
Förenings-Sverige
enligt SCBs

befolkningsundersökningar



SCB statistik
SCB= Statistiska Centralbyrån

• 150 000 – 200 000 föreningar i Sverige
• 86 procent av befolkningen (16-84 år) är med i en förening
• 70 procent av befolkningen gör ideella/informella insatser
• De redan engagerade har en tendens att engagera sig 

ytterligare
• De som står utanför (15 procent) står även utanför 

arbetsmarknaden och andra sociala arenor



Myter och sanning

• Idag är människor mindre engagerade än förut Myt
– Ideella arbetet förvånansvärt konstant senaste två decennierna
– De informella insatserna har ökat

• Ingen vill bli medlem – vi blir bara färre och färre Myt
– Nedgång i medlemskap 2005 bekräftas INTE 2009

• Dagens unga vill inte engagera sig Myt
– Dagens unga är MER engagerade än tidigare – fast i andra former

• De som engagerar sig vill ha snabba resultat Delvis sant
– Andelen kortvariga insatser har ökat

• Ingen vill sitta i styrelse nu för tiden Delvis sant
– Man vill arbeta på annat sätt än tidigare (se punkten ovan)



Vårt eget förbund



Organisationen

• Antalet föreningar
– 2002 hade förbundet 147 lokala föreningar
– 2010 hade förbundet 118 lokala föreningar

• Antalet medlemmar
– 2000 hade förbundet 24 000 medlemmar (15 500 huvudmedl)
– 2005 hade förbundet 25 900 medlemmar (15 500 huvudmedl)
– 2010 hade förbundet 21 700 medlemmar (14 500 huvudmedl)



Medlemmars ”trohet”

• Av de som söker inträde i förbundet betalar
• 90% sin inträdesavgift
• 75% ytterligare ett år
• 60% för ett tredje år
• 50% för ett fjärde år



Information då och nu

1998
• Månadsbrev på papper 6 ggr/år (upplaga 200)
• Hemsida diskuteras – men finns inte
• Samma gäller e-post – diskuteras men är inte igång

•2010
• Månadsbrev som e-brev 11 ggr/år (upplaga 470)
• Hemsida med många funktioner
• E-postlistor, Facebook, Nätförening med mera





VI SKA BLI STORA

BLAND DE 

STÖRSTA?
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