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Inledning 
Stockholms stads idrottsförvaltning genomför sedan tidigt 80-tal kontinuerligt studier kring 

resursutnyttjande och effekter av offentligt driven eller understödd verksamhet på fritidsfältet. 

Forskningsprojektet Ung livsstil startade 1984 som ett gemensamt projekt mellan dåvarande 

Fritid Stockholm och sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Ung livsstil är 

idag ett samarbete mellan Stockholms Universitet, Stockholms stad och 13 andra kommuner. 

Studier om stockholmsungdomars fritids- och kulturvanor samt preferenser har genomförts 

1985, 1992, 1994, 1998, 2004 och 2013/2014. Dessa studier har redovisats i en rad rapporter
1
. 

 

I föreliggande resultatredovisning kommer vi att visa hur stor andel barn och ungdomar i 

Stockholms stad som är med i olika specialidrotter
2
. 

Undersökningen 
Materialet som används i resultatredovisningen för barn och ungdomar har hämtats från 

forskningsprojektet Ung livsstil i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i Stockholms stad. 

Ung livsstil genomförs i ett samarbete mellan Stockholms Universitet och Stockholms stad. 

Insamlingen av data har genomförts av Stockholms stads idrottsförvaltning i form av enkäter 

som eleverna fyllt i under lektionstid i skolan. Vid genomförandet har personal från 

idrottsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar eller lärare från skolan varit närvarande för att 

kunna besvara eventuella frågor. Undersökningen har som mål att studera barns och 

ungdomars livssituation, skol- och fritidssituation, deltagande i fritidsaktiviteter samt 

preferenser för fritid. I enkäten ingår vid sidan av detta frågor som gäller elevernas 

sociodemografiska och sociala bakgrund samt hälsa.  

 

Urvalet av elever har genomförts som ett vägt klusterurval där klassen utgör urvalsenhet, vägt 

efter antal elever i klassen. Urvalsramen innefattar uppgifter om skola, klassbeteckning och 

antal elever i klassen. På gymnasiet ingår även uppgifter om program samt antal pojkar och 

flickor i varje klass. Urvalen omfattar ett lika stort urval av elever i varje årskurs på alla tre 

stadierna och genomfördes som ett sannolikhetsurval för att få en god geografisk spridning 

över skolor (och därmed även olika typer av bostadsområden) samtidigt som hänsyn tas till 

skolornas storlek. Både kommunala skolor och friskolor ingår i urvalet. I mellan- och 

högstadiet har åtta stadsdelsnämndsområden (av 14 totalt) valts ut vilka tillsammans speglar 

Stockholms stad som helhet. Dessa områden har varit desamma sedan studierna inom Ung 

livsstil inleddes 1983. På gymnasiet har, förutom fördelning mellan kommunala skolor och 

friskolor, urvalet gjorts för att få en fördelning mellan studieförberedande program samt 

yrkesförberedande program (via stratifiering) som stämmer med den som gäller för staden i 

sin helhet.  

 

Undersökningen i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet genomfördes 2013-2014. 

 

I mellanstadiet har 1879 elever medverkat, i högstadiet 2088 elever och i gymnasiet 1464 

elever. Svarsfrekvensen var i mellanstadiet 73%, i högstadiet 72% och i gymnasiet 73%. 

Bortfallet beror till största del på att rektor valde att inte låta hela klasser delta, till en mindre 

del beror bortfallet på enskilda elevers frånvaro vid aktuellt lektionstillfälle.   

