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Barns fritid Förord 

Förord  
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Sveriges riksdag 
från och med 1975 löpande undersökningar av svenska folkets levnadsför-
hållanden genom Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Upp-
gifterna samlas från och med 2007 i huvudsak in genom telefonintervjuer 
med ett urval av Sveriges vuxna befolkning, 16 år och uppåt.  

Åren 2001–2003 genomförde SCB i samarbete med Socialforskningsinstitu-
tet (SOFI) vid Stockholms universitet intervjuer med barn i åldrarna 10–18 
år om deras levnadsförhållanden (Barn-ULF). Från och med år 2004 
genomför SCB i egen regi dessa undersökningar, inom ramen för under-
sökningen av levnadsförhållanden.  

I denna rapport ges en statistisk belysning av barns och ungas fritid. 

Uppgifterna bygger dels på intervjuer med någon av föräldrarna i den 
ordinarie Undersökningen av levnadsförhållanden, dels på intervjuer med 
barnen (10–18 år) själva. Resultaten baseras på uppgifter som insamlats 
under 2006 och 2007.  

Rapporten har utarbetats av Ola Höckert och Anna Nyman. 

 

Statistiska centralbyrån i januari 2009 

 

Anna Wilén 

 

      Eiwor Höglund Dávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCB tackar 
Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och 
organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som 
tillgodoser samhällets informationsbehov. 
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Barns fritid Sammanfattning 

Sammanfattning  
Rapporten ger en statistisk belysning av barns fritid. Uppgifterna som 
redovisas bygger på intervjuer med föräldrar om deras barn (7–15 år) och 
intervjuer med barnen själva (10–18 år) under åren 2006 och 2007.  

Flickor och pojkar idrottar lika mycket 
Två tredjedelar av barnen i åldrarna 10 till 18 år uppger att de tränar idrott 
i en klubb eller förening minst en dag varje vecka. Flickor och pojkar 
idrottar ungefär lika mycket. Störst andel som idrottar finns bland 10–12-
åringarna.  

Bland pojkarna är lagidrott klart vanligast, mer än hälften av pojkarna 
mellan 7 och 15 år håller på med någon lagidrott. Drygt var tredje flicka 
lagidrottar. Däremot är det fler flickor än pojkar som håller på med någon 
annan slags idrott. Den idrottsanläggning som flest barn brukar besöka är 
simhallen.   

Biobesök vanligt bland äldre flickor  
När barnen får svara på frågor kring vilka slags kulturella besök (exempel-
vis museibesök eller konserter) de gjort under det senaste halvåret är bio-
besök vanligast. Biobesök är populärt i alla åldrar, men vanligast är det 
bland äldre flickor. Av flickor i åldern 13–18 år har nästan 9 av 10 gjort ett 
eller flera biobesök under det senaste halvåret. 

Barn använder många olika medier, både för underhållning och för att 
inhämta information. 7 av 10 flickor och närmare 8 av 10 pojkar följer med i 
nyheterna varje vecka genom radio, TV eller tidningar. Vad gäller att läsa 
böcker är andelarna istället högre bland flickor. Drygt hälften av pojkarna 
läser böcker varje vecka jämfört med mer än 6 av 10 flickor. Lite mer än 8 
av 10 barn använder dator i hemmet varje vecka, och nästan samtliga 
använder också Internet.   

Umgänge med vänner vanligt bland barn 
Av de tillfrågade barnen uppger 96 procent att de träffar vänner på fritiden 
varje vecka. Det vanligaste är att vara hemma hos kompisar, men nästan 
lika populärt är att ha kompisar hemma hos sig eller att träffa kompisar 
någon annanstans än hemma hos någon.  

Fritid på lika villkor? 
Fritiden skiljer sig åt mellan barn med olika levnadsförhållanden. I rappor-
tens sista kapitel redovisas hur deltagandet i olika slags fritidsaktiviteter 
skiljer sig åt mellan olika grupper av barn. Överlag kan man säga att barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll, barn till ensamstående föräldrar, barn med 
utlandsfödda föräldrar och barn i arbetarhushåll har en mindre aktiv fritid 
med lägre deltagande i organiserade fritidsaktiviteter än andra barn.  
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Barns fritid Inledning 

 

Inledning 
Rapporten ger en statistisk belysning av barns fritid. Uppgifterna som 
redovisas kommer från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) 
och det tillägg till denna som går under benämningen Barn-ULF och där vi 
ställer frågor direkt till barn och unga i åldrarna 10–18 år. Uppgifterna som 
redovisas i rapporten bygger på 2006 och 2007 års undersökningar. ULF 
och Barn-ULF samlades under 2006 in med hälften besöksintervjuer och 
hälften telefonintervjuer som ett led i en metodomläggning från besöks-
intervju till telefonintervju (läs mer om detta på SCB:s hemsida om Under-
sökningarna av levnadsförhållanden: www.scb.se/le0101). Vi har i denna 
rapport valt att enbart redovisa telefonintervjuerna från 2006 tillsammans 
med 2007 års undersökning som helt genomfördes som telefonintervjuer. 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) 
Genom Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF, mäter och följer 
vi utvecklingen av levnadsförhållanden i Sverige. Det huvudsakliga syftet 
med undersökningen är att belysa välfärdens fördelning mellan olika 
grupper i befolkningen samt vilka som drabbas av problem av olika slag.  

Undersökningen har på uppdrag av Sveriges Riksdag genomförts årligen 
sedan 1975. Detta gör att vi kan presentera resultat för olika välfärds-
områden i tidsserier som idag sträcker sig drygt 30 år tillbaka i tiden. 
Välfärdsområdena, eller välfärdskomponenterna som vi valt att kalla dem, 
är arbetsmiljö, boende, ekonomi, hälsa, fritid, materiella tillgångar, 
medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetstider, 
transporter och kommunikationer, trygghet och säkerhet samt utbildning. 

Undersökningen av levnadsförhållanden är riksomfattande och avser 
Sveriges befolkning i åldrarna 16 år och uppåt. Det är en urvalsunder-
sökning med en årlig urvalsstorlek på cirka 7 500 personer. De som 
intervjuas skall vara bosatta, dvs. folkbokförda, i Sverige. Uppgifterna 
samlas idag främst in genom telefonintervjuer och sammanställs oftast till 
tvåårsresultat. 

I varje ULF-årgång ingår ett antal centrala indikatorer från varje välfärds-
komponent. Några frågor behöver man ställa årligen för att bilda gängse 
bakgrundsvariabler, t.ex. familjeförhållanden, regionala indelningar och 
socioekonomisk grupp. Andra frågor ingår för att ge underlag för en kon-
tinuerlig uppföljning av utvecklingen på olika områden. Med jämna 
mellanrum, vart åttonde år, belyses olika välfärdsområden mer ingående. 
Under åren 2006 och 2007 innehöll ULF en fördjupning inom fritids-
området.  

Föräldrarna om sina barn 
I samband med dessa tematiska fördjupningar har föräldrar som intervju-
ats i ULF även fått frågor om sina barn. Så har t.ex. barns familjesituation, 
barns fritidsaktiviteter samt barns hälsa kartlagts. Eftersom ULF innehåller 
uppgifter om vilka personer som ingår i urvalspersonens hushåll, med 
uppgift om ålder och kön, har det varit möjligt att låta hushållets barn få 
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Inledning Barns fritid 

utgöra redovisningsenhet. För varje barn i urvalet erhålles således upp-
gifter om familjen och om föräldrarnas villkor.  

Barnen får själva komma till tals 
På initiativ från, och i samarbete med, Socialforskningsinstitutet (SOFI) vid 
Stockholms universitet lät SCB, inom ramen för ULF, under åren 2001–2003 
även barnen själva komma till tals. Samtliga barn i åldrarna 10–18 år som 
bor i hushållet får själva svara på frågor om sin situation. Med barn avses 
då barn till den vuxna urvalspersonen eller dennes make/maka/sambo. 
Denna del av undersökningen kallas Barn-ULF. De frågor som ställs i Barn-
ULF är i första hand sådana frågor som barnen själva är mest lämpade att 
besvara. Det rör sig bland annat om hur de mår, situationen i skolan, vad 
de gör på sin fritid, relationen till kompisar, föräldrar, lärare och andra 
vuxna.  

Svaren på frågorna i Barn-ULF kan sedan kopplas till uppgifter om föräld-
rar och familj som de vuxna lämnat, t.ex. föräldrars yrke och utbildning och 
hur familjen bor.  

Sedan år 2004 genomförs Barn-ULF av SCB. 

Denna rapport omfattar 2006 och 2007 års undersökningar vilka samman-
slagna ger ett urval om cirka 3 200 barn i åldrarna från 7 till och med 18 år, 
som valts genom att någon av föräldrarna ingått i urvalet och lämnat upp-
gifter om familjen och om barnen. Barn i åldrarna 10–18 år har, inom ramen 
för Barn-ULF, själva fått svara på frågor om hur de har det och vad de gör 
på sin fritid. Perspektivet har breddats genom att även föräldrarna har 
lämnat uppgifter om hur fritiden ser ut för deras barn i åldrarna 7–15 år.  
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Barns fritid Barns rätt till fritid 

Barns rätt till fritid 
Barn har rätt till fritid, och denna rättighet finns beskriven i FN:s konven-
tion om barnets rättigheter som de flesta länder har förbundit sig att följa. I 
barnkonventionen kan man läsa att alla barn har rätt till vila och fritid, lek 
och rekreation, samt rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. De 
länder som har skrivit under barnkonventionen, däribland Sverige, ska 
uppmuntra till att alla barn erbjuds lämpliga och lika möjligheter till kultur 
och övriga fritidsaktiviteter. (FN:s konvention om barnets rättigheter, 
artikel 31) 

Varför anses då fritiden vara så viktig? Fritid innebär inte bara en möjlighet 
att roa sig, utan den är också en del i barns utveckling. Eftersom fritiden är 
viktig för utvecklingen måste alla barn få möjlighet till en intressant och 
utvecklande fritid. Om alla barn har tillgång till en fritid där de utvecklas 
och får nya erfarenheter kan fritiden fungera utjämnande mellan olika 
grupper, istället för att förstärka de skillnader som redan finns mellan barn 
med olika levnadsförhållanden.  

