deltar i färre aktiviteter.sätt, 72 procentnerar men

de får för litet motion jämfört med 49 hela denatt procentanser av
befolkningen. 21 med sjukdom begrän-procentvuxna av personer som

möjligheterna motionera medlem i idrotts- eller motionsföre-ärattsar
ning, vilket lägre riksgenomsnittet liggerär på 34än procent.som

Sjukdom eller invaliditet förhindrar motion i genomsnittärsom
lägre i åldrarna under år och45 högre bland 60-åringar ochavsevärt
äldre.

Tabell 6:2

år15-29 30-44 år år45-59 år60+

Ja 15% 13% 19% 34%
Nej 85% 87% 81% 65%

Hälsa och motion

Motion och skattad fysisk hälsa

överväldigande majoriteter bedömer sitt fysiska hälsotillstånd gott.som
Hälsan blir med åren i åldrarna 60 år och äldresämre även 84sägermen

hälsan god eller acceptabel.ärprocent att
ditt fysiska"Hur hälsotillstånd"är

Tabell 6:3

Alla år15-29 30-44 år år år45-59 60+

Bra 58% 61% 61% 56% 54%
Acceptabelt 32% 33% 32% 32% 30%

så braInte 8% 5% 6% 9% 11%
Dåligt 2% 1% 1% 2% 4%

Relationen mellan motion och skattat fysiskt hälsotillstånd framgår av
nedanstående två tabeller, för och för kvinnor.mänen en
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Tabell 6:4

Motionsnivå

ALLA MAN 1 2 3 4

dem Regelbunden Mycket motionutom som av
sjukdom eller invaliditet eller RegelbundenIngen mycken motion på fasta tider,

har begränsad motion enklaste lätt träning och/ellerärsom
motion motion ansträngande tävling

Fysiska hälsoillståndet är

år15-29

Bra 31% 65% 67% 79%

Acceptabelt 46% 33% 26% 19%

så bra, dåligtInte 23% 3% 5% 1%

30-59 år

Bra 53% 58% 66% 84%

Acceptabelt 33% 38% 34% 1%1

så bra, dåligtInte 13% 3% 0% 4%

år och60 äldre

Bra 54% 72% 90%

Acceptabelt 46% 27% 10%

såInte bra, dåligt 0% 2% 0%

lågt bastaFör räkna N22att procent
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Tabell 6:5

Motionsnivå

ALLA KVINNOR l 2 3 4utom

dem sjukdom ellersom av
motionRegelbunden Mycket

invaliditet har begränsad
fastaIngen eller Regelbunden mycken motion på tider,

motion
enklaste lätt träningärsom

hälsoillståndet motion motion ansträngande och/ellerFysiska är

tävling

15-29 år

58% 49% 66% 74%Bra

25%Acceptabelt 35% 49% 32%

så dåligt 7% 3% 2% 2%Inte bra,

år30-59

70%53% 57% 78%Bra

28%Acceptabelt 39% 39% 21%

2%så bra, dåligt 8% 4% 1%Inte

år och äldre60

58% 71% 91%Bra

Acceptabelt 33% 27% 9%

så bra, dåligt 9% 1% 0%Inte

bastal räknalågt N13För att procent

från motionsnivå till upplevelsen haökarAtt nästa att ettupp en av
hälsotillstånd med i genomsnitt procentenheter bland och"bra" 11 män

procentenheter bland kvinnor. gäller intemed 6 Detta sompersoner
ohälsa i sin motion. höga tillskott varjebegränsas Det är somav

motionsnivå till bra hälsa. Observera från nivå till inte3 4att stegetger
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mellan år. optimalatillskott för kvinnor 30 59 Dennågotger -
nivå med regelbundnamotionsnivån för välbefinnande tycks 3vara

nödvändigtvis fastaansträngande motionsäsongsaktiviteter och men
veckotider och tävling.

skattadpsykisk hälsaMotion och

fråga:psykiska hälsan med följandeDen mättes
lästesdig och hängig" Svarsaltemativenofta känner du"Hur trött

upp.

Tabell 6:6

år år årAlla år 45-59 60+15-29 30-44

7%ofta eller alltid 4% 6% 6%Mycket 6%
Ofta 12% 11% 12%varje vecka 12% 14%

50% 49% 46%Då och då 49% 50%
aldrig 30% 32% 34%Aldrig eller 32% 32%nästan

1% 1% 1%1% 0%svar

och hängig ökar inte med åldern. DäremotKänslan tröttattav vara
utsträckning kännermellan könen så kvinnor ifinns skillnader störreatt

följeroch hängiga. Resultaten i LIV 1990.sig trötta stort

Tabell 6:7

Kvinnorår20 65 Män-
1990 19971990 1997

6%Mycket ofta eller alltid 2% 5% 4%
Ofta varje vecka 12% 11% 12%8%

56%Då och då 52% 45% 59%
21% 24%Aldrig eller aldrig 34% 38%nästan

0% 5% 1%5%svar
Jämförelser med 1990.LIV

framgår nedan-Relationen mellan motion och skattad psykisk hälsa av
stående tabeller.två
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Tabell 6:8

Motionsnivâ

ALLA MAN l 2 3 4utom

dem sjukdomsom av
Regelbunden Mycket motion

eller invaliditet har
Ingen eller Regelbunden mycken motion på fasta tider,

begränsadmotion
enklaste lätt träning och/ellerärsom

oña känner duHur motion motion ansträngande tävling

dig och hängigtrött

år15-29

Oña eller alltid 8% 3% 3% 3%

Då dåoch 24% 8% 5% 9%

Aldrig, aldrig 69% 90%nästan 92% 87%

30-59 år

Oña eller alltid 8% 3% 4% 3%

Då och då 13% 11% 11% 7%

Aldrig, aldrig 79% 86%nästan 85% 89%

60 år och äldre

Ofta eller alltid 0% 2% 0%

Då och då 13% 4% 0%

Aldrig, aldrig 86% 92%nästan 100%

lågt bastalFör räkna N22att procent
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Tabell 6:9

Motionsnivå

3 4KVINNOR l 2ALLA

dem sjuk-utom avsom
Regelbunden Mycket motion

invaliditetdom eller har
motion på fasta tider,eller Regelbunden myckenIngen

begränsadmotion
träning och/ellerenklaste lätt ärsom

tävlingofta motion motion ansträngandekänner du digHur

och hängigtrött

år15-29

10% 2%Oña eller alltid 6% 3%

18% 14% 15%Då och då 15%

83%Aldrig, aldrig 79% 79% 76%nästan

år30-59

0% 3%Ofta eller alltid 7% 5%

9% 10%Då och då 10% 10%

88%Aldrig, aldrig 81% 82% 88%nästan

år och äldre60

Ofta eller alltid 5% 1% 0%

och då 7% 13%Då 17%

Aldrig, aldrig 92% 87%75%nästan

lågt bastal räkna Nl3För att procent

fråndet hela ökar det psykiska välbeñnnandet gårPå närtaget man en
vissa reservationer.lägre motionsnivå till högre, våra datamen geren

eller aldrig ochökar välbeñnnandet "aldrigFör tröttmän nästan
från tillhängig" i genomsnitt med procentenheter 78 8911 procent,

Vidare ide går från Motionsnivå till Motionsnivå1när steg
förändringar.motionsnivåer mindre och inkonsekventager mer

mellankvinnor under finns inget systematiskt sambandFör 60 år
hälsa. äldre kvinnor gällermotionsnivåer och upplevd psykisk För att
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från Nivå till tillskott1 2 välbefinnande på hela 17steget ettger av
frånprocentenheter, till75 92 procent.