                                                 
1
 Alla rapporter finns på www.stockholm.se/idrott/forskning.  

2
 Se även resultatredovisningen av vilka idrotts-, motions-, och rekreationsanläggningar som barn, ungdomar och 

vuxna i Stockholms stad tycker att det ska satsa på. Åkesson, Blomdahl, Elofsson, Vilka idrotts-, motions-, och 

rekreationsanläggningar vill Stockholms stads invånare att staden ska satsa på? 2015. 
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Frågan kring föreningsmedlemmar 
I alla våra studier sedan 1984 har vi ställt följande fråga till barn och ungdom: 

 

1. Är du medlem i några föreningar klubbar, kyrkor? 
(Om du är osäker om det är en förening du är med i när du utför din aktivitet så skriv ändå 

upp den här) 

   Nej  Ja  
    

Om ja, vilken/vilka föreningar/klubbar eller kyrkor 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.   

 

Med förening avses i den här skriften en demokratiskt uppbyggd organisation med 

medlemskap i Riksidrottsförbundet.  Exempel på en sådan organisation kan vara en 

fotbollsförening eller en bordtennisförening. Ofta är denna lokala förening ansluten till ett 

förbund t.ex. Svenska fotbollsförbundet eller Svenska bordtennisförbundet. Det är alltså de 

föreningar som kan få eller får ekonomiskt stöd från det offentliga som inkluderas i den här 

rapporten
3
.  

 

Elevernas svar i varje enkät har granskats av medarbetare inom Ung livsstil och av personal 

på Stockholms stads idrottsförvaltning. En allmän tendens är att ungdomar i alla stadier, men 

framför allt i gymnasiet, i allt högre grad sedan 1984 inte vet vad som är en idrottsförening 

eller förening överhuvud taget. Eleverna upplever i allt högre grad att kommersiella eller 

kommunala gym är idrottsföreningar liksom att företagens utbud av olika former av aerobics 

och studieförbundens danskurser m.m. är föreningar. Många barn och ungdomar tror också att 

Kulturskolan är en förening. Vi har strukit allt som inte är förening enligt vår, de 

bidragsgivande myndigheternas och kommunernas definition.  

Läsaren bör observera att vi och flertalet andra forskare/utredare hanterar begreppet förening 

på skilda sätt
4
. Övriga forskare låter barn och ungdomar själva bestämma vad som är en 

förening. Det innebär självklart att de redovisar en högre andel ungdomar i förening än vad vi 

gör. Bland gymnasieelever i Stockholmsområdet kan skillnaden vara så stor som omkring 15 

procentenheter.  

 

  

                                                 
3
 I föreliggande rapport redovisas Friskis och Svettis medlemmar för sig och övriga friidrottsföreningar för sig då 

föreningen skiljer sig från friidrottsförbundets övriga medlemsföreningar. 
4
 För en närmare diskussion se Blomdahl/Elofsson, Hur många motionerar för lite och vilka är dom? sid. 125-

126. 
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Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten för hur stor andel av barnen och ungdomarna i Stockholms 

stad som är medlemmar i en idrottsförening. Det är endast de idrotter som når åtminstone två 

procent av barnen/ungdomarna i respektive skolstadium som redovisas. 

 

Hur stor andel av barnen och ungdomarna är med i en idrottsförening? 

Hur stor andel av barnen i mellanstadiet och ungdomarna i högstadiet och gymnasiet är då 

medlemmar i en idrottsförening totalt? I tabellen nedan redovisas detta. 

 

Tabell 1. Andel medlemmar i en idrottsförening utifrån skolstadium och kön. Stockholms 

stad.  

Andel (%). 

 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 

Pojkar 71 47 32 

Flickor 50 34 28 

Totalt 60 41 29 

 

Vi ser i tabellen att andelen medlemmar i idrottsförening sjunker kraftigt med ökad ålder. 

Från 71% och 50% bland pojkar respektive flickor i mellanstadiet till 32% pojkar respektive 

28% flickor i gymnasiet. Tabellen visar även att det är fler pojkar än flickor som är med i en 

idrottsförening med undantag från gymnasiet där det skiljer lite i andelen medlemmar mellan 

könen. 

 

De största specialidrotterna 

I nedanstående tabeller redovisas först de mest förekommande specialidrotterna som barn och 

ungdomar, uppdelat på ålder och kön, deltar i
5
 
6
. Därefter redovisas samtliga idrotter uppdelat 

på ålder och kön
7
.  

