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Forskningsenhetens förord 
 
Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt studier 
omkring ”Resursutnyttjande och effekter av offentligt driven eller understödd verksamhet på 
fritidsfältet”. 
 
I denna studie, Ung livsstil, som genomförts hösten 2004 och våren 2005, har vi strävat efter 
att kunna beskriva och analysera ungdomars livsvillkor i Stockholms stad. I första hand står 
dock ungdomars situation och preferenser på fritidsområdet i centrum för vår studie. Ung 
livsstil är ett samarbetsprojekt mellan idrotts- och kulturförvaltningarna i Stockholms stad och 
institutionen för socialt arbete (Stig Elofsson) vid Stockholms universitet. Studierna om Ung 
livsstil har också genomförts tillsammans med Helsingborgs stad, Haninge kommun, 
Jönköpings kommun och Lidingö stad. 
 
En rad personer har arbetat hårt med fältarbetet i Ung livsstil. Till dem ber jag att få framföra 
mitt varma tack. Ett speciellt tack går till Jari Öhman som varit ansvarig för fältarbetet. 
 
Från projektet Ung livsstil kommer en rad rapporter att presenteras. Följande rapporter är 
publicerade: 

• Blomdahl/Elofsson, Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att 
det skall satsas på? 

• Elofsson, S, Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i 
Stockholms stad att det ska satsas på? 

• Elofsson, S, Vill gymnasieungdomar att Stockholms stad ska satsa på 
träffpunkter? 
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Författarens förord  
 
Vid slutet av 1980-talet pågick projektet ”Framtida folkrörelser” inom Institutet för 
framtidsstudier. Inom ramen för detta projekt fick dåvarande Fritid Stockholms 
forskningsenhet ett uppdrag att skriva om deltagarna i svenskt föreningliv. Den centrala 
frågan i projektet var ”Hur ser folkrörelsesverige på sin egen och landets framtid?  Blicken i 
projektet var inställt mot 2010-talet och uppmärksamheten koncentrerad till framtidsdugliga 
krafter och kunskaper i samhället. Då ställdes frågan vilka karaktärsdrag hos det framtida 
samhället vi vill framhäva och främja.  
 
Bidraget från Fritid Stockholm blev rapporten ”Folket och folkrörelserna”, där undertecknad 
var med och bearbetade uppgifter om ungas föreningsvanor.1 Unga antas tidigt fastna i 
tankekesätt, värderingsmönster och vanor som följer dem genom livet. Ett sätt att skaffa sig 
grund för tankar om framtiden är att titta på föreningsmönstret bland barn och ungdomar. 
 
Nu är det snart 2006 och avståndet till den framtid som då låg framför oss krymper. Jag har 
åter fått tillfälle att stifta bekantskap med ungas föreningsvanor. Mitt uppdrag är att under fyra 
veckor bearbeta och redovisa resultaten kring i vilken utsträckning som  unga är medlemmar 
respektive har uppdrag i förening. Resultaten baseras på den ”livsstilstudie” som Kultur- och 
idrottsförvaltningarnas FOU-enhet genomfört 2004 och 2005 bland grundskole- och 
gymnasieelever i Stockholm. Rapporten är i huvudsak en resultatredovisning, utan 
jämförelser med tidigare studier, men läsare kan själv fördjupa resultaten genom att 
aktualisera frågorna (se ovan) från folkrörelseprojektet.  
 
I vuxengruppen har det länge pratats om ett krackelerande folkrörelse-Sverige. En halv miljon 
aktiva föreningsmedlemmar försvann mellan 1992 och 2000. Den viktigaste förändringen är 
en stark minskning av återväxten i ungdomsgenerationerna skrev Joachim Vogel m.fl. i DN 
debatt.2

 
Jag vill tacka Ulf Blomdahl, Bitte Jarl, Marina Högland, Stig Elofsson, Kjell Olofsson och  
Steinar Olsen för att de läst och kommenterat rapporten.    
 
 
Härnösand i november 2006 
 
Åsa Claeson Nordin 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Blomdahl, U. (1990). Folkrörelserna och folket. Carlssons bokförlag. 
2 Vogel, J m.fl. ( 030327).  Föreningar har tappat halv miljon aktiva. Dagens Nyheter, debatt. 
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1. Inledning  
 
I Sverige har barns och ungdomars fritidsvanor varit föremål för studier sedan början av 
1940-talet. Den föreningslösa ungdomens förehavanden var ett för tiden hett debattämne. Från 
inflytelserika yrkesgrupper i samhället (präster, läkare, lärare, redaktörer, socialarbetare och 
politiker) framfördes en oro över att ungdomar drev omkring i storstaden utan tillsyn. Utan 
brist på vettiga fritidssysslor kunde de unga lätt hamna i klorna på den demoraliserade och 
kommersiella nöjesindustrin menade debattörerna. För att komma till rätta med problemet 
föreslogs i en serie statliga utredningar under 1930- och 1940-talet ett utökat samhällsstöd till 
föreningslivet.3  
  
1929 bildades idrottsstyrelsen i Stockholm. Den tillkom för att möta den växande 
idrottsrörelsens krav och behov av långsiktig planering. Redan från början betonades idrotten 
som en folkhälsofråga där satsningen på ungdomar skulle prioriteras. Man beslutade även att 
fastställa en generalplan för utbyggnad av nya idrottsanläggningar.4  
 
1954 beslöt riksdagen om generella statsbidrag till ungdomsorganisationerna. Föreningslivet 
skulle med hjälp av stimulansbidrag ordna värdefull och målinriktad fritidsverksamhet för de 
föreningslösa.5

 
I dag har barn- och ungdomsorganisationerna vuxit till en etablerad institution i samhället. I 
takt med detta har också intresset vuxit för att studera hur denna institution utvecklas, vilka 
värden den levererar samt vilka som omfattas av respektive står utanför dess verksamhet. 
 
Våren 2005 genomförde t.ex. Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av 
Riksidrottsförbundet en undersökning där unga mellan 13 och 20 år tillfrågades om de tränar 
och/eller tävlar i en idrottsförening. Enligt studien svarade 68 procent av de mellan 13-15 år, 
55 procent av de mellan 16 och 18 år och 40 procent av de mellan 19 och 20 år att de har 
tränat och/eller tävlat i en idrottsförening.6

 
  
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande rapport är en redovisning av föreningsfrågan i studien Ung livsstil som 
genomfördes av kultur- och idrottsförvaltningarnas FOU-enhet i Stockholm under 2004 och 
2005. Studien som genomförts tillsammans med docent Stig Elofsson vid institutionen för 
socialt arbete vid Stockholms universitet omfattar barn och ungdomar på mellan-,  högstadiet 
samt gymnasiet. 
 
Syftet med den här rapporten är att beskriva: 
 

• hur stor andel av eleverna i mellan- högstadiet och gymnasiet som är 
föreningsmedlemmar samt typer av föreningar som de är medlemmar i 

                                                 
3Nilsson, P (1994) Den allvarsamma fritiden. Statens ungdomsråd, s.11. Här finns även en lista över aktuella 
utredningar. 
4 Olofsson, K & Johansson, B. Några återblickar. Stockholms idrottsnämnd 75år, 1929-2004. 
5 Olson, H-E (1992) Statens och ungdomens fritid , s.212.Arkiv. 
6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor ( 2005). En statistisk undersökning våren 2005. FOU 2005:6. 
Riksidrottsförbundet. 
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• hur stor andel av ungdomarna i högstadiet och gymnasiet som har olika typer av 
uppdrag i sina föreningar 

• ungdomarnas föreningsmedlemskap med hänsyn till skolstadie/ålder, kön, socio- 
ekonomiska resurser samt invandraranknytning 

 
 Till grund ligger följande frågor i enkäten: 
 
Är du medlem i någon/några föreningar, klubbar, kyrkor? 
  
