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Förord 
 

Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna och institutionen för socialt arbete 
vid Stockholms universitet genomför kontinuerligt studier omkring ”Resursutnyttjande och 
effekter av offentligt driven eller understödd verksamhet på fritidsfältet”. 

 
Studier om barns och ungdomars fritidsvanor och fritidspreferenser har genomförts sedan 
1984. I studien, Ung livsstil, som genomförts hösten 2004 och våren 2005 i Stockholm, har vi 
vidgat perspektivet något och strävat efter att mer utförligt kunna beskriva och analysera 
ungdomars livsvillkor. 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. I Stockholm har vi genomfört studier 1985, 1992, 1998, 2004/2005, 
20011 och 2008. Studierna om Ung livsstil har också genomförts tillsammans med Haninge 
kommun (åren 1998, 2004 och 2008), Helsingborgs stad (åren 2000, 2003, 2006 och 2009), 
Jönköpings kommun (1994, 1997, 2000, 2003, 2006 och 2009), Lidingö stad (åren 2003, 
2007 och 2011), Norrköpings kommun 1985, 1991, 1996 och senhösten 2008, i Huddinge 
1998 och 2009/2010, i Linköping 1992 och 2009/2010. Även i Eskilstuna 2008 har studierna 
från 1985 och 1993 följts upp1

 

.  

Ett tack går också till de ansvariga för genomförandet av Ung livsstil i de övriga 
kommunerna. Det är i Haninge Stein Carlsson, i Helsingsborg Peter Wennberth, i Jönköping 
Lena Claesson och Liz Modin, i Lidingö Anders Bergström, John Svensson och Anneli 
Alexander, i Norrköping Peter Karlsson (1985) och Lars Zetterholm (2008), i Huddinge 
Toralf Nilsson, i Linköping Ulf Johansson (1992) och Stina Bond (2009).  I Eskilstuna har 
fältarbetet genomförts av Elin Karlberg. Även till Karlberg ber vi att få framföra vårt varma 
tack. 
 
Från projektet Ung livsstil har följande 11 rapporter publicerats sedan 2006: 
 
Blomdahl/Elofsson, Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad 

att det ska satsas på 2006-2010? 
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 skall satsa på 

träffpunkter? 
Claesson Nordin, Å, Deltar Stockholms barn och ungdomar i föreningslivet?  
Claesson Nordin, Å, God hälsa på lika villkor. 
Sjöberg, J,  Vad tycker pojkar och flickor är viktigt när de 

idrottar/motionerar på fritiden? – jämförelse mellan de som 
inte är med i en idrottsförening, respektive med i en lagidrott 
eller en individuell idrott. 

Blomdahl/Elofsson, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? 
-en studie av den unga befolkningen i Stockholm, Haninge, 
Helsingborg, Jönköping och Lidingö. 
 

                                                           
1 Nya studier kommer hösten 2011 och 2012 att genomföras i Stockholm, Lidingö, Helsingborg, Jönköping, 
Norrköping och Haninge.  



  

 
Elofsson/Lengheden/Leis, Vilka webbsidor besöker gymnasielever i Stockholms 

stad? 
Elofsson, S, Ungdomars hälsa – har kulturskolan samma positiva 

effekt på hälsa som idrottsförening? 
Blomdahl/Elofsson,  Idrott och motion bland ungdomar i särskolan. 
Elofsson/Karlsson, Föräldrars och andra vuxnas betydelse för 

alkoholkonsumtionen. En studie av högstadie- och 
gymnasieelever. 

Elofsson/Blomdahl,       Hälsa och livskvalitet hos ungdomar i särskolan. 
 
Studier om de vuxnas fritidsvanor och fritidspreferenser har i Stockholm utförts av oss 1985, 
1998, 2008 och 2009. 
 
De vuxnas motionsvanor, hälsa och sypunkter på vilka idrotts- och motionsanläggningar som 
staden ska satsa på under perioden 2009-2013 har undersökts i Stockholms stad. De första 
rapporterna från denna undersökning är klar och har namnet: 
 
Blomdahl/Elofsson/Öhman, Vilka anläggningar/verksamheter tycker den vuxna 

befolkningen att Stockholms stad ska satsa på under 
2009-2013? 

Blomdahl/Elofsson/Öhman, Vilka anläggningar/verksamheter tycker de fysiskt 
inaktiva vuxna att Stockholms stad ska satsa på under 
2009-2013? 

 
 
Utvärderingar inom Kulturförvaltningens ram har skett när det gäller kulturskolan och 
bibliotek: 
Följande rapporter har publicerats: 
 
Blomdahl/Frostensson, Vilket betyg ger barn, ungdomar och föräldrar 

kulturskolan? 
Frostensson, C,  Lust och glädje. Hur uppfattar och värderar eleverna 

kulturskolans undervisning? 
Markensten, K,  Varför slutar du i kulturskolans musikundervisning? 
Elofsson, S,  Kulturskolan 1998. Kön och social bakgrund. 
Blomdahl/Elofsson/Eriksson PUNKTmedis- en utvärdering av en ungdomssatsning 

på Medborgarplatsens bibliotek i Stockholm. 
 
 
Ung livsstil bland ungdomar i särskolan har genomförts i Jönköping åren 2000, 2003, 2006 
och 2009, i Haninge 2005 och 2008, i Stockholm 2008/2009 och i Tyresö hösten 20092

                                                           
2 En ny studie i särskolan i Kalmar och Lidingö har genomförts under våren 2011.  

. 
Ansvarig för genomförande av studierna i Jönköping har Lena Claesson, Liz Modin och Karin 
Hyltén varit. I Haninge har Stein Carlsson och Ann-Britt Öhrstig stått för det praktiska 
fältarbetet tillsammans med fritidsledarna på Jordbrogården. Malin Bernt, Jennifer Wallentin 
och Claes Åhammar har tillsammans genomfört fältarbetet i Stockholm. I Tyresö har Judit 
Kisvari och Susanne Svidén ansvarat för allt fältarbete. Ovanstående personer är också 
medförfattare till forskningsrapporten ”Idrott och motion bland ungdomar i 



  

särskolan”. Den andra rapporten från studierna i särskolan heter: Hälsa och livskvalitet hos 
ungdomar i särskolan. Författare till denna rapport är undertecknade. 
 
.  
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Inledning 
 
I den här rapporten står begreppet ”utomstående” för ungdomar som inte, eller i varje fall i 
liten utsträckning utnyttjar fritidsaktiviteter som får offentligt ekonomiskt stöd. Det offentliga 
stödet till barns/ungdomars fritid är starkt inriktat mot föreningslivet, kultur-/musikskola och 
fritidsgårdar/öppen verksamhet. Vid sidan av detta finns också ett (oftast dock ej speciellt 
inriktat till barn/ungdomar) stöd som går till bibliotek och simhallar. Det är här viktigt att inte 
sätta likhetstecken mellan utomstående och passivitet. Ungdomar som inte utnyttjar det 
offentligt stödda fritidsutbudet behöver inte, och är troligen inte passiva på sin fritid. Liksom 
andra ungdomar torde de lyssna på musik, använda datorer, umgås med kompisar osv och kan 
givetvis ägna sig åt en rad fritidsaktiviteter som inte får offentligt stöd. Det är alltså viktigt att 
inte se gruppen utomstående som liktydig med en grupp som har en passiv fritid. 
 
Ser man till dagsläget får barns/ungdomars fritidsverksamhet ett omfattande stöd från 
offentlig sida när det gäller föreningsverksamhet (speciellt idrottsförening), kultur (speciellt 
kultur- respektive musikskola) och fritidsgårdar. Bekymret för gruppen ungdomar som inte 
utnyttjar den offentligt stödda verksamheten tycks vara mer begränsat även om man kan finna 
målsättningar riktade mot att söka fånga upp denna grupp. I Värmdös Ungdomsplan 2000 
anger man t ex att det skall sättas in riktade insatser för att fånga upp ungdomar som inte 
utnyttjar det kultur- och fritidsutbud som finns för ungdomar i Värmdö3. Ett skäl till att 
många kommuner i sina fritidsprogram inte specifikt som mål tar upp ambitionen att fånga 
upp utomstående ungdomar torde vara att man upplever att föreningslivet (speciellt idrotten), 
kulturskola och fritidsgård ger ett tillräckligt utbud. Ungdomar som inte utnyttjar dessa 
verksamheter har andra möjligheter att finna fritidssysselsättning och deras val är frivilligt. 
Troligen utgår man också från att de olika verksamheterna aktivt verkar för att bredda sitt 
underlag, här behövs inte specifika insatser. Några reservationer måste dock göras. De senaste 
årens debatt kring fysisk aktivitet och fetma bland barn/ungdomar har också lett till att många 
kommuner som målsättning i sina fritidspolitiska program fört in ambitionen att få fler att bli 
fysiskt aktiva och också gjort konkreta insatser för att uppnå detta. Man kan också se 
formuleringar som syftar till att nå speciella grupper (t ex verksamheter inriktade mot äldre 
tonåringar, flickor, invandrare) eller mer tillfälliga insatser (t ex Ung084

 

 som inriktar sig på 
att fånga upp många ungdomar i slutet på sommarlovet).  

Syftet med den här rapporten är  
1. Att studera vilka ungdomar som inte nyttjar offentligt stödda verksamheter med avseende 

på social bakgrund, skol- och fritidssituation. 
2. Att studera gruppens hälsa och livskvalitet i vid mening. 
 
 

                                                           
3 Värmdö kommun. Ungdomsplan 2000. http/www.varmdo.se, 2004. 
4 Ung08-festivalen är en festival för ungdomar mellan 13 och 19 år som går av stapeln i Kungsträdgården i 
Stockholm, veckan innan höstterminens start. Festivalen som är en av Europas största ungdomsfestivaler lockade 
2010 över 160.000 aktiva besökare. 
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Syften och mål med offentligt stöd till barns/ungdomars 
fritidsverksamhet. 
 
Beskrivningen av det offentliga stödet till barns och ungdomars fritid startar nästan självklart 
med den statliga ungdomsvårdskommitttén som tillsattes 1939. Det finns här några central 
teman som haft stor inverkan på ungdomspolitiken. Det första är uppdelningen mellan sluten 
och öppen verksamhet. Enligt kommittén fångar den slutna verksamheten, t ex föreningslivet, 
studiecirklar och olika hobbyverksamheter, främst upp målinriktade ungdomar. Vid sidan av 
denna grupp finns dock en grupp ungdomar som inte har en sådan målinriktning utan söker en 
mer tillfällig förströelse. Även om det bedöms som mycket eftersträvansvärt att få så många 
ungdomar som möjligt att delta i slutna verksamheter gör kommittén bedömningen att det inte 
är möjligt att nå alla ungdomar. Denna uppdelning mellan målinriktning och mer expressiv 
inriktning5

 
 är något som i hög utsträckning präglat debatten kring fritidspolitiken. 

Ett annat mycket centralt tema är att ungdomsvårdskommittén tydligt uttryckte samhällets 
ansvar för att främja alla ungdomars behov av ”sund förströelse och lämplig 
fritidssysselsättning”. Samhället bör inte enbart ge stöd till den slutna verksamheten utan bör 
även stödja öppen verksamhet som kan intressera de mer expressivt inriktade ungdomarna. 
Frågan är då hur syften och mål med det offentliga stödet till barns/ungdomars 
fritidsverksamheter har formulerats under olika tidsperioder. Nedan skall jag söka ge en bild 
av hur motiveringarna ser ut när det gäller 

- stödet rent allmänt 
- föreningslivet, speciellt även idrott/motion 
- kultur 
- öppen verksamhet 

Som utgångspunkt för beskrivningen utgår jag från ett antal betänkanden från olika 
kommittéer som behandlat ungdomspolitik i mer eller mer utförlig form. Dessa är 

- Den statliga ungdomsvårdskommittén tillsatt 1939 där jag tar upp följande 
betänkanden 

o Med utredning och förslag angående stöd åt ungdomens föreningsliv, SOU 
1944:31. 

o Ungdomen och nöjeslivet, SOU 1945:22. 
o Ungdomens fritidsverksamhet, SOU 1947:12. 
o Ungdomen möter samhället: Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande, 

SOU 1951:41. 
- 1953 års utredning angående stöd åt nykterhetsorganisationer och ungdomsvårdande 

sammanslutningar.  
o Bidrag till ungdomens föreningsliv och fritidsverksamhet: betänkande med 

förslag av 1953 års utredning angående stöd åt nykterhetsorganisationer 
och ungdomsvårdande sammanslutningar. II, Stockholm, 1953 

- 1955 års ungdomsutredning 
o  Staten och de politiska ungdomsorganisationerna: betänkande rörande stöd 

åt de politiska ungdomsorganisationernas ungdomsfostrande verksamhet, 
1956 

- 1960 års ungdomsupplysningsutredning.  
o Betänkande, Socialdepartementet, Stockholm, 1961 
 

                                                           
5 En närmare beskrivning och diskussion av instrumentella respektive expressiva fritidsaktiviteter ges i 
Blomdahl/Elofsson, 1985. 
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- 1962 års ungdomsutredning 
o Stöd åt ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, Stockholm, 1963 
o Statens stöd till ungdomsverksamhet, SOU 1967:19, Stockholm, 1967 

- 1986 års folkrörelseutredning. 
o  Stödet till barn- och ungdomsföreningar: betänkande, SOU  1987:37, 

Stockholm, 1987 
- Ungdomskommittén  

o Ungdom och makt: [om ungdomars delaktighet, inflytande och jämlikhet på 
1990-talet] : delbetänkande,  SOU 1991:12, Stockhom, 1991 

 
Mål, syften med stödet allmänt 
Ungdomsvårdskommittén från 1939 ser fritiden, tillsammans med arbete och skola, som 
central när det gäller ungdomars socialisering i samhället. Fritiden kan med hänsyn till 
sysselsättningens funktion indelas i tre kategorier: Utvecklande, avkoppling och tidsödande. 
Utvecklande aktiviteter på fritiden, t ex studier, hobbies, idrott, förutsätter en mer eller mindre 
uttalad målinriktning. Denna typ av aktiviteter är i de flesta fall av godo både för den enskilde 
och för dennes anpassning till samhället. Men även avkoppling har sitt berättigande oavsett 
om den är utvecklande eller ej. Men många gånger kan fritidssysselsättningar endast innebära 
ett “förnötande av tid” utan att ge “utveckling eller avkoppling, varken stimulans eller glädje”. 
(SOU 1945:22, s 82-83). 
 
Utgångspunkten för samhälliga insatser är 
 Ur fritiden skall ungdomarna hämta den rekreation, omväxling, glädje, spänning och  
 avkoppling, som behövs såsom ett komplement till arbetet eller studierna under den  
 övriga delen av dagen. Det är självklart och ur alla synpunkter önskligt, att åtskilliga  
 fritidsaktiviteter äger rum utom hemmet. 
     SOU 1945:22, s 81. 
 
I den genomgång som kommittén gör tar man också upp olika faktorer som enskilt eller 
tillsammans påverkar behovet av fritidssysselsättningar. (Man påpekar att man endast i grova 
drag känner till vilka faktorer det handlar om och att man inte gör några försök att mäta deras 
inbördes betydelse men menar att man kan göra vissa antydningar).  Dessa är:  

1. Individens andliga och kroppsliga utrustning 
2. Samhällsstrukturen 
3. Av betydelse är också den moral, den allmänna livsinställning och de fritidsvanor 

som är förhärskande i den enskildes familj, bland arbetskamrater och bland den 
eller de kamratgrupper som han eller hon brukar vara tillsammans med på fritiden. 
Understrykas skall i detta sammanhang att den enskilde i praktiken ofta har en rätt 
begränsad möjlighet att fritt välja kamratgrupp. 

4. Av stor betydelse är säkerligen själva förekomsten av sysselsättningsmöjligheter. I 
en avlägsen by på landet, där det varken finns bibliotek eller bokhandel, är det 
tropligt att bokintresset blir ringa. Man kan bara se vilken stimulans för 
idrottsintresset som medföljer anläggandet av en idrottsplats i en ort som förut varit 
utan. 

5. Fritidsbehovet synes i hög grad vara ett behov av omväxling och komplettering. 
Fritidens gestaltning kontrasterar ofta mot den livsform som arbets- och övriga 
sociala förhållanden präglar. Den som har stillasittande arbete på dagarna torde 
sålunda ofta vara intresserad av rörliga fritidssysselsättningar. 

6. Slutligen kan målmedveten propaganda för den ena eller andra fritidssyssel-
sättningen medverka till att bestämma intressets inriktning. Film, teater, press och 
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böcker kan säkerligen ofta i fråga om påverkan jämställas med den målmedvetna 
propagandan; genom sin skildring av fritidsvanor och allmän livsstil kan de verka i 
mönsterbildande riktning. Nämnas kan även, att affärsreklamen för vissa med 
fritiden sammanhängande konsumtion: idrotts- och fritidsutrustning m. m., synes 
spela en betydande roll för modeskapning inom fritiden. Se utvecklingen av 
söndagsvandringar hos stadsungdomen, fjällvistelser, cykelsemestrar etc. 

     SOU 1947:12, s 17-18. 
 
Argumenteringen för offentligt stöd till ungdomars fritidsverksamhet blir 
 En ur demokratisk synpunkt riktig målsättning synes vara att ungdomen beredes  
 praktisk möjlighet att förverkliga tidigare icke realiserbara önskemål i fråga om sund  
 fritidssysselsättning och att på trevligt sätt utöva de fritidssysselsättningar den redan  
 har. 
     SOU 1947:12, s 18. 
I sina betänkanden påpekar kommittén att ungdomarna själva bör få välja utan yttre 
påtryckningar (SOU 1947:12, s 19). Med tanke på vitt skilda ”intresse- och begåvnings-
utrustning som ungdomarna är utrustade med ” måste bredden på utbudet av aktiviteter vara 
mycket stort (SOU 1947:12, s 20). Dessa formuleringar kan sägas ligga till grund för förslaget 
till stöd till hemgårds-/fritidsgårdsverksamhet som man hoppas skall kunna ge den mindre 
målinriktade gruppen av ungdomar en mer ”meningsfull” och från samhällets sida ”bättre” 
fritidssysselsättning.  
 
Ser man till senare utredningar finner man i stor utsträckning likartade tankegångar när det 
gäller målen med stödet till ungdomars fritid även om olika faktorer betonas på annat sätt. Att 
samhällets ansvar för fostran och utbildning även innefattar fritiden är t ex något som också 
påpekas av 1962 års ungdomsutredning (1962 års ungdomsutredning, SOU 1967:19, s 11). 
Denna utredning gör också en genomgång av hur tidigare utredningar behandlat mål, syfte, 
inriktning och motiv för samhällets insatser när det gäller ungdomars fritidsverksamhet och 
menar att dessa formulerats mycket allmänt. Detta gör att det är svårt, omöjligt, att besvara 
frågor kring resultat och effekter (något som efterfrågades i direktiven). (1962 års 
ungdomsutredning, SOU 1967:19, s 51).  
 
Som utredningen påpekar är det svårt att finna mer precisa formuleringar av vad man rent 
allmänt eftersträvar med det offentliga stödet till barns/ungdomars fritidsverksamhet. Ett skäl 
kan vara att bakom förslag till insatser kan dölja sig olika ”ideologiska, mer eller mindre 
värdeladdade” utgångspunkter. Möjligen kan följande formulering, hämtad från Statens 
ungdomsråds förslag till mål för samhällets ungdomspolitik (Statens ungdomsråd, 1981), ses 
som ett exempel på de övergripande målen för samhällets ungdomspolitik. 
 Ungdomspolitiken skall medverka till att utveckla demokratin, stimulera till samhälls- 
 engagemang, skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet mellan individer  
 och mellan grupper i samhället samt skapa samhörighet mellan generationerna6

      
. 

 
Mål, syften med stödet till föreningslivet 
I samtliga utredningar framstår deltagande i föreningslivet som mycket viktigt för ungdomars 
demokratiska fostran. Detta präglar också den debatt som länge fördes kring problematiken 
med den föreningslösa ungdomen. Ungdomarnas föreningsdeltagande har också funnits med i 
                                                           
6 Riksdagen beslutade 1975 i enhetlighet med proposition 14 om statligt stöd till ungdomasorganisatuioner m m 
att ställa sig bakom statens ungdomsråds förslag till mål för samhällets ungdomspolitik. Motiven för 
samhällsstödet beskrivs närmare i Fritidspolitk och samhällsstöd, kapitel 6  (Statens ungdonmsråd, 1981) 
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diskussionerna kring fritidsgårdarna som i vissa sammanhang angetts ha till uppgift att ”slussa 
in” ungdomar i mer målinriktade verksamheter, inte minst då föreningar. Bakom den positiva 
inställningen till föreningslivet finns också ”folkrörelsetraditionen”. Ungdomsvårds-
kommitten ger följande beskrivning av föreningars/organisationers betydelse för den 
demokratiska fostran 
 Vid sidan av hemmet och skolan, där fostran och kunskapsförmedlandet i första hand  
 äger rum, fyller föreningslivet en viktig uppgift som kompletterande medborgarskola.  
 Inom föreningslivet ram beredas de unga tillfälle att mötas till diskussioner och studier,  
 i samvaro och tidsfördriv. Där får de själva styra och ställa, de få praktiskt lära sig  
 reglerna för offentligt framträdande, för ledning av förhandlingar, för förande av  
 protokoll och räkenskaper, de får välja sina egna förtroendemän och granska deras  
 förvaltning. Genom föredrag och diskussioner i politiska och sociala spörsmål samt i  
 livsåskådningsfrågor få de sin kunskap och sin andliga synkrets vidgad. Föreningarna  
 ha även en viktig uppgift att fylla genom att vara idealbildande och genom att skänka  
 medlemmarna en samhörighetskänsla som stärker deras allmänna samhällssolidaritet. 
      SOU 1944:31, s 27. 
 
1986 års folkrörelseutredning gör en genomgång av målen för det offentliga stödett och 
presenterar följande sammanfattning av motiven för stödet i tidigare utredningar. 
 I de refererade utredningarna har även statens målsättning med ungdomspolitiken  
 behandlats. En rad motiv för statens stöd till ungdomsorganisationerna har diskuterats  
 under årens lopp. 
 Föreningslivets värde som demokratisk fostrare och skapare av ett socialt kontaktnät  
 samt dess betydelse för ungdomens personlighetsutveckling har genomgående  
 framhållits. I det följande sammanfattas några av de motiv som framförts. 
 - 1939 års Ungdomsvårdskommitté talade om föreningslivet som ”kompletterande  
 medborgarskola”. 
 - 1953 års utredning menade att föreningslivet hade stora möjligheter när det gällde  
 ungdomens självfostran och personlighetsdaning och att de fria organisationerna måste  
 stödjas i sin strävan att fånga upp den ”rotlösa och föreningslösa ungdomen”. 

- 1962 års ungdomsutredning präglade i stor utsträckning debatten på 60-talet och  
framförde bl. a. följande: 
 ”Det är inte riskerna för att den som är ung skall misslyckas i fråga om social  

  anpassning och personlig utveckling utan möjligheten att ta tillvara den  
  enskildes inneboende förutsättningar och anlag som bör vara den främsta  
  drivkraften bakom samhällets ungdomspolitik.” 

- Statens ungdomsråd betonade i sina utredningar på 70-talet föreningarnas  
möjligheter till aktiv medverkan i debatten om samhällsfrågor samt träning i 
demokratiska arbetsformer. Rådet formulerade följande övergripande mål för 
ungdomspolitiken: 

  ”Ungdomspolitiken ska medverka till att utveckla demokratin, stimulera till  
  samhällsengagemang, skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet  
  mellan individer och mellan grupper i samhället samt skapa samhörighet mellan  
  generationerna.” 
 - Statsverkspropositionerna 1969 och 1975 samt ett antal andra utredningar har angett  
 ytterligare motiv, som pedagogisk stimulans, social gemenskap samt skapande av  
 stimulerande och meningsfulla fritids- och kulturmiljöer. 
  
 Utredningen (dvs den aktuella) konstaterar att barn- och ungdomsorganisationerna har  
 formulerat och antagit mål för sitt arbete kring demokrati och fostran, som  
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 sammanfaller väl med de av bl a stat och kommuner formulerade målen för den  
 samlade barn- och ungdomspolitiken. 
   1986 års folkrörelseutredning SOU 1987:37, s 10-11. 
 
Det som kan vara viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att medlemskap i traditionella 
ideburna organisationerna minskat dramatiskt bland barn/ungdomar. Idrottsföreningarna intar 
i dagens läge en mycket dominerande när det gäller barns/ungdomars föreningsdeltagande. 
Genom att idrottsrörelsen alltmer betonat folkrörelsetanken – något som blivit allt mer 
accepterat – kan man säga att detta fullföljer de idéer som tidigt framfördes om föreningarnas 
positiva betydelse. Däremot kan man självklart fråga sig hur idrottsföreningar lever upp till 
följande 
 Inom föreningslivet ram beredas de unga tillfälle att mötas till diskussioner och studier,  
 i samvaro och tidsfördriv. Där får de själva styra och ställa, de få praktiskt lära sig  
 reglerna för offentligt framträdande, för ledning av förhandlingar, för förande av  
 protokoll och räkenskaper, de får välja sina egna förtroendemän och granska deras  
 förvaltning. Genom föredrag och diskussioner i politiska och sociala spörsmål samt i  
 livsåskådningsfrågor få de sin kunskap och sin andliga synkrets vidgad.  
      SOU 1944:31, s 27. 
 
Mål, syften med stödet till idrott/motion 
Stödet till idrott/motion numera starkt kopplat till föreningsstödet7

 Frågan om ungdomen och idrotten har i det sjunde kapitlet utförligt diskuterats. Liksom  

. Den numera ofta 
framförda tanken om att idrottsrörelsen är en folkrörelse förstärker ytterligare kopplingen. 
Ungdomskommittén behandlar dock idrotten speciellt och anger som ett motiv för stöd inte 
minst att den kan fånga den ”manliga” ungdomens intresse. 

 de intellektuellt och praktiskt betonade sysselsättningarna behöver främjas, är det för  
 kommittén uppenbart att också idrotten och sporten i dess olika former bör ägnas  
 uppmärksamhet från samhälleligt håll. Detta är särskilt angeläget eftersom just idrotten  
 synes ha större möjlighet än kanske någon annan fritidsverksamhet att fånga framför  
 allt den manliga ungdomens intresse. 
     SOU 1947:12, s 24. 
Kommittén betonar också idrottens roll för folkhälsan och dess disciplinerande betydelse. 
 Idrotten har betydelse inte endast genom sin direkta inverkan på höjandet av  
 kroppshälsan utan också genom sina härledda egenskaper; idrotten skänker åt  
 utövarna respekt för givna regler, sinne för rent spel, ger träning för viljan och utlopp  
 för energin. 
     SOU 1947:12, s 162. 
Man har även föreställningen att idrotten skall kunna fånga upp missanpassade ungdomar och 
att den ”idrottsliga fostran” skall leda till att dessa anpassas till samhället.  
 För den ungdom, som kommit på villovägar, är kroppsövningar av utomordentligt stor  
 betydelse som uppfostrings- och påverkningsmedel. 
     SOU 1947:12, s 169. 
 
Många av dessa tankar – idrottens attraktionskraft, möjligheterna att fånga upp missanpassade 
ungdomar (kompletterat med tanken att idrotten kan bidra till integration av invandrar-
ungdomar och motverka diskriminering), dess betydelse för folkhälsan är klara motiv för det 
offentliga stödet, som även senare framförts inte minst av idrottsrörelsen. De hälsofrämjande 
motiven har fått ännu större betydelse sedan man uppmärksammat att en stor andel 

                                                           
7 En mycket stor del av detta stöd gäller ofta nolltaxa till idrottsanläggningar. 
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barn/ungdomar är överviktiga. Stödet till idrotten (ofta till idrottsföreningar) spelar här en 
viktig roll i arbetet att söka motverka övervikt. 
 