 

Tabell 2. Andel medlemmar i de mest förekommande idrotterna totalt i olika åldersgrupper. 

Andel (%) 
 Mellanstadiet % Högstadiet % Gymnasiet % 

1 Fotboll 25 Fotboll 14 Fotboll 7 

2 Basketboll 6 Basketboll 4 Ridsport 4 

3 Tennis 6 Ridsport 3 Friskis & Svettis 3 

4 Ridsport 5 Innebandy 3 Tennis 2 

5 Simning (alla 

discipliner) 
5  

 
Innebandy 2 

 

I samtliga åldersgrupper är fotboll den klart största idrotten, även om skillnaden till övriga 

idrotter minskar med ökad ålder. I både mellanstadiet och högstadiet är basket den näst största 

idrotten där man når 6% respektive 4%. I gymnasiet är ridsport den näst största idrotten. 

Noterbart är att Friskis och Svettis bland ungdomar i gymnasiet är den tredje största idrotten. 

                                                 
5
 En person kan delta i flera olika idrotter. 

6
 71 specialidrottsförbund är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Många av dessa förbund är små förbund med få 

utövare. 
7
 I bilagan redovisas en jämförelse mellan andel medlemmar bland pojkar och flickor i olika idrotter. 
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Vilka idrotter är störst bland killarna? 

Tabell 3. Andel medlemmar i de mest förekommande idrotterna bland pojkar i olika 

åldersgrupper. Andel (%) 
 Mellanstadiet % Högstadiet % Gymnasiet % 

1 Fotboll 38 Fotboll 21 Fotboll 11 

2 Tennis 7 Innebandy 4 Friskis & Svettis 2 

3 Basketboll 5 Basketboll 3 Tennis 2 

4 Simning (alla 

discipliner) 
5 Tennis 3 Innebandy 2 

     Korpen 2 

 

Bland pojkar i alla åldersgrupper är fotboll den idrott som har störst andel medlemmar. 

Fotbollen har mer än fem gånger så många medlemmar som de näst största idrotterna i varje 

åldersgrupp. Övriga idrotter som har en större andel medlemmar har en relativt jämn 

fördelning av medlemmarna mellan sig. 

 

Vilka idrotter är störst bland tjejerna? 

Tabell 4. Andel medlemmar i de mest förekommande idrotterna bland flickor i olika 

åldersgrupper. Andel (%) 
 Mellanstadiet % Högstadiet % Gymnasiet % 

1 Fotboll 12 Fotboll 8 Ridsport 6 

2 Ridsport 9 Ridsport 5 Friskis & Svettis 5 

3 Gymnastik (även 

truppgymnastik) 
8 Basketboll 4 Fotboll 4 

4 Basketboll 7 Friskis & Svettis 3 Tennis 2 

5 Tennis 5   Basketboll 2 
 Simning (alla 

discipliner) 
5  

 

Gymnastik (även 

truppgymnastik) 
2 

 

Liksom bland pojkar är fotbollen den största idrotten bland flickor i mellanstadiet och 

högstadiet. Det är dock en mindre andel av flickorna som är medlemmar i en fotbollsförening 

än vad det är av pojkarna. Ridsporten är den näst största idrotten bland flickor i mellanstadiet 

och högstadiet. I gymnasiet är ridsporten den största idrotten och ridsporten. 
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Vilka idrotter är mellanstadieelever medlemmar i? 

I tabell 5 redovisas andel medlemmar totalt i olika specialidrotter bland mellanstadieelever. 

Detta följs av tabell 6 som visar andel medlemmar i olika idrotter bland pojkar i mellanstadiet 

och i tabell 7 visas vilka idrotter mellanstadieflickor är medlemmar i. 

