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Om Friskis&Svettis Stockholm  
F&S Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med 82 500 medlemmar och drygt 

1 500 verksamma funktionärer. F&S Stockholm erbjuder ett stort och varierat utbud med över 60 olika 

typer av träning och totalt finns det drygt 900 träningspass i veckan. För mer information: 

www.sthlm.friskissvettis.se  

 
 

 

 

 

 

En halv miljon stockholmare engagerar sig ideellt 
 
Över 500 000 invånare i Stockholms län är idag engagerade ideellt i en förening, ett 

parti, eller en organisation. Att göra något värdefullt och bidra till något gott är den 

starkaste drivkraften. Men det är också många som gör det för att lära sig något nytt 

och få nya kontakter, enligt en ny undersökning från Friskis&Svettis Stockholm. 

 

Friskis&Svettis Stockholmsförening har låtit genomföra en undersökning med hjälp av 

Opinion Stockholm där 1103 invånare i Stockholms län i åldern 18-74 år fick svara på frågor 

om sitt ideella engagemang.   

 

Resultatet visar att det är något fler män (30 %) än kvinnor (28 %) som är engagerade ideellt 

och att det är vanligast bland de yngre, i gruppen 18-29 år. I gruppen  

30-39 år är 35 procent engagerade.  

 

- Hos oss i Stockholmsföreningen är det en stor majoritet kvinnor och yngre som 

engagerar sig som träningsinstruktörer, till exempel vid sidan av studierna.  Samtidigt 

är det många som söker nya utmaningar och stimulans utanför sitt vanliga jobb. Vi 

märker också att det finns ett allt större intresse även hos män att engagera sig för vår 

förening, kommenterar Sara Nyberg, ansvarig för funktionärsrekrytering på 

Friskis&Svettis Stockholm.  

 

 Fler män än kvinnor i Stockholm engagerar sig för att göra något gott (62 % jämfört med     

54 %), medan det är fler kvinnor som drivs av att lära sig nya saker och få nya upplevelser (22 

% jämfört med 14 %). 16 procent engagerar sig för att få nya kontakter, både privat och för 

yrkeslivet.  

 

Om undersökningen 

Undersökningen har genomförts av Opinion Stockholm. 1103 invånare i Stockholms län i 

åldern 18-74 år har svarat på webbenkäten.  

 

För mer information:   

Lotta Törnberg, kommunikationschef Friskis&Svettis Stockholm, 0768-56 80 26 

 