Om de unga svarat ja på denna fråga har de fått redovisa vilken/vilka föreningar, klubbar 
kyrkor de är medlemmar i och vilken typ av aktivitet de sysslar med. Dessa uppgifter har 
sedan stämts av mot ett föreningsregister.7  
 
Den andra frågan som tas upp i rapporten är: 
 
Har du uppdrag i någon/några föreningar, klubbar, kyrkor? 
 
De elever som svarat ja på denna fråga har ombetts att ange typ av uppdrag och i vilken 
förening. De har haft möjlighet att välja ett eller flera av följande alternativ: ledamot i 
styrelse, ingår i arbetsgrupp/kommitté, ledare, brukar hjälpa till vid möten och tävlingar. 
 
 
1.2 Kultur- och idrottspolitiska ambitioner/förväntningar 
 
Stödet till barn och ungdomsorganisationerna motiverades till att börja med främst med 
socialpolitiska argument. Det handlade om att förebygga brott och kriminalitet. Därifrån har i 
stället fokus hamnat på att skapa goda uppväxtvillkor. Nu betonas mer välfärdspolitiska 
frågor, såsom demokrati, delaktighet och folkhälsa.8

 
Demokratiutredningen framhöll t.ex. att…”ett starkt och fungerande föreningsliv utgör en 
grundbult i ett demokratiskt samhälle, som uttryckligen främjar medborgarnas möjligheter till 
deltagande, inflytande och delaktighet”.9  
 
I rapporten ”Föreningsliv, makt och integration” skriver Bo Bengtsson: ”Ett utryck för den 
positiva synen på föreningslivet i svensk politik är de miljardbelopp som årligen slussas via 
statens och kommunernas kassor till föreningslivet. Det finns en rik flora av stödformer till 
föreningarnas organisation, verksamhet, utrustning och lokaler, motiverade såväl av allmän 
omsorg om föreningsverksamheten som av mer specifika politiska syften knutna till den    
verksamhet som föreningarna bedriver. En stor del av det offentliga stödet riktas till 
föreningarnas ungdomsverksamhet som ända sedan 1990-talets början uppfattats vara av 
särskilt stor betydelse”.10

 

                                                 
7 De aktiviteter som plockats bort finns dock redovisade såsom andra aktiviteter än föreningsaktiviteter t.ex. 
Lasse Kûlers dansskola etc. 
8 En idrottspolitik för 2000-talet, folkhälsa, folkrörelse och underhållning (proposition 1998/99:107). 
9 SOU 2000:1:196-97. 
10 Bengtsson, B ( 2004:49) Föreningsliv, makt och integration ett inledande perspektiv, kapitel 1. 
Justitiedepartementet.  
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I början av 1990-talet uppskattades det totala föreningsstödet från stat, landsting och  
kommuner till över 13 miljarder kronor, varav staten stod för 7,5 miljarder.11

 
I den nationella folkhälsopolitiken som består av elva målområden och faktorer som bidrar till 
hälsa och ohälsa beskrivs också Delaktighet och inflytande som ”en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsan”. Inte minst betonas barn och ungdomars möjligheter till 
inflytande och delaktighet.12

 
 
1.2.1 Allmänna förutsättningar för bidrag  
 
Syftet med Stockholms stads stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att det genom en bred 
föreningsverksamhet ska ges möjlighet till en omfattande och stimulerande fritid.13

 
Stockholms stad arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention. En förutsättning för att stöd ska 
ges är att verksamheten inte strider mot intentionerna i barnkonventionen. Barn och ungdomar 
ska i föreningsarbetet ges möjlighet att både delta och påverka för att därmed få träning i de 
demokratiska arbetsformerna. 
 
Föreningsstödet ska riktas så att stadens integrationsarbete fortsätter att utvecklas och att 
flickor och pojkar får del av stödet i så lika omfattning som möjligt.  
 
 
1.2.2 Idrottsnämndens mål 
 
Idrottsnämndens mål är att främja ett rikt, varierat och levande idrottsliv i Stockholms stad. 
Idrottsnämnden ska skapa förutsättningar för ett jämlikt och jämställt idrottande i alla grupper. 
Stadens invånare ska oberoende av kön, ålder, etniskt ursprung, nationalitet, psykiska och 
fysiska förutsättningar samt ekonomi kunna idrotta på egna villkor.14

 
Idrottsförvaltningen: 
 

• Ansvarar för ca 450 idrottsanläggningar  
• Ger bidrag till 550 föreningar 
• Ger bidrag till 350 idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet 

 
 
 
 
 
  
 
  
 

                                                 
11 SOU 2004:59:163, SOU 1993:82:109. 
12 Folkhälsoinstitutets hemsida. 
13 Ur allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i 
Stockholms stad. Föreningsenheten, Idrottsförvaltningen. 
14 Ur idrottspolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad. Idrottsförvaltningen. 
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2. Metod 
 
Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt studier kring 
”Resursutnyttjande och effekter av offentligt driven eller understödd verksamhet på 
fritidsfältet”. Forskningen startade 1984 som ett gemensamt projekt mellan Fritid Stockholm 
och sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.  
 
Studier kring stockholmsungdomars fritids- och kulturvanor samt preferenser har genomförts 
1985, 1992, 1994 och 1998.15  Dessa studier har redovisats i en rad rapporter. Studierna har 
ofta genomförts tillsammans med docent Stig Elofsson vid institutionen för socialt arbete vid 
Stockholms universitet.  Föreliggande rapport är en redovisning av föreningsfrågan i studien 
”Ung livsstil” som genomfördes hösten 2004 och våren 2005.  
 
En mycket viktig del av dessa studier har varit att följa barns och ungdomars deltagande i 
föreningslivet i allmänhet men i synnerhet i den största föreningskategorin, dvs 
idrottsföreningar. 
 
 
2.1 Urval 
 
I tabell 1 presenteras hur många elever i Stockholms stad som ingår i studien. 
 
Tabell 1:  Urval och svarsfrekvens. 
 

 Bruttourval 
Antal 

Nettourval 
Antal 

Antalet 
besvarade 

enkäter 

Svarsfrekvens 
% 

Mellanstadiet 2004                    4427                    4386                    3648                        83
Högstadiet 2004  4411 4352 3511 81
Gymnasiet 2005 2107 2075 1536 74
Totalt 10945 10813 8695 79

 
Målet är att kunna beskriva barns och ungdomars livsstil i Stockholms stad. Två olika 
urvalsförfaranden har använts för att uppnå detta syfte. I mellanstadiet och högstadiet har vi 
av åtta stadsdelar bildat ett miniatyr-Stockholm. Dessa stadsdelar är så valda att de 
geografiskt, socio-ekonomiskt och när det gäller andelen invandrare motsvarar hela staden. I 
ett andra steg har antalet elever i stadsdelen valts ut i förhållande till antalet elever i vårt 
miniatyr-Stockholm. I det tredje steget har varje skola/skolområde bildat en strata. Från dessa 
strata  har klasser valts ut  slumpmässigt. Resultaten går på detta sätt att använda både för att 
uttala sig om Stockholms stad som helhet och om de stadsdelar som ingår i studien. Eleverna i 
de privata skolorna ingår, i förhållande till sin storlek, självklart i urvalet. Svarsfrekvensen är 
lika stor i de kommunala skolorna som grupp som i de privata skolorna som grupp. 
 