 

Tabell 5. Andel medlemmar totalt bland mellanstadieelever i olika specialidrotter. Stockholms 

stad. Andel (%).
8
 

   Totalt 

1 Fotboll 25 

2 Basketboll 6 

2 Tennis 6 

3 Ridsport 5 

3 Simning (alla discipliner) 5 

4 Gymnastik (även truppgymnastik) 4 

4 Friidrott 4 

4 Budo 4 

5 Handboll 3 

5 Innebandy 3 

6 Bordtennis 2 

6 Ishockey 2 

 

I mellanstadiet är fotboll den totalt sett största idrotten. 25% av alla mellanstadieelever är 

medlemmar i en fotbollsförening.  Därefter kommer basket och tennis med vardera 6% samt 

ridsport och simning som når vardera 5% av mellanstadieeleverna.  

 

  

                                                 
8
 I denna tabell och kommande tabeller är det endast de specialidrotter som når minst 2% i respektive barn- och 

ungdomsgrupp som redovisas. 
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Tabell 6. Andel medlemmar bland pojkar i mellanstadiet i olika specialidrotter. Stockholms 

stad.  

Andel (%). 

   Pojkar 

1 Fotboll 38 

2 Tennis 7 

3 Basketboll 5 

3 Simning (alla discipliner) 5 

3 Innebandy 5 

4 Friidrott 4 

4 Budo  4 

4 Ishockey 4 

5 Handboll 3 

5 Bordtennis 3 

6 Badminton 2 

6 Taekwondo 2 

6 Bandy (is) 2 

 

Fotbollen når 38% av alla pojkar i mellanstadiet i Stockholm och är därmed den största 

idrotten. Tennisen når 7% av pojkarna följt av basket, simning och innebandy som når 5% av 

mellanstadiepojkarna. 

 

Tabell 7. Andel medlemmar bland flickor i mellanstadiet i olika specialidrotter. Stockholms 

stad.  

Andel (%). 

   Flickor 

1 Fotboll 12 

2 Ridsport 9 

3 Gymnastik (även truppgymnastik) 8 

4 Basketboll 7 

5 Tennis 5 

5 Simning (alla discipliner) 5 

6 Friidrott 3 

6 Budo  3 

6 Handboll 3 

7 Innebandy 2 

 

Även bland mellanstadieflickorna är fotboll den största idrotten där man når 12% av 

flickorna. Den näst största idrotten är ridsport där 9% är medlemmar följt av gymnastik på 

8%. 
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Vilka idrotter är högstadieelever medlemmar i? 

I tabell 8 redovisas andel medlemmar totalt i olika specialidrotter bland högstadieelever. Detta 

följs av tabell 9 som visar andel medlemmar i olika idrotter bland pojkar i högstadiet och i 

tabell 10 visas vilka idrotter högstadieflickor är medlemmar i. 

 

Tabell 8. Andel medlemmar totalt bland högstadieelever i olika specialidrotter. Stockholms 

stad.  

Andel (%). 

   Totalt 

1 Fotboll 14 

2 Basketboll 4 

3 Ridsport 3 

3 Innebandy 3 

4 Friskis & Svettis 2 

4 Tennis 2 

4 Friidrott 2 

4 Handboll 2 

4 Gymnastik (även truppgymnastik) 2 

4 Simning (alla discipliner) 2 

4 Budo  2 

 

Liksom på mellanstadiet är fotbollen den största idrotten totalt även på högstadiet där 14% av 

ungdomarna är medlemmar. Basket är den näst största idrotten, 4%, följt av ridsport och 

innebandy som når 3% av högstadieungdomarna i Stockholm. 
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Tabell 9. Andel medlemmar bland pojkar i högstadiet i olika specialidrotter. Stockholms stad.  

Andel (%). 