Motion och sjukskrivning

tiondeVar har varit sjukskriven 14 dagar under detänvuxen mer
kvinnor oftareåret, än män.senaste

du varit sjukskriven"Har dagar14 under de 12än senastemer
månaderna"

Tabell 6:10

Alla KvinnorMän

Ja 1%l 9% 13%
Nej 88% 90% 85%

1% 1% 2%svar

företagare harAv varit sjukskrivna dagar14tre procent änegna mer
under det tjänstemännenåret, nio och arbetarnasenaste procentav av
16 Tio de privatanställda och de15procent. procent procentav av
offentliganställda har varit sjukskriven 14 dagar under detänmer

året.senaste
Vi frågade också: du tänker"Om på de månaderna, har12senaste

du varit sjukskriven gånger"än tremer

Tabell 6:1

Alla KvinnorMän

Ja 11% 11% 1%1
Ne 86% 88% 85%
E 2% 1% 4%svar

Efter de tydliga samband gäller mellan motion och upplevd fysisksom
och psykisk hälsa skulle också tydligt samband mellanvänta ettman
motion och sjukskrivning. Men så inte fallet. Det verkarär som om
sjukskrivning inte bara mått på hälsa också mått på vadär ett utan ett

acceptabelt. Sjukskrivning självklar och acceptabel i denär ärsom mer
generationen i den äldre. Frekventa sjukskrivningar vanli-än äryngre

bland de 22 i åldern år har15 29gast yngsta: procent av personer -
varit sjukskriven gånger under det året. Motsvarandeän tre senastemer



överviktsproblem 71ochhälsaMotion,1997:188SOU

ochför år 845 59år 13 procentåldern 30 44andelar för är procent, --
äldreår och 460for procent.personer

nedanstå-framgårsjukskrivningochmotionmellanRelationen av
både sjuk-Eftersomkvinnor.forochfortabeller,ende två män enen

mellansambandetviredovisaråldersbundnaoch motionskrivning är
viundantartabellenåldersgrupper. Iolikasjukskrivning iochmotion

begränsadeinvaliditet harellersjukdomgrundde 21 procent avsom
motionera.möjligheter att

Tabell 6: 12

Motionsnivå

432lMANALLA utom

sjukdomdem som av Mycket motionRegelbunden
invaliditet hareller

fasta tider,motionmyckenRegelbundenellerIngen
begränsadmotion

och/ellerträninglätt ärenklaste an-som
tävlingsträngandemotionmotion

år15-29

sjukskriven 79%senaste 88%78%69%

månaderna12

3Sjukskriven änmer
2lgånger Senaste

månaderna

år30-59

sjukskriven 93%senaste 91%92%94%

månaderna12

Sjukskriven 3änmer
7%8%8%6%12gånger senaste

månaderna

måna-12underdagaroch/eller 14gångersjukskriven senasteej äntre mer
dema
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Tabell 6:13

Motionsnivå

ALLA KVINNOR l 2 3 4
demutom som av

Regelbunden Mycket motion
sjukdom eller

Ingen eller Regelbunden mycken motion fasta tider,
invaliditet har

enklaste lätt träning och/ellerärsom an-begränsadmotion
motion motion strängande tävling

år15-29

sjukskriven 81% 85% 73% 77%
12senaste

månaderna

17% 15% 3% 23%Sjukskriven änmer
3 gånger 12senaste

månaderna

30-59 år

sjukskriven 87% 87% 92% 90%
12senaste

månaderna

5% 8% 8%Sjukskriven 11%änmer
3 gånger 12senaste

månaderna

ej sjukskriven gånger och/eller dagartre 14 underän 12 måna-senastemer
dema

Bland 15 29 âr kvinnor inte begränsas sin hälsayngre attsom av-
motionera det ingetär systematiskt och omedelbart samband mellan
motionsnivå och sjukskrivning. Bland finns sådantmän ettyngre sam-
band inom räjongen Motionsnivå 1 Det emellertid helt möjligtär-

god motionsnivå i år innebäratt bättre grundkondition ochen yngre en
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data medgerunder medelåldern; våradärmed färre sjukskrivningar
inte sådana tidsanalyser.tyvärr

hälsa motio-inte begränsas sinårBland åldrarna 30 59 attsom av-
foroch sjukskrivningarsamband i motionsnivåñnns inget män.nera

motionera finnsbegränsas ohälsabland kvinnor inteMen attavsom
motionsnivå lägre sjuk-förväntade sambandet högredetspår att gerav

skrivningsfrekvenser.
sjukskrivna endast den mino-och gällerBland de äldre 60 år mer

för få for analyseras.förvärvsarbetar och deritet är attsom
besparingar i sjukkasse-visst blir detallmänna slutsatsVår är att

intedessa besparingarfolket motionerar ärsystemet nogmer, menom
genomgående.ochså stora

motionVikt och

Body IndexBMI Mass-

relation tillför kroppsvikt ivanligaste måttet studeraDet attnumera
dividerasIndex. detta indexkroppslängd Body IBMI Massär

uttryckt ikvadraten på kroppslängdenkroppsvikten i kilo med meter.

vikt i kilo

BMI

längdim längdim

mellan tids-önskvärd kroppsvikt varierarVad normal ellersom anses
SverigeNormal kroppsvikt brukar i dagensåldrar och kulturer. anges

ochför kvinnor ochläkare BMI-värde mellan och 24 2020ettsomav
kvinnor"övervikt" för både ochför Intervallen för25 mänmän. vuxna
Åroch och "fetma" 30. 1997ligger med detta index mellan 25 30 över

och äldre för kvinnor 23.60.BMI-värdet för år 24.83,15mänär
krupithar medelvärdet för svenskaRedan efter 30-årsåldem män

medeltalkvinnornasför övervikt,gränsen gränsöver passeraren som
först vid år.60
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Diagram 6:1. BMI-medeltal

25,5925,2225,14 2532

24,18

2345 " 15-29 år22,97
D 30-44 årJ

2181 EI år45-59
g " D år60+

L i
I l I

Män Kvinnor

alla intervjuadeAv kan 5 under normalvikt,män dvssägasprocent vara
deras BMI-index under 20, 51 har nonnalviktär BMI 20procent -
25, 38 har måttlig övervikt BMI 25 30 ochprocent procentsex-
har kraftig övervikt eller fetma BMI 30 eller allamer. Av intervjuade
kvinnor 13 under nonnalvikt,är 57 har normalvikt, 24procent procent

har måttlig Övervikt och har kraftig övervikt ellerprocent procentsex
fetma. Variationema mellan och kvinnor och olika åldrarmän är stor,
vilket framgår nedanstående tabell:av
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Tabell 14

Over- FetmaNormal-Under-BMI
viktviktvikt

30+25-2920-2420-
Män

100%2%21%64%13%år2915 -
100%7%39%52%år 2%4430 -
100%8%46%43%4%år5945 -
100%8%46%45%1%år60 +
100%6%38%51%5%Alla män

,

Kvinnor
100%3%12%59%år 27%15 29-
100%4%17%64%15%år4430 -
100%7%29%56%9%år5945 -
100%8%37%49%5%år60 +
100%6%24%57%13%Alla kvinnor

överviktiga. 54majoritetenäldre procentoch mänåråldrarna 45 ärI av
iRedanövervikt.kraftigellermåttligäldre harochår45männen

denviktså högår har 46 att44 männenåldern 30 procent ansesenav-
normala.vikt under denharhälsorisk. Få mänutgöra en

Andelenundervikt.år haroch 29mellan 15kvinnafjärdeVar
övervik-Andelentjugonde.ungefärtillstigande åldermedsjunker var

medKvinnoröverviktiga över-andelen män.lägrekvinnortiga änär
till29 år 45åldern 15ifrånökande ålder 15medblir flervikt procent -

vifinnerkvinnorBland äldreäldre.och60 årför kvinnorprocent
bland äldreviktstabilisering män.motsvarandesåledes inte som

bakgrunds-socioekonomiskaochdemografiskaantalfinnsDet ett
ochBMI-medeltaletmedsamvarierarutsträckningi vissfaktorer som

detaljer:Tabellenöverviktiga.andelen ger
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Tabell 6:15