I gymnasiet har vi i ett första steg delat in skolorna i gruppen kommunala respektive privata 
skolor. Antalet elever i vårt urval från dessa två strata motsvarar deras andel av det totala 
antalet gymnasieelever i Stockholm. I ett andra steg har vi inom de kommunala gymnasierna 
gjort ett slumpmässigt urval av gymnasier. De klasser i dessa gymnasier som skulle ingå i vårt 
                                                 
15. En sammanställning av rapporterna finns på hemsidan www.stockholm.se/idrott. Klicka därefter på 
forskningsrapporter. 
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urval valdes sedan  med ett slumpmässigt förfarande. Antalet elever som valts ut i varje 
enskilt gymnasium har varit representativt i förhållande till antalet elever i gymnasiet. Stora 
gymnasium har alltså fler elever med än de små. När det gäller de privata gymnasierna har vi 
delat dem i tre grupper: stora, medelstora och små gymnasier. Inom dessa tre grupper har vi 
gjort ett slumpmässigt urval, först av gymnasier och sedan av klasser. Antalet elever som valts 
ut i varje privat gymnasium har varit representativt i förhållande till antalet elever i gymnasiet. 
Stora gymnasium har alltså fler elever med än de små gymnasierna. Svarsfrekvensen i de 
kommunala gymnasierna är några procentenheter högre än i de privata gymnasierna. 
 
 
2.2 Andelen pojkar och flickor som ingår i undersökningen  
 
I följande tabell redovisas andelen pojkar och flickor som deltagit i studien. 
 
Tabell 2:  Svarsfrekvens med hänsyn till kön. %. 
 
 Pojkar Flickor 
Mellanstadiet 51 49 
Högstadiet 50 50 
Gymnasiet 47 53 
 
I gymnasiet har något fler flickor än pojkar svarat på enkäten. 
 
 
2.3 Socio-ekonomiska grupper 
 
Eleverna har med utgångspunkt från familjens tillgång till resurser delats in i olika socio-
ekonomiska grupper.    
 
1. Mycket stora resurser: Bor i villa/radhus+bil+båt+sommarstuga 
2. Stora resurser: Bor i villa/radhus/insatslägenhet/andelslägenhet+ har två av sommarstuga, 
båt och bil 
3. Genomsnittliga resurser: Övriga  bor t.ex. i hyreslägenhet+har två av sommarstuga, båt 
och bil 
4. Små resurser: Bor i hyreslägenhet+har tillgång till ett av sommarstuga, båt och bil 
5. Mycket små resurser: Bor i hyreslägenhet och har ej tillgång till sommarstuga, båt eller bil 
  
 
Tabell 3:  Fördelningen mellan olika socio-ekonomiska grupper. %. 

 
 1 2 3 4 5 

Mellanstadiet 6 34 40 14 6 
Högstadiet 9 35 37 14 6 
Gymnasiet 8 34 37 13 8 

 
Som vi ser har vart femte hushåll små eller mycket små resurser. Störst andel unga hittar vi 
inom grupp 2 och 3 med stora eller genomsnittliga resurser. En mindre grupp unga bor i 
familjer med mycket stora resurser. 
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2.4 Invandraranknytning 
 
Med hänsyn till elevernas grad av invandraranknytning har fyra grupper konstruerats. 
 
Som grund för beskrivningen av invandraranknytning används uppgifter huruvida 
ungdomarna själva och deras föräldrar är födda i Sverige eller ej. Frågorna har följande 
formulering: Är du (din pappa, mamma) född i Sverige?  Nej/ja 
 
Utifrån svaren har ungdomarna sedan grupperats efter graden av invandraranknytning på 
följande sätt: 
1. Ungdomar med svenskt ursprung 
  Föräldrarna födda i Sverige. Barnet fött i Sverige. 
2. Ungdomar med svag invandraranknytning innefattar tre grupper: 
 * Föräldrar födda i Sverige. Barnet fött utomlands 
 * En av föräldrarna född i Sverige. Barnet fött i Sverige 
 * En av föräldrarna född i Sverige. Barnet fött utomlands 
3. Andra generationens invandrare 
  Båda föräldrarna födda utomlands. Barnet fött i Sverige. 
4. Första generationens invandrare 
  Båda föräldrarna födda utomlands. Barnet fött utomlands. 
 
Tabell 4:  Andelen med svenskt ursprung respektive olika grader av 

invandraranknytning. %. 
 

 1 2 3 4 
Mellanstadiet 56 17 21 6 
Högstadiet 54 15 20 11 
Gymnasiet 61 15 13 12 

 
Av tabellen framkommer att i mellanstadiet har 44 procent annat ursprung än svenskt, 
motsvarande andelar i högstadiet samt i gymnasiet är 46 respektive 40 procent.   
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3. Medlemskap i förening 
 
I det här kapitlet redovisas andelen ungdomar som är föreningsmedlemmar. Redovisningen 
utgår ifrån följande kategorier; 
 

• totalt = samtliga föreningar 
• idrottsföreningar 
• annan förening = andra föreningar än idrott 

 
Resultaten redovisas med hänsyn till skolstadie och kön. 
 
 
3.1 Medlemskap i förening i de olika skolstadierna 
 
Av tabellen framgår att andelen föreningsmedlemmar är störst i mellanstadiet.  Här är två av 
tre unga med i förening medan knappt hälften av gymnasisterna är föreningsmedlemmar. I 
gymnasiet är alltså en majoritet av de unga inte med i förening. Vanligast i alla tre skolstadier 
är att vara med i idrottsförening.   Att andelen föreningsmedlemmar i gymnasiet är mindre än 
i de övriga stadierna kan knytas till att gymnasisterna mindre ofta är med i idrottsförening. 
Relativt sett är det endast något mer än hälften så vanligt att gymnasister är med i 
idrottsförening som att mellanstadiets elever är det. 
 
Däremot är andelen medlemmar i annan förening större på gymnasiet än i de övriga stadierna.     
 
Tabell 5:  Andelen föreningsmedlemmar. %. 
 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Förening totalt 69 52 46 
Idrottsförening 65 47 36 
Annan förening 11 10 15 
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3.2 Medlemskap och kön 
 
Tabellerna nedan visar i vilken utsträckning pojkar och flickor är föreningsmedlemmar i de 
olika skolstadierna. 
 
Tabell 6:  Andelen pojkar som är föreningsmedlemmar. %. 
 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Förening totalt 73 59 51 
Idrottsförening 70 55 41 
Annan förening 10 8 14 
 
 
Tabell 7:  Andelen flickor som är föreningsmedlemmar. %. 
 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Förening totalt 65 46 42 
Idrottsförening 60 39 31 
Annan förening 13 12 16 
 
 
Till att börja med kan konstateras att pojkar oftare än flickor är med i förening. Det gäller 
speciellt för idrottsförening. Däremot är skillnaderna mellan pojkar och flickor mindre när det 
gäller annan förening. Flickor är något oftare än pojkar medlemmar i annan förening. 
 