   Pojkar 

1 Fotboll 21 

2 Innebandy 4 

3 Basketboll 3 

3 Tennis 3 

4 Friidrott 2 

4 Handboll 2 

4 Budo  2 

4 Boxning 2 

4 Golf 2 

4 Ishockey 2 

 

21% av högstadiepojkarna är medlemmar i en fotbollsförening. Innebandyn är den näst största 

idrotten där 4% deltar. Dessa idrotter följs av basket och tennis som når 3% av pojkarna i 

högstadiet. 

 

Tabell 10. Andel medlemmar bland flickor i högstadiet i olika specialidrotter. Stockholms 

stad.  

Andel (%). 

   Flickor 

1 Fotboll 8 

2 Ridsport 5 

3 Basketboll 4 

4 Friskis & Svettis 3 

5 Tennis 2 

5 Friidrott 2 

5 Handboll 2 

5 Gymnastik (även truppgymnastik) 2 

5 Simning (alla discipliner) 2 

 

Fotboll är den största idrotten även bland flickorna i högstadiet. 8% av högstadieflickorna är 

medlemmar i en fotbollsförening. 5% utövar ridsport i en förening och 4% av flickorna i 

högstadiet spelar basket. 
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Vilka idrotter är gymnasieelever medlemmar i? 

I tabell 11 redovisas andel medlemmar totalt i olika specialidrotter bland gymnasieelever. 

Detta följs av tabell 12 som visar andel medlemmar i olika idrotter bland pojkar i gymnasiet 

och i tabell 13 visas vilka idrotter gymnasieflickor är medlemmar i. 

 

Tabell 11. Andel medlemmar totalt bland gymnasieelever i olika specialidrotter. Stockholms 

stad.  

Andel (%). 

   Totalt 

1 Fotboll 7 

2 Ridsport 4 

3 Friskis & Svettis 3 

4 Tennis 2 

4 Innebandy 2 

 

Bland gymnasieeleverna sjunker antalet idrotter som utövas i förening och som når 

åtminstone 2% av gymnasieungdomarna. Fotbollen är även i gymnasieåldrarna den största 

idrotten på 7%. Ridsporten når 4% och Friskis och Svettis är tredje störst med 3%. 

 

Tabell 12. Andel medlemmar bland pojkar i gymnasiet i olika specialidrotter. Stockholms 

stad.  

Andel (%). 

   Pojkar 

1 Fotboll 11 

2 Friskis & Svettis 2 

2 Tennis 2 

2 Innebandy 2 

2 Korpen 2 

 

Den största idrotten bland pojkar i gymnasiet är fotboll som når 11%. 

 

Tabell 13. Andel medlemmar bland flickor i gymnasiet i olika specialidrotter. Stockholms 

stad.  

Andel (%). 

   Flickor 

1 Ridsport 6 

2 Friskis & Svettis 5 

3 Fotboll 4 

4 Tennis 2 

4 Basketboll 2 

4 Gymnastik (även truppgymnastik) 2 

 

Ridsporten når 6% av gymnasieflickorna.  
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Sammanfattning 
Studien om hur stor andel av Stockholms stads ungdomar som är med olika specialidrotter 

bygger på enkätsvar från forskningsprojektet Ung livsstil där 1879 elever i mellanstadiet, 

2088 elever i högstadiet samt 1464 elever i gymnasiet deltagit. Svarsfrekvensen i studierna är 

mellan 72% och 76%. Barnen och ungdomarna har fått skriva namnet på föreningen och 

vilken aktivitet de utövar. Svaren har sedan granskats av medarbetare inom Ung livsstil och 

personal på Stockholms stads idrottsförvaltning för att säkerställa att det är en förening som 

uppgivits.  

 

Andelen medlemmar i idrottsförening totalt sjunker från mellanstadiet till gymnasiet. I 

mellanstadiet är 60% av barnen medlemmar, i högstadiet 41% av ungdomarna och i 

gymnasiet 29%. I samtliga skolstadier är det en större andel pojkar än flickor som är 

medlemmar, dock med små könsskillnader i gymnasiet. 