Mål, syften med stödet till kultur 
I de utredningar jag gått igenom är formuleringarna när det gäller stödet till kulturen mindre 
specifika och mindre ”högtravande” än när det gäller stödet till föreningar8

 En av de vanskligheter, som vidlåter nöjeslivet sådant det i dag utformas, är att det  

. 
Ungdomsvårdskommitten skriver följande kring ideella föreningar och 
kultur/bildningsfaktorn 

 främjar de ungas passivitet och bara lämnar synnerligen begränsat utrymme för  
 ungdomens egna insatser. Sådana fritidssysselsättningar, som individen själv kan  
 medverka i eller vara med om att utforma, ger nämligen säkerligen mera  
 tillfredsställelse och glädje än om man bara behöver gå till dukat bord. 
 En nöjesverksamhet, som ur dessa synpunkter sett uppfyller alla krav, är amatörteatern  
 som inte bara ger rika tillfällen att uppträda och agera utan också i att delta i  
 förfärdigandet av allt det övriga som hör till en teaterföreställning. 
     SOU 1945:22, s 224. 
En stor del av kulturstödet går till musik-/kulturskolan och har en stark lokal anknytning, 
stödet till dem kommer från kommunerna. Detta kan vara ett av skälen till att många av de 
ovan refererade utredningarna inte specifikt diskuterar stödet till kultur. I stället finner man 
diskussion kring mål och medel främst i svenska kommunförbundets skrifter. I en rapport från 
1976 betonar man musikskolans sociala värde, något som även tas upp i andra sammanhang. 
 Genom att stärka och utveckla ett värdefullt fritidsintresse får musikskolan också ett  
 stort socialt värde. 
    Svenska kommunförbundet, 1976, sid 11. 
 
I en senare rapport från 1984 refererar man till de kulturpolitiska mål som fastställdes av 
riksdagen våren 1974 
 Kulturpolitiken skall 

- medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att 
denna frihet skall utnyttjas 

- ge människor möjligheter till eget skapande aktivitet och främja kontakt mellan 
människor 

- motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet 
- främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturområdet 
- utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov 
- möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse 
- garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och levandegörs 
- främja utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk och 

nationsgränser 
    Svenska kommunförbundet, 1984, sid 19. 
 
När man ger förslag till allmänna mål och uppgifter (sådan finns inte fastställda) handlar det 
mycket om personlig utveckling något som även i andra sammanhang beskrivs som ett viktigt 
mål inte enbart för satsningar på kultur utan även på andra fritidsaktiviteter. 
 Verksamheten i musikskolan skall 

                                                           
8 Man skall här komma ihåg att jag i denna rapport koncentrerat mig till barn, ungdomar. När det gäller 
diskussionen kring stöd till kultur (inklusive bibliotek) har detta diskuterats mer allmänt och ofta varit inriktade 
mot vuxna.   
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- ge eleverna kunskaper i musik och utveckla deras färdigheter så att musiken blir en 
meningsfull och stimulerande del av deras liv 

- vidga och fördjupa elevernas musikaliska erfarenheter och därigenom bidra till 
deras utveckling till medvetna och självständiga människor 

- träna elevernas uttrycksförmåga och därigenom öka deras möjligheter till 
samverkan och kontakt med andra människor 

- genom sammusicerande skapa gemenskap och engagemang 
- skapa aktiva lyssnare och motverka passiviserande musikkonsumtion 
- belysa sambandet mellan musik och andra konstformer 

    Svenska kommunförbundet, 1984, sid 20-21. 
 
Men man kan även i rapporterna jag läst finna uttalanden (dock kanske mindre officiella) som 
pekar mot mer allmänna mål. Sundstedt tar upp kulturens betydelse för demokratin 
 Uppgiften att säkra vars och ens möjlighet till delaktighet i kulturlivet är avgörande när  
 det gäller att stärka och utveckla det demokratiska samhället. 
      Sundstedt, 1998, sid 11. 
och dess betydelse för friskvård 
 Kort sagt: en kraftfull satsning på musikskolor – kulturskolor är ett viktigt bidrag till 
  samhällets friskvård. 
      Sundstedt, 1998, sid 51. 
I ungdomskommittén utredning från 1991 pekar man kultrens betydelse i 
samhällsförändringen 
 Mycket tyder på att humanistisk folkbildning och kulturupplevelser kommer att bli allt  
 viktigare i en tid av snabba omställningar inom teknik, arbetsliv och informations- 
 industri. Tillsammans med studiecirklarna i estetiska ämnen utgör studieförbundens  
 kulturgrupper den dominerande formen för amatöraktivitet. Inte minst ungdomar deltar  
 i denna verksamhet. Olika utredningar har visat att organisationerna bättre än kultur- 
 institutionerna förmår engagera kortutbildade och kulturellt passiva grupper. 
    Ungdomskommitén SOU 1991:12, s 303. 
Nära kopplat till detta är också nyttan av kommunens stöd till kultur som tar upp att samhället 
efterfrågar ”kreativa” människor, men tar också upp att ett större kulturellt utbud ökar 
möjligheten för kommunen att rekrytera högutbildad kvalificerad arbetskraft. Samtidigt måste 
man uppmärksamma att stödet är lokalt, vilket innebär att 

Externa aktörer, involverade både i kommuness förvaltning samt i musiklivets och/eller 
folkrörelsernas organisationer, var avgörande för musikskolornas tillkomst. 

     Persson, 2001, sid 224-225. 
  
Mål, syften med stödet till fritidsgårdar, öppen verksamhet 
Under 30-40-talet fanns ett mycket specifikt engagemang kring ungdomar som inte fångades 
upp av föreningslivet, de s k ”föreningslösa”. Föreningslivet stod, i den debatt som fördes, 
som centralt för ungdomars socialisering till ”goda” medborgare och många var minst sagt 
bekymrade över de föreningslösa ungdomarnas fritidsliv (se t ex debatten kring 
”dansbaneeländet”). Den statliga ungdomsvårdskommittén, tillsatt 1939, uttryckte tydligt 
samhällets ansvar för att främja alla ungdomars behov av ”sund förströelse och lämplig 
fritidssysselsättning”. Kommittén behandlar ungdomars fritidssysselsättning i tre olika 
betänkanden. Det första handlar om föreningslivet, där kommittén ger förslag till statligt stöd 
till ungdomsorganisationer. Det andra behandlar ungdomar och nöjeslivet. I det tredje belyser 
man det som ligger utanför bägge dessa områden, med vilket avses ”praktiska, intellektuella 
och rekreativa sysselsättningar utanför det egentliga föreningslivet ram samt idrotts- och 
föreningsliv”. Kring syftet med betänkandena skriver kommittén: 
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Sedda som en enhet syftar emellertid de tre betänkandena till att ge en bild av vad som ur  
kommitténs synpunkt ter sig möjligt att från samhällets synpunkt göra för att främja  
ungdomars behov av sund förströelse och lämplig fritidssysselsättning. 
     SOU 1947:12, s 9 

Ungdomsvårdskommittén för en omfattande diskussion om vad man skall göra med 
ungdomar som inte är intresserade av målinriktade fritidsaktiviteter, vilket blir utgångspunkt 
för deras rekommendationer av stöd till öppen fritidsverksamhet. 
 Den summariska översikt, som här getts över de fritidssysselsättningar som för  
 närvarande finns att tillgå, torde ha visat, att ungdomens möjligheter att ordna sin fritid  
 utom hemmet på ett sätt, som förefaller tillfredsställande med hänsyn såväl till deras  
 egen trivsel som till samhällets önskemål, är ganska begränsade. I särskilt hög grad  
 gäller detta för dem som inte är intresserade av att delta i föreningsliv, självstudier  
 eller aktiv idrott. Detta – liksom vad som i det föregående sagts om ungdomarnas  
 otillräckliga personliga resurser när det gäller att forma fritiden på ett givande sätt –  
 verkar bland annat i den riktningen, att ungdomarna i betydande utsträckning låter sin  
 fritid rinna bort genom att inte göra någonting. 
     SOU 1945:22, s 100. 
  
Man anger att öppen verksamhet, som ställer mindre krav på förhandsplanering  och ihållande 
intresse behövs för att nå ut till ungdomar som de slutna verksamheterna har svårt att få 
kontakt med. Man tänker sig att denna typ av verksamhet kan fånga upp endast ungdomar 
som uppskattar ”dess fria karaktär” utan även ”gathörnens gäng och den hemlösa 
kamratkretsen som de trånga hemmen inte kan ge erforderligt utrymme”. Det är här viktigt att 
notera att notera att kommittén tar ett klart ställningstagande för den öppna verksamhetens 
egenvärde. 
 Den öppna verksamheten har ett egnvärde som är odiskutabelt och detta oberoende av  
 om den leder vidare till något annat eller inte. 
     SOU 1947:12, s 44. 
De mål och syften smed stödet till den öppna verksamheten som senare diskuterats kan föras 
in under tre övergripande teman. Ett sådant övergripande mål är fritidspolitiskt. Den statliga 
ungdomsvårdskommittén noterade redan i slutet av 1930-talet behovet av öppen 
fritidsverksamhet eftersom den slutna verksamheten (föreningslivet) främst attraherade 
ungdomar, som målmedvetet gick in för att ägna sig åt en viss verksamhet. Med den öppna 
verksamheten skulle man få kontakt med andra grupper av ungdomar. Man noterade att det 
fanns en stor grupp av ungdomar, som i varje fall på fritiden vill ha avkoppling från skolans 
och arbetslivets instrumentella inriktning. Det finns en betydande variation då det gäller 
ambitioner och syftet med den fritidspolitiska inriktningen både mellan olika tidsperioder och 
mellan politiker och debattörer under samma tidsperiod. Ibland handlar det enbart om att 
erbjuda ungdomarna en frizon - med öppen verksamhet - där de skall kunna träffas. Bakom 
detta döljer sig dock nästan alltid indirekt ambitioner att man därigenom kan förhindra att 
ungdomarna träffas ute på gator och torg och att man via fritidsgårdsledarna ändock skall få 
en viss kontakt med och kontroll över ungdomar, som befinner sig i en social riskzon. Mer 
ambitiösa mål är att man skall erbjuda ungdomar ett brett utbud av lämpliga 
fritidssysselsättningar, som förhoppningsvis så småningom kan engagera dem för den slutna, 
instrumentella fritiden. Hit kan också hänföras syftet att därmed kunna ge resurssvaga 
ungdomar resurser, som är nödvändiga för att de skall kunna fungera som "mogna" 
samhällsmedlemmar, då de blir vuxna. Vi kan alltså se att det finns en betydande bredd när 
det gäller de fritidspolitiska målen med fritidsgårdarna. 
 De socialpolitiska målen handlar mer direkt om att söka fånga upp ungdomar, som 
befinner sig i riskzonen att bli utslagna eller att hamna i kriminalitet. Fritidsgårdarna kan 
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fungera som en mötesplats, vilken förhindra att ungdomar samlas - helt utan vuxenkontroll - 
på gator och torg. Men många gånger tänker man sig också att fritidsgården kan förhindra 
utveckling av kriminellt beteende och utslagning av resurssvaga ungdomar.  
 Det tredje målområdet gäller kulturpolitiska målsättningar. Här handlar det om att erbjuda 
ungdomar möjligheter till skapande verksamhet och estetiska upplevelser utifrån sina egna 
erfarenheter. Det gäller alltså här att ge utrymme för en kultur, som går utanför de 
"borgerliga" ramarna, vilka den officiella kulturen lever inom. Man vill utveckla en kultur, 
som passar ungdomar, som inte accepterar skolans instrumentella kod. Ett tydligt exempel på 
en sådan inriktning är stöd till ungdomarnas eget utövande av musik. Bakom dessa 
kulturpolitiska mål döljer sig ofta ett mer långsiktigt syfte att ge ungdomarna starkare 
politiska resurser då de blir vuxna. 
 
Tidigare forskning 
Inom forskargruppen9 har vi använt begreppet ”utomstående” för att definiera den grupp 
barn/ungdomar som inte fångas upp av de fritidsverksamheter som får ett omfattande 
offentligt stöd, dvs föreningslivet, musik-/kulturskola och fritidsgårdar/öppen verksamhet10. 
Begreppet kan kopplas till 19030 års ungdomsutrednings användning av begreppet 
”föreningslös ungdom”11. Den första gången använde vi indelningen12 i en analys av fritids- 
och kulturvanor bland grundskoleelever i Eskilstuna i första hand för att studera hur stor del 
av ungdomarna som står utanför det organiserade fritidsutbudet (Blomdahl/Elofsson, 1987). 
Datamaterialet är här hämtat från forskningsprojektet ”Resursutnyttjande och effekter av 
offentligt bedriven fritidsverksamhet” som bedrevs gemensamt av sociologiska institutionen 
vid Stockholms universitet och Fritid Stockholm. I projektet insamlades data, via enkäter i 
klassrummet, från sammanlagt cirka 7 500 grundskoleelever (på låg-, mellan- och 
högstadiet)13

                                                           
9 Forskarsguppen innefattar ett samarbete mellan forskningsenheten på idrottsförvaltningen, Stockholms stad och 
institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. 

 i Eskilstuna, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Västerås. I rapporten 
redovisas även vissa data om andelen ”utomstående” i övriga orter vid sidan av Eskilstuna. I 
rapporten konstateras att andelen utomstående på lågstadiet varierade mellan 27 % 
(Stockholm) och 42 % (Västerås) på de olika orterna. Andelen utomstående var avsevärt lägre 
på mellanstadiet, 16-19% utom i Göteborg där den uppgick till en fjärdedel (26 %). På 
högstadiet var ungefär en fjärdedel av eleverna utomstående, något färre i Stockholm (endast 
18 %), något fler i Göteborg (30 %). Andelen utomstående var ungefär lika hög bland pojkar 
och flickor på högstadiet. I samtliga kommuner gällde också att andelen utomstående på 
högstadiet var högre bland barn som kommer från socialgrupp 3 och att andelen utomstående 
var högre bland de elever som läser allmän kurs i matematik och engelska plus att de gjort 
praktiskt tillval.  Det fanns också på mellanstadiet vissa tecken på att barn från socialgrupp 3 i 
något högre utsträckning var utomstående men detta tycktes knappast gälla genomgående, i 
Stockholm och Eskilstuna var skillnaderna mellan socialgrupper små. Data om andel 
utomstående hämtat från denna studie har också presenterats i rapporten Fritidsgården: dess 
besökare och framtid (Blomdahl & Claeson, 1989) 

10 I dessa fall har inte besök på bibliotek respektive simhall räknats med bland de offentligt stödda 
fritidsaktiviteterna, vilket gör att andelen ”utomstående” blir några procentenheter högre än de som redovisas i 
denna uppsats.  
11 I utredningen diskuterar man just frågan om sysselsättning för barn/ungdomar som inte är med i föreningslivet 
och pekar på att det är viktigt att även denna grupp erbjuds fritidsaktiviteter (t ex öppen verksamhet å 
fritidsgårdar).  Se närmare: SOU 1947:12 Ungdomens fritidsverksamhet 
12 Här ingick dock inte besök på bibliotek respektive simhall, vilket torde innebära att gruppen utomstående kan 
bli någon enstaka procentenhet högre. 
13 Sammanlagt ingår 1414 lågstadieelever, 2375 mellanstadieelever och 3793 högstadieelever. 
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Den indelning jag arbetar med här beskriver gruppen av samtliga elever hierarkiskt utifrån 
deltagande i idrottsförening, annan förening än idrottsförening, musik-/kulturskola, 
fritidsgård, bibliotek och simhall14

- fler ungdomar med små resurser (från familjer med små resurser) utom bland 

. I de studier vi presenterat inom forskargruppen har 
begreppet främst använts vid analyser av vilka ungdomar som fångas upp av fritidsgården. 
Analyserna handlar dels om att undersöka hur den senare gruppen skiljer sig från dem som är 
med i förening eller deltar i musik-/kulturskola, dels hur den skiljer sig från dem som inte 
utnyttjar det offentliga fritidsutbudet (se Elofsson, 2000). Data hämtade från en 
fritidsundersökning genomförd i Helsingborg år 2000 visar mycket tydligt att de som ej är 
med i förening och ej deltar i musikskolan utgör en i många avseenden ”utsatt grupp”. Frågan 
är vilka av dessa som fångas upp via fritidsgårdsverksamheten. Ser man till vilka av de utsatta 
ungdomarna som fritidsgården speciellt tycks fånga upp finner man att denna fångar upp 

    högstadieflickorna. Speciellt markant framträder detta bland gymnasiepojkar.  
 - på gymnasiet fler med låga betyg, vilket man dock ej gör på högstadiet 
 - fler med lågt socialt stöd och då speciellt fler som har lågt förtroende till  
    föräldrarna (gäller dock ej för högstadieflickor).  
 - fler rökare 
 - fler som har en hög konsumtion av alkohol 

- fler som använder eller har kontakt med narkotika 
- fler som inte brukar vara hemma på fredagskvällarna utan i stället drar runt på stan  

    eller åker till Helsingör 
- bland högstadieflickorna fler med låg livskvalitet. Däremot gör man inte detta 
   bland högstadie- och gymnasiepojkar. 

Ser man till det samlade resultatet tycks alltså fritidsgården vara bäst på att fånga upp 
utåtagerande ungdomar som visar olika tecken på bristande social anpassning genom rökning, 
bruk av alkohol och narkotika samt olika kontakter med narkotika. Detta är den målgrupp som 
speciellt uppmärksammas då man betonat det socialpolitiska syftet med 
fritidsgårdsverksamheten. När det gäller övriga faktorer är bilden snarare den motsatta, 
ungdomar som besöker fritidsgården upplever sig ha större politiska resurser och har mer 
kontakt med invandrare än de utomstående. Grupperna tycks inte skilja sig speciellt mycket 
när det gäller syn på invandrare och flyktinginvandring, men ett par negativa saker bör ändock 
uppmärksammas. Pojkar som besöker fritidsgård accepterar i högre utsträckning en rasistisk 
definition på invandrare och på gymnasiet har fritidsgårdsbesökarna en mer negativ attityd till 
flyktinginvandring. Detta gäller alltså trots att fritidsgårdsbesökare som grupp genomgående 
har mer kontakt med invandrare. 
 Vilka utsatta grupper är det då som fritidsgård är sämre på att nå? För att studera detta kan 
vi se på vad det är för form av utsatthet som utmärker de utomstående. Gruppen skiljer (i 
negativa avseenden) ut sig genom att 
 - fler bland högstadieflickorna har föräldrar med låg utbildning 
 - fler på högstadiet prioriterar skolan lågt. Bland högstadieflickorna är det också färre  
    som uppger att de kan prata i förtroende med lärare. 
 - fler bland pojkarna trivs dåligt med sin fritidsituation 

- det finns tecken på att fler har ett sämre socialt stöd. Detta tycks dock ej gälla 
   gymnasieflickorna.  
- på gymnasiet uppvisar dessa vissa tecken på högre alkoholkonsumtion. Bilden är  
   här något motsägelsefull eftersom det är mindre vanligt att de druckit hembränd 
    sprit.  
- de tycker sig ha sämre politiska resurser. Speciellt gäller detta möjligheter att  

                                                           
14 Som aktiva räknas de som är medlemmar idrottsförening eller annan förening än idrottsförening, deltar i 
musik-/kulturskola respektive har besökt fritidsgård, bibliotek eller simhall minst en gång per vecka. 
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påverka i skolan 
 - pojkar redovisar lägre livskvalitet  
Här tycks alltså utsattheten se ut på ett annat sätt, det handlar om sämre trivsel, lägre 
prioritering av skolan, sämre socialt stöd och upplevelsen av att man har mindre möjligheter 
att påverka sin livssituation. Det tycks alltså i hög grad handla om inåtagerande i stället för 
utåtagerande, vilket präglar de som besöker fritidsgården. Dessa grupper är fritidsgården 
sämre på att fånga upp, eller kanske är det mer rimligt att säga att ungdomar med denna 
problematik inte är attraherade av fritidsgårdens utbud. 
 
En djupare analys av invandrarungdomarnas situation har gjorts i rapporten ”Svensk eller 
invandrare, Invandrarungdomars etniska identitet och integration” (Elofsson, 2001). Ser man 
till hur många som står utanför det offentliga fritidsutbudet - andelen utomstående - är 
skillnaden mellan pojkar med svenskt ursprung och invandrarpojkar liten. Bland flickor från 
familjer med mindre resurser är andelen betydligt större bland dem som har 
invandraranknytning än bland flickor med svenskt ursprung. 
 
I rapporten ”Vilka vuxna har ungdomar förtroende för?” studeras de utomståendes situation 
när det gäller relationer till vuxna (Elofsson, 2000). Självklart gäller att utomstående har färre 
vuxna de har förtroende för bland fritids- och idrotts-/föreningsledare. Ser man till kontakter 
inom familjen kan man notera att utomstående pojkar i något mindre utsträckning uppger att 
de kan prata i förtroende med något syskon och bland flickor är det något mindre vanligt att 
man kan prata i förtroende med föräldrar eller någon annan släkting. Man skall dock notera att 
skillnaden mellan utomstående och övriga är relativt begränsad, i huvudsak är relationen till 
föräldrar god även bland de utomstående. Bland pojkar kan man vi sidan av detta konstatera 
att de utomstående i något mindre utsträckning anger att de har förtroende till skolpersonal, 
bland flickor tycks det däremot inte finnas någon skillnad. Intressant att noterar att det varken 
bland pojkar eller bland flickor är vanligare att utomstående uppger att de har förtroende till 
skolsköterska, kurator, socialarbetare, polis, vilket skulle kunna tyda på att de inte har sociala 
problem i större utsträckning. 
 
I en studie kring fritiden i Värmdö gör också en analys av gruppen ungdomar som ej är med i 
föreningslika aktiviteter15

 Det finns uppenbart skillnad mellan de som är med i föreningslika aktiviteter och de som ej 
är med när det gäller vilka resurser man har. Bland dem som ej är med har färre svenskt 
ursprung, färre har föräldrar som båda arbetar, färre bor i områden med högst medelinkomst. 
De tycks också ha sämre socialt stöd bland vuxna; färre kan prata i förtroende med pappa, 
bland flickor även färre med mamma. Deras livsstil är sämre, fler uppger att de hoppar över 
frukost och/eller lunch, fler röker och bland flickor är det vanligare att de har olika former av 

 

                                                           
15 Frågan om ungdomarnas föreningsdeltagande bygger här på ungdomarnas egen bedömning av vad som är 
förening, vilket inte överensstämmer med vad som kan betraktas som bidragsberättigad förening (se närmare 
nedan) eftersom ungdomarna även tar med andra föreningsliknade aktiviteter såsom privata gym, musik-
/kulturskola etc. Resultaten från en studie i Jönköping år 2003 visar att ungdomars egna uppgifter om deltagande 
i förening innefattar osäkerheter, många betraktar t ex deltagande i musikskolan eller i verksamheter på gym 
eller dylikt som föreningsdeltagande, vilket det inte är såväl enligt en mer traditionell definition som enligt de 
regler som gäller för bidragsberättigande. Detta har även uppmärksammats på andra håll. Statistiska 
Centralbyrån har t ex lämnat begreppet föreningsmedlemskap och övergått till att tala om deltagande i 
föreningslika aktiviteter.  
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besvär och det finns också en tendens till att de har en mindre positiv syn på framtiden. Det är 
också värt att notera att bland flickor tror färre av dem som ej är med i förening att de kommer 
att fortsätta med akademiska studier. Bland pojkar är det fler som tror att de kommer att bo 
kvar i kommunen. Oberoende av om vi lyckats definiera gruppen som inte utnyttjar (eller i 
varje fall har ett lågt utnyttjande av) kommunens kultur- och fritidsutbud så tycks vi i alla fall 
ha lyckats finna en grupp som har mindre resurser i en lång rad avseenden. 

 Ser man till kamratumgänge, utövande av fritidsaktiviteter och intresse för kulturella 
aktiviteter är det främst bland flickor som vi finner skillnader mellan de båda grupperna. 
Gemensamt för både pojkar och flickor är dock, ganska självklart, att färre idrottar/motionerar 
i förening (dock ej färre utanför förening), färre går på sportevenemang och färre träffar 
kamrater i samband med idrott. Bland pojkar är det fler som ägnar sig åt att meka med 
motorer. Bland flickor är det färre som gått på café, konsert, teater, museum och sysslat med 
skapande verksamhet. Det är därför inte så förvånande att färre flickor bland dem som ej är 
med i förening tycker det är viktigt att läsa böcker, spela teater, göra film/fotografera, skapa 
konst eller göra nycirkus. Något förvånande är det dock fler som vill skriva (böcker) själva. 
Bland flickor är det färre av dessa som vill utöva sina fritidsaktiviteter i Värmdö, de är mer 
intresserade av att utöva dem i Stockholm. Det är också fler av dem som tar upp caféer som 
något man borde satsa på i Värmdö, vilket kanske ger en indikation på vad som saknas. 
Samtidigt är det färre som gått på café. 

Det finns uppenbara skillnader mellan grupperna när det gäller synen på fritidsutbudet. Det är 
vanligare att de som ej är med i förening eller liknande verksamhet tycker att de har för 
mycket fritid och färre tycker att det finns lite att göra på fritiden. För dem tycks det vara så 
att föreningslivet fått en alltför dominerande plats. De kommer däremot inte oftare med 
förslag till fritidsaktiviteter man bör satsa på, kanske kan en förklaring vara att de har mindre 
politiska resurser. Det är nämligen mindre vanligt att de allmänt kommer med förslag på vad 
man vill påverka i kommunen. Bland pojkar är dessa också mindre intresserade av politik och 
det är färre som vill påverka frågor som rör kommunen, vilket dock ej tycks gälla bland 
flickor. 

 
 

Metod 

Frågor kring deltagande i fritidsaktiviteter 
Uppgifter om medlemskap i förening, olika typer av föreningar (samt vilka idrottsgrenar 
ungdomarna ägnar sig åt) har hämtats från följande två frågor: 
 
Är Du med i någon förening eller klubb? (Även frikyrkan är en förening)  
 Ja  Nej 
Vilken/vilka föreningar eller klubbar är Du med i och vad sysslar Ni med för aktiviteter? 
 Förening/klubb Aktivitet/Idrottsgren 
Samtliga enkäter har gåtts igenom av personer med god kännedom om det lokala 
föreningslivet. Dessa har kontrollerat om det handlar om förening i traditionell mening (i 
vissa fall har ungdomar angivet verksamheter som gym, teaterskolor, musikskolan osv) och 
korrigerat svaren på frågan om medlemskap16

                                                           
16 Här är det viktigt att uppmärksamma att det bland barn, ungdomar finns ett mycket starkt samband mellan 
medlemskap och aktivitet, dvs de flesta som är medlemmar deltar också i verksamheten aktivt åtminstone en 
gång per vecka. 

. Därefter har föreningar (sammanlagt 18 
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huvudkategorier) och enskilda idrottsgrenar, då detta varit aktuellt, kodats. Utifrån denna 
kodning avgörs om ungdomarna är med i idrottsförening och/eller annan förening  
 
Uppgifter om deltagande i kulturskola bygger på frågorna 
 Är du med i någon av Kulturskolans verksamheter? 
 med följdfrågan Om ja, vad gör du i Kulturskolan? 
I Haninge och Helsingborg som inte har någon kulturskola används i stället uppgifter från 
frågan 
 Är du med i musikskolan efter skoltid? respektive 
 Deltar du i kommunala musikskolan? 
För att kunna göra en analys där hela materialet ingår har elever från kulturskolan som uppger 
att de spelat musikinstrument/sjunger, haft egna lektioner i musik, spelat/sjungit i 
ensemble/orkester/kör klassificerats som musikskoleelever. 
 
I samtliga enkäter ingår frågor kring besök på fritidsgård, bibliotek och simhall. I de flesta 
fall17

Hur många gånger de senaste 4 veckorna (på mellanstadiet senaste 7 dagarna) har du på  
 har dessa haft följande formulering:  

din fritid varit på18

 Fritidsgård 
: 

 Bibliotek 
 Simhall 
Utifrån svarsalternativen har en uppdelning gjorts mellan dem som gjort ett besök eller mera 
per vecka och de som gjort färre besök. 
 
För att få en bild av barnens/ungdomarnas utnyttjande av offentligt stödda verksamheter har 
dessa klassificerats enligt följande schema: 

1. Medlem i idrottsförening 
2. Ej grupp 1 men medlem i annan förening än idrottsförening 
3. Ej grupp 1 eller 2 men med i kultur- eller musikskola 
4. Ej grupp 1-3 med besökt fritidsgård (minst 1 g/v) 
5. Ej grupp 1-4 men besökt bibliotek (minst 1 g/v) 
6. Ej grupp 1-5 men besökt simhall (minst 1 g/v) 
7. Utomstående – ej nyttjat någon av dessa verksamheter   

 
Den gjorda indelningen innebär att man för olika aktiviteter, vid sidan av idrottsförening, 
studerar dessa aktiviteters bidrag när det gäller utnyttjandet av offentligt stödda verksamheter 
givet att de inte utnyttjat någon av de tidigare aktiviteterna som ingår i hierarkin. Detta bidrag 
blir givetvis beroende på var i denna hierarki den aktuella aktiviteten placeras, något som är 
långtifrån självklart19

                                                           
17 I några enkäter har denna allmänna fråga ersatts med en fråga där eleverna får ange hur många besök de gjort 
på namngivna fritidsgårdar, bibliotek eller simhallar. I dessa fall har totala antalet besök beräknats. 