I Sverige finns idag flera fritidsaktiviteter som är populära hos de flesta 
barn och som nästan alla ägnar sig åt då och då. Det kan exempelvis vara 
att lyssna på musik eller se på TV. Om man ser till mer organiserade 
fritidsaktiviteter är det däremot ofta betydande skillnader mellan olika 
grupper gällande hur aktiv man är och inom vilka områden. En vanlig 
uppfattning är att olika barns fritidsaktiviteter är en fråga om någonting 
större än enbart deras individuella smak och personliga val. Skillnaderna i 
fritidsaktiviteter, både hur aktiv man är på fritiden och vad man väljer att 
göra, hänger samman med barnens kön och ålder, men också med skill-
nader i de ekonomiska, sociala och kulturella villkor barnen växer upp i.  
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Barns fritid Idrott och föreningsverksamhet 

Idrott och föreningsverksamhet 
Några av de mest populära fritidsaktiviteterna bland barn är idrott och 
andra former av föreningsverksamhet. Ofta när man talar om barns 
idrottande är det kanske den positiva inverkan på hälsan som idrott har, 
eller den glädje idrottandet kan medföra, som man tänker på. En annan 
aspekt av idrott är att se medlemskapet i idrottsföreningen och förenings-
verksamheten som ett värde i sig. Det som då avses är att föreningslivet, 
oavsett om det är en idrottsförening eller någon annan slags förening, kan 
fungera som en skola i demokrati, där människor får möjligheten att själva 
prova på att tillämpa demokratins arbetsformer. Så hur ser det ut, hur 
många barn är det som idrottar och är med i olika slags föreningar? 

Idrott 
Vi har ställt två allmänna frågor kring barns idrottande. I det första dia-
grammet redovisas hur stor andel av 10–18-åringarna som själva uppger att 
de tränar idrott i en klubb eller förening. I det andra diagrammet redovisas 
de uppgifter den intervjuade föräldern lämnat om idrottande för sina barn i 
åldrarna 7–15 år.  

Flickor och pojkar idrottar lika mycket 
Två tredjedelar av barnen i åldrarna 10–18 år uppger att de tränar idrott i 
en klubb eller förening minst en dag i veckan. Det är ungefär lika många 
flickor som pojkar som idrottar. Störst andel barn som idrottar finns bland 
10–12-åringarna, där 74 procent av flickorna och 79 procent av pojkarna 
uppger att de tränar i en klubb eller förening. Idrottandet sjunker sedan i 
högre åldrar och bland unga mellan 16 och 18 år är det drygt hälften som 
säger att de tränar i en förening. Vissa barn idrottar i mindre utsträckning 
än andra. Det gäller barn till ensamstående där det är färre som idrottar än 
bland barn med sammanboende föräldrar och barn i arbetarhushåll som 
idrottar i mindre utsträckning än barn i tjänstemannahushåll. Även barn 
som lever i ekonomiskt utsatta hushåll, där man inte har någon kontant-
marginal eller har svårt att klara sina löpande utgifter, idrottar i mindre 
utsträckning än andra barn.   
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Idrott och föreningsverksamhet Barns fritid 

Diagram 1 Tränar idrott i klubb eller förening varje vecka.  
Barn 10–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Active in team sports at least once a week. Children aged 10–18, 2006–2007. 
Percentage in different subgroups 
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Barn i större städer och pendlingskommuner

Barn i övriga kommuner

Flickor
Pojkar

Procent  
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) – Barn-ULF, SCB 
 

Flickor med utrikes födda föräldrar idrottar minst  
För de barn som är 7–15 år har den intervjuade föräldern tillfrågats om 
barnet tränar någon idrott eller sport utanför skoltid. Det är ungefär sju av 
tio barn, något fler pojkar än flickor, som tränar praktiskt taget varje vecka 
eller oftare. Störst andel som idrottar finns bland 10–12-åringarna, men 
även bland de yngre och äldre barnen är det två tredjedelar eller fler av 
barnen som idrottar på fritiden. Liksom vid föregående diagram är det 
färre barn i arbetarhushåll och barn i ekonomiskt utsatta hushåll som 
idrottar. En grupp som utmärker sig genom sin låga andel idrottande är 
flickor med utrikes födda föräldrar, där bara knappt hälften idrottar. 
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Barns fritid Idrott och föreningsverksamhet 

Diagram 2. Sysslar med idrott på fritiden praktiskt taget varje vecka.  
Barn 7–15 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Active in sports every week in their leisure time. Children aged 7–15, 2006–2007. 
Percentage in different subgroups 
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Flickor
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Procent  
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB 
 

Lagidrott vanligast bland pojkar 
Föräldrarna får också svara på vilken/vilka idrotter deras barn sysslar 
med. Bland pojkar är lagidrott klart vanligast, mer än hälften av pojkarna 
mellan 7 och 15 år håller på med någon lagidrott. Bland flickorna är det 
drygt var tredje flicka mellan 7 och 15 år som håller på med någon lag-
idrott. Däremot är det fler flickor än pojkar, 38 procent respektive 32 pro-
cent, som håller på med någon annan slags idrott. Det är också ganska 
vanligt att flickor tränar dans. 16 procent av flickorna dansar, jämfört med 
endast 2 procent av pojkarna.    
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Idrott och föreningsverksamhet Barns fritid 

Tabell 1 Vilken slags idrott barnet sysslar med. Barn 7–15 år, 2006–2007  
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Active in different kinds of sports. Children 7–15 years, 2006–2007. Percentage in 
different subgroups 

 
Lagidrott

 
Övrig idrott 

 
Dans 

 F P  F P  F P 
Samtliga barn 7–15 år 36 52  38 32  16 2 
          
Barn 7–9 år 35 54  40 32  18 1 
Barn 10–12 år 40 55  37 37  14 2 
Barn 13–15 år 32 48  36 27  17 2 
          
Barn till ensamstående föräldrar 23 46  33 27  18 2 
Barn till sammanboende föräldrar 38 54  38 33  16 1 
         
Föräldrarna födda utomlands 16 38  12 15  15 3 
Föräldrarna födda i Sverige 38 54  40 34  16 1 
          
Barn i arbetarhushåll 31 50  28 26  17 2 
Barn i tjänstemannahushåll 40 55  43 36  16 1 
         
Svårt att klara löpande utgifter 35 45  30 22  16 3 
Har inte kontantmarginal 23 38  25 12  14 1 
          
Storstäder och förortskommuner 32 54  37 33  18 2 
Större städer och 
pendlingskommuner 38 53  37 31  16 2 
Övriga kommuner 36 51  39 32  15 1 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB 
 

Simhallen mest populär 
Föräldrarna har även lämnat uppgifter om vilka slags idrottsanläggningar 
deras barn brukar besöka utanför skoltid (se tabell 2). Vanligast bland både 
flickor och pojkar är att besöka en simhall, vilket ungefär två tredjedelar av 
barnen brukar göra. Simhallen är mest populär bland 7–12-åringarna, och 
andelen besökare sjunker kraftigt bland äldre barn. Simhallen som idrotts-
anläggning utmärker sig genom att barn till ensamstående besöker sim-
hallar något oftare än barn med sammanboende föräldrar, och barn i 
arbetarhushåll något oftare än barn i tjänstemannahushåll. Även barnen i 
ekonomiskt utsatta familjer besöker simhallen i ungefär samma utsträck-
ning som andra barn. Bland barn vars föräldrar är födda utomlands 
besöker flickor simhallen i något mindre utsträckning än andra flickor, 
medan pojkar med utlandsfödda föräldrar besöker simhallen i något större 
utsträckning än andra pojkar.  

Idrottshallar/gymnastikhallar besöks också av många barn, knappt hälften 
av flickorna och drygt hälften av pojkarna. Bland flickorna tycks idrotts-
hallen vara ungefär lika populär i alla åldrar, medan den bland pojkarna är 
som mest populär i åldrarna 10 till 12 år. Bland pojkarna är det också mer 
än hälften av barnen som brukar besöka en fotbollsplan/idrottsplats, 
andelen bland flickorna ligger på något mer än var tredje flicka. Andelarna 
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är något högre bland 10–12-åringar, men sprider sig ganska väl över 
åldrarna. Fotbollsplan/idrottsplats är liksom simhallen en idrottsanlägg-
ning som besöks av barn i arbetarhushåll i minst lika stor utsträckning som 
barn från tjänstemannahushåll.      

Ungefär fyra av tio barn, något fler pojkar än flickor, brukar besöka en 
konstfrusen/spolad isbana. Bland de yngsta barnen, 7–9 år, är det ungefär 
hälften som besöker en isbana. Andelarna sjunker rejält bland 13–15-
åringarna. Var fjärde flicka brukar besöka ett ridhus. Besöken sprider sig 
väl över åldrarna, men är vanligast i åldern 10–12 år. Flickor med utrikes 
födda föräldrar skiljer sig från andra flickor genom att endast 5 procent av 
dem besöker ridhus. 3 procent av pojkarna brukar besöka ett ridhus.  

Tabell 2 Besöker olika slags idrottsanläggningar på fritiden.  
Barn 7–15 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Sport centres visited during leisure time. Children aged 7–15, 2006–2007. 
Percentages in different subgroups 

 

Fotbollsplan/ 
Idrottsplats 

 

Idrottshall/ 
Gymnastiksal 

 F P F P 
Samtliga barn 7–15 år 36 54 46 54 

      
35 55 45 46 Barn 7–9 år 
39 58 47 61 Barn 10–12 år 

Barn 13–15 år 34 49 44 55 
      

Barn till ensamstående föräldrar 35 52 40 52 
37 55 47 55 Barn till sammanboende föräldrar 

     
29 50 30 40 Föräldrarna födda utomlands 

Föräldrarna födda i Sverige 37 55 47 56 
      

Barn i arbetarhushåll 37 60 40 51 
37 54 49 57 Barn i tjänstemannahushåll 

     
35 52 41 43 Svårt att klara löpande utgifter 

Har inte kontantmarginal 29 51 32 38 
      

29 58 47 57 Storstäder och förortskommuner 
Större städer och 
pendlingskommuner 42 58 45 54 
Övriga kommuner 36 47 45 52 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB 
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Fortsättning Tabell 2 Besöker olika slags idrottsanläggningar på fritiden. 
Barn 7–15 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp  
Sport centres visited during leisure time. Children aged 7–15, 2006–2007. 
Percentages in different subgroups 

 

Simhall 
 

 

Konstfrusen/ 
Spolad isbana

  

Ridhus 
 

  F P F P  F P 
Samtliga barn 7–15 år 66 64 40 44  26 3 
         
Barn 7–9 år 73 70 49 52  24 5 
Barn 10–12 år 72 67 44 50  29 3 
Barn 13–15 år 53 55 27 30  24 1 
         
Barn till ensamstående föräldrar 71 65 31 30  27 5 
Barn till sammanboende föräldrar 66 64 42 47  25 3 
        