Som vi tidigare konstaterat är andelen föreningsmedlemmar störst i mellanstadiet. Därefter 
sjunker andelen medlemmar i idrottsförening i både pojk- och flickgruppen kraftigt. Sett i 
procent är nedgången i andelen medlemmar i idrottsförening, från mellanstadiet till 
gymnasiet, 41 procent för pojkarna och 48 procent för flickorna.  
 
Både bland pojkar och flickor är andelen medlemmar i annan förening lägst i högstadiet för 
att sedan stiga i gymnasiet. 
 
I gymnasiet står 58 procent av flickorna och 49 procent av pojkarna utanför föreningslivet. 
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4. Medlemskap efter socio-ekonomisk bakgrund 
 
I det här avsnittet redovisas i vilken utsträckning som unga ur olika socio-ekonomiska grupper 
är föreningsmedlemmar. I kapitlet arbetar vi med nedanstående socio-ekonomiska grupper, på 
sidan 5 finns en närmare beskrivning av dem. 
 
1 = Mycket stora resurser 
2 = Stora resurser 
3 = Genomsnitliga resurser 
4 = Små resurser 
5 = Mycket små resurser 
 
 
4.1 Mellanstadiet 
 
Vi börjar med att redovisa resultaten från mellanstadiet.  
 
Tabell 8:  Andelen unga i olika socio-ekonomiska grupper som är föreningsmedlemmar. 
                 Mellanstadiet. %. 
 
 1 2 3 4 5 
Förening totalt 83 81 68 55 51 
Idrottsförening 80 77 63 50 43 
Annan förening 11 13 12 8 10 
  
Av tabellen framgår att barn vars föräldrar tillhör de lägre socio-ekonomiska grupperna är 
föreningsmedlemmar i betydligt mindre utsträckning än de vars föräldrar tillhör de högre 
socio-ekonomiska grupperna. Detta gäller i synnerhet för idrottsförening. Andelen 
medlemmar i idrottsförening är cirka hälften så stor i socio-ekonomisk grupp 5 som grupp 1.  
 
Medlemskap i annan förening uppvisar inte samma beroende av socio-ekonomisk bakgrund.  
Andelen medlemmar är ungefär lika stor i den högsta som i den lägsta socio-ekonomiska 
gruppen. Men framförallt är skillnaden mellan andelen medlemmar i de olika socio-
ekonomiska grupperna betydligt mindre än i idrottsförening. 
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Här nedan redovisas hur socio-ekonomisk bakgrund samvarierar med medlemskap i förening, 
separerat bland pojkar och flickor.  
 
Tabell 9:  Andelen pojkar ur olika socio-ekonomiska grupper som är
 föreningsmedlemmar. Mellanstadiet.  %.                                      
 
 1 2 3 4 5 
Förening totalt 87 83 74 58 53 
Idrottsförening 84 80 70 57 50 
Annan förening 10 11 11 4 6 
 
 
Tabell 10:  Andelen flickor ur olika socio-ekonomiska grupper som är   
                   föreningsmedlemmar. Mellanstadiet. %.                                           
 
 1 2 3 4 5 
Förening totalt 79 79 61 52 46 
Idrottsförening 76 75 54 44 37 
Annan förening 12 14 13 12 13 
 
Vi ser att det finns stora skillnader inom pojk- och flickgruppen vad gäller andelen 
medlemmar i förening totalt och i idrottsförening, med hänsyn till socio-ekonomisk 
tillhörighet. Bland flickor i den högsta respektive  lägsta socio-ekonomiska gruppen skiljer det 
39 procentenheter i andelen medlemmar i idrottsförening, motsvarande skillnad inom 
pojkgruppen är 34 procentenheter. Vi ser också att könsskillnaderna i andelen medlemmar i 
idrottsförening är mindre i de högsta socio-ekonomiska grupperna än i de lägre, i socio-
ekonomisk grupp 1 noteras en skillnad på 8 procentenheter och i grupp 5 är skillnaden 13 
procentenheter. 
 
Störst skillnad i andelen medlemmar totalt och i idrottsförening hittar vi mellan pojkar från 
familjer med stora resurser och flickor från den lägsta socio-ekonomiska gruppen. I socio-
ekonomisk grupp 1 är 87 procent av pojkarna föreningsmedlemmar och 84 procent med i 
idrottsförening.   Motsvarande andelar bland flickorna i socio-ekonomisk grupp 5 är 46 
respektive 37 procent. 
 
Inom annan förening finns en jämnare rekrytering både vad gäller kön och socio-ekonomisk 
tillhörighet. I minst utsträckning är pojkar ur de lägre socio-ekonomiska grupperna 
medlemmar i annan förening. Även i annan förening är könsskillnaderna större i de lägre 
socio-ekonomiska grupperna än i de högre. 
 
Annars kan vi notera att förhållandet mellan de socio-ekonomiska grupperna 1 och 5, vad 
gäller andelen medlemmar i förening och i idrottsförening, är det omvända i annan förening. 
Flickorna från de lägsta socio-ekonomiska grupperna är oftare med i annan förening än pojkar 
från de högsta socio-ekonomiska grupperna. 
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4.2 Högstadiet 
 
Även i högstadiet finner vi att ungdomar som tillhör de högre socio-ekonomiska grupperna 
oftare är föreningsmedlemmar än ungdomar från de lägre socio-ekonomiska grupperna.  
Sambandet mellan socio-ekonomisk tillhörighet och medlemskap är särskilt tydligt inom 
idrottsförening. I annan förening är rekryteringen däremot jämn från de mellersta socio-
ekonomiska grupperna. Men även här hittar vi störst respektive minst andel medlemmar i den 
högsta respektive lägsta socio-ekonomiska gruppen. 
 
Tabell 11:  Andelen unga ur olika socio-ekonomiska grupper som är   
                   föreningsmedlemmar. Högstadiet. %. 
  
 1 2 3 4 5 
Förening totalt 64 61 49 41 29 
Idrottsförening 59 55 44 35 24 
Annan förening 14 10 10 9 5 
 
I tabellerna 12 och 13 redovisas andelen pojkar och flickor ur de olika socio-ekonomiska 
grupperna som är föreningsmedlemmar. 
 
Tabell 12:  Andelen pojkar ur olika socio-ekonomiska grupper som är             
  föreningsmedlemmar. Högstadiet. %.                                                      
   
 1 2 3 4 5 
Förening totalt 66 67 58 48 32 
Idrottsförening 63 62 53 45 28 
Annan förening 13 10 8 5 3 
 
 
Tabell 13:  Andelen flickor ur olika socio-ekonomiska grupper som är 
  föreningsmedlemmar. Högstadiet. %.  
 
 1 2 3 4 5 
Förening totalt 62 55 42 35 27 
Idrottsförening 54 49 34 26 21 
Annan förening 17 11 12 12 7 
  
Även här finner vi stora skillnader dels inom pojk- och flickgruppen, dels mellan könen. 
Andelen medlemmar i socio-ekonomisk grupp 1 är bland pojkar och flickor 66 respektive 62 
procent medan motsvarande andelar i den lägsta socio-ekonomiska gruppen är 32 respektive 
27 procent.  
 