BMI medeltal Andel överviktiga

Män Kvinnor Män Kvinnor

Götaland 24. 73 23. 5 7 43% 27%
Svealand 24. 77 23.48 43% 29%
Norrland 25.33 23.96 54% 39%

Stockholm, Göteborg, Malmö 24.73 23.48 44% 30%
Övriga städer 24.82 23.62 44% 28%
Glesbygd 25.27 23.92 52% 37%

Egna företagare 25.55 22.20 53% 14%
Tjänstemän 24.83 23.1 1 46% 25%
Arbetare 24.97 23.52 45% 32%

förvärvsarbetande under 23.72 22.86 30% 25%
65 år
Folkpensionärer, förvärvs- 25. 65 25.01 53% 44%
arbetande

Offentlig tjänst 24.95 23.38 45% 30%
Privat tjänst 24.88 23.19 46% 26%

Grundskola 25.08 24.30 48% 39%
Gymnasienivå 24.86 23.28 45% 26%
Högskola, universitet 24.35 22.99 38% 22%

Hushållets årsinkomst
Under 120.000 25.15 24.38 48%:- 39%
120 -179.000:- 24.67 23.80 41% 31%
180 299.000:- 24.89 23.71 44% 31%-
300.000:- eller 25.12 23. 52 48% 29%mer

Invandrare 25.80 25.39 60% 42%
Någon förälder invandrare 25.04 22. 02 45% 18%
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och viktMotion

motionen eftersomnödvändigtvis ned vid ökninggår inteVikten en av
medfett. sikt sjunker viktenhögre specifik vikt påmuskler har Menän

motion.
ochsig desto lägremotionsaktiviteter åt, BMIflerJu ägnarman

och kvinnor.gäller både förandel överviktiga.desto lägre Detta män

Tabell 166:

motionsaktiviteterAntal
6eller fler0-2 3-5

BMI-medeltal
24.4025.37 24. 91Män

23.86 22.4024.29Kvinnor

överviktigaAndel
39%50% 46%Män

32% 19%Kvinnor 36%

och desto lägremotionen, desto lägrehögre nivå det på BMIJu ärär
överviktiga.andelen

Tabell 6:17

Motionsnivå
42 31

Mycket motionRegelbunden
tider,motion på fastaRegelbunden myckenellerIngen

träning och/ellerlättenklaste är an-som
tävlingsträngandemotion motion

BMI-medeltal
24.224.8 24.625.4Män

9 22.523. 6 22.24.4Kvinnor

Andel överviktiga
35%43% 44%54%Män
16%31% 26%Kvinnor 35%
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enklaDessa samband mellan motion och vikt påfallande starka. Iär
verkligheten gäller dock motion minskar med åldern se sid 13 ochatt

och16 vikten ökar med åldern se sid 58. För säkra påatt vara sam-
bandet mellan motion och vikt måste vi därför studera det i olika
åldersgrupper. Vi det för och kvinnor och undantargör mänseparat
dem sjuka eller invalider ochär sade de kan motioneraattsom som
fullt ut.

Tabell 6:18

Motionsnivå

ALLA MAN l 2 3utom 4

dem sjukdomsom av
Regelbunden Mycket motion

eller invaliditet har
Ingen eller Regelbunden mycken motion på fasta tider,

begränsadmotion
enklaste lätt träningärsom an-
motion motion strängande och/eller

tävling

år15-29

BMI-medeltal 22.8 23.2 22.6 23.3

Andel överviktiga 30% 21% 15% 23%

30-59 år

BMI-medeltal 25.6 24.8 24.8 25.0

Andel överviktiga 54% 43% 49% 42%

60 år och äldre

BMI-medeltal 26.2 25.0 24.6

Andel överviktiga 66% 45% 45%

För lågt basta räkna N22att procent
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Tabell 6:19

Motionsnivå

4321KVINNORALLA

demutom som av Mycket motionRegelbunden
ellersjukdom

på fasta tider,motionmyckenRegelbundenellerIngen
invaliditet har

träning och/ellerlättenklaste ärsom an-
motionbegränsad

strängande tävlingmotionmotion

15-29 år

22.021.521.822.2BMI-medeltal

11%11%10%15%överviktigaAndel

30-59 år

22.922.823.524.0BMI-medeltal

17%21%26%27%Andel överviktiga

60 och äldre

24.024. 725.3BMI-medeltal

45%41%37%överviktigaAndel

N13räknalågt basta° För procentatt

sambandetfinnsmotionera,hälsasinbegränsasinteFör attmän, avsom
och iNivå 2motion mellan 1med ökadminskaröverviktigaandelenatt

Ökad bland deöverviktigafärreNivåmotion till 3 yngstaalla åldrar. ger
åldrar.inte i övrigamen

motio-hälsasinbegränsasinteår,kvinnor 30 59 attFör avsom-
varjesjunker medöverviktigaandelensambandklartñnns attettnera,

överviktigaandelenblirkvinnornademotionsnivå. Förhögre yngsta
finns ingetkvinnoräldreNivåNivå och Förmellan 1färre i steget

motionsnivåer.ochöverviktigamellan andelsamband
konsekvent.intekorrelationenBMI-medeltalenFör är
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Viktförändringar tid medöver BMI och relativ viktmätt

jämförelseEn med LIV 1990 visar under 1990-talet har BMI föratt
ökat i åldrarna till20män 34, varit oförändrat i åldrarna 35 och49-

gått något i åldern till50 65 år. kvinnornaFör har BMI sjunkit i allaner
åldersgrupper under 90-talet.

Tabell 6:20

år20 65 BMI medeltal Män Kvinnor-
1990 1997 1990 1997

20 år34 23.89 24.15 22.99 22.48-
35 49 år 25.08 25.10 23.96 23.37-
50-65 år 25.89 25.62 25.81 24.51

Jämförelser med LIV 1990.

BMI mått börjadeär användas på 1980-talet.ett För jäm-göraattsom
förelser med tidigare undersökningar måste vi använda deras index
kallat relativ vikt, vilket erhålls med formeln:

111.1 aktuell vikt i kg

Relativ vikt

längd i 100cm -

BMI och relativ vikt korrelerar högt r .98.
relativEn vikt brukar100 någorlunda idealisk. Denav anses

genomsnittliga relativa vikten för svensk mellan 20 och år70en man
108 enheter 1971 och har ökat till 113 enheter 1997. Kvinnors rela-var

tiva vikt har i genomsnitt ökat från 107 till 110 under tids-samma
period.
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och 19971971, 197870vikt bland 20 åringar6:2. RelativDiagram -

113

110110

l Män
108 E1Kvinnor

107107

199719781971

motion 1979.och ochmotion 1971 Kostmed Kost ochJämförelser

i praktisktoch kvinnorbåde förhar ökatrelativa vikten tagetmänDen
åri åldern 41 50inklusive den Föråldersgrupper, mänalla yngsta. -

minsk-kvinnor kan vioch förminskatrelativa viktenhar den notera en
ökar vikten.övrigaförår.i åldern 51 60 Menning grupper-

Tabell 6:21

KvinnorMänvikt årRelativ 18-70
1997197819971978

10398107101år18-30
107104113107-40år31
11110911211341-50år
113115116 117-60 år51
118116 11511561-70år

Motion 1978.med ochJämförelser Kost
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Vi står här inför paradox, skenbar motsättning. Som vi ien setten
kapitel 3 har motionen ökat både kvantitativt och kvalitativt under de

decennierna. Men ökat har också överviktsenaste tre och fetma. Sam-
tidigt har vi i detta kapitel högre motionsnivåer minskarsett att över-
vikten.

