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Studierna i alla kommunerna i Ung livsstil är genomförda med en stratifierad, 
stratifierad och slumpmässig metod. Ung livsstil publicerar enbart studier där det 
finns en tydlig urvalsram och där urvalet är draget från urvalsramen och där 
svarsfrekvensen är minst 70%.  



Med i en idrottsförening 
-HUR SKA DET MÄTAS! 

•  Ung livsstil har sedan starten 1984 frågat barn och 
ungdomar om de är med i olika typer av föreningar 
(se nästa sida). 

•  Vi har i skriften ”Segrar föreningslivet” visat hur stor andel av 
barn och ungdomar som är med i en idrottsförening fram till 
2013. Här kommer nu resultaten i studierna från 2013 till och 
med 2015. 



Mätning av föreningsvanor 
Är du med i några föreningar, kyrkor, organisationer eller klubbar? 

         Nej  Ja  
Om ja, vilken/vilka föreningar, kyrkor, organisationer eller klubbar är du med i, vad 
sysslar ni med för aktiviteter och hur aktiv är du? 
 
 
 

Förening/Klubb Aktivitet/idrottsgren Hur många gånger under de 
senaste 4 veckorna har du 
deltagit i din/dina föreningars 
verksamhet (träning, tävling, 
möten, besök i klubblokalen osv) 

1. 

2. 
3. 
4. 

Det som inte är föreningar stryks av oss forskare/övriga kodare 

Vill du läsa mer om hur föreningsvanor mäts av olika forskare se: Blomdahl/Elofsson, Hur många 
motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? sid.125-126. (www.stockholm.se/idrott/forskning) 



Totalt  Killar Tjejer +/- Tjejer 
procentenheter 

Högstadiet 
Lidingö (2015) 60 62 59 -3 
Kalmar (2013) 53 57 49 -8 
Värmdö (2015) 51 54 48 -6 
Jönköping (2015) 51 55 48 -7 
Helsingborg (2015) 49 54 43 -11 
Täby (2013) 49 56 44 -8 
Sävsjö (2013) 47 48 45 -3 
Linköping (2013) 47 48 47 -1 
Vallentuna (2015) 45 49 41 -8 
Malmö (2015) 42 54 31 -23 
Stockholm (2014) 41 47 34 -13 
Huddinge (2015) 40 47 33 -14 

Medlem i idrottsförening. Andelar i %. Ung livsstil.  

Killar i Malmö är med som i övriga Sverige! Varför störst könsskillnader i Malmö? 



Sammanfattning 1. 

•  Vi ser att i topp ligger Lidingö och i botten Malmö, Stockholm 
och Huddinge. En del av skillnaderna mellan kommunerna kan 
förklaras av socioekonomisk status samt svensk respektive 
utländsk bakgrund. (Vi återkommer med en närmare analys). 

•  Det är flest killar på Lidingö som är med i en idrottsförening. 
Minst med i en idrottsförening är killar i Stockholm och 
Huddinge. 

•  Tar vi hänsyn till andelen ungdomar i de lägre socioekono-
miska grupperna och andelen ungdomar med utländsk 
bakgrund i kommunerna så är andelen killar i idrottsförening i 
Malmö nästa lika hög som på Lidingö (Vi återkommer med en 
närmare analys). 

•  Det är tjejerna i Malmö, Stockholm och Huddinge som är 
minst med i en idrottsförening. 

 



Sammanfattning 2 

•  Det är i Malmö skillnaderna mellan killars och tjejers deltagande 
i idrottsförening är störst. Killar är med i ganska stor 
utsträckning och tjejer i väldigt liten utsträckning. 

 
•  När resultaten i Malmö nyligen presenterades skrevs följande 

debattartikel i Sydsvenskan: ”Målet är att antalet högstadietjejer 
med medlemskap i en idrottsförening ska fördubblas till år 
2020”. Artikeln är undertecknas av Frida Trollmyr, kommunal-
råd, Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola och 
Tommy Theorin, ordförande för Malmö idrottsföreningars 
samarbetsorganisation.  Se medföljande länk 

 