. För analysen av andelen utomstående har dock detta ingen betydelse.  

18 I frågorna ingår även rad andra fritidsaktiviteter soåsom besök på andra typer av kultur- och fritidsaktiviteter. 
19 Placeringen av förening och kultur-/musikskola först motiveras av att dessa är offentligt högt värderade, de 
betraktas som ”bra” fritidsaktiviteter. Deltagande i idrottsförening och till detta kopplad fysisk aktivitet är något 
som generellt värderas högt i dagen samhälle. Av tradition har deltagande i politiska och ideella föreningar 
betraktats som något mycket positivt, ett viktigt led i den demokratiska fostran. I dagens läge kan också 
deltagandet i föreningslivet (även utanför politiska och ideella föreningar) kopplas till Putmans teorier kring 
grunderna för den fungerande demokratin (Putman, 1996). Deltagandet i musik-/kulturskola har också setts som 
ett led i kulturell fostran men i dagens läge även till viss del som en plantskola för blivande musiker och artister. 
Inställningen till fritidsgård har ofta varit mer dubbelbottnad. Ibland har det offentliga stödet till denna 
motiverats av att man även måste erbjuda ”expressivt19” inriktade ungdomar ett alternativ till de instrumentella, 
målinriktade fritidsaktiviteterna. I andra sammanhang har stödet till fritidsgårdar motiverats med att man vill 
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Familjesituation 
Uppgifter om elevernas familjesituation har hämtats från frågan 
 Vilka vuxna bor du med? 
 
I tabell 1 nedan beskrivs undersökningsgruppens fördelning när det gäller familjetyp uppdelat 
efter stadium. 
 
Tabell 1. Familjetyp efter stadium. Antal och andel (%). 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Familjetyp Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Mamma och pappa 6820 73 8342 69 5376 65 
Endast mamma 549 6 1018 8 895 11 
Endast pappa 69 1 160 1 228 3 
Mamma o styvfar 609 7 826 7 649 8 
Pappa o styvmor 88 1 425 4 258 3 
Växelvis 1239 13 1247 10 597 7 
Annan vuxen 32 0 77 1 128 2 
Bor själv     204 2 
 
Huvudparten (65-73%) av eleverna bor med bägge sina föräldrar, men andelen minskar 
tydligt med ökad ålder. Den närmast största gruppen är de som har växelvis boende, en grupp 
som också minskar med ökad ålder. Ser man till övriga grupper dominerar de som bor med en 
ensamstående mamma eller med mamma och styvpappa, två grupper som ökar med ökad 
ålder. På gymnasiet finns också en mindre grupp som har eget boende. Få elever bor med en 
ensamstående pappa eller med pappa och styvmamma. På mellan- och högstadiet finns 
signifikanta könsskillnader (p<0.01) men dessa skillnader är trots allt inte speciellt stora. På 
mellanstadiet är det något vanligare att flickor bor med en ensamstående mamma eller har 
växelvis boende medan pojkar i större utsträckning bor med båda föräldrar. På högstadiet är 
det vanligare att flickor bor med en ensamstående mamma eller mamma och styvpappa medan 
pojkar i något större utsträckning har växelvis boende. 
 

Socioekonomisk bakgrund – familjens resurser 
Som beskrivning på ungdomarnas sociala bakgrund används måttet familjens materiella 
resurser, vilket innefattar en gruppering i fem grupper med utgångspunkt från familjens 
boende samt tillgång till bil, båt och sommarstuga (se närmare i Blomdahl & Elofsson, 2006, 
s 29). Grupperingen kan ses som en hierarki från familjer med mycket små till familjer med 
mycket stora resurser och ser ut på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
motverka olika former av social missanpassning. Uppenbart är i alla fall att denna typ av verksamhet inte 
värderas lika positivt. Det kan självklart diskuteras om man skall placera bibliotek och simhall efter detta, det är 
uppenbart fritidsaktiviteter som ses som ”goda”, men i realiteten har det mycket liten betydelse. Tillskottet från 
dessa båda fritidsaktiviteter blir ytterst begränsat oberoende av var det placeras. Ett skäl att placera dessa längre 
ned i hierarkin är också att det offentliga stödet i dessa fall oftast är mer allmänt och inte speciellt inriktat mot 
ungdomar.  
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 Mycket stora resurser: 
  Bor i villa/radhus + bil + båt + sommarstuga 
 Stora resurser: 
  Bor i villa/radhus/insatslägenhet/andelslägenhet 
  + har två av sommarstuga, båt och bil 
 Genomsnittliga resurser: 
  Övriga t ex bor i hyreslägenhet + har två av sommarstuga, båt och bil 
 Ganska små resurser: 
  Bor i hyreslägenhet + har tillgång till ett av sommarstuga, båt och bil 
 Små resurser: 
  Bor i hyreslägenhet + har ej sommarstuga, båt eller bil 
 
Detta mått på socioekonomisk bakgrund har vi inom forskargruppen20 genomgående arbetat 
med sedan 1985. Teoretiskt kan detta mått kopplas till Webers definition av klass, vilket i sin 
tur kopplas till begreppet livschanser (Weber, 1983). Med ett likartat mått finner Tåhlin en 
tydlig koppling mellan ekonomiska resurser21

 

 och flertalet fritids- och kulturaktiviteter även 
efter kontroll för ålder och socialgrupp (Tåhlin, 1985). Tåhlin har också i senare rapporter 
visat att individens ekonomiska resurser har en direkt inverkan på både individens fritids- och 
hälsosituation (Tåhlin, 1987). Samma mått på socioekonomisk bakgrund har använts i flera 
andra studier (Statistiska Centralbyrån, 1981; Nilsson, 1998; Larsson, 2008). 

I tabell 2 nedan beskrivs undersökningsgruppens fördelning när det gäller familjens resurser 
uppdelat efter stadium 
 
Tabell 2. Familjens resurser efter stadium. Antal och andel (%). 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Familjetyp Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Mycket stora 545 6 963 8 650 7 
Ganska stora 2758 29 3788 31 2581 29 
Medel 4276 46 5169 43 4062 46 
Ganska små 1400 15 1702 14 1207 14 
Små 406 4 455 4 377 4 
 
Som framgår av tabellen kommer en stor grupp av eleverna (cirka tre fjärdedelar) från 
familjer med genomsnittliga eller stora resurser. Både på mellan- och högstadiet finns vissa 
(dock relativt begränsade) skillnader mellan pojkar och flickor (p<0.05). De är här något 
vanligare att flickor kommer från familjer med små eller ganska små resurser, något som 
torde kunna kopplas till att det är något vanligare att de bor med en ensamstående mamma. 
 

Grad av invandraranknytning 
Som grund för beskrivningen av invandraranknytning används uppgifter huruvida 
ungdomarna själva och deras föräldrar är födda i Sverige eller ej (en utförligare beskrivning 
finns i Blomdahl, Elofsson, 2006, s 33-34). Frågorna har följande formulering: 
 Är du (din pappa, mamma) född i Sverige? (Nej/Ja) 

                                                           
20 Forskargruppen innefattar vid sidan av mig själv Ulf Blomdahl, som är forskningsledare vid idrotts- och 
kulturförvaltningarna i Stockholms stad 
21 I Fritid i välfärden, 1985, mäter Tåhlin ekonomiska resurser som summan av följande fem ekonomiska 
tillgångar: eget hem (villa/bostadsrätt), sommarstuga (eller husvagn), båt, semesterresa samt kontantmarginal 
(kan få fram 5000 kronor inom en vecka). 
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Med utgångspunkt från svaren på dessa tre frågor grupperas ungdomarna i fyra grupper i 
hierarkisk ordning från ungdomar utan invandraranknytning till ungdomar med stark 
invandraranknytning på följande sätt: 
 
Ungdomar med svenskt ursprung 
   Föräldrarna födda i Sverige. Barnet fött i Sverige.  
Ungdomar med svag invandraranknytning innefattar tre grupper, nämligen 
   * Föräldrarna 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. 
Andra generationens invandrare 
  Båda föräldrarna födda utomlands. Barnet fött i Sverige.  
Första generationens invandrare 
 Båda föräldrarna födda utomlands. Barnet fött utomlands.  
 
I tabell 3 beskrivs undersökningsgruppens fördelning när det gäller grad av invandrar-
anknytning uppdelat efter stadium 
 
Tabell 3. Grad av invandraranknytning efter stadium. Antal och andel (%). 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Invandraranknytning Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Svenskt ursprung 5977 63 8011 66 6354 71 
Svag 1414 15 1584 13 1060 12 
Första gen. Invandrare 1600 17 1680 14 796 9 
Andra gen. Invandrare 503 5 891 7 726 8 
 
Mellan 60-70% har svenskt ursprung, en andel som ökar från mellanstadiet till gymnasiet. 
Mellan 18 % (gymnasiet) och 25 % (mellanstadiet) har en tydlig invandrarbakgrund. Andelen 
första generationens invandrarelever ökar från mellanstadiet till gymnasiet medan andelen 
som tillhör andra generationens invandrare minskar påtagligt. På samtliga stadier har cirka 15 
% av eleverna en svagare invandraranknytning, t ex att en förälder är född utomlands eller att 
de är adoptivbarn. 
 

Skolsituation 
Som mått på skolframgång används olika variabler på de tre stadierna. På mellanstadiet 
används följande fråga som beskriver hur mellanstadieeleverna trivs i skolan. 
 Vad tycker du om att gå i skola? 
 Svarsalternativ: Mycket bra, Bra, Det går an, Dåligt, Mycket dåligt. 
 
I tabell 4 beskrivs hur mellanstadieeleverna trivs i skolan uppdelat efter kön. 
 
Tabell 4. Mellanstadiet. Hur man trivs i skolan efter kön. Andel (%). 

Trivs i skolan Pojkar Flickor 
N= 4702 4605 
Mycket bra 48 53 
Bra 35 33 
Det går an 12 11 
Dåligt 3 2 
Mycket dåligt 3 1 
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En klar majoritet av mellanstadieeleverna – cirka 85 % - trivs bra i skolan. Endast en 
begränsad grupp, dock något större bland pojkar än bland flickor uppger att de trivs dåligt. En 
jämförelse mellan pojkar och flickor visar att flickor trivs något bättre i skolan än pojkar 
(p<0.001) men ser man till siffrorna i tabellen ovan är skillnaden ganska liten. 
 
På högstadiet och gymnasiet används i stället medelbetyget för ett antal skolämnen. Frågan 
som bygger på elevernas egen bedömning har följande utformning 
 Vilket betyg tror du (enligt din bedömning) att du kommer att få i följande ämnen?  
 Om du går i åk 7 får du försöka uppskatta vilka betyg du kommer att få. 
 Bild, Musik, Svenska (läsa), Svenska (skriva), Idrott, Matematik, SO-ämnen, Slöjd, 
 Engelska 
 Svarsalternativ: Mycket väl godkänt, Väl godkänt, Godkänt, Ej uppnått målet ännu. 
Med utgångspunkt från svaren har ett medelbetyg räknats ut där alternativen kodats på 
följande sätt: Mycket väl godkänt=1, Väl godkänt=2, Godkänt=3 och Ej uppnått målet 
ännu=4.  
I tabell 5 beskrivs hur medelbetyg varierar med avseende på kön och stadium. 
 
Tabell 5. Medelbetyg i relation till grad efter kön och stadium. Medelvärde och 
standardavvikelse. 

 Högstadiet Gymnasiet 
Betyg Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
N= 5812 5560 3021 2889 
Medelvärde 2.19 2.19 2.33 2.29 
Standardavvikelse 0.60 0.60 0.68 0.65 

 
Genomgående gäller att betygen är högre på högstadiet än på gymnasiet (obs lägre värden 
motsvarar högre betyg). Skillnaden mellan pojkar och flickor är förvånande liten (varken på 
högstadiet eller på gymnasiet är skillnaden mellan könen signifikant) med tanke på att man 
genomgående konstaterat att flickor har högre medelbetyg (Björnsson, 2005). Möjligen skulle 
en förklaring vara att det handlar om elevernas egna bedömningar, det är ett känt faktum att 
flickor ofta underskattar sin intellektuella kapacitet, medan pojkar många gånger överskattar 
den (Björnsson, 2005). 
 
På gymnasiet används också uppgifter kring vilket program eleverna går på. För att få en mer 
sammanfattande bild av olikheter mellan program har programmen grupperats i sex grupper, 
nämligen naturvetenskap, samhällsvetenskap, tekniska, estetiska, yrkes- och studieorienterade 
samt yrkesorienterade. Till de yrkes- och studieorienterade räknas barn och fritid, handel och 
administration samt omvårdnad. Till de yrkesorienterade räknas bygg, el, hantverk, naturbruk, 
hotell och restaurang, industri, livsmedel samt naturbruk. Vid sidan av dessa finns 
individuella program och ”annat”, totalt omfattande 75 elever, 35 pojkar och 40 flickor.  
 
Tabell 6. Antal elever på olika gymnasieprogram, totalt samt uppdelat efter kön. 
 Antal elever 
Program Totalt Pojkar Flickor 
Praktiska 2232 1386 846 
Praktiskt-teoretiskt 1166 425 741 
Estetiska programmet 647 243 404 
Samhällsprogram 2114 952 1162 
Naturvetenskap 1047 563 484 
Teknik 336 296 40 
 
Ser till de enskilda programmen dominerar samhällsprogrammet både bland pojkar och bland 
flickor, nästan en fjärdedel av bägge könen går på detta program. Könsfördelningen är också 
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jämn på det naturvetenskapliga program, där knappt 15 % av eleverna går. Mest snedfördelat 
könsmässigt är det tekniska programmet, ungefär 90 % av eleverna är här pojkar. Yrkes-
/studieinriktade program liksom det estetiska programmet domineras av flickor (60-65%) 
medan de yrkesinriktade programmen domineras av pojkar (60 %). Uppgifter om antalet 
elever på enskilda program, totalt som uppdelat efter kön redovisas i bilaga 1, tabell B.1.1. 
 

Fritidssituation 
Som mått på fritidssituationen används en fråga som beskriver hur ungdomarna trivs på 
fritiden. En studie av hälsosituationen bland ungdomar i Norrköping visar att trivsel på 
fritiden har en stark direkt koppling till självskattad hälsa (Elofsson, 2012). 
 Hur tycker du på det hela taget att du har det på din fritid? 
 Svarsalternativ: Bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, Ganska dåligt, Dåligt. 
I tabell 7 redovisas hur undersökningsgruppen svarat på frågan uppdelat efter kön och 
stadium. 
 
Tabell 7. Trivs på fritiden efter stadium och kön. Andel (%). 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Självskattad hälsa Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
n= 2868 2848 6093 5826 4284 4001 
Bra 84 82 76 67 72 63 
Ganska bra 13 15 19 25 21 28 
Varken bra eller dålig 2 3 3 6 6 7 
Ganska dålig 1 1 1 1 1 2 
Dålig 0 0 1 0 1 1 
 
En stor majoritet av eleverna uppger att de trivs bra på sin fritid, men det finns ändock klara 
köns- och åldersskillnader. Flickor trivs något sämre än pojkar (gäller på alla tre stadierna) 
och ökad ålder innebär lägre trivsel. Ser man till dem som inte trivs bra handlar det om 3-10 
procent av eleverna.  
 

Mått på hälsa 
I enkäterna ingår sedan 2003 följande fråga kring hur eleverna bedömer sin egen hälsa: 
 Hur tycker du att din hälsa är? 
 Svarsalternativ: Bra, Ganska bra, Varken bra eller dålig, Ganska dålig, Dålig 
 
En rad studier har visat att självskattad hälsa, även mätt med en enkel fråga, har en mycket 
god förmåga att bland vuxna predicera (förutsäga) framtida sjuklighet och dödlighet (för 
referenser se Undén & Elofsson, 1998). Däremot är kunskapen mer begränsad kring i vilken 
utsträckning detta gäller även bland barn/ungdomar. Det finns dock ett par studier som har 
visat att självskattad hälsa kan ses som ett stabilt mått även bland ungdomar (Boardman, 
2006; Fosse & Haas, 2009). De senare författarna finner också att självskattad hälsa kan ses 
som ett valitt mått på varierande fysiska och emotionella dimensioner av ungdomars 
välbefinnande (Fosse & Haas, 2009). Jag har i en tidigare studie kunnat visa att det framträder 
en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och självskattad hälsa, något som skulle kunna ses 
som stöd för att frågan även kan fungera bra bland yngre med tanke på den stora betydelse 
som fysisk aktivitet har för hälsan (Blomdahl & Elofsson, 2006). En nyligen genomförd 
studie av Norrköpingelever visar att det finns tydliga samband mellan självskattad hälsa och 
förekomst av psykosomatiska besvär (ett ofta använt mått på ungdomars hälsotillstånd) 
liksom upplevd livskvalitet (Elofsson, 2012). I studien framstår även skolframgång, trivsel på 



  20 

fritiden, fysisk aktivitet samt på högstadiet användning av alkohol som starka prediktorer för 
självskattad hälsa. Sammantaget tolkar jag detta som att självskattad hälsa kan bedömas vara 
ett högst användbart mått även på ungdomars hälsotillstånd.  
 
I tabell 8 redovisas hur undersökningsgruppen skattar sin hälsa uppdelat efter kön och 
stadium  
 
Tabell 8. Självskattad hälsa efter stadium och kön. Andel (%) samt medelvärde. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Självskattad hälsa Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
n= 2446 2412 4347 4083 4273 3990 
Bra 70 65 59 44 52 36 
Ganska bra 25 29 29 39 33 42 
Varken bra eller dålig 4 5 9 13 12 16 
Ganska dålig 1 1 2 3 3 5 
Dålig 0 0 1 1 1 1 
Medelvärde 1.37 1.43 1.58 1.77 1.69 1.94 
 
Den självskattade hälsan skiljer sig uppenbart mellan såväl stadier som kön. Både bland 
pojkar och bland flickor gäller att det sker en relativt kontinuerlig försämring från 
mellanstadiet till gymnasiet. På samtliga stadier gäller också att det finns en tydlig skillnad 
mellan pojkar och flickor, pojkar skattar genomgående sin hälsa som bättre än flickorna. 
Könsskillnaderna förstärks också med ökad ålder. Resultaten stämmer väl med vad som 
framträtt i övrig forskning. Resultaten från tidigare forskning är entydig – i den studerade 
åldersgruppen tycks hälsan försämras med ökad ålder.  
 
Vid sidan av detta ingår i enkäterna även frågor kring förekomst av psykosomatiska besvär 
och användning av läkemedel. I rapporten använder jag som indikation på psykosomatiska 
besvär ont i huvudet, ont i magen, deppig/känt sig nere samt svårt att somna eftersom de ingår 
i flest av enkäterna (i vissa enkäter ingår även andra former av psykosomatiska besvär). 
Uppgifterna har här hämtats från frågorna 
 Hur ofta har du under läsåret haft följande besvär? 
 Ont i huvudet 
 Ont i magen (ej mensvärk) 
 Känt mig nere 
 Haft svårt att somna 
  med svarsalternativen I stort sett varje dag, Ungefär en gång i veckan, Ungefär en gång i  
 månaden, Sällan eller aldrig. 
 
I tabell 9 redovisas förekomst av de psykosomatiska besvären ont i huvudet, ont i magen, känt 
sig nere (varit deppig) samt haft svårt att somna uppdelat efter kön och stadium  
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Tabell 9. Förekomst av psykosomatiska besvär efter stadium och kön. Andel (%). 
 Mellanstadiet # Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ont i huvudet *** *** *** 
n= 2055 2001 5156 5011 3467 3264 

Varje dag 5 7 6 13 5 15 
En gång i veckan 19 25 22 32 22 37 
En gång i månaden 31 33 32 31 31 27 
Sällan/aldrig 45 34 40 25 42 21 

Ont i magen (ej 
 mensvärk) 

*** *** *** 

n= 2031 1990 5100 4976 3428 3230 
Varje dag 4 5 5 7 4 9 
En gång i veckan 12 18 12 21 13 23 
En gång i månaden 28 28 28 29 24 30 
Sällan/aldrig 56 49 56 42 59 38 

Deppig, känt sig nere  *** *** 
n= 1149 1124 4416 4304 3088 2945 

Varje dag 6 6 6 13 7 14 
En gång i veckan 18 18 17 28 18 33 
En gång i månaden 26 29 29 30 29 33 
Sällan/aldrig 50 44 48 29 46 20 

Svårt att somna *** *** *** 
n= 2041 2006 5141 5003 3458 3258 

Varje dag 13 16 13 19 14 19 
En gång i veckan 23 26 23 29 25 32 
En gång i månaden 22 25 25 24 24 22 
Sällan/aldrig 42 34 38 28 36 27 

# OBS På mellanstadiet ingår dessa frågor endast i studierna från Haninge 2008 och Jönköping från 2006. 
Uppgifter om deppighet/känt sig nere ingår endast i studien från Haninge 2008. 
 
Resultaten visar att det finns tydliga könsskillnader, skillnaden är signifikant i samtliga fall 
utom när det gäller deppig/känt sig nere på mellanstadiet (där materialet är mindre eftersom 
frågan endast ingår i undersökningen i Haninge från 2008). Ser man till ålder, skillnad mellan 
stadierna, tycks förändringarna vara ganska små bland pojkar medan förekomsten av besvär 
ökar med ökad ålder bland flickorna. Speciellt markant är ökningen från mellan- till 
högstadiet men det sker även en ökning från högstadiet till gymnasiet för ont i huvudet och 
deppig/känt sig nere. När det gäller ont i magen och haft svårt att somna är däremot 
förekomsten ungefär lika hög på gymnasiet som på högstadiet. Resultaten stämmer väl med 
vad som redovisats i tidigare studier (Danielsson, 2006). 
 
Uppgifter om läkemedelsanvändning finns inte med på mellanstadiet däremot i flertalet av 
högstadie- och gymnasieenkäterna och bygger på frågan 
 Hur många gånger under de senaste fyra veckorna har du använt något av följande 
 Sömnmedel 
 Lugnande medicin 
 Värktabletter (t ex alvedon) 
 med svarsalternativen Ingen gång, 1-2 gånger, 3-5 gånger, 6-10 gånger, 11 gånger eller  
 mer 
 
I tabell 10 redovisas användningen av dessa former av läkemedel efter kön och stadium  
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Tabell 10. Användning av läkemedel efter stadium och kön. Andel (%). 
 Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Lugnande medel * *** 
n= 4783 4685 3415 3270 

Använt 4.2 4.5 4.0 5.9 
Sömnmedel * ** 
N= 4796 4692 3422 3273 

Använt 3.1 3.9 3.7 5.2 
Värktabletter *** *** 
n= 4455 4399 3097 2995 

Ingen gång 57 35 51 22 
1-2 ggr 26 34 25 32 
3-5 ggr 10 20 15 25 
6 - ggr 6 11 9 20 

 
Resultaten visar på en mycket entydig könsskillnad, flickor som grupp utnyttjar i högre 
utsträckning de olika formerna av läkemedel. Genomgående tycks könsskillnaderna vara 
större på gymnasiet än på högstadiet. Läkemedelsanvändningen tycks också öka från 
högstadiet till gymnasiet, andelen som använt olika läkemedel ligger högre på gymnasiet 
utom i ett fall, nämligen när det gäller pojkars användning av lugnande medel. Med tanke på 
att könsskillnaderna är större på gymnasiet gäller dock att denna ökning är större bland flickor 
än bland pojkar. Även här stämmer resultaten med vad som konstaterats i tidigare forskning 
(Danielsson, 2006). 

Mått på livskvalitet 
I samtliga enkäter ingår följande fråga där eleverna allmänt fått bedöma hur de upplever sin 
livskvalitet 
Hur tycker du att livet är som helhet?(Sätt ett kryss på skalan) 
Mycket dåligt   Mycket bra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
I tabell 11 redovisas upplevd livskvalitet efter kön och stadium  
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Tabell 11. Upplevd livskvalitet (1-10) efter stadium och kön. Andel (%) samt medelvärde. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Självskattad livskvalitet Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
n= 1990 1953 5583 5365 3823 3586 
1-5, Mycket låg 6 9 8 15 10 15 
6-7 12 14 16 23 19 26 
8 17 17 23 24 26 28 
9 22 25 23 20 21 19 
10, Mycket hög 42 35 30 18 24 12 
Medelvärde 8.66 8.41 8.28 7.66 8.03 7.48 
 
På samtliga stadier framträder signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor, i genomsnitt 
skattar flickor sin livskvalitet lägre. Könsskillnaden är dock mindre på mellanstadiet än på de 
båda övriga stadierna och något större på högstadiet än på gymnasiet. Både bland pojkar och 
bland flickor finns en tydlig tendens till att upplevd livskvalitet sjunker med ökad ålder. Detta 
stämmer med vad man funnit i flera andra studier (Jonasson m fl, 2001; Edvardsson, 2007; 
Elofsson, 2012). 

Mått på hälsorelaterad livsstil 
Som mått på hälsorelaterad livsstil används uppgifter om självrapporterad fysisk aktivitet, 
alkoholkonsumtion samt om man röker eller snusar. Uppgifterna om fysisk aktivitet bygger 
på elevernas egen bedömning av sin aktivitet från frågan 
 Hur ofta på din fritid tränar du så att du blir andfådd eller svettas? 
 med svarsalternativen Aldrig, Mindre än en gång per vecka, En gång per vecka,  
 2-3 gånger per vecka, 4-5 gånger per vecka, Mer än 5 gånger per vecka. 
 
Uppgifterna om alkoholkonsumtion finns endast på högstadiet och gymnasiet och utgår från 
frågan 
 Vid hur många tillfällen har du under de senaste fyra veckorna druckit något av  
 nedanstående? 
 med svarsalternativen Ingen gång, 1-2 gånger, 3-5 gånger, 6-10 gånger, Mer än 10 gånger 
Med utgångspunkter från svaren har eleverna (på högstadiet och gymnasiet) delats upp mellan 
de som druckit alkohol och de som ej gjort detta. 
 
Uppgifterna om rökning/snusande finns också endast på högstadiet och gymnasiet och utgår 
från följande två frågor 
 Röker du? och  
 Snusar du? som kunnat besvaras med ja respektive nej 
Svaren på de båda frågorna har sedan sammanställts för att skilja ut elever (på högstadiet och 
gymnasiet) som röker eller snusar. 
 
I tabell 12 redovisas hälsorelaterad livsstil efter kön och stadium  
 



  24 

Tabell 12. Hälsorelaterad livsstil efter stadium och kön. Andel (%) samt medelvärde. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Tränar så andfådd, 
svettas 

*** *** *** 

n= 4711 4583 6094 5816 4229 3894 
Aldrig 5 8 5 8 8 13 
Mindre än en g/vecka 4 7 6 11 10 16 
En gång per vecka 10 17 9 17 18 22 
2-3 ggr /vecka 41 46 38 40 32 32 
4-5 ggr /vecka 24 16 25 17 19 12 
Mer än 5 ggr /vecka 17 7 17 7 13 6 

Röker eller snusar   *** 
n=   6090 5840 4290 4000 

Andel (%)   13 14 37 32 
Dricker alkohol    
N=   6051 5798 4285 4016 

Andel (%)   31 33 72 72 
 
Flickor är, enligt sin egen bedömning i samtliga fall, i klart mindre utsträckning än pojkar 
fysiskt aktiva på samtliga stadier.  Detta stämmer väl med resultat som redovisats i flera andra 
undersökningar (Blomdahl & Elofsson, 2006; Elofsson, 2012). Däremot är det mindre vanligt 
att flickor röker eller snusar på gymnasiet, vilket också överensstämmer med resultat från 
Norrköpingsstudien (Elofsson, 2012) även om könsskillnaden inte är signifikant i Norrköping. 
I motsats finns en tendens till att högstadieflickor oftare röker/snusar eller använder alkohol 
än högstadiepojkar. I Norrköpingsstudien är könsskillnaden liten men går i samma riktning 
och är av ungefär samma storlek .   
 