Förklaringen motion inte bestämmerär överviktensatt ensam om-
fattning. ärftliga faktorernaDe kan vi här bortse från: den svenskanog
genpoolen kan inte ha förändrats så mycket under årtionden. För-tre
ändrats har emellertid dryckes- och kostvanoma. Det för mycketär
och/eller alltför olämplig och dryck förklarar överviktenmat attsom
ökar ökad motion. Motionen på nuvarande nivå intetrots tillräckligär
för motverka dåliga dryckes- och Så kanatt paradoxen för-matvanor.
klaras.
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motion och idrottVärderingar,7

värderingarOm

strukturella ochoch idrott ihar vi diskuterat motionHittills tenner,
bakgrundsfrågorfrågeformulärshar deñnierats vårtstrukturerna omav

Vii idrottsförening,bostadsort, medlemskapålder, kön, inkomst, etc.
kulturellamotion idiskutera idrott ochskall i detta kapitel kort mer

Vårt fråge-värderingar på strukturer.fokusera påoch äntermer snarare
approximativtvardagliga valsituationerformulär innehåller några som

de svarande har.avslöjar de värderingar
generella, någorlunda varak-definieras de relativtVärderingar som

för hur vi vill leva.prioriteringar vi hartiga och konsekventa
skall användaklassificera värderingar. Vifinns fleraDet sätt att en

dimensioner.klassificerar dem enligtsociologisk Förlaga tresom

inklusive den vioch klassificera värderingardiskussion olikaEn sätt mätaatt somav
Richard Swedberg och"The Stydy of Values", ihär finns i L Zetterberg,använder Hans
University 1997,Sociological Endeavor, Stockholm, City Press,red,Emil Uddhammar

sid 191-219.
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tredimensionell värderingsrjymd7:1 EnDiagram

HumanismHumanism
vsvs MateriallsmMaterialism

12 Bllmodernvarderastnet v,V i VaratraditionellPragmatlsm

Att traditionell eller bli modernattvara

förstaDen dimensionen i den tredimensionella värderingsrymden, från
söder till i vår bild, går från till bliva. Denatt att motsvararnorr vara en
skala från traditionalism, där håller på det stabila att "vara tradi-man
tionell" till modemism, där välkomnar förändring "att bliman
modem". kanDetta låta komplicerat i praktiken det enkelt.ärmen
Inom idrott och motion finner vi, till exempel, de prioriteraratt attsom

traditionella har längdåkningsskidor. De något prioriterarvara som mer
bli moderna har slalomskidor, och deatt moderna harännu mer snow-

board.
Modemismen i idéhistorien ursprungligen form under fanatog en

med slagord "tro fömuftet" och "teknologi". deAv politiskasom
strömningar formades under 1700- och l800-talen har både libe-som
ralismen och socialismen släktskap med modemiteten i form ratio-av
nalism. 1900-talet modemismen innehåll förutom teknologiett nyttgav
och fömuftstro: slogans drev på modemitetens sak. Nietzschesnya
bidrag skapande självförverkligande, föreställningenett gladvar om en
övermänniska skapar sig själv och sin värld hindrasutan attsom av
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drifter, tillätanalysmed terapeutiskFreud bidrogtraditioner. somav
förneka denbiologiska jag ochbejaka sitt1900-talsmänniskan tra-att

karaktärsdanande.lidandetditionella idén äratt
definitivt slut.alltid varit rörelseoch harModemismen är utanen

den ändan vårmodem, vi benämntbliRiktningen mot att norra avsom
tidpunkter.meningar vid olika Detolikaaxel, har sålunda något ge-

bara till.bli"elementet "att änär attsnarare varamensamma
betonar betydelsenvärderingarnationalistiskaRegionala och som

dedessa dagar,visserligen mycket iär ropetrötter menpersonsav en
tradition eller stabi-önskanuttryckermodemistiskainteär utan en om

olika tid-betydelser vidhar också olikaTraditionens stabilitetlitet.
blivara"elementet "attpunkter; det änär attsnararegemensamma

värderingmodernexempel ansågs trygghettillnågot Såannat. vara en
traditionelltrygghetgeneration, idagförstavälfardsstatens är enmenav

värdering.
bli modernautvecklingframför allt motionensochIdrottens mot att

måsteindividualism.utveckling ökad Manstyckeni långa motär en
träning: miss-för sinvärderingarna självmodernaenligt de ta ansvar

måsteinsatser.bero på Manliksom framgångarlyckanden, egnaanses
slapphet i dis-övervikt tolkasför sin motion:självockså ta somansvar

försö-människanmodernadryck och rörelse. Denciplinen kring mat,
prestationen, kropps-få önskvärdasig själv denker attprogrammera

konditionen.sinnestillståndet ochformen,

pragmatiskavärden ellerfastahaAtt

bild,till i vårfråndimensionen, gårandra väster österDen som
sina"dramatiserarvärdefasthet, därprioriteringomfattar manaven

instrumentalitet, därpragmatism ochvärderingar", till man
detdetta enklarevärderingar". Ocksåmed sina"kompromissar är än

få eller ingamotionssimning krävergymnastik,Promenader,låter.
fotboll, is-det ifasta schema.följer sitt Annatkompromisser: ärman

därtennis och squash,innebandy och racketsportemahockey, mansom
motspelare undermedtävlande ochsig tillhela tiden måste anpassa

såutnyttjas och måsteöppningar måsteAlla sägaspelets gång. attman
förhand i denallt givet påtillkompromissa sig fram När är somsegern.

motion.det kaningenvärdefasta världen det sport". Men"är vara
värderingentyckerkallas idealismVärdefasthet omom mansom-

värderingaromfattarinte håller meddogmatismoch somom man -
räknas vanligenkompromissa Hitbereddinte samvets-är att om.man
solidaritet med defamiljen,med denfrågor, lojalitet svaga,egnasom
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medkännande med de sjuka, bevarandet vår planet för kommandeav
generationer. Instrumentalitet- kan kallas pragmatismsom om man
tycker värderingen eller opportunism inte håller med-om om man
omfattar värderingar vi kan experimentera och kompromissa medsom
för optimalt resultat; det kan gällaatt ett praktiska förhandlingar och
kalkyler i affarslivet eller politiken och många tekniska lösningar. Dis-
tinktionen mellan värdefasthet och instrumentalitet drogs Maxav
Weber tidigt l900-tal. Han skilde wertrational handlingen
värderationalitet från zweckrational handling pragmatism.en

Att ha materialistiska värden eller humanistiska

Den tredje dimensionen går från dalar till berg i våra diagram. Den
skiljer intresset för materiella saker från intresset for mänskliga var-
elser, och går sålunda mellan polema materialism och humanism. Så-
dana etiketter många associationer och flera andra beteckningar harger

till exempel "produktionensanvänts, materialistiska värderingar" så-
ordning, punktlighet, ambition, effektivitet och under-som annat som

lättar ekonomisk tillväxt till skillnad från "reproduktionens
humanistiska värderingar" såsom självkännedom, empati, känslighet
och för medmänniskor och underlättar personlig till-engagemang som

och genuin förståelseväxt för andra. Ett uttrycka dennasättannat att
skillnad finns i begreppen "inrevärldsmänniskor" och "yttrevärlds-
människor". Inrevärldsmänniskor har humanistiska värderingar och tar
sina styrande signaler inifrån och yttrevärldsmänniskor har
materialistiska värderingar och sina styrsignaler utifrån.tar

Den skiljelinjen i motion går mellanstora de materialistiska yttre-
världsmänniskoma motionerar främst för bra i ochattsom utse egna
andras och de humanistiskaögon inrevärldsmänniskoma motio-som

for må bra. förraDen signaler,att dennerar styrs yttreav senare av
inre.