I störst utsträckning är pojkar i de högsta socio-ekonomiska grupperna medlemmar i förening 
totalt samt i idrottsförening. Störst andel medlemmar i annan förening finner vi bland flickor i 
socio-ekonomisk grupp 1. Minst andel medlemmar i förening totalt samt i idrottsförening kan 
noteras bland flickor i socio-ekonomisk grupp 5, medan pojkar i dito socio-ekonomisk grupp 
är medlemmar i annan förening i minst utsträckning.  
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I högstadiet är könsskillnaderna i andelen medlemmar i förening störst i de mellersta socio-
ekonomiska grupperna. 
 
 
4.3 Gymnasiet 
 
Mönstret från mellan- och högstadiet går igen även i gymnasiet. Andelen medlemmar sjunker 
i takt med familjernas ekonomiska resurser, detta gäller i synnerhet för medlemskap i 
idrottsförening.  Om vi bortser från socio-ekonomisk grupp 1, minskar även andelen 
medlemmar i annan förening med socio-ekonomisk ställning. 
 
Tabell 14:  Andelen unga ur olika socio-ekonomiska grupper som är  
  föreningsmedlemmar. Gymnasiet. %. 
 
 1 2 3 4 5 
Förening totalt 55 55 44 38 21 
Idrottsförening 49 43 33 27 15 
Annan förening 10 18 15 13 8 
 
I tabellerna 15 och 16  redovisas andelen pojkar och flickor i de olika socio-ekonomiska 
grupperna som är föreningsmedlemmar. 
 
Tabell 15:  Andelen pojkar ur olika socio-ekonomiska grupper som är   
                      föreningsmedlemmar. Gymnasiet. %. 
 
 1 2 3 4 5 
Förening totalt 62 57 49 47 34 
Idrottsförening 55 45 39 37 30 
Annan förening 10 18 14 13 6 
 
Tabell 16:   Andelen flickor ur olika socio-ekonomiska grupper som är 
   föreningsmedlemmar. Gymnasiet. %.  
 
 1 2 3 4 5 
Förening totalt 48 53 40 28 13 
Idrottsförening 43 41 28 16 4  
Annan förening 10 18 16 13 9 
 
Vi kan konstatera att det generella mönstret vad gäller andelen medlemmar i förening totalt 
och i idrottsförening även gäller i gymnasiet, andelen medlemmar är störst bland pojkar i de 
högre socio-ekonomiska grupperna. Andelen flickor i socio-ekonomisk grupp 5 som är 
medlemmar i förening totalt samt i idrottsförening är 13 respektive 4 procent, motsvarande 
andelar bland pojkarna i socio-ekonomisk grupp 1  är 62 respektive 55 procent, alltså 
skillnader på 49 respektive 51 procentenheter. 
 
Könsskillnaderna i andelen medlemmar i idrottsförening är också klart mycket större i de 
lägre socio-ekonomiska grupperna än i de högre. Nämnda skillnader  i socio-ekonomisk grupp 
1 och 5 är, 12 respektive 26 procentenheter. Vi ser också att det förekommer stora skillnader 
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inom gruppen flickor där endast 4 procent av flickorna i socio-ekonomisk grupp 5 är 
medlemmar i idrottsförening mot 43 procent av flickorna i socio-ekonomisk grupp 1.  
 
Inom annan förening finner vi att könsskillnaderna är mindre än de socio-ekonomiska 
skillnaderna.  Noterbart är även att flickor i socio-ekonomisk grupp 5 oftare är medlemmar i 
annan förening än i idrottsförening. Liksom i mellan- och högstadiet är pojkar i socio-
ekonomisk grupp 5 i minst utsträckning medlemmar i annan förening.  
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5. Medlemskap och invandraranknytning 
 
I det här kapitlet redovisas hur graden av invandraranknytning hänger samman med 
medlemskap i förening. Vi arbetar med följande indelning:  
 
1 = Ungdomar med svenskt ursprung 
2 = Ungdomar med svag invandraranknytning 
3 = Andra generationens invandrare 
4 = Första generationens invandrare  
 
För definition av invandrargrupper se sidan 6. Vi har här inte kontrollerat för socio-
ekonomisk bakgrund.16

 
 
5.1 Mellanstadiet 
 
Graden av invandraranknytning har större betydelse för medlemskap i idrottsförening än i 
annan förening. Totalt tre fjärdedelar av mellanstadiebarnen med svenskt ursprung är medlem 
i förening mot mindre än hälften bland första generationens invandrare. Knappt 40 procent av 
första generationens invandrare är medlemmar i idrottsförening mot nästan tre fjärdedelar 
bland de med svenskt ursprung. 
 
Andelen medlemmar i annan förening är jämn om vi bortser från första generationens 
invandrare. 
 
Tabell 17:  Invandraranknytning och medlemskap i förening. Mellanstadiet. %. 
  
 1 2 3 4 
Förening totalt 76 69 59 43 
Idrottsförening 73 64 53 38 
Annan förening 11 12 12 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 I Blomdahl/Elofssons skrift ”Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom” redovisas även  
medlemskap i idrottsförening  kontrollerat för social bakgrund. Bland flickor kvarstår sambanden efter kontroll 
för social bakgrund. Bland pojkar försvagas sambanden eller försvinner helt. 

 14
 



I tabellerna 18 och 19  relateras andelen medlemmar till kön och invandraranknytning.  
 
Tabell 18:   Invandraranknytning och medlemskap i förening. Pojkar. Mellanstadiet. 
   %. 
 
 1 2 3 4 
Förening totalt 79 72 66 50 
Idrottsförening 76 67 62 47 
Annan förening 10 8 10 7 
 
 
Tabell 19:  Invandraranknytning och medlemskap i förening. Flickor. Mellanstadiet. 
     %. 
 
 1 2 3 4 
Förening totalt 73 66 52 35 
Idrottsförening 69 60 45 27 
Annan förening 12 15 14 11 
 
Vi ser att andelen medlemmar totalt samt i idrottsförening är störst bland pojkar med svenskt 
ursprung (grupp 1). 79 procent av dessa pojkar är med i förening totalt och 76 procent är 
medlemmar i idrottsförening. Motsvarande andelar bland flickor i gruppen första 
generationens invandrare (grupp 4) är 35 respektive 27 procent. 
 
Första och andra generationens invandrarflickor (grupp 3 och 4) är dock medlemmar i annan 
förening i något större utsträckning än pojkar med svenskt ursprung respektive med svag 
invandraranknytning (grupp 2). Men flickor är oavsett invandrarbakgrund oftare medlem i 
annan förening än pojkar. 
 
Vi kan också notera stora skillnader inom pojk- och flickgruppen med hänsyn till  
invandraranknytning. Andelen pojkar med svenskt ursprung som är medlemmar i 
idrottsförening är 76 procent mot 47 procent pojkar i gruppen första generationens invandrare, 
motsvarande andelar bland flickorna i dito grupper är 69 och 27 procent. 
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5.2 Högstadiet 
 
I tabell 20 visar vi i vilken utsträckning ungdomar i högstadiet med olika grad av 
invandraranknytning är föreningsmedlemmar. 
 