 

Urval och studiernas genomförande 
Studierna har genomförts i form av enkäter som eleverna fyllt i under lektionstid i skolan. 
Urvalet av elever har i de flesta fall (undantag är gymnasiestudien i Stockholm år 2008) 
genomförts som ett stratifierat klusterurval där klassen utgör urvalsenhet. 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 har genomförts som ett 
systematiskt urval för att få en god geografisk spridning över skolor (och därmed även olika 
typer av bostadsområden) samtidigt som hänsyn tas till skolornas storlek22

                                                           
22 Urvalet från gymnasiet i Stockholm 2008 genomfördes på ett något annorlunda sätt, dvs som ett strategiskt 
urval av ett antal studie- och yrkesinriktade program som kräver olika intagningspoäng och där eleverna enligt 
tidigare forskning har ganska olika kulturstilar på sin fritid. Bland de yrkesinriktade valdes fordons-, livsmedels- 
och barn/fritidsprogrammet. Tillsammans utgör dessa 23 % av undersökningsgruppen. Bland de studieinriktade 
programmen valdes samhällsvetenskapliga, estetiska och naturvetenskapliga programmen, som tillsammans 
utgör 61 % av undersökningsgruppen. Vid sidan av detta valdes även medieprogrammet som har karaktären att 
det kan vara både yrkes- och studieförberedande. Eleverna från detta program omfattar 16 % av 
undersökningsgruppen. Resultaten ger därför inte en representativ bild av samtliga gymnasieeleverna i 
Stockholm år 200822. Jag har trots detta tagit med även denna studie för att den ger den mest aktuella bilden i 
Stockholm. Med tanke på att detta material utgör en relativt begränsad del av det samlade materialet för 
gymnasiet torde effekterna av att urvalet inte är representativt vara relativt små, dessutom skall man komma ihåg 
att problemet till stora delar försvinner då man kontrollerar för val av gymnasieprogram.   

. På gymnasiet har 
eftersträvats att få en fördelning i urvalet mellan naturprogrammet, samhällsvetarprogrammet 
och övriga program som stämmer med den som gäller för staden i sin helhet. Gruppen 
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"övriga" program har stratifierats så att man skall få en likartad representation av pojk- 
respektive flickdominerade program.  
 
 
Undersökningsgrupp 
I tabell 13 nedan redovisas antalet elever som deltagit i de olika undersökningarna som utgör 
materialet för rapporten. 
 
Tabell 13. Antal elever som besvarat enkäterna efter kön,  stadium och ort. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Ort, stad, år Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Stockholm, 2004 1873 1768 1760 1744 723 803 
Haninge 2008 372 335 377 291 409 351 
Helsingborg, 2006 417 427 429 376 423 401 
Helsingborg, 2009 385 400 373 362 344 309 
Huddinge, 2009 438 463 381 389 432 332 
Jönköping, 2006 358 341 634 609 506 453 
Jönköping, 2009 372 354 551 574 551 503 
Lidingö, 2007 -- -- 306 272 238 238 
Linköping, 2009 556 559 738 694 371 313 
Norrköping, 2008   610 568 324 328 
Stockholm, 2008 -- -- -- -- 277 254 
Totalt 3451 2861 6159 5879 4608 4285 

 
Antalet elever som besvarat de olika enkäterna fördelar sig relativt jämnt över de tre stadierna, 
med en viss dominans av högstadieelever. Materialet är något mer snävt på mellanstadiet där 
studier från Helsingborg och Lidingö saknas23

 

. I det första fallet ingick inte frågorna kring 
prioritering av olika fritidsområden, i det senare fallet gjordes överhuvudtaget ingen 
undersökning på mellanstadiet år 2007.  

 

Statistiska metoder 
Redovisningen inleds med en analys av hur stor andelen utomstående är och hur denna andel 
varierar med avseende på kön, ålder, ort samt social bakgrund (familjetyp, familjens resurser, 
invandraranknytning). För att få en mer klar bild av olika faktorers individuella inverkan 
avslutas analysen av sambanden med social bakgrund med en multivariat analys där de 
direkta sambanden (efter kontroll för övriga faktorer) studeras. Efter detta följer en allmän 
jämförelse mellan utomstående och övriga vad gäller hälsa, livskvalitet samt hälsorelaterad 
livsstil (fysisk aktivitet, rökning, alkoholkonsumtion). Dessa mått på hälsorelaterad livsstil har 
i detta sammanhang tagits med därför att omfattande forskning pekat på deras stora betydelse 
för hälsa, vilket visat sig också gälla i ungdomsgruppen (se Blomdahl/Elofsson, 2006, 
Elofsson, 2012). 
 
Efter detta studeras om de utomstående skiljer sig från övriga när det gäller hälsa, livskvalitet 
även efter kontroll för social bakgrund, faktorer som självklart har betydelse för hälsa och 
livskvalitet. Om det fortfarande finns skillnader skulle dessa i mer eller mindre utsträckning 
kunna bero på lägre fysisk aktivitet bland utomstående. För att undersöka detta görs 
analyserna med kontroll för (självrapporterad) fysisk aktivitet vid sidan av social bakgrund. 
                                                           
23 I Helsingborg ingick inte frågorna kring prioritering av olika fritidsområden, i Lidingö gjordes överhuvudtaget 
ingen undersökning på mellanstadiet år 2007.  
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Kvarstående skillnader torde kunna kopplas till fritidssituationen i övrigt men då med tanken 
att bakom detta som mer grundläggande orsak kan ligga andra faktorer i livssituationen, t ex 
deras skolsituation.  
 
Eftersom ett flertal studier visat att det finns tydliga köns- och åldersskillnader inte enbart när 
det gäller olika levnadsförhållanden utan även när det gäller samband mellan olika faktorer 
görs analyserna separat efter kön och stadium. I analyserna av sambanden med social 
bakgrund och hälsa livskvalitet arbetas med flera hierarkiska uppbyggda modeller där 
utomstående eller ej utgör den beroende (utfalls-) variabeln 

1. I denna modell används familjetyp, familjens resurser, invandraranknytning, årskurs 
samt ort som ”förklarande” variabler, dvs samband med social bakgrund studeras. 

2. Modell 1 kompletteras med att ta med mått på skolframgång och fritidssituation, dvs 
på mellanstadiet trivsel i skolan, på högstadiet medelbetyg samt på gymnasiet 
medelbetyg och typ av program samt hur man trivs på fritiden (alla stadier) som 
”förklarande” variabler för att få en bild av hur utnyttjandet av offentligt stödd 
verksamhet kopplas till elevernas skol- och fritidsituation. 

3. I det sista steget analyseras sambanden med självskattad hälsa, livskvalitet, 
hälsorelaterad livsstil, förekomst av psykosomatiska besvär respektive användning 
av läkemedel efter kontroll för social bakgrund samt måtten på skol- och 
fritidssituation.  

Analyserna av varje modell genomförs med hjälp av logistisk regressionsanalys24

 

 för att få en 
bild av hur utomstående skiljer sig från övriga elever.  

 
 

                                                           
24 Detta är en form av regressionsanalys som används då den beroende variabeln (utfallsvariabeln) är dikotom 
(dvs endast antar två olika värden. 
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Resultat 
 
Som en inledning av resultatredovisningen presenteras hur andel utomstående varierar efter 
kön och ålder. Här presenteras också hur utnyttjandet av offentligt stöd verksamhet ser ut med 
utgångspunkt från den grövre uppdelningen av olika verksamheter för att få en bild av vilken 
betydelse instrumentellt inriktad verksamhet (förening och musik-/kulturskola) har för 
utnyttjandet och få en bild av i vilken utsträckning mer expressivt inriktad verksamhet 
(fritidsgård, bibliotek, simhall) kompenserar för de olikheter som framträder25

 

. Efter detta 
analyseras hur andelen utomstående varierar med avseende på familjetyp, familjens resurser, 
grad av invandraranknytning samt undersökningsort. Avsnittet avslutas med en multivariat 
analys för att få en bild av vilken betydelse olika delar av elevernas bakgrund har. 

Efter detta följer ett avsnitt som studerar hur andelen utomstående kopplas till 
barnens/ungdomarnas skol- och fritidssituation. Dels studeras hur andelen utomstående 
varierar beroende på skolframgång respektive hur man trivs på fritiden, dels analyseras de 
direkta sambanden med dessa faktorer efter kontroll för social bakgrund. Rapporten avslutas 
därefter med en analys av samband med olika mått på hälsa, livskvalitet samt hälsorelaterad 
livsstil. Även i detta fall presenteras först en bild av hur andelen utomstående varierar mellan 
olika värden på dessa variabler, därefter följer en analys av vilka direkta samband som 
framträder mellan dessa faktorer och frågan om man utnyttjar offentligt stöd verksamhet eller 
ej.  
 

Vilka ungdomar är utomstående? 
I tabell 14 nedan redovisas hur många av ungdomarna som är utomstående efter stadium och 
kön.  I tabellen beskrivs också hur många av eleverna som instrumentella respektive 
expressiva verksamheterna fångar upp, utifrån den givna hierarkin. 
 
Tabell 14. Deltagande i offentligt stödda verksamheter. Andel (%) efter kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Deltagande i Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Förening eller kultur-
/musiskskola 

76 75 63 61 49 48 

Fritidsgård 6 7 8 6 7 4 
Bibliotek eller simhall 7 10 3 5 4 6 
Utomstående 11 9 26 28 41 42 
 
Ser man till andelen utomstående är skillnaden mellan kön mycket begränsad, däremot ökar 
andel utomstående markant med ålder. När man slår samman medlemskap i förening med 
deltagande i kultur-/musikskola minskar skillnaderna både mellan kön och mellan stadier. 
Fortfarande framträder dock ett mycket tydligt åldersamband, andelen barn/ungdomar som 
dessa verksamheter fångar upp minskar med ökad ålder. Även könsskillnaden minskar tydligt 
men fortfarande är det något fler av pojkarna på högstadiet och gymnasiet som deltar i 
instrumentella verksamheter. Utnyttjandet av det offentliga utbudet domineras, med den 
gjorda definitionen, spelar på alla stadier den dominerande rollen. De expressiva 
verksamheterna fångar upp ytterligare cirka 10 % eller något fler av eleverna på samtliga 
stadier Ser man till de expressiva verksamheterna fungerar fritidsgården som en 

                                                           
25 En närmare beskrivning och diskussion av instrumentella respektive expressiva fritidsaktiviteter ges i 
Blomdahl/Elofsson, 1985. 
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”kompensation” främst bland pojkar på högstadiet och gymnasiet medan bibliotek och 
simhall främst blir kompensation bland flickor. 
 
I tabell 15, som redovisar andelen utomstående i olika kommuner, tas även tidigare studier 
från Helsingborg (2000 och 2003) samt Jönköping (1994, 1997, 2000 och 2003) med för att 
även få en bild av utveckling över tid. I den mer omfattande analysen ingår inte dessa studier.  
 
Tabell 15. Andel (%) utomstående efter kön,  stadium, ort och undersökningstidpunkt. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Ort, stad, år Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Stockholm, 2004 10 10 25 32 34 44 
Haninge 2008 25 15 32 35 44 50 
Helsingborg, 2000 13 15 16 26 35 42 
Helsingborg, 2003 9 7 17 26 35 42 
Helsingborg, 2006 8 5 24 28 40 45 
Helsingborg, 2009 8 10 25 25 45 49 
Jönköping, 1994 5 13 10 13 21 25 
Jönköping, 1997 13 4 11 17 25 30 
Jönköping, 2000 12 6 16 19 26 26 
Jönköping, 2003 7 7 24 21 32 32 
Jönköping, 2006 8 8 25 22 37 34 
Jönköping, 2009 11 8 32 30 46 40 
Lidingö, 2007 # # 25 28 34 42 
Stockholm, 2008 # # # # 41 43 
Norrköping, 2008 # # 30 29 46 43 
Huddinge 2009 11 8 34 34 41 46 
Linköping, 2009 9 6 20 18 41 26 
Totalt 11 9 26 28 41 42 

# I dessa fall har inga studier genomförts 
 
Resultaten visar att andelen utomstående varierar avsevärt mellan de olika undersökningarna. 
Samtidigt förstärks de tidigare slutsatserna att andelen utomstående ökar med ålder och att 
könsskillnaderna är begränsade. I samtliga studier gäller genomgående att andelen 
utomstående är högre på högre stadium, dvs ökar från mellanstadiet till högstadiet och sedan 
ytterligare på gymnasiet. I nästan alla fall framträder inga signifikanta könsskillnader. 
Undantagen är en högre andel utomstående pojkar än flickor i studierna på mellanstadiet i 
Haninge 2008 samt i gymnasiestudierna i Jönköping 2009 och i Linköping 2009. I högstadiet 
i Stockholm från 2004 gäller motsatsen, det är vanligare att flickor är utomstående. Men 
sammantaget domineras bilden av att det är ungefär lika vanligt att pojkar är utomstående som 
att flickor är det. 
 
Ser man till utvecklingen över tid i Helsingborg respektive Jönköping pekar resultaten mot att 
förändringarna på mellanstadiet är ganska begränsade medan andelen utomstående tycks öka 
på högstadiet och gymnasiet i likartad utsträckning både bland pojkar och bland flickor. En 
reservation måste dock göras för högstadieflickor. I Jönköping ökar andelen utomstående 
även i denna grupp ungefär lika mycket som i övriga grupper medan det i Helsingborg inte 
skett någon större förändring av andelen utomstående bland högstadieflickor.  
 
Familjetyp 
När vi i det här avsnittet ser på sambanden med familjetyp skall man komma ihåg att 
sambanden inte kontrollerats för övriga bakgrundsvariabler. I analyserna tas t ex inte hänsyn 
till att ensamboende mammor ofta har mindre resurser än familjer med två vuxna. I tabell 16 
studeras hur andelen utomstående (dvs de som inte nyttjar de offentligt stödda 
verksamheterna) varierar mellan barn/ungdomar i olika familjetyper. 
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Tabell 16. Andel (%) utomstående efter familjetyp, kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Bor med  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Bägge föräldrar 8 8 24 26 37 37 
Ensamstående mamma 19 16 34 35 53 53 
Ensamstående pappa 30 7 39 46 52 51 
Mamma o annan vuxen 15 12 29 32 49 46 
Pappa o annan vuxen 23 16 37 31 52 50 
Växelvis boende 15 10 32 28 43 48 
Ensam     40 45 
 
Ett tydligt genomgående mönster är att andelen utomstående är lägst bland barn/ungdomar 
som bor med bägge sina föräldrar. Bland de övriga kan man urskilja två grupper där andelen 
utomstående är högst bland dem som bor med en ensamstående mamma, ensamstående pappa 
eller med pappa och styvmamma. Något lägre, men fortfarande högre än bland dem som bor 
med bägge föräldrarna, är andelen utomstående bland dem som bor med mamma och 
styvpappa, dem som har växelvis boende och i gymnasiet bland dem som bor ensamma.  
 
Familjens resurser 
Att familjens resurser har betydelse för fritidsutnyttjandet är ett väl känt faktum. I tabell 17 
redovisas andel utomstående i relation till familjens resurser. 
 
Tabell 17. Andel (%) utomstående efter familjens resurser, kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Familjens resurser Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Mycket stora 6 4 23 24 37 40 
Ganska stora 9 6 22 24 37 36 
Medel 11 9 27 28 43 41 
Ganska små 13 14 33 38 43 52 
Mycket små 19 11 38 37 46 62 
 
Mönstret är här mycket entydigt, oberoende av kön och ålder framträder ett klart negativt 
samband. Elever från familjer med större resurser är i mindre utsträckning utomstående. Även 
om fritidsgård, bibliotek och simhall till viss del kompenserar för den sociala 
snedrekryteringen när det gäller deltagande i förening och kultur-/musikskola kvarstår 
fortfarande faktumet att barn/ungdomar från familjer med mindre resurser i lägre utsträckning 
utnyttjar det offentligt stödda fritidsutbudet. 
 
 
Invandraranknytning 
En annan central fråga är hur utnyttjandet av olika aktiviteter skiljer sig mellan invandrar-
ungdomar och ungdomar med svenskt ursprung. I tabell 18 redovisas andel utomstående i 
relation till invandraranknytning. 
 
Tabell 18. Andel (%) utomstående efter invandraranknytning, kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Invandraranknytning Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Signifikansnivå * *  ***  *** 
Svenskt ursprung 10 8 26 25 42 40 
Svag 13 8 29 28 39 44 
Andra gen invandrare 11 11 27 36 35 44 
Första gen invandrare 15 13 27 38 37 55 
+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001. 
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Resultaten visar tydligt att invandrarbakgrund har större betydelse bland flickor än bland 
pojkar. Speciellt gäller detta på högstadiet och gymnasiet där andelen utomstående är högre 
bland invandrarflickorna än bland flickor med svenskt ursprung och även något högre bland 
flickor som tillhör första generationens invandrare än bland dem som tillhöra andra 
generationen. Även på mellanstadiet framträder signifikanta skillnader (i detta fall både bland 
pojkar och bland flickor) som pekar mot att andelen utomstående är högre bland 
invandrarungdomar men här är skillnaderna mindre.  
 

Samband med social bakgrund – en sammanfattning. 
Ser man till de ovan redovisade resultaten framträder klara samband mellan deltagande i olika 
former av offentligt stödda fritidsaktiviteter för samtliga studerade bakgrundsvariabler, 
nämligen kön, ålder (stadium), familjetyp, familjens resurser och invandraranknytning. Ett 
problem är att dessa variabler är inbördes kopplade till varandra. T ex finns ett klart samband 
mellan invandraranknytning och familjens resurser. Invandrarungdomar kommer i högre 
utsträckning från familjer med mindre resurser än elever med svenskt ursprung. För att ta 
hänsyn till detta har jag genomfört bivariata logistiska regressioner. I tabell 19 presenteras 
resultaten med utomstående som utfallsvariabel . 
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Tabell 19. Andel (%) utomstående. Samband med social situation efter kön och stadium. 
Resultat från logistisk regression efter kön och stadium. Oddskvoter och förekomst av 
signifikanta samband.  
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Pseudo R2 (%) 6.8 5.3 4.5 6.1 4.4 6.7 
Årskurs  * *** *** *** *** 

Första 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Andra 1.12 0.92 1.23* 1.42*** 1.16 1.41** 
Tredje 1.17 1.36+ 1.47*** 1.69*** 1.54*** 1.48*** 

Familjetyp *** *** *** ** *** *** 
Båda föräldrar 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Ensamstående mamma 2.10*** 2.03*** 1.40** 1.18 2.01*** 1.64*** 
Ensamstående pappa 3.78*** 0.84 1.85** 2.00* 1.84*** 1.63* 
Mamma + annan vuxen 1.86** 1.70* 1.32* 1.43** 1.60*** 1.35** 
Pappa + annan vuxen 2.97** 2.54* 1.75*** 1.41* 1.71** 1.70** 
Växelvis boende 1.79*** 1.39* 1.47*** 1.08 1.49** 1.53** 
Annat 1.58 1.69 1.03 2.15* 1.02 1.73* 
Ensam     1.05 1.13 

Familjens resurser ** *** *** *** + *** 
Mycket stora 0.54* 0.42** 0.73** 0.75* 0.77* 1.01 
Stora 0.81+ 0.63** 0.73*** 0.78** 0.83* 0.83* 
Medel 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Ganska små 1.23 1.44* 1.28** 1.42*** 0.92 1.38** 
Små 1.64* 0.86 1.52* 1.19 1.06 1.83*** 

Invandraranknytning    *** * * 
Svenskt ursprung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Svag 1.13 0.81 1.11 0.99 0.83+ 1.05 
Andra generation 0.96 1.12 0.96 1.42*** 0.73* 0.92 
Första generation 1.24 1.31 0.86 1.37** 0.79+ 1.46** 
Ort, stad, år *** *** *** *** *** *** 
Stockholm, 2004 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Haninge 2008 3.18*** 1.63** 1.48** 1.22 1.41** 1.26+ 
Helsingborg, 2006 0.77 0.45** 0.91 0.76* 1.13 0.92 
Helsingborg 2009 0.67+ 0.75 0.95 0.65** 1.54** 1.24 
Huddinge 2009 1.17 0.81 1.56*** 1.15 1.35* 1.18 
Jönköping, 2006 0.93 0.88 1.04 0.67** 1.11 0.61*** 
Jönköping 2009 1.35 0.91 1.47** 0.96 1.63** 0.79+ 
Lidingö, 2007   1.17 1.05 0.95 1.03 
Linköping 2009 0.95 0.67+ 0.72** 0.45*** 1.24 0.39*** 
Norrköping, 2008   1.29* 0.92 1.49** 0.98 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001. 
 
Uppenbart finns signifikanta samband med samtliga bakgrundsvariabler, dock mindre 
framträdande när det gäller invandraranknytning. De skillnader som framträder mellan 
invandrarungdomar och ungdomar med svenskt ursprung när det gäller andel utomstående 
kan alltså i varje fall i viss utsträckning återföras till skillnader mellan grupperna, speciellt när 
det gäller familjens resurser. Kvar står dock fortfarande faktumet att invandrarflickor på 
högstadiet och första generationens invandrarflickor på gymnasiet är utomstående i högre 
utsträckning än motsvarande flickor med svenskt ursprung än vad som kan förklaras av 
olikheter i social bakgrund. Bland gymnasiepojkar gäller att det är mindre vanligt att 
invandrare är utomstående än pojkar med svenskt ursprung när man tagit hänsyn till social 
bakgrund.  
 
I övrigt är det bara att konstatera att det fortfarande kvarstår tydliga direkta samband med 
såväl ålder som familjetyp och familjens resurser. Resultaten visar också mycket tydligt att 
andelen utomstående skiljer sig mellan olika orter och undersökningstillfällen även om det är 
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svårt att se ett tydligt mönster. Några saker kan dock vara värda att notera. Sålunda tycks 
andelen utomstående vara relativt hög i studien i Haninge från 2008, speciellt bland pojkar. I 
motsats tycks andelen utomstående vara relativt låg speciellt bland flickor i undersökningen i 
Linköping från 2009. Till detta skall kanske läggas en hög andel utomstående bland 
högstadie- och gymnasiepojkar i Huddinge 2009 och Jönköping 2009 samt en låg andel bland 
högstadie- och gymnasieflickor i Jönköpingsstudien från 2006. 
 
Vi har ju redan tidigare konstaterat att andelen utomstående ökar från mellanstadiet till 
högstadiet. Resultaten från analyserna ovan tyder på att andelen utomstående mer 
kontinuerligt ökar både under högstadiet och under gymnasiet. För att få en tydligare bild av 
ålderssambanden redovisas i figur x nedan de samband (beskrivet i oddskvoter med årskurs 
fyra på mellanstadiet som bas) med årskurs över samtliga stadier som erhålls efter kontroll för 
social bakgrund. 
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Figur 1. Andel(%) utomstående. Oddskvoter i olika årskurser för pojkar respektive flickor 
efter kontroll för social bakgrund.   
 
Figuren visar hur andelen utomstående är stabilt relativt låg under mellanstadiet, varefter den 
ökar mer eller mindre kontinuerligt från årskurs 6. Detta gäller både bland pojkar och bland 
flickor, men från och med årskurs sju är ökningen klart större bland flickor.  
 
Även efter kontroll för social bakgrund i övrigt kvarstår skillnader mellan barn/ungdomar från 
olika familjekonstellationer även om de minskar något. I huvudsak gäller att andelen 
utomstående är lägst bland elever som bor med bägge föräldrar även efter kontroll för social 
bakgrund i övrigt. Bland övriga tycks de mest utsatta vara de som bor en ensamstående pappa 
eller pappa och styvmamma vara, minst de som bor med mamma och styvpappa eller har 
växelvis boende. 
  
Andelen utomstående varierar tydligt med familjens resurser, färre utomstående bland elever 
som kommer från familjer med större resurser. De största skillnaderna tycks finnas bland 
mellanstadieelever och gymnasieflickor, minst bland gymnasiepojkar (där det t o m är 
tveksamt om det finns ett tydligt samband). Efter kontroll för familjens resurser försvinner en 
stor del av skillnaderna mellan invandrarelever och elever med svenskt ursprung. Kvar står 
dock att första generationens invandrarflickor på högstadiet och gymnasiet har en högre andel 
utomstående. På högstadiet tycks detta också gälla för andra generationens invandrarflickor.  
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Vad betyder skolan? 
En intressant fråga är vilken roll skolan spelar när det gäller utnyttjandet av offentligt stödda 
fritidsaktiviteter. För att få en bild av detta har jag skapat mått som skall söka mäta 
skolframgång. På mellanstadiet används här hur eleverna trivs i skolan, på högstadiet 
medelbetyg samt på gymnasiet medelbetyg plus gymnasieprogram.  
 
Tabell 20. Andel (%) utomstående i relation till skolframgång efter kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Skolframgång # *** ** *** *** *** *** 

Hög 10 9 19 23 24 29 
Ganska hög 11 11 19 23 27 36 
Varken hög eller låg 18 11 22 28 36 38 
Ganska låg 17 21 27 32 39 47 
Låg 21 21 35 38 41 52 
Mycket låg    43 41 55 58 

Program, typ     *** *** 
Samhällsvetenskapliga     30 38 
Natursvetenskapliga     31 34 
Tekniska     42 46 
Estetiskt     37 38 
Praktiskt-teoretiskt     39 47 
Praktiskt     45 50 
Annat     37 35 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001. # På mellanstadiet trivsel i skolan, på högstadiet och gymnasiet 
medelbetyg. 
 
Man kan här tänka sig två effekter. Eftersom skolframgång, som det mäts här, i varje fall på 
högstadiet och gymnasiet, är starkt kopplat till social bakgrund kan man tänka sig att en del av 
sambanden med social bakgrund överförs till skolframgång . Skillnaden mellan elever från 
olika familjetyper eller från familjer med olika resurser liksom mellan invandrarelever och 
elever med svenskt ursprung minskas ned och en del av skillnaderna överförs i mer eller 
mindre utsträckning till samband med måtten på skolframgång. I det här fallet kan man tala 
om att en del av sambanden med social bakgrund förmedlas via skolframgång. Svaret på 
denna fråga besvaras i första hand genom att studera hur sambanden med social bakgrund 
förändras när skolframgång tas med i analyserna. Den andra frågan handlar om det går att 
finna ett mer direkt samband med skolframgång.  Har skolframgång, även efter kontroll för 
social bakgrund en fristående inverkan? Här handlar det dels om det framträder signifikanta 
samband med måtten på skolframgång dels om introduktionen av skolframgång leder till att 
vi får en högre ”förklaringsgrad”. 
 
 
I tabell 21 nedan studeras hur det ser ut när det gäller andelen utomstående.  
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Tabell 21. Andel (%) utomstående. Resultat från logistisk regression efter kön och stadium. 
Oddskvoter och förekomst av signifikanta samband. Samband med skolsituation efter kontroll 
för social situation efter kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Pseudo R2 (%) 3.8 2.6 4.8 6.2 5.3 7.6 
Pseudo R2 (%) 7.7 5.9 7.1 9.0 7.2 10.2 
Trivs i skolan *** *     

Mycket bra 1.00 1.00     
Bra 1.04 1.06     
Det går an 1.39* 1.06     
Dåligt 1.98** 1.89*     
Mycket dåligt 2.27** 2.52**     

Medelbetyg   *** ***   
Höga   1.00 1.00   
Ganska höga   1.01 1.03   
Varken höga eller låga   1.16 1.49***   
Ganska låga   1.43** 1.83***   
Låga   2.16*** 2.32***   
Mycket låg a   2.63*** 2.81***   

Program, typ     *** *** 
Samhällsvetenskapliga     1.00 1.00 
Natursvetenskapliga     1.09 0.72** 
Tekniska     2.08*** 0.81 
Estetiskt     1.59** 1.20 
Praktiskt-teoretiskt     1.73*** 1.84*** 
Praktiskt     2.33*** 1.96*** 
Annat     1.74** 0.73 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001.  
 
För det första kan vi konstatera att skolframgång långt ifrån ”förklarar” samtliga samband 
med social bakgrund (resultaten redovisas ej). Även om vissa samband försvagas kvarstår 
ändock i huvudsak de centrala sambanden, skillnaderna. Med de mått vi har kan alltså inte 
skolframgång förklara de skillnader som finns mellan elever med olika social bakgrund. 
Tvärtom tycks det vara så att skillnader i skolframgång endast ger en mycket begränsad 
förklaring till de skillnader som finns mellan elever med olika social bakgrund.  
 