Idrott och motion i värderingsrymden

I allmänhet gäller de sig i fleratt idrotts- ochsom engagerar mo-
tionsaktiviteter tenderar ha pragmatiska och materialistiskaatt vär-mer
deringar deär sig i färre. Hur tyngdpunktema för olikasom engagerar
aktiviteter fördelar sig i den tredimensionella värderingsrymden visas i
Diagram 7:2. Diagram 7:3 visar motsvarande fördelning för den idrotts-
och motionsutrustning Diagrammenäger. distansmatriser. Omärman



och idrottVärderingar, 87motionSOU 1997:188

likabetyder det medligger varandratvå punkter vär-nära att personer
punk-eller har redskap. Omi aktiviteterderingar deltar sammasamma

värderingar ocholikaifrån varandra har deltagarnaligger långtterna
Appendixåterfinns iolika utrustning. Koordinatema

frågeformulär nämndesportaktiviteter vårtmotions- ochdeAv 20
tyngdpunkter bland människorentydigt har sinadet sig niovisar att

utomhusmotion,gäller inomhus- ochvärderingar.med moderna Det
skidåkning,simning,gymnastik, aerobics/workout,löpning/friidrott,

övriga aktiviteternaoch racketsporter.skridskoåkning De engagerar
imoderna värderingartraditionella värderingar ochharpersoner som

traditionella i vårFritidsfiskama kanske degrad.ungefär lika är mest
värde-andel med modernadem finnslista, blandäven storenmen

traditionella planhalvan.entydigt denaktivitet liggerringar. Ingen
förbli modern rörelse.motionsrörelsen har lyckatsIdrotts- och en

vi frågade haroch motionsaktiviteteridrotts-20Av en-omsamma
värdefastas planhalva, nämligentyngdpunkter på deentydigadast två

flertalet aktiviteter,Vattengymnastik. llgymnastik och Det stora
först och främstpragmatikema. Hit hörattraherarstycken, täv-mest

ochracketsporterlöpning/friidrott, fotboll, innebandy,lingssportema:
utomhusmotion, aerobics/workout,också inom- ochgolf. hit hörMen

ungefär likaaktiviteter appellerarutomhusbad och fiske. Sjujoggning,
i skogvärdefasta: trädgårdsarbete, strövtågpragmatiker ochmycket till

och skidåkning.simning, cykling, skridsko-mark, promenader,och
aerobics/workout,aktiviteterna har baradeAv 20 vattengym-tre

humanistiskatyngdpunkter långt in på dengymnastik sinanastik,
gränslinjentyngdpunkter vidaktiviteter har sinaplanhalvan. Elva

och utomhus-materialism, nämligen inom-humanism ochmellan
i skog och mark,löpning/friidrott, joggning, stövtågmotion, prome-

och skridsko-utomhusbad, simning, cyklingnader, trädgårdsarbete,
långt den materia-sina tyngdpunkteråkning. aktiviteter harSex

fiska, skidåkninggolf, innebandy, fotboll,nämligenlistiska planhalvan,
racketsporter.och

motionsrörelseidrotts- och1990-taletsförsiktig slutsatsEn är att
de värde-erbjuda pragmatikemaharförvisso modern änär attmermen

förstamaterialistema humanistema. Enerbjudafasta och änattmer
motionsrörelsen kanidrotts- ochförsiktig rekommendation är att enga-

värdefastamed desamarbetafler värdefasta att mer nyagenomgera
och kvinnorörelsen.miljörörelsen, fredsrörelsenfolkrörelsema som

idrotts- och motions-rekommendationandra försiktigEn är att ge
Ömsesidig förståelse, djuphumanistiskt innehåll.tydligarerörelsen ett

humanis-högt medsjälvutveckling skattasgemenskap och av personer
ingalunda möjligheterIdrottsrörelsen saknartiska värderingar. att
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erbjuda detta. gällerDet då inte fastna i motionskvantifieringatt och
resultattabeller alltings mål. Man talar sällan vadsom numera om som
förr kallades "idrottens karaktärsdanande uppgift" sådana idéermen om
motion och idrott behöver kanske återuppväckas i modernare gestalt
och utformas gemenskaps- och självutvecklingens höga visasom en
inom idrottsrörelsen.

Värderingsgrupperna

Att utläsa verkligheten bakom tyngdpunktema i tredimensionella
värderingsmatriser svårt. Dessutom kanär lätt glömma flertaletattman
aktiviteter har enstaka långt ifrån deutövare angivna tyngdpunktema.
För analyser i form vanligagöraatt procenträkningar kan emel-av man
lertid använda de dimensionerna skapa kategoriertre värderings-att av
bärare här kallade värderingsgrupper. Då blir det lika lätt analy-att-

intervjumaterial värderingar analysera det med bak-sera attom som
grundsfaktorer ålder, kön och utbildning. För skapa värderings-som att

delar vi varje dimension i den tredimensionella värderings-gruppema
rymden i högre och lägre del. Vi får då åtta vien en grupper som ger
olika namn.

Rättrådiga 1 1% samtliga står för traditionella, ha fastaattav vara
värderingar och materialistisk orientering. De kompromisslösaären

ordning, ochvänner vad bör och inte bör har de klart för sig.av man
harDe hjärtat i sina ofta tillgångar.magra Till tillgångarna hör en

högre andel spinnspön genomsnittet för befolkningen.än De upplevs
ofta "lantisar" de råkar bo iäven stad. De villstörresom göraom en

för sig.rätt
Av de Rättrådiga tillhör 32 idrotts- eller motionsföreningprocent en

och 11 har deltagit i någon idrotts- ellerprocent motionstävling under
det året. Med undantag försenaste Vattengymnastik, strövtåg i skog och
mark och för trädgårdsarbete deltar de emellertid i färre idrotts- och
motionsaktiviteter flertalet andra svenskar.än Bara två procent enga-

sig i löpning/friidrott, vilket endast delvis kan förklarasgerar ex. av
har högre medelålder.att Men andra tyckerängruppen en mer grupper

de det viktigt Sverige vinnerär i landskamper.att att
Hemkära 12% samtliga står likaså för traditionella ochattav vara

har fasta värderingar, de har humanistisk orientering. De harmen en
hjärtat i och käranära i sina materiella tillgångar.än finnsHärsnarare
inget slår köttbullar. Liksom de Rättrådiga deärsom vännermammas

moral och ordning. villDe inte belasta den offentliga välfärden såav
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debarn och åldringar, ochhand varandra,mycket for de vill äventa om
ofta hemma.vårdar och vårdas

idrottsförening och 9de Hemkära tillhör 18Av procentprocent en
under det året.motionstävlingdeltagit i idrotts- ellerhar någon senaste

övrigtVattengymnastik iöverrepresenterade i gymnastik ochDe är men
och idrottsakti-nivå motions-liksom de Rättrådiga lägrehar de aven

åskådare till idrottstäv-de Hemkäraviteter. Endast 20 ärprocent av
medeltalet för hela befolkningen 45lingar; är procent.

traditionella,församtliga står1 1%Vardagsrealistema att varaav
orientering. sökermaterialistisk Depragmatiska värderingar ochha en

inte gång för alla be-lösningar problem,praktiska eller tekniska en
deras tillhörighetoch bil signalerarlösningar. bostadstämda Deras

livetpraktiska påoch släktbanden. Derasfamiljegårdenän synsnarare
reda sina för-socialförsäkringama och de hållerinnefattar också

sina personligade håller reda påsjälvklarhetmåner med somsamma
idrotter.rekord i sina

ochidrottsförening 26Vardagsrealistema tillhör 42Av procent en
under deteller motionstävlingdeltagit i idrotts-har någonprocent

ochrepresenterade i allamycket välåret. De är sport-senaste
Vattengymnastik där deochmotionsaktiviteter i gymnastik ärutom

viktigaste mål-sportbutikemasunderrepresen-terade. De är en av
ochidrotts-bredaste uppsättningenoch de denäger avgrupper

exempelfinns tillvärderingsgrupp. Härmotionsredskap någonav
i övriga landet.fotbollsskordubbelt så många som

för traditionella ochsamtliga står1%Tillhörama 1 äratt varaav
Vardagsrealistema.humanistiskt orienteradepragmatiska, änmen mer

dina materielladuTillhörigheten i talar är, änmergruppen om vem
viktiga, inte baraarbetskamrateroch ochägodelar. Vänner ärgrannar

släktingar.
ochi idrottsföreningarmedlemmarBland Tillhörama 43är procent

motionstävling under detellerdeltagit i idrotts-har någon23 procent
medeltaletnivå ligger någotaktiva pååret. De överärsenaste en som

hosvanligare bland democh rullskridskorför landet. Rullbrädor änär
Vardagsrealistema.