Även i högstadiet ser vi att ungas organisationsgrad samvarierar med graden av 
invandraranknytning. Skillnaden mellan ungdomar med svenskt ursprung respektive första 
generationens invandrare är dock mindre än i mellanstadiet. Detta beror framförallt på att  
ungdomar med svenskt ursprung mindre ofta är medlemmar i idrottsförening på högstadiet än 
i mellanstadiet. Största andelen medlemmar i förening totalt och i idrottsförening hittar vi 
bland de med svenskt ursprung, d.v.s. 58 och 52 procent. Motsvarande andelar i gruppen 
första generationens invandrare är 36 samt 32 procent, alltså skillnader på 22 respektive 20 
procentenheter. Mellan gruppen med svag invandraranknytning och andra generationens 
invandrare ser vi relativt små skillnader i andelen medlemmar i förening totalt och i 
idrottsförening. Första generationens invandrare skiljer alltså sig genom en betydligt lägre 
andel föreningsdeltagare än övriga högstadieelever. 
 
Inom annan förening ser vi att differensen mellan andelen medlemmar i de olika kategorierna 
är ganska små. Men även här finner vi den lägsta andelen medlemmar i första och andra 
generationens invandrare med 7 respektive 9 procent. 
 
Tabell 20:  Invandraranknytning och medlemskap i förening. Högstadiet. %. 
   
 1 2 3 4 
Förening totalt 58 52 47 36 
Idrottsförening 52 45 41 32 
Annan förening 11 12 9 7 
 
I kommande tabeller redovisas andelen föreningsmedlemmar med hänsyn till kön och 
invandraranknytning.  
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Tabell 21:  Invandraranknytning och medlemskap i förening. Pojkar. Högstadiet.  
     %. 
 
 1 2 3 4 
Förening totalt 63 57 55 48 
Idrottsförening 58 52 51 47 
Annan förening 10 9 7 4 
 
Tabell 22:  Invandraranknytning och medlemskap i förening. Flickor. Högstdiet.  
     %. 
 
 1 2 3 4 
Förening totalt 53 48 39 24 
Idrottsförening 46 38 32 17 
Annan förening 12 14 10 9 
 
Mönstret från mellanstadiet syns tydligt även i högstadiet. Andelen medlemmar i förening 
totalt och i idrottsförening är störst bland pojkar med svenskt ursprung. Lägst andel 
medlemmar i förening totalt och i idrottsförening finner vi bland första generationens 
invandrarflickor. Inom respektive kategori är flickorna oftare medlemmar i annan förening än 
pojkarna. Första generationens invandrarpojkar är minst ofta med i annan förening. 
 
När hänsyn tas till invandraranknytning vad gäller medlemskap i idrottsförening finner vi 
betydligt större skillnader inom flick- än pojkgruppen. Könsskillnaderna i andelen 
medlemmar i idrottsförening ökar också med graden av invandrarknytning. 58 procent av 
pojkarna med svenskt ursprung är med i idrottsförening mot 47 procent av första 
generationens invandrarpojkar, motsvarande andelar bland flickorna i dito grupper är 46 
respektive 17 procent.  
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5.3 Gymnasiet 
 
I tabell 23 redovisas invandraranknytning och medlemskap i förening. Av tabellen 
framkommer att mönstret från mellan- och högstadiet även finns i gymnasiet. Andelen 
medlemmar i förening totalt och i idrottsförening är störst bland dem med svenskt ursprung. 
Längst andel medlemmar i förening totalt och i idrottsförening finns bland första 
generationens invandrare. 
 
Svenskar (grupp 1) och invandrargrupperna 2 och 3 är med i annan förening i ungefär samma 
utsträckning. Även här är andelen medlemmar lägst bland första generationens invandrare. 
 
Tabell 23:  Invandraranknytning och medlemskap i förening. Gymnasiet. %. 
 
 1 2 3 4 
Förening totalt 51 43 39 28 
Idrottsförening 41 32 27 18 
Annan förening 15 16 16 11 
  
I tabellerna 24 och 25 redovisas  invandraranknytning och medlemskap i förening med hänsyn 
till kön.  
 
Tabell  24:  Invandraranknytning och medlemskap i förening. Pojkar. Gymnasiet. 
      %.  
 
 1 2 3 4 
Förening totalt 54 50 54 40 
Idrottsförening 44 36 43 31 
Annan förening 14 18 15 10 
 
 
Tabell 25:  Invandraranknytning och medlemskap i förening. Flickor. Gymnasiet. 
  %. 
   
 1 2 3 4 
Förening totalt 49 38 26 15 
Idrottsförening 38 29 13 4 
Annan förening 16 14 16 13 
 
Till att börja med kan konstateras att pojkar med svenskt ursprung och andra generationens 
invandrarpojkar är medlemmar i förening i lika stor utsträckning. Skillnaderna mellan dessa 
grupper vad gäller andelen medlemmar i idrottsförening och annan förening är försumbara. 44 
procent av pojkarna med svenskt ursprung är medlemmar i idrottsförening mot 43 procent av 
första generationens invandrarpojkar, motsvarande andelar i annan förening i dito grupper är 
14 och 15 procent. 
 
Bland flickorna är däremot skillnaderna stora. Av flickor med svenskt ursprung är 49 procent 
med i förening totalt och 38 procent är med i idrottsförening. Motsvarande andelar bland 
första och andra generationens invandrarflickor är 15 och 4 procent, respektive 26 och 13 
procent. Vi ser också att könsskillnaderna ökar med stigande invandraranknytning när det 
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gäller medlemskap i idrottsförening. 44 procent av pojkarna och 38 procent av flickorna med 
svenskt ursprung är medlemmar i idrottsförening. Motsvarande andelar bland första 
generationens invandrare är 31 och 4 procent. 
 
I annan förening finner vi lägst andel medlemmar bland första generationens invandrarpojkar. 
I övrigt är skillnaderna med hänsyn till både kön och invandrarknytning små. Den största 
skillnaden i andelen medlemmar i annan förening hittar vi här mellan pojkar med svag 
invandraranknytning och första generationens invandrarpojkar, där 18 procent av de förra mot 
10 procent av de senare är medlemmar i annan förening. 
 
Noterbart är att första generationens invandrarflickor oftare är medlemmar i annan förening 
än i idrottsförening. Den generella bilden av en ungdomsgrupp med en föreningsprofil 
inriktad mot idrott omfattas alltså inte av denna grupp flickor.   
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6. Uppdrag i förening 
 
I det här kapitlet redovisas i vilken utsträckning som ungdomarna i högstadiet och gymnasiet 
har olika typer av uppdrag i sina föreningar. Resultaten redovisas med hänsyn till kön. 
 
I tabellerna 26  och 27 visas i vilken utsträckning som ungdomar i högstadiet  respektive 
gymnasiet har olika typer av uppdrag.  
 
Tabell 26:   Andelen ungdomar i högstadiet som har uppdrag. %. 
 
Uppdrag Totalt Pojkar Flickor 
Brukar hjälpa till vid 
möten/tävlingar 5 4 5 

Ledare 2 2 3 
Ledamot i styrelse 1 1 1 
Ingår i arbetsgrupp/kommitté 0 0  0 
  
Tabell 27:  Andelen ungdomar i gymnasiet som har olika uppdrag. %. 
  
Uppdrag Totalt Pojkar Flickor 
Ledare 4 3 4 
Brukar hjälpa till vid 
möten/tävlingar 3 2 4 

Ledamot i styrelse 2 2 2 
Ingår i arbetsgrupp/kommitté 1 1 1 
 
 
Vi ser att det är en liten andel ungdomar som har föreningsuppdrag i högstadiet. Pojkar och 
flickor har uppdrag i ungefär lika stor utsträckning. Det vanligaste uppdraget är att hjälpa till 
vid möten eller tävlingar. 2 procent har uppdrag som ledare. 
 