Föräldrarna födda utomlands 59 67 26 31  5 2 
Föräldrarna födda i Sverige 67 64 42 46  28 3 
         
Barn i arbetarhushåll 69 67 39 45  18 3 
Barn i tjänstemannahushåll 64 62 41 46  29 4 
        
Svårt att klara löpande utgifter 64 67 33 39  24 2 
Har inte kontantmarginal 65 57 27 28  18 2 
         
Storstäder och förortskommuner 63 58 44 39  26 3 
Större städer och pendlingskommuner 67 64 43 48  24 4 
Övriga kommuner 69 69 35 45  27 3 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB 
 

Föreningsverksamhet 
Inom föreningsverksamheten ryms många fler aktiviteter än bara idrott. Vi 
har frågat 10–18-åringar om de brukar ”vara på någon aktivitet med en vuxen 
ledare som inte har med idrott att göra”. 21 procent av flickorna och 16 procent 
av pojkarna uppger att de brukar vara med på någon sådan aktivitet varje 
vecka. Bland pojkarna sjunker andelarna från var fjärde pojke i åldrarna 
10–12 år till var tionde pojke bland 16–18-åringarna. Även bland flickorna 
är det färre av de lite äldre barnen som är med på dessa aktiviteter, men 
andelarna sjunker inte lika kraftigt som bland pojkarna. 
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Diagram 3 Deltar i fritidsaktivitet med vuxen ledare (annat än idrott)  
varje vecka. Barn 10–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Participates in organised leisure activity (other than sports) every week.  
Children aged 10–18, 2006–2007. Percentage in different subgroups  
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) – Barn-ULF, SCB 
 

Idrottsförening vanligaste föreningstypen 
Vilka slags föreningar är det då vanligast att barnen är med i? Klart van-
ligast är att vara med i en idrottsförening. Det är ungefär två tredjedelar av 
både flickor och pojkar i åldrarna 7–15 år. Idrottsföreningen är vanlig i alla 
åldrar, men största andelen medlemmar finns i åldrarna 10–12 år. Att vara 
medlem i en idrottsförening är mindre vanligt bland barn till ensam-
stående, barn till utrikes födda föräldrar, barn i arbetarhushåll och barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll.  

Ingen av de andra föreningstyperna har tillnärmelsevis så många med-
lemmar som idrottsföreningen, men i fallande popularitetsordning 
kommer sedan kyrkliga- och frikyrkliga föreningar (här kan exempelvis 
kyrkokörer och minior- samt fritidsverksamhet inom kyrkan ingå), hobby- 
och intresseföreningar, elevföreningar, scouter och liknande föreningar, 
friluftslivsföreningar, nykterhetsföreningar och politiska ungdomsföre-
ningar. De politiska föreningarna finns inte med i tabell 3 nedan eftersom 

Statistiska centralbyrån 19 



Idrott och föreningsverksamhet Barns fritid 

endast ett fåtal föräldrar, mindre än 1 procent, uppgett att deras barn är 
med i någon politisk ungdomsförening.  

Tabell 3 Medlemskap i olika slags föreningar. Barn 7–15 år, 2006–2007  
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Membership in different kinds of associations. Children aged 7–15, 2006–2007. 
Percentage in different subgroups 

 
Flickor Pojkar 

Idrottsförening 63 67 
Friluftslivsförening 3 4 
Scouter eller liknande 7 7 
Kyrklig- eller frikyrklig förening 13 9 
Nykterhetsförening 2 2 
Hobby- eller intresseförening 11 8 
Elevförening 7 7 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB 
 

Tabell 4 Medlemskap i de tre mest populära föreningstyperna. Barn 7–15 år, 
2006–2007  
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Membership in the three most popular kinds of associations. Children aged 7–15, 
2006–2007. Percentage in different subgroups 

 

Idrottsförening
 

 

Hobby-
förening 

 

Kyrklig 
förening 

 F P  F P  F P 
Samtliga barn 7–15 år 63 67 11 8 13 9 
      
Barn 7–9 år 61 65 7 7 18 7 
Barn 10–12 år 68 71 14 9 13 10 
Barn 13–15 år 60 64 13 8 8 8 
      
Barn till ensamstående föräldrar 54 60 8 6 14 15 
Barn till sammanboende föräldrar 65 68 12 8 13 7 
     
Föräldrarna födda utomlands 28 46 13 10 8 9 
Föräldrarna födda i Sverige 67 70 11 7 14 9 
      
Barn i arbetarhushåll 49 60 10 4 16 8 
Barn i tjänstemannahushåll 73 72 13 10 11 8 
     
Svårt att klara löpande utgifter 56 57 12 9 13 14 
Har inte kontantmarginal 44 45 17 4 11 6 
      
Storstäder och förortskommuner 60 69 11 9 6 5 
Större städer och 
pendlingskommuner 66 66 11 8 17 11 
Övriga kommuner 63 66 12 7 14 10 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB 
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Kultur, information och nöjen 
Inom området kultur, information och nöjen ryms ett flertal aktiviteter som 
barn kan ägna sin fritid åt. Olika aktiviteter är mer eller mindre vanligt 
förekommande bland barn med olika levnadsförhållanden. Anledningen 
till detta kan vara barnens intressen, men det kan också bero på hushållets 
ekonomi, vilka aktiviteter som finns tillgängliga i närheten av bostaden och 
liknande.  

En rimlig utgångspunkt är att alla barn ska få göra vad de vill på sin fritid. 
Men, eftersom exempelvis olika kulturella aktiviteter kan bidra till barnets 
utveckling inom olika områden, är det viktigt att aktiviteterna är tillgäng-
liga för alla barn oavsett exempelvis ålder, kön och hemkommun. 

Musik 
Inom området musik har den intervjuade föräldern tillfrågats om deras 
barn spelar något musikinstrument, är med i kommunala musikskolan, 
sjunger i kör eller är med i någon orkester, grupp eller band. Vanligast är 
att spela ett instrument, det gör ungefär vart fjärde barn. Det är något fler 
flickor än pojkar som spelar. Störst andel som spelar instrument finns bland 
10–12-åringarna. Bland de yngsta barnen är det troligen många som ännu 
inte börjat spela, då exempelvis musikskolan i många kommuner inte er-
bjuder verksamhet för barn förrän de går i andra eller tredje klass. Intresset 
verkar sedan avta lite bland 13–15-åringarna. Det är fler barn från tjänste-
mannahushåll än barn från arbetarhushåll som spelar något instrument.    

Vi har också frågat om barnet är med i kommunala musikskolan. Det är fler 
flickor än pojkar som är med i musikskolan, och även här finns de största 
andelarna bland de barn som är 10–12 år. Barn som lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll, där man inte har någon kontantmarginal eller har svårt att 
klara sina löpande utgifter, tenderar att i mindre utsträckning än andra 
barn spela instrument och vara med i musikskolan.  

Att sjunga i kör är vanligt bland flickor. Sammanlagt 17 procent av 
flickorna sjunger i kör, och det fördelar sig jämnt över olika åldrar. Bland 
pojkarna är det endast 4 procent som är med i någon kör. Det är också fler 
flickor än pojkar som är med i en orkester eller ett band, 7 respektive 5 pro-
cent. Att vara med i ett band/orkester är ovanligt bland de yngsta barnen 
men blir mer vanligt i åldrarna 10–15 år för flickor och 13–15 år för pojkar.  
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Tabell 5 Ägnar sig åt musik på fritiden. Barn 7–15 år, 2006–2007  
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Active in music in their leisure time. Children aged 7–15, 2006–2007. Percentage 
in different subgroups 

 

Spelar 
instrument

 

Med i 
musik-
skolan 

Sjunger  
i kör 

 

Med i 
band/ 
grupp 

 F P  F P F P  F P 
Samtliga barn 7–15 år 27 24  18 12 17 4  7 5 
            
Barn 7–9 år 16 14  10 7 15 5  3 2 
Barn 10–12 år 35 30  23 18 18 3  9 3 
Barn 13–15 år 29 26  20 12 17 3  8 9 
            
Barn till ensamstående 
föräldrar 27 25  13 9 12 3  7 4 
Barn till sammanboende 
föräldrar 27 23  18 13 18 4  7 5 
           
Föräldrarna födda utomlands 30 28  13 8 18 3  7 2 
Föräldrarna födda i Sverige 26 23  18 13 17 4  7 5 
            
Barn i arbetarhushåll 20 16  12 5 18 3  7 1 
Barn i tjänstemannahushåll 32 27  22 15 16 4  7 6 
           
Svårt att klara löpande utgifter 23 24  10 10 15 3  7 4 
Har inte kontantmarginal 19 19  9 4 12 1  5 2 
            
Storstäder och 
förortskommuner 28 24  14 10 14 3  6 4 
Större städer och 
pendlingskommuner 22 26  18 14 21 5  9 9 
Övriga kommuner 30 21  20 13 16 4  5 2 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB 
 

Kulturella besök 
Vi har frågat barn i åldrarna 10–18 år om de har gjort olika former av kultu-
rella aktiviteter eller besök på fritiden under de senaste sex månaderna, 
såsom att gå på bio, konsert, museum eller teater. 

Äldre flickor gör flest kulturella besök 
Att gå på bio är den aktivitet som flest barn har gjort. Det är 86 procent av 
flickorna och 82 procent av pojkarna som uppger att de varit på bio under 
det senaste halvåret. Biobesök är populärt i alla åldrar, men vanligast bland 
de lite äldre barnen. Bland flickor i 13–18-årsåldern är det nästan nio av tio 
som gjort ett eller flera biobesök.  

En annan fråga rör om barnet varit på någon konsert under det senaste 
halvåret. Det är sammanlagt 36 procent av flickorna och 28 procent av 
pojkarna som varit på någon konsert, men andelarna varierar mycket 
mellan olika åldrar. Bland de yngsta barnen har var fjärde flicka varit på 
konsert, vilket kan jämföras med nästan varannan flicka i åldrarna 16–18 
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år. Även bland pojkarna ökar andelen konsertbesökare kraftigt med åldern, 
även om pojkarna hela tiden har en betydligt lägre andel konsertbesökare 
än flickor i samma ålder.  

En aktivitet som fördelar sig mera jämnt mellan flickor och pojkar är 
museibesök, vilket ungefär tre av tio barn gjort under det senaste halvåret. 
Andelen är alltså ungefär lika stor bland flickor och pojkar, men mönstren 
ser lite olika ut. Bland flickorna blir museibesök mer och mer vanligt med 
stigande ålder, medan det är tvärtom för pojkarna. Ungefär var tredje flicka 
och var fjärde pojke har varit på teater under der senaste halvåret. Här 
gäller samma sak som för museibesök; för flickorna blir teaterbesök 
vanligare i högre åldrar, medan pojkarnas teaterbesök sjunker med 
stigande ålder.  