modemitet, värde-samtliga står forPrincipengagerade ll% av
gillar levamaterialistisk orientering.värderingar och Defasta att etten

statussymboler förmateriella ting ingabekvämt modernt liv ärmen
det gällersocialtMånga dem hardem. när tsamveteett stort exav

sina åsiktersövertygadeoch tredje världen. Demiljön är om
med dem.samhället i enlighetforträfflighet och vill ofta förändra

idrottsförening ochPrincipengagerade tillhör 31deAv procent en
under detmotionstävlingidrotts- ellerhar deltagit i någon10 procent
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året. Aktivitetsnivån ligger kring eller något under medeltalet.senaste
Skall peka aktivitet kommer skidåkning högt; i finnsutman en gruppen

längdåkningsskidor i andra, användningen skidornaän ärmer men av
inte så imponerande.

Sökarna 12% samtliga står för modemitet, värdefasthet ochav
humanism. För dem det viktigare "kännaär sig själv" och utvecklaatt
sympati för andra delta i manifestationer.än litar till sinDeatt yttre
känsla och intuition. De Principengagerade ifrågasätter liksom Sökarna
traditioner, hierarkier och auktoriteter. Frågor ofta ligger demsom

hjärtat kan jämlikhet mellan kön och homo-varmt om vara raser,
sexuellas likaberättigande, djurens rättigheter.

Av Sökarna tillhör 27 idrottsförening och ll harprocent procenten
deltagit i någon idrotts- eller motionstävling under det året. Påsenaste
gymnastiken de överrepresenterade, i friidrottär och innebandy deär

sällsynta.mer
Utmanare l 1% samtliga står för modemitet, pragmatism ochav

materialism. finnsHär mycket entreprenöranda. Utmanama gillar
affärer, risktagande finansmarknaden.påäven De individualisterär

inte rädda for komplexitet i livet.är bindningDeras till produkter,som
människor och föreningar i regel kortlivade. När något/någon inteär
längre vinst eller till så lätt in-är nytta tappar utmanarnagenererar
tresset.

Av Utmanama tillhör 45 idrottsföreningar och 28procent procent
har deltagit i någon idrotts- eller motionstävling under det året.senaste

sitt mycknaI idrottande torde de skilja sig från de andra idrottsintensiva
Vardagsrealistema och Tillhörama, dras tillattgrupperna, genom mer

halsbrytande Vi har dock inte frågat bobsleigh, hanggli-sporter. om
ding, bergsklättring d. Vi finner också de har ungefär dubbelatto re-
presentation bland innebandy, racketsporterutövare och golf. Utma-av

köpstark målgrupp i sportbutikema.är har deDe inne-störstanama en
haven rullbrädor, ishockeyklubbor, slalomutrustning, fotbollsskor,av
golfklubbor mm.

Minglarna 10% samtliga håller på modemism, pragmatism ochav
humanism. Vad gäller och vad inne i aktiviteter och modeärsom som
brukar de mycket medvetna De ogillar formella regler ochvara om.
älskar informella nätverk. De vill ha internationella kontakter.gärna
Till skillnad från sina Utmanama, de inga materialisterär storagrannar,
och sin intemationalism därför mindre intresseradetrots EU.av

Av Minglarna 39 medlemmar i idrottsföreningarär och 19procent
har deltagit i någon idrotts- eller motionstävling underprocent det

âret. Deras aktivitet aerobics/workout.senaste Mer andraärstora än
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motionscykel.motionsredskap hemma dock Omhar Minglama
rullskridskor.rullbrädor har Minglama mångahar mångaUtmanama

finns med helt genomsnittligaovanståendeFörutom vär-grupper en
alla.alla dimensioner "Medelsöner" 11deringar procent av

medlem-sammanfattar de olika värderingsgruppemasDiagram 7:4
motionsföreningar. skillnaderna likaeller Viskap i idrotts- ärattser

tabellde demografiska se 4:2dem vi fann mellanstora gruppernasom
sid 34.

motionsföreningarmedlemskap idrotts- ellerVárderingsgruppernasDiagram i

454342
39

32 31
27

éâøézgäázä åzå?b
§0 åot s 0Q Aégâ QÖQY

§0

ochframför allt Vardagsrealister, Tillhörare Utmanare personerDet är
ochmedlemmar i idrotts-med pragmatiska värderingar är m0-som

deltagarna i idrotts- ochrekryterastionsforeningar. Ur samma grupper
Diagrammotionstävlingar 7:5.
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Diagram 7:5. Värderingsgruppernas deltagande idrotts- eller motionstävlingari

2326 -
23

l 9

l l 1 l109

9 4 §5 ö ° öQyåvä9337 çsåoå egt Öáoøgxåcøäo cQ QÖQÖQCÅé

Underlaget för våra bedömningar idrott och motion i de olika vär-om
deringsgruppema finns i tabellerna 7:1 och 7:2.

Tabell visar7:1 och underrepresentationöver- i ochsport-
motionsaktiviteter i de olika värderingsgruppema. Siffrorna k mål-är s
gruppsindex TGI.
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Tabell 7:

Rätt- Hem- Till- Prin-Var- Sö- Ming-Ut-
rådiga kära dags- hörare cip- kare larema-

realist engag nare
Trädgård 108 102 99 92 107 106 97 82
Strövtåg 99 101 95 93 102 107 97 102
Fiske 109 50 136 101 106 60 138 95
Utomhusbad 76 77 115 98 94 107 121 113
Utomhusmotion 67 64 120 114 81 108 126 121

Inomhusmotion 57 66 105 126 77 104 117 154
Åskådare 98 46 148 110 96 72 141 109
Joggning 74 40 132 122 75 83 142 136
Friidrott 24 40 154 148 67 49 166 160
Promenader 105 102 93 97 102 106 94 100

Gymnastik 89 120 59 111 99 130 60 115
Aerob/workout 31 46 110 157 52 99 126 21 1
Simning 71 88 83 93 100 108 107 135
Vattengymn 146 157 33 119 100 109 37 90
Cykling 91 100 91 93 109 112 98 104

Fotboll 83 45 148 109 86 83 145 103
Innebandy 29 14 222 107 68 20 219 191
Skidåkning 83 73 110 79 105 107 124 120
skridskoåkning 63 54 120 96 81 113 119 119
Golf 73 36 152 86 79 56 204 102
Racketsporter 55 25 160 11l 82 56 186 149

Målgruppsindex target index underrepresentation degroup anger om
lägre 100 och överrepresentation deär högre Formelnän 100.är änom

för indexberäkningen är:

Andel i målgruppen
Index 100x

Andelen i hela befolkningen

indexEtt 70 ligger 30 under siffran för helaatt procentanger gruppen
befolkningen. Index innebär120 målgruppsvärdet gymnastik,att
skridskoåkning högreetc 20 i befolkningen helhet.är änprocent som
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för motions-Tabell visar målgruppsindex innehav och7:2 sport-av
artiklar.