Även i gymnasiet är det en liten andel ungdomar som har föreningsuppdrag. Det vanligaste 
uppdraget är att vara ledare. Flickor hjälper till vid möten/tävlingar något mer än pojkar. Det 
finns dock inga könsskillnader vad gäller ledamot i styrelse eller att ingå i arbetsgrupp/ 
kommitté. 
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7. Medlemskap i olika typer av föreningar 
 
I det här kapitlet redovisas i vilken utsträckning som ungdomarna är medlemmar i 16 olika 
föreningstyper. Vi har tidigare redovisat att de ungas föreningsengagemang präglas av idrott. 
I tabell 5 framgår att andelen medlemmar i andra föreningstyper än idrott i mellanstadiet 11 är 
procent, i högstadiet 10 samt i gymnasiet 15 procent. Här kan vi se vad de väljer att vara med 
i. Färre än en halv procent räknas som 0.  
 
Tabell 28:  Medlemskap i olika typer av föreningar i mellan- högstadiet 
      och gymnasiet. %. 
 

Förening 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 

Idrottsförening 65 47 36 
Annan förening kulturell  
(Musikföreningar, Svenska 
ungdomsringen för bygdekultur, 
film- och fotoklubbar osv) 

5 2 2 

Scouter (oberoende av huvudman) 4 2 1 
Frikyrkan 4 4 7 
Friluftsförening 
(främjandeorganisationer, 
fiskeföreningar, ornitologiska 
föreningar,  4H, Turistföreningen 
osv.) 

1 1 1 

Invandrarorganisation 1 1 1 
Annan förening praktisk. 
(Frimärken, modellbygge, bridge, 
dataförening etc.) 

1 0 1 

Supporterklubb i idrott 0 0 1 
Politiska ungdomsförbund 0 1 2 
Nykterhetsförening 0 0 0 
Handikapporganisation 0 0 0 
Elevorganisation 0 0 0 
Annan förening idé (Fredsrörelsen, 
Unga Örnar, Vi unga, Röda Korset 
osv) 

0 1 1 

Försvarsorganisationer 
(Hemvärnet, Lottor osv) 0 0 1 

Ungdomarnas egna klubbar 0 0 0 
Djurföreningar 0 0 0 
 
Av tabellen framgår att det är få föreningar förutom idrotten som lyckas samla fler än några 
procent av mellanstadiebarnen. 5 procent är medlemmar i annan förening kulturell. 4 procent 
är medlemmar i scouterna och frikyrkan. Andelen medlemmar i friluftsförening, 
invandrarorganisation och annan förening praktisk är 1 procent. Övriga föreningar kommer 
inte upp i kravet om minst en halv procent medlemmar (0,5 procent har rundats av till ental). 
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I högstadiet är det 8 föreningar som har minst en halv procent av ungdomarna som 
medlemmar. 4 procent är medlemmar i frikyrkan, 2 procent är medlemmar i scouterna och 
annan förening kulturell. Friluftsförening, politiskt ungdomsförbund, invandrarorganisation 
och annan förening idé når 1% av högstadieeleverna. 
 
Som vi tidigare redovisat är andelen medlemmar i annan förening större i gymnasiet än i 
mellan- och högstadiet. Frikyrkan är i gymnasiet den största enskilda föreningen med 7 
procent av gymnasieungdomarna som medlemmar. I förhållande till mellan- och högstadiet 
har andelen medlemmar näst intill fördubblats. Andelen medlemmar i annan förening 
kulturell och i de politiska ungdomsförbunden är 2 procent.  Supporterklubb i idrott, 
friluftsförening, scouterna, invandrarorganisation, annan förening praktisk, annan förening idé 
har endast 1 procent av gymnasisterna som medlemmar.  
 
Noterbart är att de klassiska folkrörelsernas ungdomsorganisationer som ryms inom annan 
förening idé och nykterhetsförening har litet eller inget grepp om de unga. Scouterna samlar 
dock fortfarande medlemmar främst i mellan- och högstadiet med 4 respektive 2 procent. I 
gymnasiet är dock andelen medlemmar nere på 1 procent, dock bättre än nykterhetsförening 
som inte når upp till att ha en procent av de unga som medlemmar.  
 
Vi kan även konstatera att frikyrkan bland gymnasisterna idag är mer än tre gånger så stor 
som de politiska ungdomsorganisationerna. (7 respektive 2 procent av ungdomarna som 
medlemmar). 
 
I nästa tabell kan vi studera medlemskap i olika typer av föreningar med hänsyn till kön. 
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Tabell 29:  Medlemskap i olika typer av föreningar i mellan-, högstadiet 
  och gymnasiet. %. 
 

Förening 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 

 P F P F P F 
Idrottsförening 70 60 55 39 41 31 
Annan förening kulturell 
(Musikföreningar, Svenska 
ungdomsringen för bygdekultur, 
film- och fotoklubbar osv) 

5 4 2 2 3 2 

Scouter (oberoende av huvudman) 4 4 2 2 2 1 
Frikyrkan 3 6 3 6 5 9 
Annan förening praktisk 
(frimärken, modellbygge, bridge, 
dataförening etc) 

1 0 1 0 0 1 

Supporterklubb i idrott 0 0 0 0 1 0 
Friluftsförening 
(främjandeorganisationer, 
fiskeföreningar, ornitologiska 
föreningar,  4H, Turistföreningen 
osv) 

0 1 0 1 1 1 

Politiska ungdomsförbund 0 0 1 1 2 2 
Nykterhetsförening 0 1 0 0 0 0 
Handikapporganisation 0 0 0 0 0 0 
Invandrarorganisation 0 1 0 1 1 1 
Elevorganisation 0 0 0 0 0 0 
Annan förening ide (fredsrörelsen, 
Unga Örnar, Vi unga, Röda Korset 
osv) 

0 1 0 1 1 1 

Försvarsorganisationer 
(Hemvärnet, Lottor osv) 0 0 0 0 0 1 

Djurföreningar 0 1 0 0 0 0 
Ungdomarnas egna klubbar 0 0 0 0 0 0 
 
 
Pojkar och flickor är medlemmar i de flesta föreningskategorierna i ungefär samma 
utsträckning. Flickor är dock medlemmar i frikyrkan i högre grad än pojkar. Det motsatta 
förhållandet gäller medlemskap i en idrottsförening. 
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8. Sammanfattning 
 
Den här rapporten utgör en redovisning av föreningsfrågan i studien Ung livsstil. Studien är 
genomförd i Stockholm hösten 2004 och våren 2005 vid kultur- och idrottsförvaltningarnas 
FOU-enhet och omfattar elever i mellan- och högstadiet samt gymnasiet. Såväl privata som 
kommunala skolor ingår i studien som totalt besvarats av 8695 elever. Bortfallet är totalt ca 
20 procent men varierar mellan stadierna, lägst i mellanstadiet och högst i gymnasiet. 
 
Rapporten belyser i vilken utsträckning de unga dels är föreningsmedlemmar, dels har 
uppdrag inom föreningslivet. Resultaten redovisas med hänsyn till skolstadium, kön, socio-
ekonomiska resurser och invandraranknytning. Rapporten innehåller även en beskrivning av 
de ungas medlemskap i 16 olika föreningstyper. 
 