Frågan är då vilken betydelse skolframgång i sig själv har när det gäller att förstå om eleverna 
deltar i ”offentligt stödda” fritidsaktiviteter eller ej. För det första kan man notera att 
förklaringsgraden, pseudo R2, ökar mer eller mindre i samtliga fall. Detta antyder att 
skolframgång har en egen påverkan på andel utomstående. För det andra kan vi notera att det i 
alla fall utom ett, framträder signifikanta samband med skolframgång. Undantaget är 
mellanstadieflickorna, vilket kanske kan förklaras av att måttet på skolframgång inte är lika 
bra som på de båda övriga stadierna. Sambandet blir också mindre tydligt bland 
mellanstadiepojkarna. Både på högstadiet och på gymnasiet framträder däremot mycket 
tydliga samband som visar att andelen utomstående är högre bland de elever som har lägre 
skolframgång (medelbetyg). Detta gäller alltså även efter kontroll för social bakgrund. På 
gymnasiet finns även efter kontroll för medelbetyg skillnader mellan olika typer av 
gymnasieprogram Både bland pojkar och bland flickor är andelen utomstående bland dem 
som går på yrkesinriktade program och bland pojkarna även för de som går på tekniska 
program (även bland flickor är andelen högre men på grund av det låga antalet flickor på detta 
program blir skillnaden inte signifikant).  
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Förekomst av skolk kan ses som ett annat uttryck för elevernas engagemang i skolan. I 
enkäterna har eleverna fått besvara följande fråga: 
 Brukar du vara borta från skolan utan att vara sjuk eller ha annan giltig frånvaro? med 
 svarsalternativen aldrig; ja, enstaka timmar; ja, en gång i månaden; ja, 2-3 dagar i  
 månaden; ja, 4-8 dagar i månaden; ja, mer än 8 dagar i månaden på högstadiet och  
 gymnasiet samt aldrig; enstaka timmar; en gång i månaden; 2-3 gånger i månaden; fler än  
 3 gånger i månaden på mellanstadiet. 
 
 I tabell 22 nedan presenteras sambandet mellan skolk och utomstående. I mellanstadiet 
separeras endast mellan de som skolkat och de som uppger att de skolkat någon gång (det är 
få elever som uppger att de skolkat) medan en mer detaljerad uppdelning kan presenteras för 
de båda övriga stadierna.   
 
Tabell 22. Andel (%) utomstående i relation till förekomst av skolk efter kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Skolkat   *** *** *** *** 
Aldrig 8 8 23 26 36 38 
Enstaka timmar # 6 8 29 30 40 42 
En dag i månaden   31 32 41 48 
2-3 dagar i månaden   41 39 45 50 
4-8 dagar i månaden   36 41 55 52 
> 8 dagar i månaden   44 42 41 57 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001. 
 
På både högstadiet och gymnasiet framträder klara samband. Elever som skolkar mer är i 
högre utsträckning utomstående. Däremot framträder knappast något samband på 
mellanstadiet, vilket kan bero på att det endast är ett fåtal elever som skolkar på detta stadium. 
Frågan är vad som händer när man kontrollerar för social bakgrund, både skolk och 
utomstående är var för sig kopplade till social bakgrund. I tabell 23 redovisas resultat från 
logistiska regressionsanalyser med kontroll för social bakgrund och undersökningsort, 
tidpunkt. 
 
Tabell 23. Andel (%) utomstående. Resultat från logistisk regression efter kön och stadium. 
Oddskvoter och förekomst av signifikanta samband. Samband med skolk efter kontroll för 
social situation och undersökningsort/-år efter kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Pseudo R2 (%) 5.0 2.9 3.8 3.9 4.8 6.3 
Pseudo R2 (%) 12.5 7.1 5.5 5.5 6.4 8.5 
Skolk +  *** * *** ** 

Aldrig 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Enstaka timmar # 0.14 1.28 1.29** 1.08 1.20* 1.14 
En dag i månaden 0.42 0.89 1.38** 1.17 1.17 1.35* 
2-3 dagar i månaden 6.20* 0.00 2.04*** 1.53** 1.38* 1.40* 
4-8 dagar i månaden 0.00 1.93 1.65+ 1.55+ 2.20*** 1.65** 
> 8 dagar i månaden   2.22** 1.66 1.24 1.90** 

# På mellanstadiet Någon gång 
 
Sambanden kvarstår, dvs det finns ett fristående samband mellan skolk och risken för att vara 
utomstående. På högstadiet och gymnasiet är det uppenbart att andelen utomstående är högre 
bland dem som skolkar mer. På mellanstadiet tycks däremot sambandet vara svagt oberoende 
av om man kontrollerar för social bakgrund eller ej. 
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Vad betyder fritiden? 
En intressant fråga är hur de utomstående trivs med sin fritidssituation. Detta kan säga oss 
något om det handlar om huruvida icke deltagandet i offentligt stödda verksamheter ersätts 
med andra aktiviteter eller om man saknar fritidsaktiviteter. För att få en bild av detta studeras 
samband med hur barnen/ungdomarna trivs med sin fritidssituation.  
 
I tabell 24 nedan studeras hur det ser ut när det gäller andelen utomstående.  
 
Tabell 24. Andel (%) utomstående i relation till hur man trivs på fritiden efter kön och 
stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Trivs på fritiden   *** *** *** ** 

Bra 16 11 24 27 36 41 
Ganska bra 19 11 28 31 39 45 
Varken bra eller dåligt 29 26 39 43 54 48 
Ganska dåligt 20 (0) 48 45 48 66 
Dåligt   57 (29) 43 46 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001. 
 
På både högstadiet och gymnasiet framträder klara samband mellan hur man trivs på fritiden 
och andelen utomstående. Sambanden tycks i huvudsak vara kontinuerliga och visar att 
utomstående ungdomar i genomsnitt trivs sämre på fritiden. På mellanstadiet framträder inga 
signifikanta samband (till viss del beroende på att andelen utomstående här är låg) men 
resultaten pekar även här i samma riktning. I dessa resultat har dock ej hänsyn tagits till att de 
utomstående i flera avseenden har en svagare social bakgrund. För att undersöka om detta kan 
förklara den sämre trivseln studeras sambanden med trivsel på fritiden efter kontroll för social 
situation i logistiska regressionsanalyser. I tabell 25 redovisas resultaten från dessa. 
 
 
Tabell 25. Andel (%) utomstående. Resultat från logistisk regression efter kön och stadium. 
Oddskvoter och förekomst av signifikanta samband. Samband med trivsel på fritiden efter 
kontroll för social bakgrund samt undersökningsort/-tidpunkt efter kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Pseudo R2 (%) 4.7 2.4 3.6 4.5 3.9 5.2 
Pseudo R2 (%) 9.5 5.7 5.2 6.5 5.2 7.0 
Trivs på fritiden   *** ** ****  

Bra 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Ganska bra 1.13 1.00 1.15+ 1.10 1.28** 1.08 
Varken bra eller dåligt 1.65 1.41 1.62** 1.44** 1.90*** 1.14 
Ganska dåligt 1.52 1.80 1.94* 2.26** 1.36 1.82* 
Dåligt 4.89 1.97 4.27*** 1.11 1.72 1.38 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001.  
 
I huvudsak kvarstår sambanden med hur man trivs på fritiden även efter kontroll för social 
situation men blir bland gymnasieflickor mer nedtonat (ej signifikant samband).   
 

Samband med hälsorelaterad livsstil 
Nästa fråga handlar om vilken koppling man kan finna mellan deltagande i offentligt stödda 
verksamheter och hälsorelaterad livsstil. Som mått på (hälsorelaterad) livsstil ingår 
(egenbedömd) fysisk aktivitet, rökning samt alkoholkonsumtion, faktorer som inom 
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forskningen visat sig ha stor betydelse för hälsan. Har de utomstående en sämre hälsorelaterad 
livsstil än de som deltar i offentligt stödda verksamheter? Vi börjar med att se på sambanden 
mellan livsstil och utomstående rakt av utan kontroll för social bakgrund. 
 
Tabell 26. Andel (%) utomstående i relation till hälsorelaterad livsstil efter kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Tränar så andfådd, 
 svettas 

*** *** *** *** *** *** 

Aldrig 34 23 59 55 70 62 
Mindre än en gång/veck 27 18 56 45 59 55 
En gång per vecka 13 11 42 38 48 45 
2-3 ggr/vecka 9 6 28 24 38 35 
4-5 ggr/vecka 6 4 14 12 26 24 
Mer än 5 ggr/vecka 8 6 13 12 20 16 

Röker eller snusar   *** *** ***  
Nej   31 26 36 42 
Ja   24 33 42 42 

Dricker alkohol   *** *** *** *** 
Nej   25 26 37 38 
Ja   36 41 47 49 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001;  
 
Resultaten pekar på att det finns ett mycket tydligt samband mellan deltagande i offentligt 
stödda verksamheter och livsstil. De utomstående är överrepresenterade bland elever som är 
lite fysiskt aktiva, röker/snusar eller dricker alkohol. Frågan är om dessa samband kan 
återföras till olikheter med avseende på social bakgrund, en faktor som inte bara inverkar på 
utnyttjandet av offentligt stödda verksamheter utan självklart också på livsstil. I tabell 27 
nedan presenteras resultat från logistiska regressioner med kontroll för social bakgrund och 
undersökningsort, -tidpunkt. 
 
Tabell 27. Utomstående. Samband med hälsorelaterad livsstil efter kontroll för social 
situation och skolframgång efter kön och stadium. Resultat från logistisk regression efter kön 
och stadium. Oddskvoter och förekomst av signifikanta samband efter kontroll för social 
bakgrund och skolframgång 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Pseudo R2 (%) 18.9 12.9 16.2 15.8 18.8 19.4 
Tränar så andfådd, 
 svettas 

*** *** *** *** *** *** 

Aldrig 8.69*** 4.18*** 9.81*** 7.96*** 10.9** 9.63*** 
Mindre än en gång/veck 5.05*** 3.10*** 8.57*** 5.54*** 6.71*** 7.71*** 
En gång per vecka 2.29*** 1.79* 5.17*** 4.26*** 5.16*** 5.05*** 
2-3 ggr/vecka 1.1.39+ 1.05 2.65*** 2.17*** 2.61** 2.94*** 
4-5 ggr/vecka 0.90 0.72 1.13 1.00 1.49** 1.70* 
Mer än 5 ggr/vecka 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Röker eller snusar   *** *** *** *** 
Nej   1.00 1.00 1.00 1.00 
Ja   1.47*** 1.78*** 1.47*** 1.58*** 

Dricker alkohol   *** *** ***  
Nej   1.00 1.00 1.00 1.00 
Ja   1.35*** 1.33*** 1.23** 1.11 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001;  
 
Gruppen utomstående skiljer tydligt ut sig i samtliga fall när det gäller självrapporterad fysisk 
aktivitet. Genomgående gäller att det är betydligt vanligare att de aldrig tränar så att de svettas 
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eller blir andfådda. Gruppen är också överrepresenterad om man ser till låg fysisk aktivitet. 
Det är alltså uppenbart att utomstående ungdomar är fysiskt aktiva i lägre utsträckning. Ser 
man till hälsorelaterad livsstil i övrigt, där uppgifter endast finns på högstadiet och gymnasiet, 
kvarstår fortfarande faktumet att utomstående har en sämre hälsorelaterad livsstil än de som 
deltar i offentligt stödda verksamheter men med undantaget för alkoholkonsumtion bland 
gymnasieflickor. När man kontrollerat för social bakgrund och undersökningsort/-tid 
försvinner i stort sett skillnaden mellan utomstående och övriga i detta fall. I övrigt kvarstår 
dock att utomstående i högre utsträckning röker/snusar eller använder alkohol även när man 
tagit hänsyn till olikheter i social bakgrund.  
 

Samband med hälsa och livskvalitet 
 
För att få en bild av vilken betydelse deltagande i ”offentligt stödda” fritidsaktiviteter har för 
barnens/ungdomarnas livssituation har jag studerat sambanden med upplevd livskvalitet och 
självskattad hälsa. Bägge dessa mått kan sägas ge en mer övergripande mått på hur eleverna 
upplever sin allmänna livssituation.  
 
Tabell 28. Andel (%) utomstående i relation till upplevd livskvalitet respektive självskattad 
hälsa efter kön och stadium. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Livskvalitet *** * *** ** *** ** 

Mycket låg (1-5) 33 17 38 36 47 50 
Låg (6-7) 24 15 31 32 43 44 
Medel (8) 17 11 25 27 38 40 
Hög (9) 14 11 23 26 35 40 
Mycket hög (10) 13 9 23 27 32 43 

Självskattad hälsa *** * *** *** *** *** 
Bra 13 10 19 22 29 34 
Ganska bra 22 12 33 29 44 45 
Varken bra eller dålig 33 24 42 38 54 54 
Ganska dålig   61 37 53 51 
Dålig   60 43 58 43 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001. 
 
Oberoende av stadium och kön gäller att andelen utomstående är högre bland elever som 
skattar sin hälsa respektive livskvalitet lågt. Det är alltså uppenbart att barn/ungdomar som är 
utomstående i genomsnitt skattar sin hälsa och livskvalitet lägre än de som nyttjar det 
offentligt stödda fritidsutbudet.  
 
Elevernas sociala bakgrund och deras skolsituation spelar i bägge fallen givetvis roll varför 
det är naturligt att studera sambanden efter kontroll för bägge dessa faktorer.  
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Tabell 29. Utomstående. Samband med upplevd livskvalitet och hälsa efter kontroll för social 
situation och skolframgång efter kön och stadium. Resultat från logistisk regression efter kön 
och stadium. Oddskvoter och förekomst av signifikanta samband.  
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Livskvalitet *  ***  **  

Mycket låg (1-5) 3.12** 1.83 1.95*** 1.28 1.83*** 1.21 
Låg (6-7) 1.93* 1.78 1.45** 1.17 1.59** 0.98 
Medel (8) 1.46 1.33 1.09 0.96 1.35* 0.88 
Hög (9) 1.13 1.17 1.04 0.97 1.18 0.97 
Mycket hög (10) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pseudo R2 (%) 15.9 13.1 4.8 5.9 5.2 7.6 
Självskattad hälsa # **  ***  *** ** 

Bra 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Ganska bra 1.72*** 1.44* 1.38*** 1.12 1.54*** 1.25** 
Varken bra eller dålig 2.04* 1.50 1.65*** 1.38** 2.04*** 1.48*** 
Ganska dålig 1.95 2.02 2.23** 1.33 1.55* 1.37+ 
Dålig 3.26 2.51 2.71** 1.28 2.69** 1.97* 

Pseudo R2 (%) 17.7 11.1 19.2 17.8 18.8 16.3 
+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001; # Även kontrollerat för fysisk aktivitet. 
 
Resultaten visar på att det framför allt bland pojkar finns en koppling mellan deltagande i 
”offentligt stödda” fritidsaktivitet och såväl upplevd livskvalitet som självskattad hälsa. 
Utomstående pojkar redovisar i högre utsträckning låg livskvalitet och sämre hälsa. Bland 
flickor tycks dock inte sambanden inte alls vara lika tydliga. På mellan- och högstadiet 
framträder inga signifikanta samband däremot på gymnasiet när det gäller självskattad hälsa 
där sambandet är likartad det som finns bland pojkar men med en indikation på att effekten 
inte blir lika kraftig som bland pojkar. Resultaten bland flickorna går inte emot de resultat 
som framträder bland pojkar, det är alltså inte så att utomstående flickor har en bättre 
livskvalitet eller hälsa än de som ej är utomstående, de resultat som finns pekar snarare i 
motsatt riktning, men genomgående är det så att icke deltagande i dessa former av 
fritidsaktiviteter får mindre effekt bland flickor. 
 
En fråga är då om det också finns en koppling mellan deltagande i offentligt stödda 
verksamheter och förekomst av psykosomatiska besvär. I tabell 30 nedan redovisas andelen 
utomstående i relation till elevernas uppgivna förekomst av huvudvärk, ont i magen, att man 
känt sig deppig/nere samt att man har haft svårt att somna. Dessa symtom har valts ut 
eftersom de ingår i nästan alla enkäter och sammantaget torde ge en god bild av förekomst av 
psykosomatiska besvär.  
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Tabell 30. Andel (%) utomstående i relation till förekomst av psykosomatiska besvär efter 
kön och stadium. 
 Mellanstadiet # Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Huvudvärk  * ** **   

Varje dag 18 20 29 35 42 44 
En gång i veckan 14 13 29 30 36 43 
En gång i månaden 15 9 25 29 36 40 
Sällan/aldrig 17 9 24 26 36 41 

Magont (ej mens)   * *  * 
Varje dag 14 9 39 32 39 46 
En gång i veckan 17 16 23 32 39 46 
En gång i månaden 18 12 26 29 33 40 
Sällan/aldrig 15 9 25 28 37 39 

Deppighet ##   ** **   
Varje dag 27 13 36 33 41 45 
En gång i veckan 22 16 28 32 37 41 
En gång i månaden 19 20 25 27 36 42 
Sällan/aldrig 27 9 24 27 36 41 

Svårt att somna   + * ** * 
Varje dag 17 14 28 32 47 46 
En gång i veckan 18 14 27 31 37 43 
En gång i månaden 9 9 25 27 33 41 
Sällan/aldrig 18 10 24 28 35 39 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001; # På mellanstadiet ingår dessa frågor endast i studierna från 
Haninge 2008 och Jönköping 2009. ## På mellanstadiet en speciell körning eftersom denna fråga endast ingick i 
studien från Haninge 2008.  
 
Här är bilden inte riktigt lika entydig men man kan ändock konstatera att det på högstadiet 
finns en koppling mellan deltagande i offentligt stödda verksamheter och förekomst av olika 
besvär. Andelen utomstående är högre bland dem som uppger att de relativt ofta har 
huvudvärk, ont i magen, känner sig deppiga/nere eller har svårt att somna. På detta stadium 
finns uppenbart en tydlig koppling mellan deltagande i offentligt stödda verksamheter och 
förekomst av psykosomatiska besvär. På mellanstadiet och gymnasiet är bilden däremot 
mindre tydlig. Möjligen kan detta bero på att egenbedömningen av förekomst av olika besvär 
varierar med elevernas ålder. På mellanstadiet finner vi endast en tydlig överrepresentation av 
utomstående bland mellanstadieflickor som uppger att de ofta har huvudvärk, på gymnasiet 
bland elever som uppger att de har svårt att somna samt bland gymnasieflickor som uppger att 
de har ont i magen. Frågan är vad som händer då man kontrollerar för social bakgrund. 
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Tabell 31. Utomstående. Samband med förekomst av psykosomatiska besvär efter kontroll för 
social situation och skolframgång efter kön och stadium. Resultat från logistisk regression 
efter kön och stadium. Oddskvoter och förekomst av signifikanta samband utan kontroll för 
social bakgrund och skolframgång 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Pseudo R2 (%) 13.2 12.1 4.9 5.9 5.7 5.9 
Huvudvärk       

Varje dag 1.32 2.10+ 1.16 1.13 1.26 1.02 
En gång i veckan 0.64 1.10 1.21 1.06 1.03 1.08 
En gång i månaden 0.88 1.24 1.07 1.10 1.03 0.99 
Sällan/aldrig 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Magont (ej mens) *      
Varje dag 0.81 0.74 1.24 >100 0.82 1.07 
En gång i veckan 1.91* 1.38 0.82 >100 1.05 1.06 
En gång i månaden 1.77* 1.15 0.97 >100 0.93 1.00 
Sällan/aldrig 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Deppighet #       
Varje dag 1.41 0.60 1.37+ 1.01 0.96 0.92 
En gång i veckan 0.76 1.11 1.00 1.07 1.04 1.01 
En gång i månaden 0.86 1.53 0.97 0.90 0.99 0.95 
Sällan/aldrig 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Svårt att somna     * * 
Varje dag 1.14 1.57 1.11 1.21 1.44** 1.40* 
En gång i veckan 1.39 1.46 1.13 0.97 1.12 1.16 
En gång i månaden 0.69 0.89 1.10 0.97 0.95 1.30* 
Sällan/aldrig 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001; # På mellanstadiet en speciell körning eftersom denna fråga inte 
ingick i alla studier. 
 
Allmänt sett förefaller de utomstående knappast skilja ut sig speciellt när det gäller förekomst 
av psykosomatiska besvär.  
 
En annan hälsoaspekt är användning av olika former av läkemedel, speciellt då användningen 
av lugnande medel, sömnmedel och värktabletter. I tabell 32 redovisas sambandet mellan 
användning av dessa former av medicin (enligt elevernas egna uppgifter) och andel 
utomstående (utan kontroll för social bakgrund). Uppgifter om läkemedelsanvändning finns 
endast för högstadiet och gymnasiet. 
 
Tabell 32. Andel (%) utomstående i relation till användning av medicin efter kön och 
stadium. 
 Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Lugnande medicin     

Ej använt 25 29 35 40 
Använt 28 26 35 49 

Sömnmedel     
Ej använt 25 29 35 40 
Använt 31 28 33 39 

Värktabletter     
Ingen gång 26 28 34 38 
1-2 ggr 25 27 37 41 
3-5 ggr 20 29 39 41 
6- ggr 24  36 39 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *34** p<0.001. 
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I detta fall är sambanden genomgående svaga, de utomstående tycks knappast skilja sig från 
övriga elever när det gäller användningen av lugnande medel, sömnmedel och värktabletter. 
För säkerhets skull undersöker vi också vad som händer efter kontroll för social bakgrund. 
 
Tabell 33. Utomstående. Samband med användning av läkemedel efter kontroll för social 
situation och skolframgång efter kön och stadium. Resultat från logistisk regression efter kön 
och stadium. Oddskvoter och förekomst av signifikanta samband utan kontroll för social 
bakgrund och skolframgång 
 Högstadiet Gymnasiet 
Variabel Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Pseudo R2 (%) 4.6 5.3 5.1 5.3 
Lugnande medicin     

Ej använt 1.00 1.00 1.00 1.00 
Använt 0.83 0.79 0.94 1.02 

Sömnmedel     
Ej använt 1.00 1.00 1.00 1.00 
Använt 1.52+ 1.17 1.03 0.96 

Värktabletter     
Ingen gång 1.00 1.00 1.00 1.00 
1-2 ggr 0.88 1.05 0.94 1.13 
3-5 ggr 0.79 1.11 1.06 1.05 
6- ggr 0.91 1.02 1.24 1.13 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001. 
 
Bilden förändrar sig inte. De utomstående tycks knappast använda dessa former av läkemedel 
mer än de som utnyttjar offentligt stödda verksamheter. 
 

Utomstående som inte trivs bra på fritiden 
Som redan påpekats skall man självklart inte utgå från att de utomstående är passiva på sin 
fritid, det kan mycket väl vara så att de har en ”rik och stimulerande” fritid även om de inte 
utnyttjar det offentligt stödda fritidsutbudet. Som vi tidigare konstaterat trivs de utomstående i 
genomsnitt sämre med sin fritidssituation, men det innebär självklart inte att alla är missnöjda, 
en betydande grupp trivs bra eller ganska bra på fritiden. I tabell 34 beskrivs närmare hur 
utomstående på olika stadier utdelat efter kön trivs på fritiden. 
 
Tabell 34. Utomstående. Hur tycker du på det hela taget att du har det på fritiden? efter kön 
och  stadium. Andel (%). 

 Mellanstadiet Högstadiet # Gymnasiet ## 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
N= 312 226 1603 1638 1730 1673 
Bra 80 79 72 63 68 61 
Ganska bra 15 15 21 26 23 29 
Varken bra eller dåligt 4 4 5 8 7 8 
Ganska dåligt 1 1 1 2 1 2 
Dåligt 0 0 2 1 1 1 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001; # p<0.05; ## p<0.01. 
 
Här skulle man kunna tänka sig att de barn/ungdomar som uppger att de trivs bra på fritiden 
har en mer tillfredsställande fritidssituation och – med tanke på fritidens betydelse för 
livssituationen – också en bättre livssituation än de som ej trivs bra på fritiden. För att få en 
bild av hur dessa båda grupper skiljer sig sinsemellan men även från dem som deltar i 
offentligt stödda verksamheter har jag gjort jämförelser med avseende på några centrala 
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variabler som beskriver social bakgrund, hälsa och livskvalitet. För att ge en tydligare bild har 
jag också delat upp dem som utnyttjar det offentligt stödda utbudet i två grupper – de som 
deltar i offentligt stödda verksamheter (förening, kulturskola) och de som endast utnyttjar 
expressivt inriktade verksamheter (fritidsgård, bibliotek, simhall)26

 

. Resultaten presenteras i 
bilaga 2 uppdelat efter kön och stadium.  

Ser man till social bakgrund är det mycket uppenbart att de instrumentellt stödda 
verksamheterna i främsta hand fångar upp barn/ungdomar med större resurser. Bland dessa 
finner vi högst andel som bor med bägge föräldrar samt lägst andel som kommer från familjer 
med begränsade resurser och lägst andel invandrarungdomar. Dessa verksamheters starka 
koppling till skolan förstärks också av faktumet att denna grupp trivs bäst i skolan. Gruppen 
ungdomar som fångas upp av de expressiva verksamheterna står i stor utsträckning som en 
motpol, här finner vi den högsta andelen ungdomar från familjer med små resurser och högst 
andel invandrarungdomar genomgående. Däremot skiljer dessa mindre ut sig när det gäller att 
speciellt fånga upp ungdomar som inte bor med bägge föräldrar eller ungdomar som trivs 
mindre bra i skolan. Jämför man de två grupperna av utomstående – de som trivs respektive ej 
trivs på fritiden – finns flera tecken som tyder på att de som trivs med sin fritidssituation har 
större resurser. Andelen som kommer från familjer med små resurser liksom andelen 
invandrarungdomar är lägre och genomgående gäller att det är färre bland dessa än bland de 
utomstående som inte trivs bra på fritiden som trivs dåligt i skolan. Detta tyder på att gruppen 
utomstående som trivs bra på fritiden har större resurser att skaffa sig bra 
fritidssysselsättningar. 
 
Ser man till hälsa och livskvalitet i de fyra grupperna kan man – efter kontroll för social 
bakgrund - se följande rangordning mellan grupperna  

1. Barn/ungdomar som utnyttjar instrumentellt inriktade verksamhet har bäst hälsa och 
livskvalitet. Dessa skattar genomgående sin hälsa högst, har tillsammans med dem 
som ej utnyttjar offentligt stödd verksamhet men trivs bra på fritiden lägst förekomst 
av psykosomatiska besvär och tillhör dem som har högst livskvalitet. 

2. Närmast dessa kommer de som ej utnyttjar offentligt stödd verksamhet men trivs bra 
på fritiden, vilket förstärker bilden av att dessa är de mer resursstarka bland de 
utomstående. Speciellt tycks detta gälla bland flickor. 

3. Efter detta följer uppenbart gruppen som endast utnyttjar offentligt stödda expressivt 
inriktade verksamheter. I många avseenden skiljer sig dock dessa relativt obetydligt 
från den förra gruppen, dvs de som ej utnyttjar offentligt stödd verksamhet men trivs 
bra på fritiden. Ibland, t ex när det gäller livskvalitet, skattar de t o m sin situation 
bättre. Speciellt gäller detta bland pojkar. Bland flickor bör man dock notera att 
denna grupp skattar sin hälsa lägre och redovisar högre förekomst av psykosomatiska 
besvär på högstadiet och gymnasiet.  

4. Gruppen utomstående som ej utnyttjar offentligt stödd verksamhet och inte trivs bra 
på fritiden har mycket tydligt den sämsta situation. Dessa redovisar klart högs 
förekomst av psykosomatiska besvär och skattar också sin hälsa och livskvalitet 
avsevärt lägre än övriga. Uppenbart har dessa den sämsta hälsosituationen och lägst 
livskvalitet. 

 
I tabell 35 redovisas hur stor den senare gruppen (4) är bland pojkar och flickor på de olika 
stadierna. 
 
                                                           
26 För definition och beskrivning av instrumentella och expressiva fritidsaktiviteter se Blomdahl & Elofsson, 
1985. 
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Tabell 35. Andel (%) som ej utnyttjar offentligt stödd verksamhet och inte trivs bra på fritiden 
efter kön och stadium.  