Överlag är det tydligt att barn i tjänstemannahushåll gör fler kulturella 
besök än barn i arbetarhushåll. Detta gäller alla former av kulturella besök. 
Det går också att se vissa skillnader beroende på i vilken typ av kommun 
man bor. Musei- och teaterbesök är vanligt bland barn som bor i storstads-
kommuner, vilket kan hänga samman med storstädernas större utbud.      

Tabell 6 Kulturella besök barnen gjort på fritiden under de senaste  
6 månaderna. Barn 10–18 år, 2006–2007  
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Have taken part in cultural events during the last 6 months. Children aged 10–18, 
2006–2007. Percentage in different subgroups  

 
Bio 

 
Konsert Museum 

 
Teater 

 F P F P  F P  F P 
Samtliga barn 10–18 år 86 82 36 28  32 31  32 24 
            
Barn 10–12 år 78 76 24 20  25 33  24 26 
Barn 13–15 år 89 83 35 24  30 33  30 25 
Barn 16–18 år 89 86 48 37  40 27  39 22 
            
Barn till ensamstående föräldrar 87 81 39 34  28 34  33 21 
Barn till sammanboende föräldrar 86 82 36 26  33 30  31 25 
           
Föräldrarna födda utomlands 91 75 39 21  27 22  37 24 
Föräldrarna födda i Sverige 85 83 36 28  33 32  31 24 
            
Barn i arbetarhushåll 81 78 30 26  29 25  32 17 
Barn i tjänstemannahushåll 87 83 39 28  35 33  32 26 
           
Svårt att klara löpande utgifter 87 76 39 29  29 26  38 23 
Har inte kontantmarginal 84 74 35 21  22 20  38 19 
            
Storstäder och förortskommuner 91 82 37 26  37 39  35 30 
Större städer och 
pendlingskommuner 85 84 35 32  30 29  30 20 
Övriga kommuner 83 80 37 25  29 24  31 23 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) – Barn-ULF, SCB 
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Information och medier  
Barn använder många olika medier, både för underhållning och för att 
inhämta nyheter och information av olika slag. Det är tydligt att olika slags 
medier är mer populära bland vissa grupper av barn än andra. 

Pojkar följer med mer i nyheterna… 
Sammanlagt 70 procent av flickorna och 78 procent av pojkarna uppger att 
de följer med i nyheterna genom radio, TV eller tidningar minst en dag i 
veckan. Äldre barn har en högre andel, och för samtliga åldersgrupper 
gäller att pojkar har en högre andel som följer med i nyheterna än vad 
flickor har.  

…men flickor läser oftare böcker 
Då man istället frågar barnen om de läser böcker minst en dag i veckan ser 
resultaten annorlunda ut. Här är det istället flickorna som är i majoritet. 64 
procent av flickorna och 52 procent av pojkarna uppger att de läser minst 
en dag i veckan. Det är flest yngre barn som läser, och andelarna sjunker 
kraftigt i högre åldrar. Fler flickor än pojkar läser böcker, oavsett ålder.  

Tabell 7 Följer med i nyheterna respektive läser böcker varje vecka.  
Barn 10–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Follow news or read books every week. Children aged 10–18, 2006–2007. 
Percentage in different subgroups 

 

Följer med 
i nyheterna

 

Läser 
böcker 

 F P  F P 
Samtliga barn 10–18 år 70 78  64 52 
       
Barn 10–12 år 56 59  78 71 
Barn 13–15 år 70 82  65 50 
Barn 16–18 år 82 89  53 39 
       
Barn till ensamstående föräldrar 64 83  61 49 
Barn till sammanboende föräldrar 72 77  65 53 
      
Föräldrarna födda utomlands 80 71  71 55 
Föräldrarna födda i Sverige 69 79  64 52 
       
Barn i arbetarhushåll 68 77  61 50 
Barn i tjänstemannahushåll 72 77  68 54 
      
Svårt att klara löpande utgifter 66 71  57 50 
Har inte kontantmarginal 65 71  62 40 
       
Storstäder och förortskommuner 73 79  66 59 
Större städer och 
pendlingskommuner 69 77  65 49 
Övriga kommuner 69 77  63 50 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) – Barn-ULF, SCB 
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Det är rimligt att anta att bokläsandet hänger nära samman med biblioteks-
besök, och att de barn som är flitiga läsare också i större utsträckning 
besöker bibliotek. Men biblioteksbesöken kan också handla om annat än att 
låna skönlitterära böcker. Bland de äldre barnen är det tänkbart att många 
biblioteksbesök går ut på att leta material till skolarbeten. Flickor är de 
flitigaste biblioteksbesökarna. Nästan sju av tio flickor och sex av tio pojkar 
uppger att de besökt ett bibliotek på fritiden under det senaste halvåret. 
Störst andel biblioteksbesökare finns bland flickorna i ekonomiskt utsatta 
hushåll. De yngsta barnen har i större utsträckning än äldre barn besökt 
biblioteket, men skillnaderna är inte så stora mellan de olika ålders-
grupperna.  

Diagram 4 Har gjort något biblioteksbesök under de senaste 6 månaderna. 
Barn 10–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Visited the library during the last 6 months. Children aged 10–18, 2006–2007. 
Percentage in different subgroups  
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) – Barn-ULF, SCB 
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Flickor med utländsk bakgrund ser mest på TV 
De flesta barn tittar på TV eller video då och då. I diagram 5 nedan åskåd-
liggörs de barn som kanske kan beskrivas som högkonsumenter, nämligen 
de som uppger att de brukar titta på TV tre timmar eller mer under en 
vanlig vardag. Det är vart fjärde barn, och ungefär lika många flickor som 
pojkar, som säger sig titta på TV minst tre timmar per dag. Bland flickorna 
finns den största andelen högkonsumenter bland 13–15-åringarna. Bland 
pojkarna är det något fler 16–18-åringar som tittar mycket på TV. Bland 
flickorna finns tydliga tecken på att barn till ensamstående och barn med 
föräldrar födda utomlands tittar mer på TV än andra barn. Detta mönster 
är inte lika tydligt bland pojkarna. Däremot är det tydligt bland både 
flickor och pojkar att barn i arbetarhushåll i större utsträckning tittar 
mycket på TV jämfört med barn i tjänstemannahushåll. Det verkar också 
som att barn som bor i större städer tittar mindre på TV än andra barn.    

Diagram 5 Tittar på TV minst 3 timmar en vanlig vardag. Barn 10–18 år,  
2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Watch television at least 3 hours during a normal weekday. Children aged 10–18, 
2006–2007. Percentage in different subgroups 
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) – Barn-ULF, SCB 
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Störst andel datoranvändare bland äldre barn  
De intervjuade föräldrarna har fått frågan om deras barn brukar använda 
familjens dator (ifall det finns dator i hushållet) och om barnet också 
använder Internet. Det är drygt fyra av fem barn, lika stor andel flickor som 
pojkar, som använder en dator hemma praktiskt taget varje vecka eller 
oftare. Datoranvändandet ökar med barnens ålder. Två av tre 7–9-åringar 
använder dator jämfört med mer än nio av tio 13–15-åringar. Internet-
användandet följer samma mönster som datoranvändandet, även om 
siffrorna ligger ett par procentenheter lägre. Flickor med utrikes födda 
föräldrar verkar använda dator och Internet i mindre utsträckning än 
flickor med föräldrar födda i Sverige. Detta gäller dock inte bland pojkarna. 
Pojkar med föräldrar födda utomlands verkar snarare använda dator och 
Internet i något större utsträckning än pojkar med föräldrar födda i Sverige. 
Barn i arbetarhushåll använder dator och Internet i något mindre 
utsträckning än barn i tjänstemannahushåll, vilket kan hänga samman med 
att tjänstemannahushåll i större utsträckning än arbetarhushåll har dator i 
bostaden.  

Tabell 8 Använder dator respektive Internet i hemmet praktiskt taget varje 
vecka. Barn 7–15 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Use computers and Internet at home every week. Children aged 7–15, 2006–2007. 
Percentage in different subgroups 

 
Dator 

 
Internet 

 F P F P 
Samtliga barn 7–15 år 82 82  78 78 
       
Barn 7–9 år 67 67  63 65 
Barn 10–12 år 86 85  83 78 
Barn 13–15 år 92 93  87 89 
       
Barn till ensamstående föräldrar 84 84  77 70 
Barn till sammanboende föräldrar 82 81  79 79 
      
Föräldrarna födda utomlands 72 86  64 80 
Föräldrarna födda i Sverige 82 82  79 78 
       
Barn i arbetarhushåll 81 81  74 77 
Barn i tjänstemannahushåll 84 83  81 80 
      
Svårt att klara löpande utgifter 80 81  69 72 
Har inte kontantmarginal 73 83  63 80 
       
Storstäder och förortskommuner 79 81  78 80 
Större städer och 
pendlingskommuner 83 83  81 78 
Övriga kommuner 81 80  77 77 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB 
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Barns fritid Umgänge med vänner 

Umgänge med vänner 
Barn och unga mellan 10 och 18 år har svarat på tre olika frågor om de 
brukar vara hemma hos kompisar, ha kompisar hemma hos sig eller träffa 
kompisar på något annat ställe en gång i veckan eller oftare. Vanligast är 
att vara hemma hos en kompis, det brukar 86 procent av flickorna och 84 
procent av pojkarna vara varje vecka. Bland flickorna är det ungefär lika 
vanligt i alla åldrar, men hos pojkarna är det något mindre vanligt bland de 
yngsta barnen. 77 procent av flickorna och 81 procent av pojkarna säger sig 
ha kompisar hemma varje vecka. Att ha kompisar hemma är mindre 
vanligt bland ungdomar i 16–18-årsåldern. Det är också mindre vanligt 
bland barn till ensamstående föräldrar, kanske beroende på att barn till 
ensamstående ofta bor i mindre bostäder och därmed kan ha svårare att 
bjuda hem vänner.  