 

Fotbollen är den största idrotten bland pojkar och flickor i mellanstadiet och högstadiet samt 

bland pojkar i gymnasiet. Fotbollen har mer än fem gånger så många medlemmar som den 

näst största idrotten bland pojkar i varje åldersgrupp. Bland gymnasieflickor är ridsporten den 

största idrotten. 

 

Även bland flickorna i mellanstadiet och högstadiet är fotbollen den största idrotten. Dock är 

det en mindre andel av flickorna i dessa åldersgrupper som är medlemmar än bland pojkar i 

motsvarande åldrar. Den största idrotten bland gymnasieflickor är ridsporten, som även är den 

näst största idrotten för flickor i mellanstadiet och högstadiet.  

 

Resultaten visar att fotbollen är den klart största idrotten i samtliga åldersgrupper totalt sett, 

även om skillnaden i andel deltagare jämfört med övriga idrotter minskar med ökad ålder. 

Fotbollen minskar från 25% i mellanstadiet till 7% i gymnasiet. Vidare visar resultaten på att 

antalet idrotter som når åtminstone 2% i respektive skolstadium minskar med ökad ålder. I 

mellanstadiet finns det 12 idrotter som totalt når minst 2% av barnen, i högstadiet når 11 

idrotter minst 2% av ungdomarna och i gymnasiet är det 5 idrotter som når motsvarande nivå. 

Detta bör naturligtvis sättas i relation till att andelen medlemmar i idrottsförening totalt 

minskar från 60% i mellanstadiet till 41% i högstadiet och till 29% i gymnasiet. 

 

Avslutningsvis visar resultaten att det sker ett tapp eller stagnation i andelen medlemmar i de 

flesta specialidrotterna med ökad ålder. Några undantag kan dock noteras. Friskis och Svettis 

har störst andel medlemmar i gymnasiet bland både pojkar och flickor. I gymnasiet är Friskis 

och Svettis den näst största idrotten bland flickorna. Likaså har Korpen flest medlemmar 

bland pojkar i gymnasieåldrarna. 
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Publicerade rapporter, föreläsningar och tabeller finns att ladda hem på: 

 

www.stockholm.se/idrott/forskning 

www.huddinge.se/unglivsstil 

www.taby.se/unglivsstil 

 

 

Följ gärna forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil på Facebook: 

 

www.facebook.com/unglivsstil1 

 

 

Vill du komma i kontakt med någon av de som arbetar med forskningsprojektet Ung livsstil: 

 

Ulf Blomdahl.  ulf.blomdahl@telia.com    tel. 070/ 665 11 21 

Stig Elofsson. stig.elofsson@socarb.su.se   tel. 08/ 16 20 22 

Linda Lengheden.  linda.lengheden@gmail.com  tel. 0736/ 81 36 33 

Magnus Åkesson.  magnus.akesson@stockholm.se tel. 08/ 508 27 638 

  

  

mailto:ulf.blomdahl@telia.com
mailto:stig.elofsson@socarb.su.se
mailto:linda.lengheden@gmail.com
mailto:magnus.akesson@stockholm.se
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Bilaga 

Mellanstadiet 

Nedan redovisas andel medlemmar bland mellanstadieelever i olika specialidrotter sorterat 

efter pojkars mest förekommande idrotter. Stockholms stad. Andel (%).
9
 

  Pojkar Flickor 

Fotboll 38 12 

Tennis 7 5 

Basketboll 5 7 

Simning (alla discipliner) 5 5 

Innebandy 5 2 

Friidrott 4 3 

Budo (ospecificerat) T.ex Capoeira och Kung fu 4 3 

Ishockey 4 0 

Handboll 3 3 

Bordtennis 3 1 

Badminton 2 1 

Taekwondo 2 1 

Bandy 2 0 

Gymnastik (även truppgymnastik) 1 8 

Golf 1 1 

Segling 1 1 

Skidor (alla discipliner) 1 1 

Ridsport 0 9 

 

  

                                                 
9
 Andelen medlemmar inom respektive specialidrott i denna tabell och kommande är avrundat till heltal. En 

idrott som når 0,5-0,9% av barnen/ungdomarna är avrundat till 1% och en idrott som når 0,1-0,4% är avrundat 

till 0%. 