Stadium Pojkar Flickor 
Mellanstadiet 2.2 1.7 
Högstadiet 7.3 10.4 
Gymnasiet 13.0 16.4 

 
Resultaten visar att gruppen som inte utnyttjar offentligt stödd verksamhet och dessutom inte 
är nöjda med sin fritidssituation tydligt ökar med åldern och att den på högstadiet och 
gymnasiet är större bland flickor än bland pojkar. På mellanstadiet är gruppen mycket liten 
och omfattar endast ett par procent av samtliga elever. Ser man till sambanden med social 
bakgrund kan man notera att det i samtliga fall (dvs vid uppdelning efter stadium och kön) 
framträder tydliga samband med familjesituation, familjens resurser och undersökningsort/-
tidpunkt. Andelen utomstående som inte trivs bra på fritiden är  

- lägre bland elever som bor med bägge föräldrar än i andra familjekonstellationer 
- lägre bland elever från familjer med större resurser 

 
Vid sidan av detta gäller bland högstadie- och gymnasieflickor att andelen är högre bland 
invandrarungdomar och speciellt hög bland dem som tillhör första generationens invandrare. 
Andelen är också högre bland högstadiepojkar som tillhör första generationens invandrare. 
(OBS detta gäller efter kontroll för familjesituation och familjens resurser). Vid sidan av detta 
framträder även signifikanta skillnader mellan olika orter. Vissa orter har en markant högre 
andel, andra en markant lägre andel än vad som gäller för genomsnittet, även då man 
kontrollerat för olikheter med avseende på den sociala strukturen. Däremot är det svårt att se 
något mer sammanhållet mönster i dessa avvikelser, skillnaderna tycks i stor utsträckning 
variera mellan stadier och kön. I tabell 36 presenteras andelen utomstående som ej trivs bra på 
fritiden i de mer aktuella undersökningarna. Här är det värt att notera att den tidigare noterade 
könsskillnaden på högstadiet och gymnasiet framträder nästan genomgående i samtliga 
studier. I samtliga undersökningar på högstadiet och i flertalet av undersökningarna på 
gymnasiet gäller att det är vanligare att flickor är utomstående som ej trivs bra på fritiden. 
 
Tabell 36. Andel (%) utomstående som ej trivs bra på fritiden  efter kön,  stadium, ort och 
undersökningstidpunkt. 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
Ort, stad, år Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Stockholm, 2004 ## ## 7.8 12.7 ## ## 
Haninge 2008 5.1 3.3 8.2 9.6 13.7 20.5 
Helsingborg, 2006 2.2 1.2 6.3 10.6 12.5 20.2 
Helsingborg, 2009 1.3 1.5 8.0 9.4 21.2 23.6 
Jönköping, 2006 1.7 1.8 7.3 8.0 11.9 12.8 
Jönköping, 2009 3.2 2.5 9.3 11.5 13.6 11.3 
Lidingö, 2007 # # 5.6 7.4 4.2 12.6 
Norrköping, 2008 # # 8.2 10.9 16.2 14.3 
Huddinge 2009 1.6 2.2 7.9 13.1 12.5 21.4 
Linköping, 2009 2.1 1.4 6.5 7.2 15.1 11.2 
Totalt 2.2 1.7 7.3 10.4 13.0 16.4 

# I dessa fall har inga studier genomförts. ## I dessa fall kan inte gruppens storlek bestämmas eftersom frågan 
om  hur man trivs på fritiden inte ingår i enkäten 
 
Ser man till skolsituation och livsstil kan man bland högstadie- och gymnasieelever notera att 

1. Utomstående har tillsammans med dem som endast besöker fritidsgård lägre 
medelbetyg 
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2. Utomstående tillsammans med dem som endast besöker fritidsgård skolkar i 
genomsnitt mera. 

3. Utomstående och speciellt de som inte trivs bra på fritiden motionerar (enligt egen 
bedömning27

4. När det gäller rökning och snusande samt bruk av alkohol ligger utomstående näst 
högst efter dem som endast besöker fritidsgård. 

) i mindre utsträckning övriga elever. 

 

Utomståendes fritid – prioriteringar och aktivitet 
För att få en bild av hur utomstående prioriterar olika fritidsaktiviteter och hur de utnyttjar 
fritidsaktiviteter har jag närmare analyserat de fritidsundersökningar som gjorts i Linköping år 
2009. Valet av just dessa undersökningar utgår från att dessa undersökningar har en 
betydande bredd när det gäller dessa frågor28

 

.  Ser man till andelen utomstående ligger denna 
i Linköping genomgående något lägre än vad som gäller för genomsnittet i studierna (se tabell 
15). Samma sak gäller om man ser till andelen utomstående som inte trivs bra på fritiden. En 
rimlig tolkning torde då vara att gruppen utomstående (eftersom den är relativt sett låg) kan 
framstå som något mer avvikande än vad som kanske gäller på andra orter. I anlyserna har jag 
genomgående skiljt mellan utomstående som uppger att de trivs bra på fritiden och de som 
inte gör det. I jämförelserna ingår också en uppdelning mellan de som deltar i instrumentellt 
inriktade verksamheter (dvs förening eller kulturskola), de som går på fritidsgård men ej 
deltar i instrumentella aktiviteter och de som besökt bibliotek och/eller simhall men inte i 
något av övriga offentligt stödda verksamheter. En analys av hälsa och livskvalitet i de olika 
grupperna visar på samma mönster som det som framträder i det samlade materialet. På 
högstadiet och gymnasiet har utomstående som inte trivs bra med sin fritid sämre hälsa och 
livskvalitet än övriga elever. De trivs också sämre och är mindre positiva när det gäller 
framtiden än vad övriga elever är. På mellanstadiet är denna grupp så liten att det inte blir 
möjligt att studeras den separat. Bland pojkar kan man dock notera att utomstående, 
oberoende av hur nöjda de är med sin fritidssituation, skattar sin hälsa och livskvalitet lägre 
och i genomsnitt trivs sämre i skolan. Mellanstadieflickor som är utomstående skattar sin 
livskvalitet i genomsnitt lägre och redovisar högre förekomst av psykosomatiska besvär än 
övriga elever. Det finns alltså även på mellanstadiet tecken som tyder på att de utomstående 
har sämre hälsa och livskvalitet än övriga mellanstadieelever.  

När det gäller presentationen av analyserna presenteras inte resultaten i detalj (det skulle bli 
alltför omfattande) utan jag kommer nedan endast att ge en sammanfattning av de viktigaste 
slutsatserna av analysen. 
 
I ett första steg har jag analyserat en fråga som handlar om vad man söker på fritiden29. Ser 
man en dimension30

                                                           
27 Måttet utgår från frågan Hur ofta på din fritid tränar/motionerar du så att du blir andfådd eller svettas? (du 
skall alltså inte räkna med de gånger du haft skolgymnastik). Som ”tillräcklig” motion bedöms att man tränat 
minst två gånger per vecka. För en fylligare diskussion av måttet se Blomdahl & Elofsson, 2006.  

 som främst beskriver att man på fritiden söker avkoppling (att ta det 

28 Det skulle krävas ett mycket omfattande tekniskt arbete för att sammanställa resultaten från de olika 
undersökningarna eftersom frågorna till en del har olika utformning. En fördel med att koncentrera sig till en ort 
är också att vi får en enhetlig kontext när det gäller jämförelser med avseende på stadium och kön.  
29 Frågan lyder hur viktigt är följande på din fritid och har svarsalternativen mycket viktigt, ganska viktigt, 
särskilt viktigt samt inte alls viktigt. I frågan får eleverna ta ställning till ett antal påstående som bl a ger en bild 
av hur målinriktat de ser på fritiden. 
30 När det gäller presentationen av olika frågor görs ibland en gruppindelning vilken bygger på resultaten från 
faktoranalyser. Resultaten av dessa faktoranalyser skapar ”dimensioner” som bygger på att att svaren från vissa 
frågor är starkt  korrelerade med varandra. 
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lugnt, ha roligt, bestämma över sin tid, sova, träffa kompisar) skiljer utomstående inte ut sig 
speciellt från elever i övrigt. Detta gäller i huvudsak också om man ser till en mer aktiv 
inriktning – man söker många aktiviteter, spänning, att bli bra i en aktivitet – där dock 
utomstående på gymnasiet tycks lägga något mindre vikt vid detta än gymnasieelver i övrigt. 
Ser man till enskilda frågealternativ finns det vissa tecken på att utomstående, speciellt de 
som inte trivs bra på fritiden lägger något mindre vikt vid att bli bra i en aktivitet, något som 
de dock många gånger delar med den grupp som enbart besöker fritidsgård. På högstadiet kan 
man också notera att utomstående som inte trivs bra på fritiden lägger något mindre vikt vid 
att lära nytt än övriga elever. Däremot skiljer de sig relativt lite, även från elever med 
instrumentella fritidsaktiviteter, när det gäller ambitionen att satsa på skolan31

 

. Ett undantag är 
här dock utomstående gymnasiepojkar (oberoende av hur de trivs på fritiden) som tycks ha 
klart lägre ambitioner. Den sammanfattande bilden blir dock att utomstående – oberoende av 
om de trivs bra på fritiden eller ej – knappast avviker extremt från elever i övrigt och speciellt 
inte från dem som endast har en mer expressiv fritidsinriktning. 

På högstadiet ingår också en fråga där eleverna får ta ställning till vad man är intresserad av 
att gör på fritiden32.  Sammantaget skiljer de utomstående inte ut sig om man ser till tre 
grupper av aktiviteter33

 

 – nöje/träffa kompisar/lyssna på musik, spela spel/umgås med 
kamrater via dator eller mobil respektive motor/ladda ned musik – med ett undantag. 
Gymnasieflickor som är utomstående och inte trivs bra på fritiden lägger lägst vikt vid 
gruppen motor/ladda ned musik men skiljer sig endast signifikant från de instrumentellt 
inriktade gymnasieflickorna.  

På högstadiet och gymnasiet har eleverna fått ta ställning till frågan om vad kommunen bör 
satsa på när det gäller kulturverksamheter34 och idrottsanläggningar35

 

 under de närmaste åren. 
I ingetdera av fallen skiljer utomstående ut sig på ett speciellt sätt rent allmänt. Detta gäller i 
huvudsak även om man ser till de alternativ som är inriktade mot offentligt stödda 
verksamheter. Utomstående är alltså ungefär likas intresserade av att kommunen skall satsa på 
bibliotek, skapande verksamhet, media/film, ungas mötesplatser för kultur (bland 
högstadiepojkar är här utomstående klart mindre intresserade än övriga) och kulturskola som 
elever i övrigt. De utomstående är också lika intresserade av att man skall satsa på simhallar 
och utomhusbad som andra elever. Sammantaget kan man alltså knappast hävda att 
utomstående vill ha annorlunda satsningar än andra elever när det gäller kulturaktiviteter och 
idrottsanläggningar. 

På alla tre stadierna har eleverna fått uppge hur många gånger i veckan de skulle vilja ägna sig 
åt olika fritidsaktiviteter36

                                                           
31 Påståendet lyder:Att satsa på skolan, även om det ibland innebär att det är jobbigt. 

.  Ser man till en allmän bild, dvs hur mycket man är intresserade av 

32 Frågan lyder Vad är du intresserad av att göra på din fritid och har svarsalternativen mycket viktigt, ganska 
viktigt, inte särskilt viktigt samt inte alls viktigt. I frågan får eleverna ta ställning till sammanlagt 16 olika typer 
av fritidsaktiviter. 
33 Grupperna har bildats med utgångspunkt från resultaten av en faktoranalys. 
34 Frågan lyder Vilken/vilka av följande kulturverksamheter tycker du att Linköpings kommun i första hand skall 
satsa pengar på fram till 2014. (Kryssa för högst 3 alternativ, kryssar du för fler räknas inte ditt svar i den här 
frågan). I frågan får eleverna välja mellan 15 alternativ som innefattar såväl  vad som brukar betecknas 
”finkultur” liksom ”populärkultur”. 
35 Frågan lyder Vilken typ av idrottsanläggningar tycker du att Linköpings kommun ska satsa på fram till 2014. 
(Kryssa för högst 4 alternativ, kryssar du för fler räknas inte ditt svar i den här frågan). I frågan får eleverna 
välja mellan 28 alternativ som innefattar såväl  offentliga som privata anäggningar. 
36 Frågan lyder Hur många gånger i veckan skulle du vilja göra följande med svarsalternativen ingen gång, 1 
gång, 2 ggr, 3 ggr, 4-5 ggr respektive 6- ggr. I frågan ingår en lång rad alternativ (på mellanstadiet 26 och på 
högstadiet samt gymnasiet 29) däribland även de offentligt stöddda verksamheterna. 
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att ägna sig åt de uppräknade aktiviteterna avviker de utomstående inte speciellt men man kan 
ändock notera att utomstående och speciellt de som inte trivs bra på fritiden  ligger lägre (dvs 
anger färre aktiviteter) bland högstadiepojkar och gymnasieflickor. Ser man till två speciella 
grupper av fritidsaktiviteter – bio/cafe/simhall respektive kamrater/ladda ned musik – skiljer 
de utomstående inte ut sig på något speciellt sätt. Vissa skillnader framträder dock om man 
ser till enskilda aktiviteter – mer eller mindre kopplade till de aktiviteter som får offentligt 
stöd.  
 
Ser man till aktiviteter inriktade mot idrott, motion kan man notera att utomstående är den 
grupp där det finns lägst andel som vill vara aktiva i idrottsförening medan de inte lika tydligt 
skiljer ut sig när det gäller att idrotta, motionera på egen hand. Men man skall i bägge fallen 
ha i åtanke att den stora skiljelinjen går mellan de som är med i idrottsförening, i bägge fallen 
skiljer dessa tydligt ut sig från övriga elever genom att en avsevärt störrre andel vill vara 
aktiva i drottsförening eller idrotta, motionera på egen hand. Skillnaden mellan utomstående 
och andra som utnyttjar offentligt stödda verksamheter är inte speciellt dramatisk. Ser man till 
aktiviter som berör andra föreningar än idrottsförening skiljer de utomstående knappast 
systematiskt ut sig. Bland mellanstadiepojkar tycks dock intresset för att vara med i religösa 
aktiviteter eller scouter bland de utomstående vara lågt.  
 
Intresset för att delta i kulturskolan är lågt bland de utomstående, speciellt om man jämför 
med barn/ungdomar som deltar i instrumentellt inriktade verksamheter. Ett undantag är dock 
gymnnasieungdomar där skillnaden mellan de olika grupperna är liten. Ser man till andra 
aktiviter som kan kopplas till kulturskolans verksamhet – måla/teckna/skulptera respektive 
spela instrument/sjunga – kan man notera att intresset för att spela instrument/ sjunga är lågt 
bland uttomstående pojkar. Detta gäller även bland gymnasieflickor som är utomstående men 
trivs bra på fritiden. Alternativet att gå på fritidsgård finns endast med på högstadiet, där vi 
bland pojkarna finner att utomstående i genomsnitt är mindre intresserade av att göra detta än 
övriga högstadiepojkar. Detta gäller dock ej bland högstadieflickor där de utomstående är lika 
intresserade av att gå på fritidsgård som de instrumentellt inriktade. 
 
För att få en bild av vilken utsträckning ekonomi kan vara ett hinder för deltagande i 
fritidsaktiviteter har elever (på samtliga stadier) fått ta ställning till om man skulle vilja syssla 
med olika aktiviteter men inte kan det därför att det kostar för mycket37

 

. Ser man mer allmänt 
till frågan skiljer de utomstående knappast ut sig på ett speciellt sätt. Detta gäller även om 
man ser tilll de enskilda alternativen att vara med i idrottsförening respektive kulturskolan. I 
de få fall då dessa skiljer ut sig handlar det om att det är färre bland de utomståenden som 
instämmer i påståendena.  Sammantaget tyder dock knappast resultaten på att utomstående i 
något högre utsträckning skulle förhindras i att delta i aktiviteter pga ekonomiska orsaker. 

Frågan är då hur aktiva de utomstående är på sin fritid utanför det offentligt stödda 
fritidsutbudet. Kompenserar de genom att ägna sig mer åt andra fritidsverksamheter? I en 
fråga får eleverna på de olika stadierna uppge hur mycket de ägnar sig åt olika aktiviteter38

                                                           
37 Frågan lyder Jag skulle vilja syssla med följande saker men det kostar  för mycket. Frågan innehåller sedan ett 
antal påstående, t ex Vara med i idrottsförening/klubb till vilka eleverna får ta ställning med svarsalternativen 
stämmer precis, stämmer ganska bra, stämmer inte särskilt bra, stämmer inte alls. 

. 
Summerar man antal aktiviteter utanför det offentligt stödda fritidsutbudet finner man att 
utomstående utom bland mellanstadieflickor är mindre aktiva än övriga grupper. Det tycks 

38 Frågan lyder Hur många gånger under de senaste 4 veckorna (på mellanstadiet senaste veckan) har du varit 
på/g jort med svarsalternativen ingen gång, 1 ggr, 2-3 ggr, 4-5 ggr, 6 ggr eller mer. I frågan ingår en lång rad 
fritidsaktiviteter (på mellanstadiet 23, på högstadiet 27 och på gymnasiet 29) som avses ge en bred täckning av 
vad barn/ungdomar gör på fritiden. 
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alltså knappast vara så att utomstående ersätter icke-deltagande i offentligt stödda 
verksamheter genom att vara mer aktiva i andra fritidsverksamheter. 
 
I enkäterna från Linköping ingår också en fråga kring hur många timmar man under den 
senaste veckan ägnat sig åt dator, TV/DVD-tittande, arbetat mot lön, tränat/motionerat och 
läxläsning. Ser man till den sammanlagda tiden tiden man ägnar sig åt dessa typer av 
aktiviteter framträder vissa skilnader. Utomstående som trivs bra på sin fritid är i genomsnitt 
mindre aktiva på högstadiet och bland gymnasiepojkar. Ser man specifikt till datoranvändning 
och TV/DVD-tittande skiljer sig utomstående däremot inte ut sig speciellt. Även när det gäller 
en mer detaljerad analys av datoranvändning39

 

 tyder resultaten på att utomstående inte skiljer 
ut sig speciellt. I huvudsak gäller samma sak om man studera två mer specifika grupper av 
datoranvändning – chatta/lyssna på musik/surfa/använda facebook mm respektive spel på 
datorn/spel online. I det senare fallet gäller dock på gymnasiet att utomstående och speciellt 
de som inte trivs bra på fritiden ligger högst. Bland pojkar skiljer dock endast de senare 
signifikant från de instrumentellt inriktade gymnasiepojkarna och bland flickorna endast 
signifikant från de gymnasieflickor som specifikt fångas upp av bibliotek samt simhall.  
Sammantaget tycks trots allt utomståendes användning av datorer knappast avvika markant 
från andra elevers. 

För att få en fylligare bild av de utomståendes situation har jag även analyserats deras tillgång 
till känslomässigt stöd från föräldrar, kamrater och i skolan40

  

. De utomstående skiljer sig inte 
från andra grupper – efter kontroll för social bakgrund – utom i ett fall. Gymnasieflickor som 
är utomstående uppger i lägre utstråckning än övriga att de har känsslomässigt stöd i skolan 
(dvs kan tala i förtroende med kurator, skolsköterska, lärare eller annan vuxen som arbetar i 
skolan).  

Skall man ge en sammanfattande bild tycks utomstående knappast skilja sig när det gäller 
prioritering av olika fritidsaktiviteter.  Därermot finns en del tecken som tyder på att de är 
mindre aktiva på sin fritid även om man bortser från att de inte utnyttjar offentligt stödda 
verksamheter. Tar man in även dessa förstärks alltså bilden något. 
 

                                                           
39 Frågan lyder Vad har du använt datorn till de senaste 14 dagarna (på mellanstadiet senaste 7 dagarna) med 
svarsalternativen ingen gång, 1 gång, 2-4 ggr, 5-10 ggr, 10- ggr. I frågan ingår 14 olika datoraktiviteter. 
40 Den fråga som jag utgår från lyder: Om du är bekymrad eller oroar dig för någonting, vem eller vilka brukar 
du då prata med? (Markera ett eller flera alternativ). Bland de alternativ som ingår studerar jag mamma, pappa 
(sammanfattat till föräldrar), kurator/skolsköterska/lärare/annan vuxen på skolan samt kompis. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med den här rapporten har varit att studera vilka ungdomar som inte nyttjar offentligt 
stödda verksamheter med avseende på social bakgrund, skol- och fritidssituation samt att 
studera gruppens hälsa och livskvalitet i vid mening. Som utomstående betraktas 
barn/ungdomar som  

1. Ej är medlem i idrottsförening eller annan förening. 
2. Ej är med i kultur- eller musikskola. 
3. Ej besökt fritidsgård minst 1 gång per vecka. 
4. Ej besökt bibliotek minst 1 gång per vecka. 
5. Ej besökt simhall minst 1 gång per vecka. 

 
Ser man till sociodemografiska faktorer kan man notera att könsskillnaderna är begränsade 
men att ålder har en betydande inverkan och även påverkar könsskillnaderna. På mellanstadiet 
är det lika vanligt att pojkar och flickor är utomstående men från högstadiet och framåt gäller 
att det är vanligare att flickor är utomstående. Könsskillnaderna ökar också med åldern, vilket 
skulle kunna tyda på att utbudet av fritidsaktiviteter bland de äldre är bättre anpassat till 
pojkars önskemål. Andelen utomstående är på mellanstadiet låg, cirka 10 %, men börjar sedan 
öka mer kontinuerligt från årskurs 6 för att under gymnasiet nå upp till klart över 40 % i slutet 
av gymnasiet. Det utbud av fritidsaktiviteter som får offentliga stöd utnyttjas alltså av en stor 
majoritet av mellanstadieeleverna medan det endast är något mer än hälften av ungdomarna i 
gymnasiet som utnyttjar dessa. Orsakerna till detta kan diskuteras. Å ena sidan kan det 
givetvis handla om utbud – det offentliga stödet riktas i lägre utsträckning till verksamheter 
som passar de äldre ungdomarna. Man har i flera fall i den offentliga debatten kring enskilda 
verksamheter just uppmärksammat att utformningen av verksamheten är mindre väl anpassad 
till äldre ungdomar (se t ex bibliotek etc). Men självklart kan det också handla om 
ungdomarnas egna val. Det höga deltagandet i offentligt stödd verksamhet på mellanstadiet 
kan kanske kopplas till föräldrarnas påverkan, passar samman med föräldrarnas 
uppfostringsambitioner eller kan passa in i föräldrarnas behov av hjälp med omsorgen, 
omhändertagandet av barnen. Man kan också tänka sig att en förklaring också kan ligga i 
kamratpåverkan. Eftersom så många deltar i de yngre åldrarna blir deltagandet en del i 
umgänget med kamraterna. När ungdomarna blir äldre torde föräldrarna styrning minska, 
ungdomarna väljer mer självständigt vilka fritidsaktiviteter de skall ägna sig åt. I många 
(instrumentellt inriktade) verksamheter kan man också tänka sig att ”kraven” ökar, för att 
”hänga med” t ex inom idrott, musikverksamhet krävs allt mer träning. Även om det inte sker 
någon mer direkt ”utslagning” så kan givetvis en indirekt sådan ske. De som tycker att de är 
mindre duktiga tappar intresset och slutar. Det är också rimligt att utgå från att fritidsgårdar, 
som ju är viktiga för att fånga upp ungdomar som inte är instrumentellt inriktade troligen är 
sämre anpassade för att attrahera äldre ungdomar.  Ett flertal studier tyder dock på att det 
finns ett relativt stort intresse för en form av expressivt inriktade verksamheter men med en 
annan utformning, t ex som öppen verksamhet.(se t ex Elofsson Vill ungdomar att Stockholms 
stad ska satsa på träffpunkter, 2006 där 35 % av gymnasiepojkar och 48 % av 
gymnasieflickorna vill ha satsningar på träffpunkter). Som viktigast anger man att 
träffpunkter skall vara ställen där man kan träffa kompisar.) Andelen utomstående torde alltså 
bero både på vilket utbud av verksamheter som erbjuds och vilket intresse barn/ungdomar har 
att utnyttja dessa.  
 
Ett klassperspektiv Den lägsta andelen utomstående framträder bland dem som bor med bägge 
föräldrar. Den högsta andelen finns bland dem som bor med en ensamstående pappa eller med 
pappa och styvmamma. Något lägre är andelen bland dem som bor med en ensamstående 
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mamma och närmast de som bor med bägge föräldrarna kommer de som har växelvis boende 
samt de som bor med mamma och styvpappa. Uppenbart har bägge föräldrarna en stor 
betydelse för om barn/ungdomar skall utnyttja det offentliga utbudet men när bägge inte finns 
med tycks mamman har något större betydelse än pappan. Samtidigt finner vi att andelen 
utomstående är klart högre bland barn/ungdomar som kommer från familjer med mindre 
resurser och det finns också tydliga tecken på att andelen utomstående är större bland 
invandrarflickor (även efter man tagit hänsyn till familjens resurser). Bakom dessa fakta torde 
det dölja sig ett resursperspektiv. Trots det stöd verksamheterna får kostar det pengar för den 
enskilde att delta. Men många gånger kräver det även andra insatser från föräldrarnas sida, de 
kan behöva skjutsa barnen till aktiviteterna, många gånger kan det finnas förväntningar om att 
föräldrar skall ställa upp i olika avseende. Detta kan bli alltför krävande både då familjen har 
mindre resurser och då den inte innefattar två sammanboende föräldrar. Men tolkningen kan 
också innefatta ett socialiseringsperspektiv, en stor del av de offentligt stödda verksamheterna 
är instrumentella. I familjer med mindre resurser är det mycket troligt att dessa instrumentella 
verksamheter (speciellt de som är inriktade mot vad som brukar betecknas ”finkultur”) har en 
lägre status. Bakom invandrarflickornas lägre deltagande kan också tänkas finnas ett slags 
kulturellt perspektiv. Även om föräldrarna inte tar avstånd från att de skall delta kan det ju 
tänkas att just flickor med invandrarbakgrund får mindre stöd om de vill delta t ex i 
idrottsförening. En analys av studien från Huddinge visar att invandrarflickors föräldrar 
(enligt flickorna själva) i lägre utsträckning tycker det är viktigt att de skall vara med i 
idrottsförening än vad flickor med svenskt ursprung anger. Flickor med invandrarbakgrund är 
också mindre intresserade av att vara med i idrottsförening och är i lägre grad medlemmar. 
Samtidigt är det viktigt att inte dra slutsatserna om kulturella skillnader för långt. Ser man till 
fritidsgård uppger flickor med invandrarbakgrund i högre utsträckning att föräldrarna tycker 
det är viktigt att de går på fritidsgård, dvs ingen bild av att de skulle förhindras av föräldrarna. 
De vill också i högra utsträckning besöka fritidsgård och besöker också sådana (i varje fall 
påå högstadiet) i högre utsträckning än flickor med svenskt ursprung. 
 
Skolans roll och betydelse Måtten på skolframgång – trots att de varierar mellan de olika 
stadierna – ger ett tydligt bidrag till att ”förklara” andelen utomstående. Den stora frågan är 
givetvis vad som påverkar vad. Leder bristande skolframgång till att man i lägre utsträckning 
utnyttjar det offentligt stödda fritidsutbudet eller är det tvärtom så att deltagande i offentligt 
stödda fritidsverksamheter (speciellt de instrumentellt inriktade) ger barnen/ungdomarna 
större möjligheter att nå framgång i skolan. Eftersom vi endast har en tvärsnittsstudie går detta 
inte att avgöra med hjälp av statistiska analyser. Ser man till de resultat Keiths Roe 
presenterar i sin avhandling finns det starka skäl för antagandet att situationen i skolan 
påverkar deltagandet i offentligt stödda verksamheter (Roe, 1983). Han finner nämligen att 
det finns stöd för att skolprestationer har en direkt inverkan på t ex musiksmak41

                                                           
41 I analyserna utgår han från resultat av en longitudinell studie där man alltså följt samma elever vid flera 
tillfällen. 