Äldre ungdomar träffar kompisar på andra ställen än hemma  
Ungefär tre av fyra barn, och något fler pojkar än flickor, träffar kompisar 
på något annat ställe än hemma hos någon av dem varje vecka. Detta är 
klart vanligare bland de äldre barnen än bland de yngre. Det är också något 
fler barn till ensamstående som brukar träffa kompisar på andra ställen, 
kanske kan detta vara en kompensation för att man i mindre utsträckning 
bjuder hem sina vänner. Det verkar också finnas en skillnad mellan boende 
i olika slags kommuner, där barn boende i storstäder eller större städer i 
större utsträckning än andra barn träffar vänner på andra ställen än 
hemma. Det kan tänkas vara en följd av vilka andra platser att umgås på 
som finns i den kommun där barnet bor. Om man slår ihop svaren på de 
tre frågor som rör ifall man träffar vänner hemma hos sig själv, hemma hos 
kompisen eller någon annanstans, får man veta hur stor andel av barnen 
som träffar vänner varje vecka oavsett var det sker. Det är 96 procent av 
både flickor och pojkar uppger att de umgås med vänner varje vecka.  
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Umgänge med vänner Barns fritid 

Tabell 9 Träffar kompisar varje vecka. Barn 10–18 år, 2006–2007  
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Meet friends every week. Children aged 10–18, 2006–2007.  
Percentage in different subgroups 

 

Vara hemma 
hos kompis 

 

Ha kompis 
hemma 

Träffa kompis, 
annat ställe 

 F P  F P F P 
Samtliga barn 10-18 år 86 84 77 81  73 77 
         
Barn 10-12 år 85 80 80 86  54 67 
Barn 13-15 år 87 86 82 83  78 78 
Barn 16-18 år 84 86 69 76  83 83 
         
Barn till ensamstående föräldrar 88 74 70 74  77 80 
Barn till sammanboende föräldrar 85 86 78 83  72 76 
        
Föräldrarna födda utomlands 82 79 75 84  77 72 
Föräldrarna födda i Sverige 86 85 77 81  72 77 
         
Barn i arbetarhushåll 88 87 77 82  75 74 
Barn i tjänstemannahushåll 84 81 77 79  71 78 
        
Svårt att klara löpande utgifter 82 76 73 74  73 77 
Har inte kontantmarginal 80 85 64 80  77 79 
         
Storstäder och förortskommuner 86 84 77 81  79 78 
Större städer och 
pendlingskommuner 86 82 76 80  71 79 
Övriga kommuner 84 86 77 83  69 73 

 
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) – Barn-ULF, SCB 
 

Fritidsgården populär bland barn med utländsk bakgrund 
Ett annat ställe där barnen kan träffa sina vänner är på 
fritidsgården/ungdomsgården. Ett av tio barn, ungefär lika många flickor 
som pojkar, besöker en fritidsgård eller liknande praktiskt taget varje vecka. 
Bland 7–9-åringarna är det få som besöker fritidsgården, men andelarna 
blir högre med stigande ålder. Barn med utrikes födda föräldrar och barn i 
arbetarhushåll besöker fritidsgårdar i större utsträckning än andra barn. 
Det kan finnas flera anledningar till att inte fler barn besöker fritidsgården. 
Det kan antingen bero på att man prioriterar andra fritidsaktiviteter 
framför att besöka fritidsgården, eller också kan det bero på tillgänglighet, 
dvs. att det inte finns någon fritidsgård i närheten av där barnet bor. 
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Barns fritid Umgänge med vänner 

Diagram 6 Besöker fritidsgård/ungdomsgård praktiskt taget varje vecka.  
Barn 7–15 år, 2006–2007  
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Visit youth recreation centres every week. Children aged 7–15, 2006–2007.  
Percentage in different subgroups 
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB 
 

Äldre flickor har minst ledig tid 
Med alla dessa aktiviteter som barnen ägnar sig åt, finns det då någon tid 
över där de bara kan ta det lugnt och göra vad som faller dem in? 86 pro-
cent av flickorna och 89 procent av pojkarna uppger att de är helt lediga 
och har gott om tid att göra precis vad de vill minst en dag i veckan. Bland 
de äldre ungdomarna, och främst då flickorna, är det färre som uppger att 
de har tid varje vecka där de är helt lediga. Detta kan höra samman med att 
de äldre flickorna är aktiva inom exempelvis kulturbesök och att det där-
med blir mindre ledig tid kvar. 
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Umgänge med vänner Barns fritid 

Diagram 7 Är helt ledig minst en dag per vecka. Barn 10–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Wholly at leisure at least one day each week. Children aged 10-18, 2006-2007. 
Percentage in different subgroups 
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) – Barn-ULF, SCB 
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Barn fritid Fritid på lika villkor? 

Fritid på lika villkor?  
Vissa barn har en mer aktiv fritid än andra, och barn med olika levnads-
förhållanden väljer delvis olika aktiviteter på sin fritid. Här ska vi titta 
närmare på skillnader i barns fritid genom att jämföra olika grupper av 
barn med varandra. Genom att undersöka tre olika slags fritidsaktiviteter 
kan vi se om någon/några grupper urskiljer sig genom exempelvis lågt 
deltagande. Vi har valt att titta på vilka barn som inte deltar i någon 
organiserad verksamhet på fritiden (dvs. de barn som varken tränar idrott i 
en klubb/förening eller är med på någon annan aktivitet med vuxen 
ledare), vilka barn som inte idrottar varken i förening eller spontanidrottar 
(dvs. de barn som inte brukar besöka någon idrottsanläggning) och vilka 
barn som inte gjort några kulturella besök som bio- eller konsertbesök.  

Mindre organiserad fritid bland barn till ensamstående 
Barn till ensamstående föräldrar deltar i mindre utsträckning än barn med 
sammanboende föräldrar i organiserad verksamhet på fritiden. Pojkar som 
bor med en ensamstående förälder verkar dessutom i mindre utsträckning 
än andra pojkar besöka idrottsanläggningar och göra kulturella besök.  

Diagram 8 Fritidsaktiviteter bland barn till ensamstående respektive 
sammanboende föräldrar. Barn 7–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp 
Leisure activities among children with single parents or cohabiting parents.  
Children aged 7–18, 2006–2007. Percentage in different subgroups 
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) och Barn-ULF, SCB 
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Flickor med föräldrar födda utomlands idrottar minst 
Pojkar och flickor med utländsk bakgrund deltar i mindre utsträckning i 
organiserade fritidsaktiviteter och de besöker i mindre utsträckning olika 
slags idrottsanläggningar än barn med svensk bakgrund. Pojkar med 
utlandsfödda föräldrar gör dessutom kulturella besök i mindre utsträck-
ning än andra barn.  

Diagram 9 Fritidsaktiviteter bland barn med utlandsfödda föräldrar respektive 
föräldrar födda i Sverige. Barn 7–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp  

Leisure activities among children with children whose parents were foreign born or 
born in Sweden. Children aged 7–18, 2006–2007. Percentage in different 
subgroups 
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) och Barn-ULF, SCB 
 

Minst organiserade aktiviteter bland pojkar i arbetarhushåll 
En annan grupp som kan vara intressant att titta på är barn i arbetar-
hushåll, och hur deras fritid ser ut jämfört med barn i tjänstemannahushåll. 
Det visar sig att pojkar och flickor i arbetarhushåll i mindre utsträckning än 
barn i tjänstemannahushåll deltar i organiserade fritidsaktiviteter. Bland 
flickorna besöker barn från arbetarhushåll idrottsanläggningar i mindre 
utsträckning än andra flickor. Barn från arbetarhushåll är också över-
representerade bland de barn som inte gjort några kulturella besök. 
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Barns fritid Fritid på lika villkor? 

Diagram 10 Fritidsaktiviteter bland barn i arbetarhushåll respektive 
tjänstemannahushåll. Barn 7–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp  

Leisure activities among children of blue collar households or white collar 
households. Children aged 7–18, 2006–2007. Percentage in different subgroups 
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) och Barn-ULF, SCB 

 

Minst kulturella besök bland pojkar i ekonomiskt utsatta hushåll 
Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll, där man har svårt att klara de 
löpande utgifterna och/eller inte har någon kontantmarginal, kan också ha 
begränsade möjligheter till en aktiv fritid. Både flickor och pojkar som lever i 
ekonomiskt utsatta hushåll är i mindre utsträckning med på organiserade 
fritidsaktiviteter än andra barn. I hushåll där man inte har någon kontant-
marginal besöker man i mindre utsträckning idrottsanläggningar och 
speciellt bland pojkar i ekonomiskt utsatta hushåll gör man färre kulturella 
besök.  
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Diagram 11 Fritidsaktiviteter bland barn i ekonomiskt utsatta hushåll.  
Barn 7–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp  

Leisure activities among children in economically vulnerable households. Children 
aged 7–18, 2006–2007. Percentage in different subgroups 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ingen organiserad fritidsaktivitet
Samtliga f lickor

Svårt att klara löpande utgifter
Ingen kontantmarginal

Samtliga pojkar
Svårt att klara löpande utgifter

Ingen kontantmarginal

Besöker ingen idrottsanläggning
Samtliga f lickor

Svårt att klara löpande utgifter
Ingen kontantmarginal

Samtliga pojkar
Svårt att klara löpande utgifter

Ingen kontantmarginal

Gör inga kulturella besök
Samtliga f lickor

Svårt att klara löpande utgifter
Ingen kontantmarginal

Samtliga pojkar
Svårt att klara löpande utgifter

Ingen kontantmarginal

Flickor

Pojkar

Procent  
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) och Barn-ULF, SCB 
 

Kulturella besök vanligt i större städer 
En annan fråga är om fritidsaktiviteterna och möjligheterna till fritids-
aktiviteter skiljer sig åt mellan barn boende i olika slags kommuner, 
exempelvis större städer jämfört med mindre kommuner. Resultaten är 
dock något svårtolkade. Flickor boende i storstäder tenderar att i mindre 
utsträckning delta i organiserade fritidsaktiviteter än flickor boende i 
övriga städer/kommuner. För pojkarna ser det annorlunda ut, där är 
pojkar i storstäder i större utsträckning med på organiserade fritids-
aktiviteter. Andelen som besökt olika slags idrottsanläggningar ser ungefär 
likadan ut för flickor och pojkar boende i olika slags kommuner. Däremot  
tenderar barn i större städer att i något större utsträckning gjort någon form 
av kulturella besök än barn boende i mindre kommuner.    
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Barns fritid Fritid på lika villkor? 