En stor andel barn och ungdomar är föreningsmedlemmar. I störst utsträckning är 
mellanstadiebarnen organiserade. Två tredjedelar av mellanstadiebarnen är medlemmar i 
förening. I högstadiet och i gymnasiet är 52 respektive 46 procent föreningsmedlemmar. 
En majoritet av gymnasisterna är alltså inte med i förening. Medlemskap i idrottsförening är 
dominerande i alla tre stadier. Andelen medlemmar i idrottsförening är 65 procent i 
mellanstadiet, 47 procent i högstadiet och 36 procent i gymnasiet. Andelen medlemmar i 
annan förening (andra typer av föreningar än idrott) är störst i gymnasiet, 15 procent. Runt var 
tionde i mellan- och i högstadiet är med i annan förening. 
 
Fler pojkar än flickor är föreningsmedlemmar i alla tre stadierna. Detta kan kopplas till  
att pojkar oftare är med i idrottsförening. Flickor är däremot något oftare medlem i annan 
förening. I gymnasiet är t.ex. 41 procent av pojkarna och 31 procent av flickorna med i 
idrottsförening. Motsvarande andelar i annan förening är 14 respektive 16 procent. Totalt är 
51 procent av pojkarna och 42 procent av flickorna i gymnasiet föreningsmedlemmar. 
 
Barn och ungdomar i de högre socio-ekonomiska grupperna är med i en förening i 
betydligt större utsträckning än barn och ungdomar i de lägre socio-ekonomiska 
grupperna. Andelen medlemmar i förening sjunker till och med kontinuerligt från den högsta 
till den lägsta socio-ekonomiska gruppen i alla tre stadierna. Det gäller framförallt för 
medlemskap i idrottsförening. I gymnasiet är endast 4 procent av flickorna från den lägsta 
socio-ekonomiska gruppen medlemmar i idrottsförening mot 62 procent av pojkarna i den 
högsta socio-ekonomiska gruppen. Bland pojkar i den lägsta socio-ekonomiska gruppen är 
dock 30 procent medlemmar i idrottsförening 
 
Ungdomar som är födda i Sverige med svenska föräldrar (grupp 1) är med i förening 
totalt och i en idrottsförening i högre grad än de tre invandrarkategorierna när kontroll 
ej skett för social bakgrund. Andelen medlemmar sjunker kontinuerligt från svenskar (grupp 
1) till första generationens invandrare (grupp 4) i alla tre stadierna. Minst med är alltså första 
generationens invandrare. Vid kontroll för social bakgrund försvagas eller försvinner 
sambanden bland pojkar.17 Bland flickor är dock invandrarflickor signifikant mindre 
med både i föreningslivet totalt och i en idrottsförening än svenska flickor även efter 
kontroll för social bakgrund.  
 
Social bakgrund har större betydelse för medlemskap i idrottsförening än i annan förening.  I 
alla tre stadier är, som påvisats tidigare i texten, andelen medlemmar i idrottsförening störst 
                                                 
17  Se Blomdahl/Elofssons, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? 
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bland ungdomar med svenskt ursprung. I gymnasiet är dock andra generationens 
invandrarpojkar föreningsmedlemmar i lika stor utsträckning som pojkar med svenskt 
ursprung, det gäller både i idrotts- och i annan förening. Skillnader som funnits på tidigare 
stadier har alltså ebbat ut i gymnasiet. Men bland flickorna tenderar skillnaderna i stället att 
öka. Av första och andra generationens invandrarflickor är andelen medlemmar i 
idrottsförening 4 respektive 13 procent. Motsvarande andel bland flickor med svenskt 
ursprung är 38 procent. 
 
Vi har även konstaterat att invandraranknytning och socio-ekonomisk tillhörighet har 
betydligt större inflytande på flickors medlemskap i idrottsförening jämfört med pojkars. 
 
Andelen medlemmar i annan förening är däremot mer jämn med hänsyn till kön, socio-
ekonomiska resurser och invandraranknytning. I gymnasiet kan konstateras att första 
generationens invandrarflickor och flickor i den lägsta socio-ekonomiska gruppen är 
medlemmar i annan förening oftare än i idrottsförening. När det i dag talas om att unga har en 
föreningsprofil som domineras av idrott gäller det sålunda icke dessa flickor. 
 
I den här rapporten har vi visat att få ungdomar i högstadiet och i gymnasiet har 
föreningsuppdrag. Det vanligaste uppdraget bland gymnasieungdomarna är att vara ledare 
(4%). 
 
I rapporten har vi även redovisat andelen medlemmar i 16 olika föreningstyper. Endast en 
fjärdedel av de redovisade föreningarna har mer än 1 procent av de unga som 
föreningsmedlemmar. I topp ligger idrottsförening. Omkring vart tjugonde barn i 
mellanstadiet är medlem i annan förening kulturell, scouterna och frikyrkan. I högstadiet samt 
i gymnasiet är frikyrkan den enskilda organisation som har flest medlemmar vid sidan av 
idrotten. 7 procent av gymnasisterna är medlemmar i frikyrkan mot t.ex. 2 procent i de 
politiska ungdomsförbunden. Flickorna är överrepresenterade bland frikyrkans medlemmar. I 
gymnasiet är 9 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna medlemmar i frikyrkan. 
 
Traditionella föreningar såsom nykterhetsförening och annan förening idé, t.ex. fredsrörelsen, 
Unga örnar och Vi unga har inga eller få medlemmar bland både pojkar och flickor i alla tre 
stadierna. 
 
 
8.1 Avslutande kommentar om ungas medlemskap i idrottsförening. 
 
Vi redovisade inledningsvis resultatet från RF:s studie kring i vilken utsträckning som unga 
har tränat och/eller tävlat i en idrottsförening. Som framgår av redovisningen nedan skiljer sig 
dock RF:s och våra resultat åt. Det är fler unga som säger att de tränar och/eller tävlar i en 
förening  i RF:s studie än vår studie. 
 
* uppgift saknas Har tränat och/eller tävlat i 

en idrottsförening 
RF:s studie. % 

Andelen som är 
medlemmar i 

idrottsförening. %. 
Mellanstadiet * 65 
Högstadiet/ 13 – 15 år 68 47 
Gymnasiet/ 16 – 18 år 55 36 
19-20 år 40 * 
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Hur skall då dessa skillnader förklaras? I Blomdahl/Elofssons rapport ”Hur många 
motionerar/idrottar för lite och vilka är dom?”, görs en ordentlig utredning i frågan. I den här 
skriften konstateras bara att de olika resultaten beror på olika sätt att fråga. Vi undersöker 
medlemskap bl a i en idrottsförening. Därför har vi i vår studie strukit allt som ungdomar 
redovisat som idrottsförening men som inte är det (t. ex. medlemskap i gym som drivs av 
kommersiella organisatörer eller kommuner). RF undersöker deltagande i föreningsliknande 
idrott och kan med sin frågeteknik inte skilja mellan när idrotten utövas i en förening eller på 
annat sätt.  
 
Även i våra andra kommuner skiljer sig våra resultat starkt från RF:s resultat. I mellanstadiet 
är mellan 65 och 76 procent medlemmar i en idrottsförening i våra olika kommuner. I 
högstadiet är mellan 47 och 60 procent medlemmar och i gymnasiet mellan 34 och 46 procent 
medlemmar i en idrottsförening i de olika kommunerna vi har undersökt.18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Studierna Ung livsstil har också genomförts tillsammans med Helsingborgs stad, Haninge kommun, 
Jönköpings kommun och Lidingö stad.  
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