. Ett rimligt 
antagande är därför att skolsituationen har en direkt inverkan på frågan om barn/ungdomar 
nyttjar offentligt stödda verksamheter eller ej. Däremot är frågan om de utomstående trivs 
sämre i skolan eller ej mer oklar. På mellanstadiet gäller detta givetvis eftersom just trivsel i 
skolan använts som ett mått på skolframgång – vi har tyvärr inte tillgång till något bättre mått. 
Ser man till de båda andra stadier framträder däremot ett signifikant samband med skoltrivsel, 
efter kontroll för mått på skolframgång, endast bland gymnasiepojkar. Ser man skoltrivsel 
som ett slags indikation på livskvalitet är det alltså inte helt klart att utomstående har en lägre 
livskvalitet i detta avseende. Bland gymnasiepojkar finns dock ett samband som visar att de 
som inte utnyttjar offentligt stödda verksamheter trivs sämre i skolan, något som inte förklaras 
av att dessa också valt andra program.  
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Konsekvenserna av att vara utomstående På högstadiet och gymnasiet gäller att ungdomar 
som inte utnyttjar det offentligt stödda fritidsutbudet i genomsnitt trivs sämre på fritiden. 
Detta gäller dock ej för mellanstadieelever. I det senare fallet är det endast en minoritet som 
inte utnyttjar detta utbud och det kan här tänkas att denna grupp har valt bort dessa för andra 
aktiviteter som ger dem samma utbyte. På de båda högre stadierna tycks detta dock inte gälla. 
Självklart kan det också här handla om ett slags ”fria val”, man tycker inte att det är intressant 
med det som erbjuds eller tycker inte om verksamhetens utformning. Samtidigt kan man inte 
bortse från att det också kan handla om reella hinder, t ex tillgänglighet eller dylikt. I vilket 
fall som helst tycks många av dem inte finna alternativa fritidssysselsättningar som ger 
tillfredsställande utbyte. Bland pojkar tycks detta också leda till en mer allmän lägre 
tillfredsställelse med livet, pojkar som inte utnyttjar det offentligt stödda fritidslivet redovisar 
i genomsnitt lägre livskvalitet. Man kan här fråga sig varför inte detsamma gäller för 
flickorna. Har flickor som inte utnyttjar offentligt stödda verksamheter annat som 
kompenserar för att de är mindre nöjda med fritiden. Resultaten är likartade när det gäller 
självskattad hälsa, pojkar som är utomstående skattar i genomsnitt sin hälsa lägre. Samma 
gäller bland gymnasieflickor men inte bland flickor på mellan- och högstadiet. Genomgående 
gäller att utomstående har en sämre hälsorelaterad livsstil, de är i mindre utsträckning fysiskt 
aktiva och på högstadiet samt gymnasiet gäller att de oftare röker och/eller dricker alkohol. 
Detta kan direkt relateras till de lägre hälsoskattningarna med tanke på att det finns direkta 
samband mellan självskattad hälsa och just dessa faktorer (Blomdahl & Elofsson, 2006; 
Elofsson, 2012). Däremot blir skillnaderna ganska begränsade om man ser till förekomst av 
psykosomatiska besvär eller användning av läkemedel. 
 
En jämförelse mellan utomstående som trivs bra respektive ej bra på fritiden tyder på att en – 
långtifrån obetydlig andel av de utomstående – kan ha funnit tillfredställande 
fritidssysselsättning. Hälsa och livskvalitet är inte markant sämre bland dessa än bland dem 
som utnyttjar offentligt stödd verksamhet. Den grupp som uppenbart är mycket utsatt är de 
utomstående som inte är nöjda med sin fridssituation (trivs ej bra på fritiden). Denna grupp 
skiljer mycket markant ut sig från övriga barn/ungdomar med sämre hälsa (lägre självskattad 
hälsa och högre förekomst av psykosomatiska besvär) och klart sämre (självupplevd) 
livskvalitet. Det finns också tecken på att de har en svagare social bakgrund än utomstående 
som trivs bra på fritiden vilket tyder på att de har mindre resurser att själva skapa sig 
”meningsfulla” fritidssysselsättningar. Man skall dock komma ihåg att offentligt stödd 
verksamhet via de expressiva verksamheterna är ganska bra på att fånga upp ungdomar med 
mindre resurser. I gruppen som endast utnyttjar expressivt inriktade verksamheterna finns den 
högsta andelen ungdomar från familjer med små resurser och den högsta andelen 
invandrarungdomar.  
 
Kommunskillnaderna De tydliga skillnaderna som framträder mellan kommuner även efter 
kontroll för social bakgrund pekar mot att utbudet och utformningen av de offentligt stödda 
fritidsverksamheterna har betydelse för hur många som utnyttjar dessa. Detta kan förefalla 
uppenbart men är inte helt enkelt att analysera. I första hand kan man givetvis tänka sig att det 
finns en direkt koppling till hur stort stödet är rent ekonomiskt, men det har givetvis också 
stor betydelse hur det inriktas, var verksamheter finns och hur de konkreta verksamheterna 
utformas. Vid sidan av detta finns vissa tecken på att andelen utomstående kan ha ökat över 
tid. Underlaget är här begränsat men man kan ändock notera att andelen utomstående ökat i 
Jönköping under perioden 1994 till 2009 och i Helsingborg från 2000 och framåt utom bland 
mellanstadiepojkar.  
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Slutdiskussion 
 
Jag kommer i slutdiskussionen att ta upp och diskutera följande tre frågor: 
1. Varför blir/är vissa barn/ungdomar utomstående? 
2. Vad kan förklara att utomstående har sämre hälsa och liskvalitet? 
3. Vad kan kommunerna göra för att få in de utomstående i den offentligt stödda 

verksamheten? 
 
Varför blir/är vissa barn/ungdomar utomstående? 
En tänkbar förklaring till att vissa barn/ungdomar inte deltar i de offentligt stödda fritids-
verksamheterna skulle naturligtvis kunna vara att det handlar om ett fritt val från deras egen 
eller föräldrarnas sida. Man är inte intresserad av dessa verksamheter utan ägnar sig i stället åt 
andra aktiviter på fritiden. Tyvärr tycks data i stor utsträckning tala mot att detta skulle gälla. 
Gruppen utomstående har mindre resurser – de bor i mindre utsträckning med båda föräldrar 
och bor i högre utsträckning i familjer med mindre resurser. En speciell analys av material 
från Linköping tyder knappast på att de utomstående skiljer sig generellt från övriga 
ungdomar när det gäller vad man söker efter på fritiden, vad man vill göra på fritiden och hur 
man prioriterar olika fritidsområden. Det finns alltså inget stöd för att de skulle göra speciella 
prioriteringar eller vilja ägna sig åt specifikt andra aktiviteter än grupper av ungdomar som 
utnyttjar offentligt stödda verksamheter. De tycks inte heller kompensera genom att ägna sig 
mer åt andra fritidsverksamheter, allmänt sett är de mindre aktiva även om man bortser från 
deltagande i offentligt stödd verksamhet. Det verkar alltså knappast handla om enbart ett fritt 
val, tvärtom tycks strukturella faktorer spela en viktig roll. Detta stämmer väl med Bjurströms 
formuleringar i Den moderna ungdomspolitiken och ungdomars fritidskulturer (Bjurström, 
1998). Han utgår här från att även om synen på fritiden ändrats över tid till följd av kulturella 
och sociala förändringar gäller fortfarande att den är socialt skiktad och indelad i legitima och 
illegitima former (Bjurström, 1998, s 70).  
 
En förklaring till barns/ungdomars olika deltagande i framför allt ”legitima” fritidsaktiviteter 
kan vara att det handlar om föräldrasocialisation, speciellt i tidig ålder. Ser man till 
mellanstadiet är tre fjärdedelar av eleverna medlemmar i förening eller deltar i kulturskolan 
(instrumentellt inriktade verksamheter). Här finns en stark koppling till resurser, bland 
mellanstadieelever från familjer med stora resurser deltar omkring 85 % i dessa verksamheter, 
bland elever från familjer med små resurser endast ungefär hälften Skillnaden framträder även 
om man ser till familjesituationen. Av elever som bor med bägge föräldrar deltar cirka 80%, 
bland dem som bor med en ensamstående mamma knappt 60%. Båda dessa verksamheter har 
alltsedan 1939 år ungdomsvårdskommittes arbete betraktats som högst ”legitimt”, stödet ses 
som väsentligt i den samhälliga socialisationen av barn/ungdomar till goda, demokratiska 
medborgare. Ett folkhälsoperspektiv (framför allt kopplat till idrottsföreningarna) har också 
setts som ett mer eller mindre starkt motiv för stödet. För närvarande – med ökad oro för 
övervikt och bristande fysisk aktivitet bland barn/ungdomar – har detta troligen fått ännu 
större betydelse. Det verkar också vara så att föräldrar med större resurser ser det som 
betydelsefullt att barnen skall introduceras i sådana instrumentellt inriktade fritids-
verksamheter. Det är rimligt att utgå från att dessa verksamheters samhälleliga legitimitet 
också har blivit föräldrarnas. I ”uppfostringsidealet” ingår att barnen skall få prova på sådana 
verksamheter, trots att det ställer en hel del krav på insatser från föräldrarnas sida. Men varför 
är det så?  
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En förklaring kan vara att föräldragenerationen själva deltagit i den samhälliga socialisationen 
som var speciellt stark under sextio- och sjuttiotalen. De har själva socialiserats till att dessa 
verksamheter är viktiga, deltagande i sådana aktiviteter kan ses som resurser för framtiden, 
dvs då barnen kommer ut på arbetsmarknaden. Utifrån Bourdieus ideer kan detta ses som ett 
steg att bygga upp barnens kulturella kapital. Inom föreningslivet (speciellt idrottsförening) 
och kulturområdet finns utrymme för differentiering, dvs möjlighet att utveckla stileelement 
som markerar kulturellt kapital i framtiden. Det är inte självklart att de speciella val man gör i 
tidig ålder är just den ”stil” som blir central i det kulturella kapitalet i framtiden men man kan 
tänka sig att detta deltagande kan bli en potential, det ger erfarenheter som gör det lättare att 
utveckla det framtida kulturella kapitalet. Ett viktigt element är troligtvis och att det handlar 
om integrering i lokalsamhället, många kamrater är också med. 
 
Men varför minskar då deltagandet när barnen blir äldre? Många föräldrar kan mycket väl 
tänka att man skall ge barnen möjligheter för att de senare själva fritt skall kunna välja vad de 
vill göra. Man kan t o m fundera över om inte ”barnens självständiga val” är ett central 
moment i ”uppfostringsidealet” när barnen blir äldre. Huvudperspektivet i föräldra-
socialisationen blir att man skall ge möjligheter, en grundläggande bas för att barnen skall 
kunna göra ett fritt val. En annan förklaring till att andelen deltagare minskar när barnen blir 
äldre kan också vara – det grundläggande elementet i målinriktad verksamhet – att det ställs 
allt större krav på engagemang. I början är det lek men efter ett tag blir det allvar, för att 
hänga med, utvecklas krävs allt mer reglerad träning, övning. Det är också rimligt att talang 
spelar roll. De talangfulla lyckas prestera bättre, de mindre talangfulla måste träna/öva 
hårdare för att hänga med eller kommer på efterkälken. Det är rätt naturligt att en del slutar, 
det blir inte längre roligt. Kraven på träning, övning konkurrerar också med andra aktiviteter, t 
ex engagemang i skolan, möjligheter att koppla av, umgås med kamrater. För att få utrymme 
till ”fri tid” väljer man då att sluta. Man kan också tänka sig att det uppstår ett slags mättnad 
för barnen/ungdomarna. Kanske har de börjat att delta i verksamheterna, eventuellt flera, 
redan i tidig ålder?  
 
Ser man till de expressiva, mer öppna verksamheterna måste både bibliotek och simhall i viss 
mening ses som ”legitima” verksamheter, att läsa böcker är något eftersträvansvärt, att simma 
är nyttig fysisk aktivitet även om det inte sker i idrottsförening. Dessa verksamheter får också 
offentligt stöd men detta är sällan speciellt inriktat till barn, ungdomar. Offentligt får det alltså 
inte samma grad av legitimitet som de instrumentellt inriktade verksamheterna. Detta tycks 
också gälla om man ser till föräldrasocialisationen. På mellanstadiet är sambandet mellan 
familjens resurser och besök både på bibliotek och simhall negativt, dvs elever från familjer 
med mindre resurser besöker i högre utsträckning dessa verksamheter. Troligtvis handlar detta 
inte om att ”starka” föräldrar tar avstånd från dessa verksamheter, mera om att man inte 
upplever dessa som lika viktiga. När det gäller bibliotek kan man ju också kompensera genom 
att man köper böcker. En fördel för föräldrar med mindre resurser är att dessa kräver mindre 
insatser, de kan göras utanför arbetstid och kräver inte att barnen skall skjutsas, i många fall 
kan bibliotek och simhallar finnas i närheten även om detta inte alltid gäller. I många fall kan 
man också tänka sig att skolan är en viktig socialisations-, inspirationskälla. I många skolor 
finns skolbibliotek, skolan gör ibland besök på simhallar.  
 
Frågan är då hur man skall se på fritidsgårdar och annan typ av öppenverksamhet som får 
offentligt stöd. För det första måste man komma ihåg att fritidsverksamheten främst är 
inriktad mot högstadieeelever och äldre. På lägre stadier finns fritidshems- och eftermiddags-
verksamheter ofta starkt kopplade till skolan. I stor utsträckning kan dessa verksamheter 
också ses som en fortsättning av dagisverksamheten. Man kan givetvis fråga sig hur detta 
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fungerar som en introdution till fritidsgårdsverksamheten. Om man ser verksamheten från ett 
socialisationsperspektiv kan nog målet för det samhälleliga stödet främst, trots vackra ord i 
många utredningar, ändock vara att det skall utgöra ett komplement för dem som av olika 
anledningar inte deltar i instrumentella verksamheter. Ser man till professionella inom 
området kan verksamheten ha både socialpolitisk, kulturpolitisk och fritidspolitisk inriktning. 
Ser man till politikernas engagemang får man trots allt en känsla av att det socialpolitiska 
målet, dvs att motverka asocialt beteende, är det som kan få störst tyngt när det är aktuellt 
med starkare politiskt engagemang. Frågan är då hur fritidsgården kommer in i föräldrarnas 
uppfostringsmönster. Ser man till samband med familjens resurser framträder tydligt att 
elever från familjer med mindre resurser i högre utsträckning besöker fritidsgård. På de högre 
stadierna, där jag tänker mig att föräldrarnas styrning inte är så stark blir sambanden med 
familjesituation relativt svaga. Om man ser till högstadieelever som besöker fritidsgård men ej 
är med i förening eller deltar i kulturskolan finns dock en viss antydan (sigifikant samband 
bland pojkar (p<0.001) men ej bland flickor) till att andelen är lägst bland dem som bor med 
bägge föräldrar. Här finns alltså en svag antydan till att föräldrar kan ha en viss inverkan. 
Samtidigt kan man fråga sig varför sambandet är tydligare bland pojkar än bland flickor.  
 
 
Varför har utomstående sämre hälsa och livskvalitet? 
Som redan påpekats finns det en klar skillnad mellan utomstående som uppger att de trivs bra 
på sin fritid och övriga utomstående. Det är främst i den senare gruppen vi finner 
barn/ungdomar med låg hälsa och livskvalitet. En närmare analys av alla grupper42

1. När det gäller självskattad hälsa går en tydlig skiljelinje mellan de som är med i 
idrottsförening och övriga elever. Oberoende av stadium och kön gäller att medlemmar i 
idrottsförening i genomsnitt skattar sin hälsa bättre än övriga elever. Bland de övriga 
gäller att utomstående som trivs bra på fritiden ligger bland de högsta. Genomgående 
gäller att utomstående som inte trivs bra på fritiden skattar sin hälsa lägre än alla övriga 
grupper.  

 (resultaten 
redovisas ej) ger följande bild av hälsa och livskvalitet efter det att hänsyn tagits till social 
bakgrund. 

2. För skattad livskvalitet gäller att medlemmar i idrottsförening tillsammans med 
utomstående som trivs bra med sin fritidssituation skattar denna högst. Utomstående som 
inte trivs bra på fritiden skattar livskvaliten lägre än alla övriga grupper. 

3. Ett motsvarande mönster framträder när man ser till förekomst av psykosomatiska besvär. 
I genomsnittt är denna lägst bland medlemmar i idrottsförening och utomstående som 
trivs bra med sin fritidssituation, medan förekomsten i genomsnitt är högre bland 
utomstående som inte trivs bra på fritiden än i alla övriga grupper. 

 
Ser man till hälsa och livskvalitet måste man alltså skilja tydligt mellan den grupp 
utomstående som är nöjda med sin fritidssituation och de som ej är det. Gruppen som trivs 
bra på fritiden tycks uppenbart ha lika bra hälsa och livskvalitet som övriga elever ofta på 
samma nivå som medlemmar i idrottsförening, vilka har den bästa hälsan och livskvaliten. 
Troligen handlar det här om att man funnit andra fritidaktiviteter som man är nöjd med. 
Deltagandet i offentligt stödda verksamheter är alltså inte nödvändigt eller ger garanti 

                                                           
42 Sammantaget finns nu åtta grupper, där tillskott motsvarar elever som inte ingår i tidigare grupper: 
medlemmar i idrottsförening, tillskott medlemmar i annan förening, tillskott deltagare i kulturskola, tillskott 
besökare på fritidsgård, tillskott besökare på bibliotek, tillskott besökare på simhall, utomstående som trivs bra 
på fritiden samt utomstående som ej trivs bra på fritiden. 
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för att man skall ha en bra hälsa och livskvalitet43

1. Indikationer på att de har en sämre skolsituation. Det är klart flest i denna grupp som 
uppger att de trivs dåligt i skolan. Speciellt markerat är detta på mellanstadier, men här 
skall man vara medveten om att det handlar om ett ytterst begränsat antal elever. Ser man 
till stöd från lärare eller annan skolpersonal skiljer de ej ut sig speciellt. I de fall det finns 
skillnader mellan olika grupper är det framför allt gruppen som fritidsgård fångar upp 
(dvs de som går på fritidsgård men ej deltar i instrumentella verksamheter) som skiljer ut 
sig genom ett lågt stöd. På högstadiet och gymnasiet gäller att utomstående som ej trivs 
bra på fritiden i genomsnitt har (tillsammans med de som fritidsgården fångar upp) de 
lägsta medelbetygen

. De utsatta i detta avseeende är 
uppenbart elever som inte utnyttjar offentligt stödda verksamheter och som inte trivs bra på 
fritiden. Frågan är vad som kan förklara deras sämre situation. Ja för det första är det viktigt 
att notera att vi utifrån de tillgängliga (tvärsnitts-) data inte kan avgöra om deltagandet i 
offentligt stödda verksamheter skulle leda till förbättrad hälsa i gruppen. Gruppen kan i 
socialt avseende skilja ut sig på ett sätt som förklarar den sämre hälsosituationen och den 
lägre livskvaliten. Trots att vi kontrollerar för social bakgrund kan det finnas sociala faktorer 
som inte fångas upp med de variabler som använts.  Det finns dock fyra yttterligare faktorer 
som skulle kunna förklara gruppens sämre hälsa och livskvalitet, nämligen sämre 
skolsituation, sämre hälsorelaterad livsstil, vissa tecken på svagare känslomässigt stöd från 
föräldrar samt att de är allmänt mindre aktiva på fritiden. 

44

2. De har en sämre hälsorelaterad livsstil. Även efter kontroll för social bakgrund gäller att 
utomstående som inte trivs bra på fritiden är minst fysiskt aktiva. Denna grupp har också 
tillsammans med de som fritidsgården fångar upp högst andel som röker/snusar eller 
använder alkohol. Ibland gäller detta även för gruppen utomstående om trivs bra på sin 
fritid. Här kan man relatera till en mycket omfattande forskning bland vuxna som visat att 
fysisk aktivitet har en avgörande inverkan på individers hälsa (U.S Department of Health 
and Human Services, 1996). Vi har också i flera studier kunnat visa på mycket starka 
samband mellan fysisk aktivitet och hälsa/livskvalitet (Blomdahl & Elofsson, 2006; 
Elofsson, 2012). En omfattande forskning har också visat att såväl rökning som (alltför) 
omfattande alkoholkonsumtion har klart negativa hälsoeffekter. En studie från 
Norrköping visar också på kopplingar mellan rökning/snusande och konsumtion av 
alkohol, speciellt bland högstadieelevr kan kopplas samman med lägre självskattad hälsa 
(Elofsson, 2012). En sämre hälsorelaterad livsstil, speciellt låg fysisk aktivitet kan 
uppenbart vara en ytterligare förklaring till att gruppen utomstående som inte trivs bra på 
fritiden i genomsnitt skattar sin hälsa och livskvalitet lägre. 

. Ser man till gymnasiet har denna grupp tillsammans med 
utomstående som trivs bra på fritiden samt de som fångas upp av fritidsgård lägst andel 
som går på studieinriktade program.  Jag har i en tidigare studie visat att just dessa 
faktorer är tydligt kopplade till självskattad hälsa (Elofsson, 2012). Flera andra studier 
har också visat att skolframgång är starkt kopplad till självskattad hälsa (Vingilis & 
Wade, 1998; Vingilis & Wade, 2002), i en longitudinell studie har man t o m visat att det 
finns ett tydligt samband mellan skolframgång och förbättrad hälsa (Mechanic, 1987). 
Den genomsnittligt sämre skolsituationen i gruppen utomstående som inte trivs bra på 
fritiden kan alltså vara en förklaring till att de har en sämre hälsa och livskvalitet. 

                                                           
43 Här måste man här dock göra en reservation när det gäller självskattad hälsa.  Resultaten visar ju här att det 
går en mycket tydlig skiljelinje mellan medlemmar i idrottsförening och övriga elever, oberoende av om de 
deltar i annan offentligt stödd verksamhet eller ej. Medlemmar i idrottsförening skattar i markant högre 
utsträckning sin hälsa som bra och här tycks inte finnas alternativ på fritidssidan som kompenserar detta. Man 
måste observera att motsvarande inte gäller om man ser till förekomst av psykosomatiska besvär, där skiljer inte 
medlemmar i idrottsförening ut sig på samma sätt. 
44 Observera att resultaten bygger på elevernas egen bedömning. 
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3. Det finns vissa tecken som pekar mot att gruppen har ett något svagare känslomässigt 
stöd från föräldrar. Utvecklingspsykologin framhäver ju mycket tydligt betydelsen av 
känslomässigt stöd från föräldrar för barns välbefinnande inte minst under den tidiga 
uppväxten. Jag har i litteraturgenomgången inte funnit några studier som tar upp i vilken 
utsträckning känslomässigt stöd från föräldrar inverkar på de något äldre barnens hälsa 
och välbefinnande men man torde – utifrån de resultat som utvecklingspsykologin 
redovisar utan större tvekan kunna dra slutsatsen att känslomässigt stöd från föräldrar har 
stor betydelse. Man kan ju här också koppla till arbetslivsforskning som visat att såväl 
känslomässigt som instrumentellt stöd från chefer och arbetskamrater har stor betydelse 
för förvärvsarbetandes hälsa (se t ex Undén, 1991). Det är alltså högst rimligt att det 
något svagare känslomässiga stödet från föräldrarna kan ge en viss förklaring till den 
genomsnittligt lägre hälsan och livskvaliteten bland utomstående som inte trivs bra på 
fritiden. Det är också troligt att detta kan ha betydelse för att de utnyttjar offentligt stödda 
verksamheter i lägre utsträckning.  

4. Gruppen utomstående som inte trivs bra på fritiden är mindre aktiva på fritiden, vilket 
dock även gäller gruppen utomstående som trivs bra på fritiden. I den 
litteraturgenomgång jag gjort framkommer inga studier bland barn/ungdomar kring 
sambandet mellan hälsa/livskavalitet och graden av aktivitet på fritiden. Det finns inte 
heller någon omfattande forskning kring detta för vuxna, men man kan här finna ett par 
finska studier som visat att det finns en koppling mellan socialt kapital45

 

 och hälsa. 
Hyyppä och Mäki har i flera artiklar konsterat att socialt kapital kan kopplas såväl till 
självskattad hälsa (Hyyppä, 2007) som till dödlighet (Hyyppä, 2007). Nu är givetvis 
socialt kapital inte liktydigt medf aktiv fritid, men det är ändock rimligt att en aktiv fritid 
har stor betydelse för att bygga upp en form av ”socialt kapital” bland barn/ungdomar. En 
analys visar också att gruppen utomstående som inte trivs bra på fritiden i genomsnitt har 
ett något mindre kamratumgänge (resultaten redovisas ej). Det är alltså möjligt att den 
lägre aktiviteten på fritiden skulle kunna vara en förklaring till deras sämre hälsa och 
livskvalitet, men här skall man komma ihåg att även utomstående som trivs bra på 
fritiden tycks vara mindre aktiva men trots detta inte i genomsnitt ha lägre hälsa och 
livskvalitet. Tvärtom har de tillsammans med medlemmar i idrottsförening den bästa 
hälsan och livskvaliteten. Om det finns en inverkan handlar det därför kanske mer om 
vilka aktiviter man ägnar sig åt än om man är mer eller mindre aktiv på fritiden.  

Vad kan/bör kommunerna göra? 
Jag vill inleda med att påpeka att kommentarerna nedan inte presenterar konkreta strategier 
eller konkreta förslag på vad som skall göras. De skall främst ses som ett underlag för en 
diskussion kring hur man skall utforma en konkret strategi för att förbättra hälsa/livskvalitet.  
I materialet framträder en grupp – utomstående som inte är nöjda med sin fritidssituation - 
som uppenbart har sämre hälsa och lägre livskvaliet än övriga ungdomar. Denna grupp är 
ganska liten på mellanstadiet men omfattar cirka en tiondel av eleverna på högstadiet och 
gymnasiet. Med utgångspunkt från Barnkonventionen som accepterats/antagits av 
kommunerna ligger det i kommunernas ansvar att söka förbättra denna grupps hälsa och 
livskvalitet (UNICEF Sverige, 2009). Den stora frågan är självklart hur man skulle kunna 
göra detta. Antagligen innefattar detta insatser både från skol- och från fritidssidan. Både 
fritid och skola är givetvis väsentliga för barns/ ungdomars hälsa och livskvalitet även om 
mycket tyder på att fritiden är viktigast. I denna rapport ligger fokus på fritiden, varför det blir 
naturligt att ta upp frågan om vad man kan göra inom just fritidsområdet. På en fråga om vad 

                                                           
45 Socialt kapital, samhällsvetenskapligt begrepp som förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar 
de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit. (Nationalencyklopedin) 
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man tycker främst ger livet mening svarar mer än hälften av högstadiet- och gymnasieelever 
(bland gymnasiepojkar hela 69 %) att fritiden är viktigast. Andelen som anger att skolan är 
viktigast är avsevärt lägre, cirka 10 % på högstadiet och 20 % på gymnasiet. Gruppen 
utomstående som inte trivs bra med sin fritidssituation skiljer sig obetydligt från genomsnittet 
av eleverna i denna fråga. Även för dem är alltså fritiden mycket viktig för att ge livet 
mening.  

Det är också viktigt att påpeka att det inte finns något stöd för att deltagande i offentligt stödd 
verksamhet rent allmänt leder till förbättrad hälsa och livskvalitet. Tvärtom kan man man visa 
att deltagande i offentlig verksamhet knappast automiskt leder till detta. I en tidigare studie 
har jag t ex visat att deltagare i kulturskolan som ej är med i idrottsförening inte har bättre 
hälsa än övriga elever, vilket ju tyder på att deltagande i kulturskolan knappast i sig har till 
effekt att man får bättre hälsa (Elofsson, 2012).  Det man däremot torde kunna säga är att det 
finns ett betydande stöd för att ökad fysisk aktivitet bör ha en positiv effekt på hälsan, dvs att 
deltaganade i idrottsförening tycks leda till bättre hälsa. Som redan tidigare påpekats kan man 
också ha relativt god hälsa och hög livskvalitet utan att delta i offentligt stödd verksamhet. 
Utomstående som trivs bra på fritiden har bättre hälsa och högre livskvalitet än de som enbart 
utnyttjar offentligt stödd verklsamhet utanför idrotsförening.  

För att få en bild av hur de utomstående som inte trivs bra på fritiden prioriterar olika 
fritidsaktiviteter har jag genomfört att antal analyser, nämligen  

1. Hur man prioriterar kommunens satsningar på fem fritidsområden – kultur, 
idrott/motion, natur/parker, fritidsgårdar/öppen verksamhet samt förensliv utanför 
idrotten. I detta fall används samma material som använts i rapportens analyser. 

2. En analys av hur man prioriterar satsningar (i vilken utsträckning man vill ägna sig åt) 
fritidsaktiviteter som får offentligt stöd, dvs idrottsförening, kulturskola, fritidsgård, 
bibliotek, simhall. I detta fall används material från studierna i Linköping och 
Stockholm. 

3. Hur man prioriterar parallella aktiviteter inriktade mot fysisk aktivitet, kultur eller 
öppen verksamhet som inte får offentligt stöd på samma sätt. Även här gäller att 
materialet hämtats från studierna i Linköping och Stockholm. 