Diagram 12 Fritidsaktiviteter bland barn boende i olika kommuntyper.  
Barn 7–18 år, 2006–2007 
Andel (%) av samtliga i respektive redovisningsgrupp  

Leisure activities among children living in different kinds of municipalities. Children 
aged 7–18, 2006–2007. Percentage in different subgroups 
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) och Barn-ULF, SCB 

 

Barn i utsatta grupper har mindre aktiv fritid 
Sammanfattningsvis tycks det alltså vara så att de barn som lever under 
villkor som ibland beskrivs som utsatta grupper, eller grupper med sämre 
villkor, har en mindre aktiv fritid än andra barn. Dessutom bör man ha i 
åtanke att det finns andra grupper av barn vars fritid vi inte kan uttala oss 
om genom de data som finns i denna undersökning. Dit hör exempelvis 
barn med olika slags funktionshinder, vars fritid vi inte vet så mycket om. 
När man läser dessa siffror är det är viktigt att komma ihåg att alla barn 
har rätt till en fritid fylld av kultur, rekreation och fritidsaktiviteter som är 
lämpliga utifrån deras egna villkor.  
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Fakta om statistiken  

Så görs statistiken 
Uppgifterna i rapporten bygger på Undersökningarna av levnadsförhållan-
den (ULF) samt det tillägg till denna undersökning  som består av intervjuer 
med barn i åldrarna 10–18 år i det utvalda hushållet (Barn-ULF). 

Här ges endast en kortfattad beskrivning av uppläggningen av undersök-
ningen. En utförlig redogörelse för tillvägagångssättet finns i Appendix 15: 
Teknisk rapport från ULF 1990–1993 samt i Supplement till appendix 15: 
Teknisk tilläggsinformation om ULF 1994–2005. Dessa finns att tillgå på 
SCB:s hemsida, Undersökningarna av levnadsförhållanden, Teknisk infor-
mation om ULF: (www.scb.se/le0101). Där finns också en beskrivning av 
statistiken tillgänglig.  

Denna rapport bygger på 2006 och 2007 års undersökningar. Urvalsstor-
leken för ULF under åren var sammanlagt 12 448 personer, varav 9 107 
intervjuades. Bortfallet uppgick till 26,8 procent.      

Barns villkor – via föräldrarna 
I samband med olika tematiska fördjupningar i ULF har föräldrar som 
intervjuats även fått frågor om sina barn. Så har t.ex. barns familjesituation, 
barns fritidsaktiviteter samt barns hälsa kartlagts. Eftersom ULF innehåller 
uppgifter om vilka personer som ingår i urvalspersonens hushåll, med 
uppgift om ålder och kön, har det varit möjligt att omredigera datamateria-
let så att hushållets barn är redovisningsenhet. För varje barn i urvalet finns 
således uppgifter om familjen och om föräldrarnas villkor. Denna rapport 
omfattar 2006 och 2007 års undersökningar vilka sammanslagna ger ett 
urval om cirka 3 200 barn i åldrarna från 7 till och med 18 år, vilka valts 
genom att någon av föräldrarna ingått i urvalet och lämnat uppgifter om 
familjen och om barnen.  

Barns villkor – via barnen 
På initiativ från, och i samarbete med, Socialforskningsinstitutet (SOFI) vid 
Stockholms universitet har SCB inom ramen för ULF under åren 2001–2003 
även låtit barnen själva komma till tals. Samtliga barn i åldrarna 10–18 år 
som bor i hushållet får själva svara på frågor om sin situation. Med barn 
avses då barn till den vuxna urvalspersonen eller dennes make/maka/ 
sambo. Denna del av undersökningen kallas Barn-ULF. De frågor som 
ställs i Barn-ULF är i första hand sådana frågor som barnen själva är mest 
lämpade att besvara. Det rör sig bland annat om situationen i skolan, vad 
de gör på sin fritid, relationen till kompisar, föräldrar, lärare och andra 
vuxna. 

Från och med 2001 har Barn-ULF genomförts som ett tillägg till den ordi-
narie undersökningen och från och med 2004 genomför SCB i egen regi 
Barn-ULF. 
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Fakta om statistiken  Barns fritid 

Tablå 1  Barn i ULF och i Barn-ULF 2006–07 
Children in the survey of living conditions and in the survey of children’s living 
conditions, 2006-07 

 

Barn i de intervjuade 
hushållen Barnintervjuer 

  Antal Antal Bortfall (%) 

Barn 7–9 år 640 – – 
Barn 10–12 år 797 563 29,4 
Barn 13–15 år 883 593 32,8 
Barn 16–18 år 882 563 36,1 
    
Barn 7–15 år 2 320 – – 
Barn 10–18 år 2 562 1 719 32,9 

 

Undersökningsobjekt, population och redovisningsgrupper 
ULF är i första hand inriktad på att ta fram statistiska uppgifter för den 
grupp av personer som fyller 16 år eller mer under undersökningsåret och 
är stadigvarande bosatta i Sverige. Stadigvarande bosatt är den som är 
folkbokförd i landet och inte vistas utomlands långvarigt.  

Oftast redovisas resultat för olika delgrupper av populationen, s.k. redovis-
ningsgrupper. Redovisningsgrupperna erhålls genom att befolkningen in-
delas efter bakgrundsvariabler som kön, ålder, socioekonomisk grupp och 
nationell bakgrund. 

Datainsamlingen pågår hela året och resultaten är genomsnitt över året 
(respektive över en tvåårsperiod). Därför avviker totaluppgifterna för 
befolkningen i ULF något från dem som redovisas i befolkningsstatistiken, 
vilka avser förhållandena vid årsskiftet. Skillnaderna beror på dödlighet 
samt emigration och immigration och är av begränsad storlek. 

I denna rapport är undersökningspopulationen barn i åldrarna 7–18 år  
(7–15 år i ULF respektive 10–18 år i Barn-ULF).  

Urvalsförfarande 
ULF-urvalet dras systematiskt efter ålder ur SCB:s register över totalbefolk-
ningen (RTB). Urvalet torde vara likvärdigt med ett obundet systematiskt 
urval (OSU). Från urvalen avlägsnas de personer som varit med i ULF 
under de senaste sju åren.  

Urvalet i Barn-ULF är samtliga barn till urvalspersonen i ULF eller till 
dennes make/maka/sambo vilka är i åldrarna 10–18 år och bor i hushållet 
minst halva tiden. Som barn räknas då även fosterbarn och barnbarn i de 
fall urvalspersonen eller dennes make/maka/sambo trätt i förälders ställe 
för dessa barn.  

Över- och undertäckning samt bortfall 
Begreppet övertäckning innebär att urvalsramen innehåller objekt som inte 
tillhör populationen. Övertäckningen består av personer som är avlidna 
eller vistas utomlands under en längre tid. I Barn-ULF utgörs övertäck-
ningen i första hand av barn till urvalspersonen i ULF som bor mindre än 
halva tiden i dennes hushåll. 
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Med undertäckning avses personer som ingår i populationen men inte i 
urvalsramen och därför saknar urvalssannolikhet. Eventuell undertäckning 
beror främst på brister i folkbokföringen eller på att vissa personer blivit 
bokförda först efter det att urvalsramen upprättats. Undertäckning i Barn-
ULF fås om urvalspersonerna i ULF inte uppger alla barn som finns i 
hushållet och som bor där minst halva tiden. 

Objektbortfall föreligger när en person som tillhör urvalet och under-
sökningspopulationen inte medverkar i undersökningen. Dessutom 
förekommer partiellt bortfall vilket uppkommer när en person medverkar i 
undersökningen men inte svarar på alla frågor. Storleken av detta uppgår i 
regel till högst ett par procent. 

I ULF förekommer ett mindre antal indirekta intervjuer, dvs. intervjuer där 
uppgifterna om intervjupersonen inhämtas från annan person, som väl 
känner urvalspersonens förhållanden. Vid sådana intervjuer utgår emeller-
tid vissa frågor som endast kan besvaras av den person som själv berörs. 
De indirekt intervjuade utgör emellertid endast cirka 1 procent av samtliga 
intervjuade. Indirekta intervjuer förekommer inte i Barn-ULF. 

Estimation 
I undersökningen studeras normalt främst det totala antalet objekt (van-
ligen personer eller hushåll) med en viss egenskap, procenttal samt 
medelvärden i population och redovisningsgrupper. I denna rapport är 
barn i de utvalda hushållen de studerade objekten. 

Vid estimation indelas urvalet i efterstrata. Inom vart och ett av dessa görs 
enkel kompensationsvägning för bortfallet. Systematiska fel uppstår om 
fördelningarna för olika undersökningsresultat i bortfallet skiljer sig från de 
fördelningar som skulle erhållas vid OSU från urvalen i respektive efter-
stratum. För en beskrivning av urvals- och skattningsförfarandena i ULF 
hänvisas till den tekniska rapporten, Appendix 15.  

Den efterstratifiering som görs leder till att den summerade vuxna befolk-
ningen enligt ULF kommer att stämma med den totalräknade befolknings-
statistiken för ett antal grupper med avseende på kön, ålder, civilstånd och 
H-region. Vid skattning av totalt antal personer har vi rekommenderat 
formeln för OSU, men den ovan nämnda efterstratifieringen leder ofta till 
att OSU-formeln ger en överskattning av den faktiska variansen. Särskilt 
påtagligt är detta då den studerade redovisningsgruppen sammanfaller 
med en enskild uppräkningsklass eller en summa av uppräkningsklasser. I 
dessa fall blir variansen nära noll. 

Svarsfördelningen i grupper med olika barnantal är dock okänd varför det 
uppräknade antalet barn inte automatiskt överensstämmer med antalet 
barn i befolkningen. På grund av att intervjuerna görs löpande under året 
underskattas dessutom antalet 0-åringar (barn födda under intervjuåret) 
när ordinarie uppräkningsförfarande används. Situationen kompliceras 
ytterligare av att det finns ytterligare svarsbortfall i barnintervjuerna. För 
att komma till rätta med dessa problem har därför ordinarie uppräknings-
faktorer justerats med hänsyn tagen till köns- och åldersfördelning i 
gruppen barn 0–18 år. Detta sker när uppgifter som bygger på de utvalda 
föräldrarnas svar redovisas och med andra uppräkningsfaktorer när 
uppgifter som bygger på barnintervjuerna redovisas. 
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Genomförande 
Intervjuformuläret för ordinarie ULF-intervju har utarbetats vid SCB i sam-
råd med referensgrupper för de olika välfärdskomponenterna. I varje plan-
eringsomgång görs ett antal provintervjuer för att se hur nya frågor 
fungerar och för att få en uppfattning om tidsåtgången. 

Intervjufrågorna i barnintervjun har utarbetats vid Socialforskningsinstitu-
tet. 

Datainsamlingen i ULF sker från och med 2007 huvudsakligen genom 
telefonintervjuer. Besöksintervjuer görs om intervjupersonen uttryckligen 
begär det (i ett fåtal fall). ULF och Barn-ULF samlades under 2006 in med 
hälften besöksintervjuer och hälften telefonintervjuer som ett led i en 
metodomläggning från besöksintervju till telefonintervju (läs mer om detta 
på SCB:s hemsida). Vi har i denna rapport valt att enbart redovisa telefon-
intervjuerna från 2006 tillsammans med 2007 års undersökning som helt 
genomfördes som telefonintervjuer.  