 

14 

 

Nedan redovisas andel medlemmar bland mellanstadieelever i olika specialidrotter sorterat 

efter flickors mest förekommande idrotter. Stockholms stad. Andel (%). 

  Pojkar Flickor 

Fotboll 38 12 

Ridsport 0 9 

Gymnastik (även truppgymnastik) 1 8 

Basketboll 5 7 

Tennis 7 5 

Simning (alla discipliner) 5 5 

Friidrott 4 3 

Budo (ospecificerat) T.ex Capoeira och Kung fu 4 3 

Handboll 3 3 

Innebandy 5 2 

Bordtennis 3 1 

Badminton 2 1 

Taekwondo 2 1 

Golf 1 1 

Segling 1 1 

Skidor (alla discipliner) 1 1 

Ishockey 4 0 

Bandy 2 0 
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Högstadiet 

Nedan redovisas andel medlemmar bland högstadieelever i olika specialidrotter sorterat efter 

pojkars mest förekommande idrotter. Stockholms stad. Andel (%). 

  Pojkar Flickor 

Fotboll 21 8 

Innebandy 4 1 

Basketboll 3 4 

Tennis 3 2 

Friidrott 2 2 

Handboll 2 2 

Budo (ospecificerat) T.ex Capoeira och Kung fu 2 1 

Boxning 2 1 

Golf 2 0 

Ishockey 2 0 

Friskis & Svettis 1 3 

Gymnastik (även truppgymnastik) 1 2 

Simning (alla discipliner) 1 2 

Badminton 1 1 

Ridsport 0 5 
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Nedan redovisas andel medlemmar bland högstadieelever i olika specialidrotter sorterat efter 

flickors mest förekommande idrotter. Stockholms stad. Andel (%). 

  Pojkar Flickor 

Fotboll 21 8 

Ridsport 0 5 

Basketboll 3 4 

Friskis & Svettis 1 3 

Tennis 3 2 

Friidrott 2 2 

Handboll 2 2 

Gymnastik (även truppgymnastik) 1 2 

Simning (alla discipliner) 1 2 

Innebandy 4 1 

Budo (ospecificerat) T.ex Capoeira och Kung fu 2 1 

Boxning 2 1 

Badminton 1 1 

Golf 2 0 

Ishockey 2 0 
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Gymnasiet 

Nedan redovisas andel medlemmar bland gymnasieelever i olika specialidrotter sorterat efter 

pojkars mest förekommande idrotter. Stockholms stad. Andel (%). 

  Pojkar Flickor 

Fotboll 11 4 

Friskis & Svettis 2 5 

Tennis 2 2 

Innebandy 2 1 

Korpen 2 0 

Basketboll 1 2 

Golf 1 1 

Handboll 1 1 

Budo (ospecificerat) T.ex Capoeira och Kung fu 1 1 

Orientering 1 1 

Simning (alla discipliner) 1 1 

Ridsport 0 6 

Gymnastik (även truppgymnastik) 0 2 
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Nedan redovisas andel medlemmar bland gymnasieelever i olika specialidrotter sorterat efter 

flickors mest förekommande idrotter. Stockholms stad. Andel (%). 

  Pojkar Flickor 

Ridsport 0 6 

Friskis & Svettis 2 5 

Fotboll 11 4 

Tennis 2 2 

Basketboll 1 2 

Gymnastik (även truppgymnastik) 0 2 

Innebandy 2 1 

Golf 1 1 

Handboll 1 1 

Budo (ospecificerat) T.ex Capoeira och Kung fu 1 1 

Orientering 1 1 

Simning (alla discipliner) 1 1 

Korpen 2 0 

 

 