Vad kan man då dra för slutsatser från dessa analyser (resultaten redovisas ej i detalj)? Ja, ser 
man till prioriteringar av olika fritidsområden tycks den studerade gruppen knappast skilja ut 
sig på ett markerat sätt. Generellt ligger deras prioriteringar någonstans mellan de 
prioriteringar som görs av medlemmar i idrottsförening och de som görs av ungdomar som 
fritidsgården fångar upp46

                                                           
46 Observera att det handlar om ungdomar som inte deltar i instrumentellt inriktade fritidsverksamheter (dvs 
förening eller kultur-/musikskola) men går på fritidsgård. 

 men med en viss tendens till att de ligger något närmare de senare 
än de förra. De prioriterar instrumentellt inriktad verksamhet lägre än vad medlemmar i 
idrottsförening och deltagare i kulturskolan gör men inte lika lågt som den specifika grupp 
som just fritidsgården fångar upp. De prioriterar satsningar på fritidsgård högre än 
instrumentellt inriktade ungdomar men lägre än den speciella grupp som fritidsgården fångar 
upp. Mönstret blir likartat om man ser till prioriteringar av specificerade verksamheter – dvs 
idrottsförening, kulturskola och fritidsgård.  Ser man till parallella fritidsverksamheter 
framträder inte heller något mer avvikande mönster, det går knappast att identifiera några 
specifika fritidsverksamheter som skulle attrahera just denna grupp. Sammantaget kan man 
alltså konstatera att gruppen utomstående som inte trivs bra på fritiden knappast skiljer 
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ut sig på ett markant avvikande sätt när det gäller prioriteringar av olika fritids-
aktiviteteter. Det tycks dock finnas en viss tendens till att de är något mer attraherade 
av öppen verksamhet än av instrumentellt inriktad verksamhet, vilket gör att de i detta 
avseende ligger närmare den grupp som fritidsgården fångar upp än de ungdomar som 
ägnar sig åt de instrumentellt inriktade verksamheterna. En speciell analys visar också att 
det finns en tydlig koppling mellan andel utomstående rent allmänt och andel utomstående 
som inte trivs bra på fritiden på kommunnivå. I kommuner där den här analyserade gruppen är 
större är också andelen utomstående totalt större. Detta är givetvis viktigt eftersom insatser på 
fritidssidan för denna grupp kan kopplas samman med strävan efter att söka få med fler 
ungdomar i den offentligt stödda verksamheten. 

 Även om gruppen utomstående som inte trivs bra på fritiden alltså inte markant skiljer ut sig 
från andra när det gäller prioriteringar av fritidsaktiviteter måste man notera att det handlar 
om en resurssvag grupp. Detta kan innebära att man måste bedriva en mer aktiv ”uppsökande” 
verksamhet för att få in dem i offentligt stödd verksamhet. Det är inte heller otänkbart att man 
här behöver samarbeta med skolan och bidra med andra sociala insatser. Ser man mer direkt 
till hälsosituationen blir ju behovet att öka den fysiska aktiviteten central. Här gäller ju att låg 
fysisk aktivitet inte enbart förekommer i denna grupp utan att den fysiska aktiviteten också är 
låg bland många som står utanför idrottsföreningarna. Här kan man alltså tänka sig att man 
kan använda likartade insatser oberoende av om barn/ungdomar deltar i offentligt stödd 
verksamhet (utanför idrottsförening) eller ej.  
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 Bilaga 1. Resultat för enskilda gymnasieprogram 
 
Tabell B.1.1. Antal elever på olika gymnasieprogram, totalt samt uppdelat efter kön  
 Antal elever 
Program Totalt Pojkar Flickor 
Bygg 150 131 19 
Elprogram 340 232 108 
Energiprogram 40 40 0 
Fordonsprogrammet 270 233 37 
Industri 32 32 0 
Barn och fritid 181 55 126 
Handel o Administration 129 49 80 
Hantverk 89 29 60 
Hotell o restaurang 181 44 137 
Livsmedel 112 38 74 
Omvårdnad 291 103 188 
Naturbruk 198 86 112 
Entreprenör 23 14 9 
IT-/media 26 23 3 
IT-programmet 31 18 13 
Medieprogrammet 240 98 142 
International Baccalaureate 36 11 25 
Estetiska programmet 496 188 308 
Samhällsprogram 1224 602 622 
Naturvetenskap 639 322 317 
Teknik 119 108 11 
Individuella 133 73 60 
Annat 75 35 40 
Total 5055 2564 2491 
 
Ser man till antalet elever är samhällsprogrammet med en jämn könsfördelning det klart 
största, det innefattar nästan en fjärdedel av eleverna. Närmast efter detta kommer 
naturvetenskap också med en jämn könsfördelning och estetiska programmet där flickor 
dominerar (62 % av eleverna är flickor). Cirka 15 % av eleverna går på yrkesinriktade 
program som domineras av pojkar. Bland dessa utgör pojkarna så mycket som 80 %. Knappt 
en fjärdedel går på yrkesriktade eller yrkes-/studieinriktade program som domineras av 
flickor. På dessa program sammantaget är ungefär två tredjedelar flickor.  
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Tabell B.1.2. Gymnasiet. Deltagande i offentligt stödda verksamheter efter 
gymnasieprogram. Andel (%). 
 Förening/ 

kulturskola 
Fritidsgård Bibliotek/ 

Simhall 
Utomstående 

Program Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Barn och fritid 46 38 11 17 4 1 40 44 
Byggnads 41 32 13 16 1 5 46 47 
Elprogrammet 49 55 7 1 3 1 41 44 
Energiprogrammet 28  18  0  55  
Estetiska 47 54 14 4 2 4 37 38 
Fordon 30 27 16 14 2 0 52 60 
Handel o administration 35 23 10 11 4 4 51 63 
Hantverk 48 37 7 0 3 2 41 62 
Hotell o restaurang 32 32 11 4 7 3 50 61 
Individuella 18 13 19 23 4 3 59 60 
Industri 25  16  3  56  
Internationell 
Baccalaureat 

73 60 9 0 9 12 9 28 

Annat 49 58 9 0 6 8 37 35 
Livsmedel 40 38 11 8 3 4 47 50 
Media 40 36 10 8 0 3 50 54 
Naturbruk 70 60 2 4 2 3 26 34 
Naturvetenskap 60 55 4 2 4 9 31 34 
Omvårdnad 67 51 10 7 1 4 22 38 
Teknik 48 47 8 0 2 9 42 46 
Samhälls 62 50 6 5 3 7 30 38 
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Bilaga 2. Jämförelse mellan de som utnyttjar det offentliga fritidsutbudet uppdelat mellan de som 
deltar i instrumentella och endast expressiva verksamheter, de som inte utnyttjar det men trivs bra på 
fritiden och de som inte utnyttjar det och ej trivs bra på fritiden efter kön och stadium. 
 
Tabell B.2.1. Mellanstadiet. Jämförelse mellan de som utnyttjar det offentliga fritidsutbudet uppdelat mellan de som deltar i instrumentella och 
endast expressiva verksamheter, de som inte utnyttjar det men trivs bra på fritiden och de som inte utnyttjar det och ej trivs bra på fritiden efter 
kön. Medelvärden och andel (%). 
 Pojkar Flickor 
Variabel Ej utom-

stående – 
Instru-
mentell  

verksamh. 

Ej utom-
stående – 
Expressiv  
verksamh. 

Utom-
stående, trivs 

bra på 
fritiden 

# 

Utom-
stående, trivs 

ej bra på 
fritiden 

## 

Ej utom-
stående – 
Instru-
mentell  

verksamh. 

Ej utom-
stående – 
Expressiv  
verksamh. 

Utom-
stående, trivs 

bra på 
fritiden 

# 

Utom-
stående, trivs 

ej bra på 
fritiden 

## 
Bor med bägge föräldrar (%) 77% 68% 61%*** 56% 75% 64%*** 58% 62%*** 
Familjens resurser, små (%) 15% 36% 23%* 28% 15% 38%** 25% 35%*** 
Invandraranknytning        *** 

Andra gen invandrare (%) 14% 29% 13% 20% 14% 31% 15% 28% 
Första gen invandrare (%)   4% 12%   5%  10%   3% 12%   7%   8% 

Skoltrivsel (m) 1.75 1.77 1.81 2.18 1.64 1.60 1.60 1.91 
Ttrivs dåligt i skolan (%)   5%   6%   8% 12%   3% 12% 10% 18% 
Psykosomatiska besvär (m) 0.91 1.06 0.91 1.38*** 1.06 0.99+ 1.17** 1.54*** 
Självskattad hälsa (m) 1.31 1.50 1.47** 2.18*** 1.41 1.39 1.43 2.20*** 
Livskvalitet (m) 8.76 8.46 8.67 6.67*** 8.43 8.53 8.52*** 6.64*** 
Efter kontroll för social bakgrund ###         
Skoltrivsel (m) 1.77 1.84 1.81 2.24 1.62 1.62 1.58 1.91 
Psykosomatiska besvär (m) 0.96 1.10 0.92 1.38 1.25 1.17 1.32 1.70 
Livskvalitet (m) 8.40 8.14 8.39 6.40 7.81 7.93 7.99 6.09 
Självskattad hälsa (m) 1.43 1.61 1.57 2.29 1.47 1.46 1.48 2.27 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001; # Signifikanstester gäller jämförelse med ej utomstående. ## Signifikanstester gäller jämförelse med utomstående som trivs bra 
på fritiden. ###. Kontroll för familjesituation, familjens resurser och grad av invandraranknytning. 
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Tabell B.2.2. Högstadiet. Jämförelse mellan de som utnyttjar det offentliga fritidsutbudet uppdelat mellan de som deltar i instrumentella och 
endast expressiva verksamheter, de som inte utnyttjar det men trivs bra på fritiden och de som inte utnyttjar det och ej trivs bra på fritiden efter 
kön. Medelvärden och andel (%). 
 Pojkar Flickor 
Variabel Ej utom-

stående – 
Instru-
mentell  

verksamh. 

Ej utom-
stående – 
Expressiv  
verksamh. 

Utom-
stående, trivs 

bra på 
fritiden 

# 

Utom-
stående, trivs 

ej bra på 
fritiden 

## 

Ej utom-
stående – 
Instru-
mentell  

verksamh. 

Ej utom-
stående – 
Expressiv  
verksamh. 

Utom-
stående, trivs 

bra på 
fritiden 

# 

Utom-
stående, trivs 

ej bra på 
fritiden 

## 
Bor med bägge föräldrar (%) 74% 61% 63%*** 59% 72% 65%** 61% 61%*** 
Familjens resurser, små (%) 13% 34% 21%*** 25% 13% 31%*** 23%+ 29%*** 
Invandraranknytning   *** ***  *** *** *** 

Andra gen invandrare (%)   12% 22%   13% 15% 11% 24% 19% 19% 
Första gen invandrare (%)     5% 17%     5% 13%   4% 19%   8% 14% 

Skoltrivsel (m) 2.20 2.23 2.33 2.49 2.18 2.15 2.11 2.42 
Ttrivs dåligt i skolan (%)   7% 12% 12% 13%   7%   7%   6% 12% 
Psykosomatiska besvär (m) 0.96 1.06 0.96 1.36*** 1.28 1.43+ 1.25*** 1.63*** 
Självskattad hälsa (m) 1.43 1.74 1.72*** 2.31*** 1.65 1.92*** 1.81*** 2.30*** 
Livskvalitet (m) 8.42 8.19 8.42+ 6.82*** 7.78 7.47*** 8.08*** 6.44*** 
Efter kontroll för social bakgrund ###         
Skoltrivsel (m) 2.26 2.37 2.40 2.58 2.16 2.25 2.14 2.46 
Psykosomatiska besvär (m) 1.07 1.16 1.06 1.46 1.38 1.54 1.35 1.72 
Livskvalitet (m) 8.10 7.92 8.13 6.55 7.32 7.03 7.64 6.03 
Självskattad hälsa (m) 1.61 1.91 1.87 2.47 1.79 2.05 1.91 2.40 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001; # Signifikanstester gäller jämförelse med ej utomstående. ## Signifikanstester gäller jämförelse med utomstående som trivs bra 
på fritiden. ###. Kontroll för familjesituation, familjens resurser och grad av invandraranknytning. 
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Tabell B.2.3. Gymnasiet. Jämförelse mellan de som utnyttjar det offentliga fritidsutbudet uppdelat mellan de som deltar i instrumentella och 
endast expressiva verksamheter, de som inte utnyttjar det men trivs bra på fritiden och de som inte utnyttjar det och ej trivs bra på fritiden efter 
kön. Medelvärden och andel (%). 
 Pojkar Flickor 
Variabel Ej utom-

stående – 
Instru-
mentell  

verksamh. 

Ej utom-
stående – 
Expressiv  
verksamh. 

Utom-
stående, trivs 

bra på 
fritiden 

# 

Utom-
stående, trivs 

ej bra på 
fritiden 

## 

Ej utom-
stående – 
Instru-
mentell  

verksamh. 

Ej utom-
stående – 
Expressiv  
verksamh. 

Utom-
stående, trivs 

bra på 
fritiden 

# 

Utom-
stående, trivs 

ej bra på 
fritiden 

## 
Bor med bägge föräldrar (%) 72% 62% 60%*** 57% 70% 62% 60%*** 51%*** 
Familjens resurser, små (%) 14% 26% 15% 23%*** 12% 28% 20%*** 31%*** 
Invandraranknytning   *** ***   + *** 

Andra gen invandrare (%)   8% 14%   7%   9%   7%   19%   8% 13% 
Första gen invandrare (%)   9% 17%   6% 10%   4%   17%   9% 13% 

Skoltrivsel (m) 2.19 2.25 2.35 2,56 2.12 2.19 2.10 2.33 
Ttrivs dåligt i skolan (%)   8% 10% 11% 19%   5%   7%   5%   7% 
Psykosomatiska besvär (m) 0.94 1.06 0.93 1.28*** 1.43  1.40 1.75*** 
Självskattad hälsa (m) 1.46 1.68 1.70*** 2.21*** 1.82  1.89* 2.43*** 
Livskvalitet (m) 8.16 7.84 8.22+ 6.41*** 7.57  7.99*** 6.33*** 
Efter kontroll för social bakgrund ###         

Skoltrivsel (m) 2.28 2.46 2.44 2.72 2.06 2.17 2.05 2.29 
Psykosomatiska besvär (m) 1.08 1.22 1.07 1.45 1.46 1.60 1.45 1.78 
Livskvalitet (m) 7.91 7.79 8.02 6.37 7.49 6.99 7.86 6.28 
Självskattad hälsa (m) 1.57 1.82 1.83 2.35 1.82 2.14 1.94 2.47 

+ p<0.10; * p<0.05, ** p<0.01; *** p<0.001; # Signifikanstester gäller jämförelse med ej utomstående. ## Signifikanstester gäller jämförelse med utomstående som trivs bra 
på fritiden. ###. Kontroll för familjesituation, familjens resurser och grad av invandraranknytning. 
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Bilaga 3. Jämförelser mellan olika grupper relaterade till 
utnyttjande av offentligt stödd fritidsverksamhet och trivsel på 
fritiden.  
 
Tabell B.3.1. Andel (%) som trivs dåligt i skolan. Jämförelse mellan olika grupper relaterade 
till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och stadium. 
Esimerade medelvärden efter kontroll för social bakgrund 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 4617 4553 3188 3067 1880 1763 
Sign. nivå *** ** *** *** **  
Medlem i idrottsförening 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

+ annan förening 0.58 1.17 2.04* 1.52 0.87 2.64* 
+ kulturskola 0.90 1.31 2.08** 1.26 0.55 2.97* 
+ fritidsgård 1.32 1.37 2.03** 1.92* 1.58 3.47* 
+ bibliotek 0.69 1.02 1.92 0.88 1.07 2.16 
+ simhall 2.71** 0.77 2.03 0.64 1.50 1.15 

Utomstående, bra fritid 1.98*** 1.96* 1.93*** 1.01 1.41 1.67 
Utomstående, ej bra fritid 4.37*** 6.42*** 2.27*** 2.10*** 2.49*** 2.38* 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
 
Tabell B.3.2. Skattade medelbetyg#. Jämförelse mellan olika grupper relaterade till 
utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och stadium. 
Estimerade medelvärden efter kontroll för social bakgrund 
 Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 5749 5501 2998 2872 
Sign. nivå *** *** *** *** 
Medlem i idrottsförening 2.08 2.18 2.29 2.19 

+ annan förening 2.06 2.15 2.25* 2.19 
+ kulturskola 2.06 2.23 2.31 2.36** 
+ fritidsgård 2.30*** 2.50*** 2.53* 2.55*** 
+ bibliotek 2.27** 2.26* 2.29 2.26 
+ simhall 2.23* 2.37* 2.46 2.44* 

Utomstående, bra fritid 2.24*** 2.36*** 2.56* 2.43*** 
Utomstående, ej bra fritid 2.33*** 2.41*** 2.63* 2.47*** 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. # Värden varierar mellan 1-4, lägre värden innebär högre betyg. 
 
Tabell B.3.3. Andel (%) som skattar sin hälsa som bra. Jämförelse mellan olika grupper 
relaterade till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och 
stadium. Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 2413 2387 4300 4040 4227 3949 
Sign. nivå *** *** *** *** *** *** 
Medlem i idrottsförening 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

+ annan förening 0.28*** 0.42** 0.33*** 0.38*** 0.20*** 0.30*** 
+ kulturskola 0.48 0.53* 0.29*** 0.40*** 0.24*** 0.38*** 
+ fritidsgård 0.91 1.47 0.31*** 0.38*** 0.26*** 0.29*** 
+ bibliotek 0.33** 0.50* 0.22*** 0.30*** 0.53 0.32*** 
+ simhall 0.49 0.68 0.19*** 0.21*** 0.27*** 0.24*** 

Utomstående, bra fritid 0.57 1.12 0.35*** 0.48*** 0.29*** 0.49*** 
Utomstående, ej bra fritid 0.07*** 0.08*** 0.10*** 0.17*** 0.11*** 0.16*** 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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Tabell B.3.4. Skattad livskvalitet. Jämförelse mellan olika grupper relaterade till utnyttjande 
av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och stadium. Estimerade 
medelvärden efter kontroll för social bakgrund 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 1963 1935 5528 5310 3780 3549 
Sign. nivå *** *** *** *** *** *** 
Medlem i idrottsförening 8.48 7.90 8.17 7.41 8.01 7.60 

+ annan förening 8.39 7.66 7.60*** 7.16** 7.50*** 7.27** 
+ kulturskola 7.79*** 7.61 7.91* 7.04*** 7.72 7.41 
+ fritidsgård 8.40 7.89 7.97* 7.08** 7.86 6.93*** 
+ bibliotek 8.05** 7.86 7.58** 6.97** 7.82 7.06*** 
+ simhall 8.15 8.20 8.17 6.97 7.51* 6.90* 

Utomstående, bra fritid 8.45 8.00 8.13 7.64** 8.01 7.88*** 
Utomstående, ej bra fritid 6.25*** 6.00*** 6.53*** 6.03*** 6.35*** 6.28*** 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
 
Tabell B.3.5. Förekomst av psykosomatiska besvär. Jämförelse mellan olika grupper 
relaterade till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och 
stadium. Estimerade medelvärden efter kontroll för social bakgrund 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 2045 2011 5181 5035 3459 3249 
Sign. nivå *** *** *** *** *** *** 
Medlem i idrottsförening 0.94 1.24 1.04 1.34 1.04 1.39 

+ annan förening 1.00 1.32 1.17** 1.47** 1.14* 1.57*** 
+ kulturskola 1.10* 1.25 1.22*** 1.46** 1.25** 1.55** 
+ fritidsgård 1.10* 1.21 1.18** 1.58*** 1.22*** 1.63** 
+ bibliotek 1.07* 1.16 1.17 1.47* 1.23** 1.56** 
+ simhall 1.13* 1.17 1.03 1.54* 1.19 1.63* 

Utomstående, bra fritid 0.92 1.33 1.06 1.35 1.07 1.44 
Utomstående, ej bra fritid 1.40*** 1.70*** 1.47*** 1.72*** 1.44*** 1.79*** 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
 
Tabell B.3.6. Andel (%) som använt sömnmedel. Jämförelse mellan olika grupper relaterade 
till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och stadium. 
Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund 
 Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 4746 4641 3390 3246 
Sign. nivå ** *** * * 
Medlem i idrottsförening 1.00 1.00 1.00 1.00 

+ annan förening 1.78 1.66 1.07 2.03** 
+ kulturskola 3.28*** 1.22 2.74* 1.39 
+ fritidsgård 1.64 3.25*** 2.93** 1.71 
+ bibliotek 0.58 1.80 0.48 2.59** 
+ simhall 0.93 0.89 1.68 1.77 

Utomstående, bra fritid 1.33 1.00 1.33 1.12 
Utomstående, ej bra fritid 2.18** 1.95** 1.86* 1.93** 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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Tabell B.3.7. Andel (%) som använt lugnande medel. Jämförelse mellan olika grupper 
relaterade till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och 
stadium. Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund 
 Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 4733 4633 3383 3243 
Sign. nivå ***  ** ** 
Medlem i idrottsförening 1.00 1.00 1.00 1.00 

+ annan förening 2.51** 1.13 0.98 1.27 
+ kulturskola 3.21*** 0.92 3.50*** 2.01* 
+ fritidsgård 1.99** 1.59 2.66** 1.18 
+ bibliotek 0.44 1.75 1.26 1.70 
+ simhall 2.03 2.43 2.38 1.39 

Utomstående, bra fritid 1.04 0.73 1.37 0.91 
Utomstående, ej bra fritid 2.06** 1.21 1.54 2.14*** 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
 
Tabell B.3.8. Andel (%) som tagit värktabeletter oftare. Jämförelse mellan olika grupper 
relaterade till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och 
stadium. Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund 
 Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 4411 4349 3063 2968 
Sign. nivå ** *  ** 
Medlem i idrottsförening 1.00 1.00 1.00 1.00 

+ annan förening 1.47 0.66 1.00 0.96 
+ kulturskola 1.68 1.10 0.95 0.86 
+ fritidsgård 1.85** 1.86** 1.99** 1.22 
+ bibliotek 0.86 1.38 1.11 1.07 
+ simhall 2.38 0.91 0.83 1.60 

Utomstående, bra fritid 0.91 1.07 1.19 0.85 
Utomstående, ej bra fritid 1.79** 1.19 1.55* 1.59** 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
 
 
Tabell B.3.9. Andel (%) som tränar, motionerar minst 2 gånger per vecka. Jämförelse mellan 
olika grupper relaterade till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden 
efter kön och stadium. Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund 
 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 4625 4534 6030 5756 4227 3953 
Sign. nivå *** *** *** *** *** *** 
Medlem i idrottsförening 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

+ annan förening 0.13*** 0.28*** 0.09*** 0.12*** 0.13*** 0.17*** 
+ kulturskola 0.17*** 0.17*** 0.09*** 0.12*** 0.18*** 0.26*** 
+ fritidsgård 0.26*** 0.17*** 0.13*** 0.11*** 0.24*** 0.14*** 
+ bibliotek 0.21*** 0.20*** 0.09*** 0.10*** 0.24*** 0.13*** 
+ simhall 0.16*** 0.22*** 0.11*** 0.12*** 0.80 0.27*** 

Utomstående, bra fritid 0.18*** 0.19*** 0.11*** 0.14*** 0.19*** 0.18*** 
Utomstående, ej bra fritid 0.19*** 0.19*** 0.07*** 0.08*** 0.14*** 0.15*** 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
 



  70 

Tabell B.3.10. Andel (%) som druckit alkohol. Jämförelse mellan olika grupper relaterade till 
utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och stadium. 
Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund 
 Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 5987 5737 4239 3974 
Sign. nivå *** *** *** *** 
Medlem i idrottsförening 1.00 1.00 1.00 1.00 

+ annan förening 1.01 1.07 0.55*** 0.50*** 
+ kulturskola 1.20 1.40** 0.47 0.66* 
+ fritidsgård 1.81*** 2.52*** 1.29 1.04 
+ bibliotek 0.97 0.87 0.97 0.76 
+ simhall 1.19 1.94* 1.78 0.97 

Utomstående, bra fritid 1.49*** 1.66*** 1.25* 1.01 
Utomstående, ej bra fritid 1.68*** 1.73*** 1.02 0.75* 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
 
Tabell B.3.11. Andel (%) som röker eller snusar. Jämförelse mellan olika grupper relaterade 
till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter kön och stadium. 
Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund 
 Högstadiet Gymnasiet 
 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Antal, n= 6027 5779 4246 3959 
Sign. nivå *** *** *** *** 
Medlem i idrottsförening 1.00 1.00 1.00 1.00 

+ annan förening 1.76** 0.78 0.82 1.43** 
+ kulturskola 1.74** 1.50* 1.31 1.56** 
+ fritidsgård 3.71*** 3.70*** 2.49*** 3.49*** 
+ bibliotek 1.13 0.98 1.25 1.16 
+ simhall 2.62** 1.04 2.16** 2.07* 

Utomstående, bra fritid 2.06*** 2.22*** 1.80*** 2.24*** 
Utomstående, ej bra fritid 2.56*** 2.51*** 1.40** 1.58*** 

*P<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
 
Tabell B.3.12. Prioritering av olika fritidsområden. Mellanstadiet. Jämförelse mellan olika 
grupper relaterade till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter 
kön och stadium. Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund. 
Kön Fritidsområde Medlem 

Idrottsför. 
+  

annan 
förening 

+ 
kultur-
skola 

+ 
fritids-
gård 

+ 
bibliotek 

+ 
simhall 

Utomstående 
- trivs bra 

fritid 

Utomstående- 
trivs ej bra 

fritid 
P Antal, n 1763 103 81 158 130 53 292 23 
 Ej prioriterat 8 11 14 15 19 15 14 13 
 Kultur 6 15 17 16 14 8 11 4 
 Idrott 60 19 30 38 30 36 36 9 
 Natur 16 32 20 18 26 19 23 44 
 Fritidsgård 6 15 16 11 11 17 10 26 
 Annan för. 4 9 4 3 1 6 6 4 
F Antal, n 1431 180 200 141 190 49 237 16 
 Ej prioriterat 8 12 13 11 15 6 8 0 
 Kultur 13 18 28 18 23 27 19 25 
 Idrott 50 26 27 31 26 37 32 13 
 Natur 21 17 22 16 20 16 22 13 
 Fritidsgård 7 13 9 18 12 12 17 38 
 Annan för. 3 15 3 6 4 2 3 13 
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Tabell B.3.10. Prioritering av olika fritidsområden. Högstadiet. Jämförelse mellan olika 
grupper relaterade till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter 
kön och stadium. Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund. 
Kön Fritidsområde Medlem 

Idrottsför. 
+  

annan 
förening 

+ 
kultur-
skola 

+ 
fritids-
gård 

+ 
bibliotek 

+ 
simhall 

Utomstående 
- trivs bra 

fritid 

Utomstående- 
trivs ej bra 

fritid 
P Antal, n 1937 151 143 281 55 40 653 246 
 Ej prioriterat 8 6 13 17 13 13 14 10 
 Kultur 4 15 30 4 24 13 10 13 
 Idrott 64 21 21 33 31 50 38 31 
 Natur 7 17 7 5 13 10 11 14 
 Fritidsgård 14 28 25 38 18 13 24 28 
 Annan för. 3 13 4 3 2 3 3 5 
F Antal, n 1468 258 231 222 107 37 619 350 
 Ej prioriterat 6 9 8 17 8 22 9 10 
 Kultur 11 31 39 12 28 27 18 20 
 Idrott 49 14 17 14 25 14 30 19 
 Natur 8 11 9 4 10 3 8 10 
 Fritidsgård 23 27 26 53 24 32 33 40 
 Annan för. 3 8 2 1 4 3 3 1 
 
Tabell B.3.11. Prioritering av olika fritidsområden. Gymnasiet. Jämförelse mellan olika 
grupper relaterade till utnyttjande av offentligt stödd verksamhet och trivsel på fritiden efter 
kön och stadium. Oddskvoter efter kontroll för social bakgrund. 
Kön Fritidsområde Medlem 

Idrottsför. 
+  

annan 
förening 

+ 
kultur-
skola 

+ 
fritids-
gård 

+ 
bibliotek 

+ 
simhall 

Utomstående 
- trivs bra 

fritid 

Utomstående- 
trivs ej bra 

fritid 
P Antal, n 1007 195 92 235 37 31 721 258 
 Ej prioriterat 6 6 4 12 8 10 11 14 
 Kultur 7 24 37 16 24 13 13 14 
 Idrott 68 22 20 31 24 52 36 30 
 Natur 6 12 17 7 11 7 15 14 
 Fritidsgård 12 23 16 33 27 19 23 28 
 Annan för. 2 13 5 2 5 0 3 1 
F Antal, n 826 245 98 143 93 28 689 378 
 Ej prioriterat 4 5 7 11 4 4 8 7 
 Kultur 11 32 38 17 39 7 20 23 
 Idrott 48 15 14 13 23 50 20 21 
 Natur 10 11 7 11 8 14 11 12 
 Fritidsgård 25 30 33 48 23 25 39 35 
 Annan för. 2 7 1 1 4 0 2 2 
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