Före intervjun får varje intervjuperson ett kortfattat informationsbrev och 
en folder där undersökningens innehåll och sekretessföreskrifterna pre-
senteras. I samband med den första intervjuarkontakten informeras också 
intervjupersonen om att SCB är intresserad av att även intervjua hemma-
boende barn i åldrarna 10–18 år. I vissa fall skickas ett andra brev till 
personer som vägrat vid intervjuarens första kontakt. 

De avslutade intervjuerna samlas i en databas på SCB och genomgår sedan 
kontroller och kodning, bl.a. kodas socioekonomisk grupp. Vid behov tas 
telefonkontakt med intervjupersonerna för komplettering eller korrige-
ringar. 

Utöver intervjudata insamlas också vissa registeruppgifter rörande bl.a. 
inkomstförhållanden (se den tekniska rapporten, appendix 15 eller 16). 

Redovisningsgrupper 
En central målsättning för SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden 
är att statistiken skall följa utvecklingen av välfärden för olika grupper i 
samhället. Valet av redovisningsgrupper är således avgörande för möjlig-
heten att belysa levnadsförhållandena ur ett fördelningsperspektiv. Detta 
val måste ske med ambitionen att försöka lokalisera utsatta grupper. I 
denna rapport har främst följande bakgrundsvariabler använts: 

− Ålder 
− Familjetyp 
− Föräldrarnas födelseland 
− Hushållets socioekonomiska tillhörighet 
− Hushållets ekonomiska situation 
− Boende i olika kommungrupper 
 
I det följande beskrivs redovisningsgrupperna närmare.  

Ålder 
Tabellerna omfattar barn i åldrarna 7–15 år respektive barn i åldrarna  
10–18 år. Uppdelningen grundar sig i om det är föräldrar (till barn 7–15 år) 
eller barn (10–18 år) som intervjuats.   
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Tablå 2  Kön och ålder. Antal barn samt skattat antal i befolkningen 2006–07 
Gender and age. Number of children interviewed and estimated number of children 
in the population, 2006-07 

 

Antal i de 
intervjuade 
hushållen 

 Antal 
intervjuade 

barn  
Skattat antal 

2006–07 

  F P  F P  F P 

7–15 år 1 143 1 177  - -  473 000 498 000 
10–18 år 1 267 1 295  875 844  518 000 549 000 
         
7–9 år 300 340  - -  137 000 145 000 
10–12 år 412 385  292 271  152 000 160 000 
13–15 år 431 452  304 289  181 000 192 000 
16–18 år 424 458  279 284  185 000 197 000 

 

Familjetyp 
I denna rapport redovisas om barnen har sammanboende föräldrar eller 
bor med en ensamstående förälder. I de fall barnen har sammanboende 
föräldrar kan detta vara antingen båda de ursprungliga föräldrarna, eller 
att barnet bor med en av sina ursprungliga föräldrar och hans/hennes nya 
man/kvinna i en ombildad familj.  

Tablå 3  Familj. Antal barn samt skattat antal i befolkningen 2006–07 
Family. Number of children interviewed and estimated number of children in the 
population, 2006-07 

 
7–15 år 10–18 år 

 

Antal i de 
intervjuade 
hushållen 

Skattat antal 
2006–07 

Antal 
intervjuade 

barn 

Skattat antal 
2006–07 

Flickor 1 143 473 000 875 518 000 
Ensamstående förälder 127 80 000 99 88 000 
Sammanboende 
föräldrar 1 016 393 000 776 430 000 
     
Pojkar 1 177 498 000 844 549 000 
Ensamstående förälder 126 73 000 104 101 000 
Sammanboende 
föräldrar 1 051 425 000 740 448 000 

 

Ursprung 
Den indelning efter ursprung som använts i rapporten bygger på uppgifter 
om föräldrarnas födelseland (om föräldrarna är födda i Sverige eller annat 
land). Med förälder avses då de vuxna i hushållet, vilket för barn i om-
bildade familjer inte är liktydigt med barnets ursprungliga far eller mor 
utan mammans eller pappans nya man/kvinna. Till kategorin Föräldrarna 
födda utomlands räknas de barn som bor i ett hushåll där samtliga vuxna är 
födda utomlands. Kategorin Föräldrarna födda i Sverige innehåller de barn 
som bor i ett hushåll där åtminstone en av de vuxna är född i Sverige. 
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Tablå 4  Förälders ursprung. Antal barn samt skattat antal i befolkningen 
2006–07 
Number of children interviewed and estimated number of children in the 
population, 2006-07 

 7–15 år 10–18 år 

  

Antal i de 
intervjuade 
hushållen 

Skattat antal 
2006–07 

Antal 
intervjuade 

barn 

Skattat antal 
2006–07 

Flickor 1 143 473 000 875 518 000 
Föräldrarna födda 
utomlands 109 50 000 64 45 000 
Föräldrarna födda i 
Sverige 1 030 421 000 810 473 000 
     
Pojkar 1 177 498 000 844 549 000 
Föräldrarna födda 
utomlands 132 60 000 93 65 000 
Föräldrarna födda i 
Sverige 1 042 437 000 749 483 000 

 

Socioekonomisk indelning 
Den socioekonomiska indelningen som tillämpas i rapporten är en grov 
indelning efter huruvida barnet ingår i ett arbetarhushåll eller ett tjänste-
mannahushåll.  

Den socioekonomiska indelningen grupperar hela befolkningen med led-
ning av nuvarande eller tidigare (eller maka/makes) yrke och anställnings-
förhållanden. Underlaget för klassificeringen utgörs av uppgifter om yrke 
och sysselsättningsförhållanden som insamlas i samband med ULF-inter-
vjun. Indelningen baseras dels på yrkets normala organisationstillhörighet, 
dels på yrkets normala utbildningskrav. Till huvudkategorin "Arbetare" 
förs yrken som normalt är organiserade inom LO, medan övriga anställda 
förs till "Tjänstemän". Undergrupperna har sedan klassificerats efter yrkets 
utbildningskrav. Utbildningskraven är inte begränsade till krav på formell 
skolutbildning utan beaktar även för olika yrken normala krav på yrkes-
erfarenhet och praktik. Krav på tre års yrkeserfarenhet eller två års praktik-
tjänstgöring har i denna indelning likställts med krav på ett års skolutbild-
ning. Den socioekonomiska indelningen av hushåll bygger på både 
urvalspersonens och dennes make/maka/sambos yrken enligt en särskild 
prioriteringsordning. 
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Tablå 5  Hushållets socioekonomiska indelning. Antal barn samt skattat  
antal i befolkningen 2006–07 
Socio-economic classification for households. Number of children interviewed  
and estimated number of children in the population, 2006-07 

 7–15 år 10–18 år 

  

Antal i de 
intervjuade 
hushållen 

Skattat antal 
2006–07 

Antal 
intervjuade 

barn 

Skattat antal 
2006–07 

Flickor 1 143 473 000 875 518 000 
Arbetarhushåll 283 124 000 194 118 000 
Tjänstemannahushåll 638 257 000 527 308 000 
     
Pojkar 1 177 498 000 844 549 000 
Arbetarhushåll 313 137 000 203 139 000 
Tjänstemannahushåll 686 282 000 507 322 000 

 

Hushållets ekonomiska situation 
För att belysa hushållets ekonomiska situation har uppgifter om ifall 
hushållet har svårt att klara sina löpande utgifter samt om hushållet har 
någon kontantmarginal använts. Indelningen bygger på svar som getts av 
den intervjuade föräldern på frågorna:  
”Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du haft svårigheter med 
att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m m?” 
”Om du skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste 
skaffa fram 15 000 kronor, skulle du klara det?” 

Tablå 6  Hushållets ekonomiska situation. Antal barn samt skattat antal  
i befolkningen 2006–07 
The households economic condition. Number of children interviewed and 
estimated number of children in the population, 2006-07 

 
7–15 år 10–18 år 

  

Antal i de 
intervjuade 
hushållen 

Skattat antal 
2006–07 

Antal 
intervjuade 

barn 

Skattat antal 
2006–07 

Flickor 1 143 473 000 875 518 000 
Svårt att klara löpande 
utgifter 190 94 000 138 95 000 
Har inte kontantmarginal 140 67 000 87 54 000 
     
Pojkar 1 177 498 000 844 549 000 
Svårt att klara löpande 
utgifter 198 92 000 133 99 000 
Har inte kontantmarginal 129 57 000 96 66 000 

 

Kommungrupper 
Den regionala redovisningen baseras på den indelning av landets kommu-
ner som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting. Där indelas 
kommunerna i nio grupper vilka här reducerats till tre grupper. (För mer 
information se Sveriges Kommuner och Landstings Kommungrupps-
indelning, tillgänglig via www.skl.se) 
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– Storstäder och förortskommuner har slagits samman till en grupp. 
– Större städer och pendlingskommuner har slagits samman till en grupp. 
– Övriga kommuner dvs. glesbygdskommuner, varuproducerande kom-

muner, övriga kommuner med över 25 000 invånare, övriga kommuner 
med mellan 12 500–25 000 invånare samt övriga kommuner med mindre 
än 12 500 invånare har slagits samman till en grupp.  

Tablå 7  Kommungrupp. Antal barn samt skattat antal i befolkningen 2006–07 
Region. Number of children interviewed and estimated number of children in the 
population, 2006-07 

 
7–15 år 10–18 år 

  

Antal i de 
intervjuade 
hushållen 

Skattat antal 
2006–07 

Antal 
intervjuade 

barn 

Skattat antal 
2006–07 

Flickor 1 143 473 000 875 518 000 
Storstäder och förortskommuner 313 140 000 239 153 000 
Större städer och 
pendlingskommuner 405 167 000 312 182 000 
Övriga kommuner 425 165 000 323 183 000 
     
Pojkar 1 177 498 000 844 549 000 
Storstäder och förortskommuner 379 168 000 273 185 000 
Större städer och 
pendlingskommuner 395 167 000 294 191 000 
Övriga kommuner 403 163 000 277 173 000 
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Bilaga 1 Övrig statistik om barn 
Undersökningarna av levnadsförhållanden finns tillgängliga via: 
www.scb.se/le0101 

Här kan man läsa mer om undersökningen samt ladda ner tidigare 
publikationer i serien Levnadsförhållanden.  