Tabell 7:2

Till- Prin- Ming-Sö- Ut-Rätt- Hem- Var-
larerådiga kära dags- hörare cip- kare ma-

realist nareengag
Längdåknskidor 107 92 100103 90 104 85 121
Slalomutrustn 123 98 100 131 14055 40 117

104 105Cykel 92 94 103 101 104 101
Vanl skridskor 93 102 115 11783 61 115 117
Långfardsskrids 148 105 13161 51 109 92 97

Spinnspö 86 63 13 66l 15 55 150 131 l
Träningskläder 99 102 10992 85 108 103 98

108Golfklubbor 70 44 149 101 103 50 193
Motionscykel 102 90 10 106 112 91 92 741
Motionsredskap 125 129 84 94 98 14761 65

Racket 65 129 108 101 93 123 12270
10Campingutrustn 82 76 18 101 97 105 108 1l

Joggingskor 103 102 11188 89 l 06 102 95
Fotbollsskor 39 11576 26 204 125 58 176

103Fotboll 148 109 86 83 14583 45

96Ishockeyklubba 96 52 16469 41 173 10 l
190Snowboard 68 37 124 143 58 75 94

Rullbräda 58 101 193 9230 23 130 152
.

199Rullskridskor 33 93 174 57 90 14715

Motionsnivåer och inkomst i värdringsgrupperna

alla åldrar, till-Vi tidigare sid visat motionerandet ökat ihar 30 att
tillfredsställande sidmotionsanläggningar ganska 36-37,gången är

flertalet inte betungande delutgifterna för idrott och motion förär aven
motionsvanor mindrehushållsbudgeten sid idrotts- och45, ärmen

vill vi be-utbredda i hushåll med lägre hushållsinkomst sid 18. Här
värderingar.lysa i vilken utsträckning motionsvanoma styrs av

motionsnivåer sidDiagram visar värderingsgrupper och se 12-7:6
motionfrån får ingen eller endast litennivå med13 1 avpersoner som
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motion, träning ochsig mycketslag till nivåenklaste 4 ägnarsom
finns många i Nivå 3och MinglareBland Tillhörare, Utmanaretävling.

motion, ochfår mycketregelbundetoch dvs tränarsompersoner
finns blandlitet motion Rätt-får ingen elleriNivåtävlar. Många 1 som

och Hemkära.rådiga

och motionsnivåerinkomst7:6. Värderingsgrupper,Diagram

Motionsnivåer
Nivålingen, Nivå2regelbunden Nivä3regelbunden Nivå4mycketliten motion, lätt, mycken,

motion, träning, tävlingHushålls
l k 1959 191 265 233 256$ 1 9 9 2557 2949 2611

årper

NivålD
Nivå2D
Nivå3D
Nivå4I

Vardags-minst.hushållsinkomst och motionerarHemkära har lägst
Till-hushållsinkomstemade högstaharrealister och Utmanare men

Sökare har högalika mycket Utmanama.motionerar minsthörare som
Rättrådiga.lika litetmotionerarhushållsinkomster sommen

motionbehöver intesid och 26i denna 11vi tidigareSom rapportsett
ochoch strövtåg i skogpromenadersigkosta många ägnar t ex-

Tillhörama kanmotion, vilketlivsstilar prioriterarmark. Vissa exemp-
värde-hushållsinkomsten allafinns den tredje lägstaliñera. Där av

motionsnivåema ochandelen i 3den högstaringsgrupper nästmen
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Idrottens hierarki och elitidrottsframgångar

Idrotten har välbekant hierarki. SM viktigare ElitserierDM.är änen
och allsvenskan viktigare andra divisioner.är Högre står lands-än
kamper, och viktigareVM SM. Allra viktigast landskampemasär än är
landskamp, de olympiska spelen. internationellaI idrottstävlingar kan
segrande svenskar bli nationella hjältar.

hierarkiDenna återspeglas på många i detsätt, utrymmea
Ävenmedierna idrott och tillgången till medel frånger sponsorer.

volymen offentligt stöd idrott och motion påverkas hierarkin.av av
Räknat i totala antalet kronor får den breda idrotten lejonparten detav
offentliga stödet. räknat iMen kronor idrottsutövare får elitidrottareper

andra idrottare och motionärer.änmer
För belysa i vilken utsträckning elitidrotten uppskattas all-att av

mänheten ställdes följande fråga:
viktiga"Hur svenska framgångar i internationella idrottstävlingarär
Ärför dig de mycket viktiga, ganska viktiga, ganska oviktiga eller helt

oviktiga"
Värderingsgruppema visar mycket variationer i påstora svaren

frågan de svenska internationella idrottsframgångarom anser vara
"mycket viktiga".
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internationella idrottsframgångarVärderingsgrupperna7:7.Diagram om

framgångar i internationellaHur viktiga svenskaär
idrottstävlingar för dig

mycket viktigaAndel svaratsom

3 1
28

22

l 2
9

9 på sf990

elitidrottsframgångar finns blandUppskattning svenska Rätt-mestav
Vardagsrealister, Principengagerade och Dessarådiga, Utmanare.

värderingar.humanistiskahar materialistiska änsnararegrupper
värderingsrymdenfrågan läggs ialla svarsalternativen tillNär

internationella idrottsfram-svenskavisar det sig deatt attsom anser
traditionella och materialis-viktiga" i allmänhet hargångar "mycketär

allmänhetde "helt oviktiga" har ivärderingar.tiska De ärsvarat attsom
värderingar.moderna och humanistiska
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landet i någotde äldre ibakgrund det inteMed denna oväntatär att
svenska idrotts-tyckerunder 60 årutsträckning än attstörre personer

viktiga.framgångar mycketär

Tabell 7:3

årår år 60+år 30-44 45-59Alla 15-29

25%17%18% 15%viktiga 19%Mycket
47% 54%54%48%Ganska viktiga 51%

13%29%22% 21%oviktiga 21%Ganska
6%6%9%11%Helt oviktiga 8%
1%0%0%1% 1%Vet

framgångarsvenskagrundskoleutbildning tyckerenbart harDe attsom
utsträckningviktiga iidrottstävlingarinternationella äni störreär per-

denhögskoleutbildade finner viutbildning. Blandhögremedsoner
oviktiga.idrottsframgångarsvenskaandelen bedömerhögsta somsom

Tabell 7:4

Högskola,Gymnasie-Grund-
universitetskolaskola

15%22% 18%Mycket viktiga
47%viktiga 52% 53%Ganska
29%21%Ganska oviktiga 17%
9%8%Helt oviktiga 7%

0% 0%2%Vet

uppslutningennationellamodemiseringen ökar. DenUtbildningen och
därmedidrottstävlingar kaninternationellaikring svenska framgångar

historiker kommerframtidensförr. Kanskebli lika universellinte som
vanligare pånationalismochgiftennålet mellan idrottfinnaatt att var

1900-talet 2000-talet.än
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TEMO DIREKT

TELEFONOMNIBUS

Undersökning: Motion och idrottsutövande

Uppdragsgivare: Idrottsutredningen via Valuescope AB

Målgrupp: Svenska medborgare år och15 äldre

Fältarbetstid: 14/5 5/6 1997-

Kontaktform: Telefonintervjuer från TEMOs
telefoncentral ett CATI-system

Urval: Riksrepresentativt slumpmässigt
hushållsurval TEMOs telefondatabas.ur
slumpmässigt individurval år15 och äldre.

Antal genomförda
intervjuer: 2 100 st

Undersöknings-
påansvarig TEMO: Hans Alfredson

Publicering eller liknande spridning resultat eller hänvisning till dessa iav annonser,
broschyrer förutsätter överenskommelse träffats mellan beställaren ochetc. att en
TEMO. vidareSe TEMOs publiceringsregler.
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omnibusom-fyragenomförd viaundersökningIdrottsutredningens är
vardera.intervjuer500gångar om ca

år ochbefolkningen 15till helageneraliseringsbarUndersökningen avses
äldre.

variab-poststratifierats medidealmatrisefterRåmaterialet har vägts en
geografiskafeminom ochhushållsstorlekochålderlema kön, en avvar

regioner.

intervjuertelefonomnibussar 500 mätetappomfattar TEMOsNormalt per
i democh tvåvissa omgångar,år.åldersintervallet 75 I15för somav-

ochåldrarna årintervjuer för 15emellertid 550studie ingåri dennaingår
åldersinter-bredareavseende dettarepresentativiteterhållaäldre. För att
för tvåålder någotavseende påmed störrevägningenvall, blir av

två.för övrigaänmätetappema

Björklund,varitundersökning har Annför dennaDataansvarig TEMO
60 29.dintel: 629
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TEMO DIREKT

TEKNISK BESKRIVNING

Omnibusundersökning

TEMO Direkt regelbundet återkommande undersökning blandär denen
svenska allmänheten. Undersökningen s.k. "omnibus", vilket innebärär en

frågeformuläret delas mellan olika uppdragsgivare. Undersökningenatt
genomförs på identiskt lika vid varje tillfälle. Detta möjliggörsätt
jämförelser tiden. varje "buss", drasFör urval.över ett nytt

Kontaktform

Telefonintervjuer, hemtelefonnummer.

Urval

Urvalet består den svenska allmänheten, 15 till år. Urvalet75 frångörsav
hushållsbas,TEMO:s baserad på telefonkatalogen, med tillägg av

"syntetiska" telefonnummer. syntetiskaDe skapas denattnumren genom
sista siffran i telefonnumren dragna telefonkatalogen adderas med ett.ur
På detta ingår hemliga telefonnummer i urvalet.sätt Urvaletäven är
rullande. För varje buss dras urval. Telefonnummer där vi fåttett nytt
kontakt under den första fáltperioden flyttas vidare till nästkommande
period. Genom detta förfarande ökas möjligheten nå generellt svår-att
kontaktade Individurvalet sker filterfråga senastpersoner. genom en
födda i hushållet. Andelen befolkningen i åldern 15-75 år 73.1%utgörav

befolkningen eller 6.400.000av personer.
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Intervj ulängd

trötthetseffekteroch undvikaintervjukvalitethög ärupprätthållaFör att
varje bussinnebärminuter.till Dettabegränsad 20intervjutiden attca.

bakgrundskriterier. Inför varjekommerfrågor, till dessainnehåller 30ca.
intervjuama.medmuntligen igenomfrågeformuläretbuss gås

Fältarbete

telefoncentraler. Intervjuernafrån TEMO:sgenomförsIntervjuerna
kvällstid.primärt underoch kvällstid,genomförs under dag-

Svarsfrekvens

tilltelefonnummer lederutvaltkontaktförsök medupprepadeOm ett
företag,målgruppsaktuellklassificeraskankontakt eller numretatt som
bortfall.redovisassaknasmodem, abonnenttelefax, numret som

Direkt 65 75%.Svarsfrekvensen i TEMO är -
underidentifieras aldrig t.ex.telefonnummerVissa sommarstugor
dessavisar 20%Analyserenmansföretag etc.vinterhalvåret, att ca. av

A-bortfall,betraktaegentligentelefonnummerokontaktade är att som
populationen. Dettatillhör undersöknings-egentligen intedvs. deatt

statistisktden striktSvarsfrekvensen högrefaktiskaden änärgör att
medjämförtundersökningsmaterialetAvvikelser iredovisade.

i olikabortfallundersökningspopulationen beroende på grupper
poststratiñering.Vägningtill delreduceras stor genom

datainsamladEfterbehandling av

innebärpoststratifieras ovan. DettaseInsamlad data att gruppenom
andel ihögrestorstad harboende ienpersonshushåll,29 år,15män, en-

dennaundersökningspopulationenmaterialet iinsamlade vägsdet än
Efter-statistik.enligt offentligharden andel denned den fårså attgrupp

enpersonshushåll dennaskullehushållsbaseraturvalet utanär t.ex.som
Vägningenmaterialet.insamladeöverrepresenterade i detVägning vara
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simultant med alla fyra variablemagörs kön, ålder, hushållsstorlek och
bostadsort.

Dataredovisning

Resultaten redovisas vertikal med "chisquare" därprocent procent-som
talen uppifrån och ned kolumnvis till eller100% Via plus-summerar mera.
eller minustecken vilka värden inom delgrupp signifikantanges en som
avviker från motsvarande värde i totalkolumnen. Plus + värdetattanger

signifikant högre, minus - värdet signifikantär lägre.äratt

Tillförlitlighet

Tabellen nedan redovisar felmarginalen för procenttal vid olikauppmätta
stickprovsstorlekar. Det procenttalet ligger med 95 procentssanna sanno-
likhet inom intervallet +/- det antal procentenheter i tabellen.som anges

Urvalets omfång Feletsstorlek fördelar sig pånär följande sätt:svaren
bastalet 5-95 10-90 15-85 20-80 25-75 30-70 35-65 40-60 45-55 50-50

% % % % % % % % % %
intervjuer30 :ao :10.0 :13.0 :m3 -i-15.8 115.7 :m4 :179 :132 :183

50 intervjuer 6.2 8.5 10.1 11.3 l2.2 13.0 13.5 13.9 14.0 14.1
74 intervjuer 5.0 6.9 8.2 9.2 10.0 10.6 11.0 l 1.3 l 1.511.5
100intervjuer 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.5 9.8 9.9 10.0
200 intervjuer 3.1 4.2 5.1 5.6 6.1 6.5 6.8 6.9 7.0 7.1
250 intervjuer 2.8 3.8 4.5 5.1 5.5 5.8 6.0 6.2 6.3 6.3
400 intervjuer 2.2 3.0 3.6 4.0 4.3 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0
500intervjuer 2.0 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.3 4.4 4.54.5
1.000intervjuer 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2

Om 69% "JA" på fråga och 250 har besvaratt.ex. dennasvarat en personer
fråga blir felmarginalen 5,8%. vi kan då med 95% sannolikhet detsäga att

värdet ligger mellan 63,2 och 74,8%. det fallI vill dubblasanna man
säkerheten, dvs. minska felmarginalen till hälften, måste antalet intervjuer
fyrdubblas eller i detta fall ökas till 1.000 intervjuer.
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ochFrågeformuläretAppendix svarens

fördelning
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Appendix Koordinater för aktiviteter och

utrustning i värderingsrymden

Aktiviteter

-0.0300757 0.0574038 -0.046883
0.0298148 0.0325517 -0.0146956
-0.0785442 -0.205999 -0.153053
0.0794611 -0.104487 -0.0427463
0.104647 -0.173 83 -0.00312166
0.185284 192257-0. 0.0740715
-0.0380796 -0.256872 -0.1 11627
0.085854 -0.294945 -0.0298097
0.133738 -0.501036 0.0355394
0.01 18765 0.0437504 -0.00619949
0.1 14042 0.164014 0.12432
0.310598 -0.361 13 0.19015
0.165288 -0.0321286 -0.00221313
-0.0565771 0.316598 0.174679
0.062161 0.0398947 -0.0237688
-0.00621455 -0.260408 -0.101084
-0.0271235 -0.672947 -0.197553
0.102305 -0.0817015 -0, 101501
0.123245 -0. 150164 -0.0390434
0.0100251 -0.39961 -0.226684
0.0988835 -0.470435 -0. 126485
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Utrustning

-0.0753 8560.0135008 00425242
-0.04498850.159187 -0.239153

-0.0135542 -0.01340880.0340124
-0.01594360.0666282 -0.136226

-0.0655585 -0.04079150.211835
-0.142196 -0.233233-0.150511

-001 1870.0301949 -0.0497633 11
0.0116863 -0.378484 -0.205009

-00434268-0.071395 000970267C
0.112277 -0.192255 00826936I

-0.178996 -0.04490290.071153
-0.02910770.0498951 -0.0833178
2.43499E-0050.0476754 -0.043 17 l 8
-0.0897292-0.0986114 -0.524578
-0. 101084-0.00621455 -0.260408

-0.365747 -0.170268-0.0575858
-0.305088 0.1486620.149738
-0.407581 -0.04850140.134281

0.1665030.340743 -0.409005
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