Barn- och familjestatistik finns tillgänglig via: www.scb.se/le0102 

Här kan man läsa om barn- och familjestatistik samt ladda ner olika 
publikationer.  
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In English 

Summary  
The report provides a statistical illumination of children's leisure time. The 
material is based on interviews with parents about their children (aged 7–
15) and interviews with the children themselves (aged 10–18) in 2006 and 
2007.  

Girls engage in sports as much as boys 
Two thirds of children aged 10–18 say they are active in sports on a team or 
in a club at least one day a week. Girls are active in sports more or less as 
much as boys do. The largest percentage of those engaged in sports are 
among 10–12 year olds.  

Team sports are clearly the most common among boys; more than half of 
the boys between ages 7 and 15 play some form of team sport. More than a 
third of girls are engaged in team sports. In contrast, there are more girls 
than boys that are engaged in some other kind of sport. The sports centre 
that most children usually visit is the public swimming pool.   

Going to the cinema is common among older girls  
When children are asked about what kinds of cultural events (such as 
museums and concerts) they have taken part in during the last six months, 
going to the cinema is the most common answer. The cinema is popular for 
all ages, but  is most common among older girls. Nearly nine out of ten 
girls aged 13–18 have been to the cinema once or more in the last six 
months. 

Children use many different media for entertainment as well as collecting 
information. Nearly eight in ten boys and seven in ten girls follow weekly 
news on the radio, television or in newspapers. However, the percentages 
reading books are higher among girls. More than half the boys read books 
weekly compared to more than six in ten girls. A little more than eight in 
ten children use computers at home every week and almost all of these 
children also use the Internet.   

Socialising with friends common among children 
96 percent of children asked said they meet friends in their leisure time 
every week. Visiting friends in their homes is most common, but inviting 
friends over or meeting friends somewhere other than at someone's home 
is almost as popular .  

Leisure according to living conditions 
Leisure is different among children with different living conditions. The 
report's last chapter speaks of how participation in different kinds of 
leisure activities differs among different groups of children. In general it 
can be said that children living in what can be described as economically 
vulnerable groups, single parents, foreign born parents, and blue collar 
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households also have less active leisure time, with lower participation in 
organised leisure activities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A note of thanks (Placeras längst ner på sidan) 
We would like to express appreciation to our survey respondents – the 
people, enterprises, government authorities and other institutions of 
Sweden – with whose cooperation Statistics Sweden is able to provide 
reliable and timely statistical information meeting the current needs of our 
modern society.  
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Barns fritid
Denna rapport ger en översikt över barns fritid och tar upp olika 
aspekter på fritiden såsom idrott och föreningsliv, kultur, information 
och medier samt umgänge med vänner. Av resultaten framgår vilka 
fritidsaktiviteter som är populära bland barn och vilka skillnader i 
fritidsaktiviteter som finns mellan barn med olika levnadsförhållanden. 

Rapporten bygger på uppgifter som lämnats av barn mellan 10 
och 18 år, samt intervjuer med föräldrar till barn i åldrarna 7 till 
15 år. Uppgifterna har samlats in genom Undersökningarna av 
levnadsförhållanden (ULF) och det tillägg till denna som går under 
namnet Barn-ULF.

ISSN 1654-1707 

www.scb.se

All officiell statistik finns på: www.scb.se 
Kundservice: tfn 08-506 948 01

All official statistics can be found at: www.scb.se

Customer service, phone +46 8 506 948 01


	Tom sida.pdf
	Förord 
	SCB tackar

	Sammanfattning 
	Flickor och pojkar idrottar lika mycket
	Biobesök vanligt bland äldre flickor 
	Umgänge med vänner vanligt bland barn
	Fritid på lika villkor?

	Inledning
	Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)
	Föräldrarna om sina barn
	Barnen får själva komma till tals


	Barns rätt till fritid
	Idrott och föreningsverksamhet
	Idrott
	Flickor och pojkar idrottar lika mycket
	Flickor med utrikes födda föräldrar idrottar minst 
	Lagidrott vanligast bland pojkar
	Simhallen mest populär

	Föreningsverksamhet
	Idrottsförening vanligaste föreningstypen


	Kultur, information och nöjen
	Musik
	Kulturella besök
	Äldre flickor gör flest kulturella besök

	Information och medier 
	Pojkar följer med mer i nyheterna…
	…men flickor läser oftare böcker
	Flickor med utländsk bakgrund ser mest på TV
	Störst andel datoranvändare bland äldre barn 


	Umgänge med vänner
	Äldre ungdomar träffar kompisar på andra ställen än hemma 
	Fritidsgården populär bland barn med utländsk bakgrund
	Äldre flickor har minst ledig tid

	Fritid på lika villkor? 
	Mindre organiserad fritid bland barn till ensamstående
	Flickor med föräldrar födda utomlands idrottar minst
	Minst organiserade aktiviteter bland pojkar i arbetarhushåll
	Minst kulturella besök bland pojkar i ekonomiskt utsatta hushåll
	Kulturella besök vanligt i större städer
	Barn i utsatta grupper har mindre aktiv fritid

	Fakta om statistiken 
	Så görs statistiken
	Barns villkor – via föräldrarna
	Barns villkor – via barnen
	Undersökningsobjekt, population och redovisningsgrupper
	Urvalsförfarande
	Över- och undertäckning samt bortfall
	Estimation
	Genomförande

	Redovisningsgrupper
	Ålder
	Familjetyp
	Ursprung
	Socioekonomisk indelning
	Hushållets ekonomiska situation
	Kommungrupper


	Bilaga 1 Övrig statistik om barn
	In English
	Summary 
	Girls engage in sports as much as boys
	Going to the cinema is common among older girls 
	Socialising with friends common among children
	Leisure according to living conditions
	A note of thanks (Placeras längst ner på sidan)


	List of tables 
	List of graphs 


	Rapport Barns fritid 27 jan.pdf
	Förord 
	SCB tackar

	Sammanfattning 
	Flickor och pojkar idrottar lika mycket
	Biobesök vanligt bland äldre flickor 
	Umgänge med vänner vanligt bland barn
	Fritid på lika villkor?

	Inledning
	Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)
	Föräldrarna om sina barn
	Barnen får själva komma till tals


	Barns rätt till fritid
	Idrott och föreningsverksamhet
	Idrott
	Flickor och pojkar idrottar lika mycket
	Flickor med utrikes födda föräldrar idrottar minst 
	Lagidrott vanligast bland pojkar
	Simhallen mest populär

	Föreningsverksamhet
	Idrottsförening vanligaste föreningstypen


	Kultur, information och nöjen
	Musik
	Kulturella besök
	Äldre flickor gör flest kulturella besök

	Information och medier 
	Pojkar följer med mer i nyheterna…
	…men flickor läser oftare böcker
	Flickor med utländsk bakgrund ser mest på TV
	Störst andel datoranvändare bland äldre barn 


	Umgänge med vänner
	Äldre ungdomar träffar kompisar på andra ställen än hemma 
	Fritidsgården populär bland barn med utländsk bakgrund
	Äldre flickor har minst ledig tid

	Fritid på lika villkor? 
	Mindre organiserad fritid bland barn till ensamstående
	Flickor med föräldrar födda utomlands idrottar minst
	Minst organiserade aktiviteter bland pojkar i arbetarhushåll
	Minst kulturella besök bland pojkar i ekonomiskt utsatta hushåll
	Kulturella besök vanligt i större städer
	Barn i utsatta grupper har mindre aktiv fritid

	Fakta om statistiken 
	Så görs statistiken
	Barns villkor – via föräldrarna
	Barns villkor – via barnen
	Undersökningsobjekt, population och redovisningsgrupper
	Urvalsförfarande
	Över- och undertäckning samt bortfall
	Estimation
	Genomförande

	Redovisningsgrupper
	Ålder
	Familjetyp
	Ursprung
	Socioekonomisk indelning
	Hushållets ekonomiska situation
	Kommungrupper


	Bilaga 1 Övrig statistik om barn
	In English
	Summary 
	Girls engage in sports as much as boys
	Going to the cinema is common among older girls 
	Socialising with friends common among children
	Leisure according to living conditions
	A note of thanks (Placeras längst ner på sidan)


	List of tables 
	List of graphs 


	Tom sida.pdf
	Förord 
	SCB tackar

	Sammanfattning 
	Flickor och pojkar idrottar lika mycket
	Biobesök vanligt bland äldre flickor 
	Umgänge med vänner vanligt bland barn
	Fritid på lika villkor?

	Inledning
	Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)
	Föräldrarna om sina barn
	Barnen får själva komma till tals


	Barns rätt till fritid
	Idrott och föreningsverksamhet
	Idrott
	Flickor och pojkar idrottar lika mycket
	Flickor med utrikes födda föräldrar idrottar minst 
	Lagidrott vanligast bland pojkar
	Simhallen mest populär

	Föreningsverksamhet
	Idrottsförening vanligaste föreningstypen


	Kultur, information och nöjen
	Musik
	Kulturella besök
	Äldre flickor gör flest kulturella besök

	Information och medier 
	Pojkar följer med mer i nyheterna…
	…men flickor läser oftare böcker
	Flickor med utländsk bakgrund ser mest på TV
	Störst andel datoranvändare bland äldre barn 


	Umgänge med vänner
	Äldre ungdomar träffar kompisar på andra ställen än hemma 
	Fritidsgården populär bland barn med utländsk bakgrund
	Äldre flickor har minst ledig tid

	Fritid på lika villkor? 
	Mindre organiserad fritid bland barn till ensamstående
	Flickor med föräldrar födda utomlands idrottar minst
	Minst organiserade aktiviteter bland pojkar i arbetarhushåll
	Minst kulturella besök bland pojkar i ekonomiskt utsatta hushåll
	Kulturella besök vanligt i större städer
	Barn i utsatta grupper har mindre aktiv fritid

	Fakta om statistiken 
	Så görs statistiken
	Barns villkor – via föräldrarna
	Barns villkor – via barnen
	Undersökningsobjekt, population och redovisningsgrupper
	Urvalsförfarande
	Över- och undertäckning samt bortfall
	Estimation
	Genomförande

	Redovisningsgrupper
	Ålder
	Familjetyp
	Ursprung
	Socioekonomisk indelning
	Hushållets ekonomiska situation
	Kommungrupper


	Bilaga 1 Övrig statistik om barn
	In English
	Summary 
	Girls engage in sports as much as boys
	Going to the cinema is common among older girls 
	Socialising with friends common among children
	Leisure according to living conditions
	A note of thanks (Placeras längst ner på sidan)


	List of tables 
	List of graphs 





